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    Hazret-i Süleyman aleyhisselamın 

yanında bir zat oturuyordu. Ölüm meleği 

geldi ve o kimseye öyle bir baktı ki, 

kendisine korku ve ürperme geldi. Bu 

gelenin kim olduğunu Süleyman 

aleyhisselam’dan sordu. Ve ölüm meleği 

olduğunu öğrenince: “Ey Allah’ın 

peygamberi, ben ondan çok korktum. Beni 

Çin’e gönder de, ondan uzakta olayım.” 

dedi. Hazret-i Süleyman aleyhisselam, 

rüzgara emrederek o kimseyi Çin’e 

gönderdi. Biraz sonra ölüm meleği tekrar 

yanına geldi ve Süleyman aleyhisselam ölüm 

meleğine sordu: “Biraz önce buraya geldin 

baktın ve gittin. Bu meraklı bakış ve aniden 

gidişinin sebebi neydi?” Ölüm meleği cevap 

verdi: “Burada yanınızda oturan bir 

kimsenin, ruhunu Çin’de almakla 

emrolundum. Halbuki onu sizin yanınızda 

Kudüs’te görünce gayet şaşırdım ve hayret 

ettim. Oysa o kimse sizden Çin’e 

gönderilmesini istedi ve sizde bu isteği kabul 

ederek onu Çin’e gönderdiniz. Böylece 

bende aldığım emir gereğince Çin’e giderek 

onun ruhunu aldım.. 

 

  

  

  

                                    



ALLAH’I GÖSTER DE İNANAYIM 

  

         İmam-ı Âzam Ebu hanife’nin çocukluk yıllarında idi.Allah diye bir yaratıcının 

olmadığını,her şeyi tabiatın (doğa) yarattığını iddia eden ve her gittiği yerde bilginlerle 

görüşerek tartışmalar yapan bir dinsiz,döne dolaşa Kûfe şehrine gelir. 

            Zararlı ve yanlış fikirlerini anlatmaya başlayan bu dinsizin,Kûfe bilginleriyle 

görüşüp münazara yapma isteğine gülen Müslümanlar:”Bizim küçük bir bilginimiz 

var,eğer onunla karşılaşıp yenersen,büyük bilginlerimiz seninle görüşebilir.”diye cevab 

verirler.Sonunda görüşme yerini ve saatini kararlaştırarak dağılırlar. 

            Kûfeliler salonu tıklım tıklım doldurmuşlardı.Aradan yarım saat geçtiği 

halde,küçük bilgin hâla gelmemişti.Saatler ilerledikçe dinsiz bilgin gururlanıyor ve 

“benden korktu tabii”diyerek gülüyordu. 

            Tam bu sırada küçük bilgin Ebu Hanife’nin içeri girdiği görüldü. 

            Dinsiz bilgin: 

            -Niçin geç kaldın küçük?Yoksa çok mu korktun?diye sordu. 

            -Hayır,korkmadım.Evimiz nehrin öte yakasında.Bu tarafa geçmek istediğimde 

köprünün yıkılmış olduğunu gördüm.Geçemiyeceğimi anlayınca,oradaki 

ağaçlara,hemen bir sandal olup beni geçirmelerini emrettim.Onlar da sandal olup beni 

geçirdiler;bu yüzden geç kaldım,özür dilerim,dedi. 

            Bu cevab karşısında kahkahalarla gülmeye başlayan dinsiz bilgin: 

            -Hey akılsız çocuk!Hiç,bir ağaç kendi kendine sandal olur mu?deyince,birden 

bire ciddileşen Ebu Hanife: 

            -Asıl aklı olmayan sensin!Bir sandalın bile kendi kendine yapıldığını kabul 

etmiyorsun da,şu uçsuz bucaksız alemin kendi kendine var olduğunu nasıl iddia 

ediyorsun? 

            Bu güzel buluş karşısında şaşırıp kalan tabiatçı bilgin: 

            -Beni gafil avladın küçük!Pekâlâ,şu varlığını iddia ettiğin Allah’ı göster de biz de 

inanalım,dedi. 

            Ebu Hanife eline bir bardak süt alarak dinsiz bilgine sordu: 

            -Yağ ve peynir neden yapılır? 

            -Tabii sütten yapılır. 

            -Öyleyse,şu bardaktaki sütün içinde bulunan yağ ve peynirleri göster bakalım! 



            Dinsiz bilgin iyice şaşırmıştı: 

            -Elbette bu sütün içinde yağ ve peynir vardır,fakat görünmez,dedi. 

            Dinsizi en zayıf yerinden yakalayan Ebu Hanife yerinden doğrularak: 

            -Şu sütün içinde yağ ve peynir olduğunu kabul ettiğin halde,onları 

gösteremiyorsun da,Yüce Allah’ı”İşte Allah”diye göstermek mümkün olabilir mi?Sütün 

her zerresinde yağ nasıl bulunuyorsa,Allah da bu alemde öylece vardır,fakat 

gösterilemez,diye haykırdı. 

            Bu inandırıcı cevablara rağmen hâla Allah’ın varlığına inanmayan adam: 

            -Son soruma da cevab verirsen üstünlüğünü kabul edeceğim.Madem ki “Allah 

vardır”diyorsun,şu anda ne yapmaktadır?diye sordu.Bir an düşünen küçük bilgin: 

            -Bulunduğun kürsüden aşağı in,sorunun cevabını orada vereceğim,diyerek 

dinsizin indiği kürsüye çıktı ve: 

            -Şu anda Allah,senin gibi bir dinsizi bu kürsüden aşağı indirerek,benim gibi 

küçük bir kulunu çıkardı!deyince,dinsiz bilginin konuşacak dermanı 

kalmamıştı.Yüzlerce insanın karşısında”Kelime-i Şehadet”getirerek Müslüman 

oldu.”(S.Eraydın-M.Y.Kandemir) 

  

                   ANNESİNİ DARILTINCA DİLİ DURDU 

  

         Son dakikalarını yaşayan bir hastanın şehadet kelimesini söyleyememesini kötü 

mânaya yoran bir kadın,Resulullah aleyhisselatü vesselama müracaat ederek: 

            “-Kocam son anlarını yaşayan bir hastadır.Bir müddetten beri yanında şehadet 

getiriyorum,dili durduğu için,o,bu şehadet kelimesini söyleyemiyor,kelime-i şehadeti 

getirmeden ölür diye korkuyorum;Buna bir çare bul ya rasulullah,dilinin tutulması 

sona ersin de kelime-i şehadeti getirsin”dedi. 

            Resulullah efendimiz bu hastanın sıhhatli zamandaki hareketlerini hayatını 

sordu; 

            “-Kocanın yaşadığı hayat nasıldı?Müslümanlığı sadece iddia halinde mi idi,yoksa 

inandığının icablarını yerine getirir,islamı fiilen yaşar mı idi?” 

            Kadın: 

            “-Ya rasulullah”dedi.”Kocamın Müslümanlığı öyle iddiadan ibaret bir 

Müslümanlık değildi.İnandığının icablarını tamamen yerine getirir,islamın Meirlerini 

nefsinde eksiksiz olarak tatbik etmeye gayret ederdi.Dinin haram kıldığı fiillerden 

şiddetle kaçındığı gibi,kötü bir alışkanlığı da yoktu.” 



            Bu sefer resulullah efendimiz: 

            “O halde sen git annesini çağır”dedi.Bir müddet sonra peygamberimizin 

huzuruna gelen yaşlı bir kadın: 

            “Ben Alkame’nin annesiyim,çağırmışsınız geldim,ya rasulullah”dedi.Efendimiz 

ona sordu: 

            “Oğlun Alkame’den memnunmusun?Evlatlık vazifesini yerine getiriyor mu idi 

yoksa sana karşı itaatsizlikte mi bulunuyordu?” 

            Kadın evvela biraz durakladı halinden belli idi ki,öz evladın karşı bir 

kırgınlığı,küçük de olsa bir dargınlığı vardı. 

            “Ya resulullah,dedi.Oğlum çok iyi,bana karşı itaat ve hürmette kusur 

etmezdi.Nedense bu saygısı onu evlendirinceye kadar devam etti.Hele son günlerde 

ailesinin sözüne bakarak bana karşı tutum ve tavrını iyice değiştirdi.Bu yüzden 

kalbimde oğlum Alkame’ye karşı bir kırıklık vardır.” 

            Üzgün ve yaşlı annenin bu ifadesinden olayın özünü anlayan peygamber 

efendimiz,ashabına,odun top toplayarak bir ateş yakmaları için emir verdi: 

            Kadın merakla sordu: 

            “Ateşi ne için yaktırıyorsun ya rasulullah?”Efendimiz cevab verdi: 

            “Oğlun Alkame’yi yakmak için.” 

            “Neden yakmak istiyorsun ya rasulullah?” 

            “Çünki,karısının teşvikiyle anasını darıltıp,ailesinin haksız vesvesesi ile veli 

nimetini küstürenleri Cenâb-ı Hak cehennemin şiddetli ateşinde uzun müddet 

yakacaktır.Sen hakkını helal etmezsen Alkame’de aynı şiddetteki azaba düçar 

olacağından,ben burada onu dünya ateşi ile yakayım da cehennemin o şiddetli 

azabından kurtulsun.” 

            Bu sözleri ile annenin merhamet ve şefkatini harekete getirmeyi düşünen 

rasulullah,nihayet kırgın ve dargın anneden şu sözleri duyar: 

            “Ya rasulullah,ben hakkımı helal ediyorum,ciğerpâre yavrumun ne dünyada,ne 

ahirette ateşte yanmasına,azab çekmesine gönlüm razı değil.” 

            Annenin oğluna hakkını helal etmesi resul-i Ekrem efendimiz,ashabtan Bilal-ı 

Habeşi ve Selman-ı Farisi ile birlikte diğer zevatı Alkame’nin yanına göndererek: 

            “Gidin bakın,Alkame’nin dilindeki bağ çözüldü mü?”der. 

            Ziyaretçiler evin önüne geldiklerinde Alkame’nin “Eşhedü en lâ ilahe 

illallah”diyerek şehadet getirmeye başladığını işittiler. 



            Son sözü şehadet kelimesi olan Alkame’nin cenazesinde bulunan 

resulullah,mezarlıkta Müslümanları ikaz ederek,aile sözü ile ebeveynini darıltanların 

kelime-i şehadetten mahrum kalabileceklerini beyan buyururlar.”(Ahmet Şahin) 

  

                                                           AĞANIN   YERİ 

  

            Arkadaşlarımdan bir kaçı yanıma gelerek; 

            -Fakir öğrenciler için yurt binası yapıyoruz,dediler.Ön ayak ol da,biraz yardım 

toplayalım. 

            Tekliflerini kabul ettim ve ertesi gün,zenginliğinden dolayı”Ağa”lakabıyla 

tanınan bir iş adamını aradım. 

            Para istediğimi anlayınca: 

            -Gerekeni yaparız,dedi.Gel de görüşelim. 

            Büyük bir hevesle bürosuna gittim ve sekreterinden izin alıp odasına girdim.Bina 

hakkında verdiğim bilgileri dinledikten sonra,cebinden bir onbinlik çıkarıp: 

            -Buyur,dedi.Bizim de katkımız olsun.Şaşırmıştım.Ama yine de işi pişkinliğe 

vurup: 

            -Sondaki sıfırlar biraz az olmadı mı?dedim.Hiç olmazsa on milyon vereceğinizi 

tahmin etmiştim. 

            Pek aldırmamış görünerek: 

            -Şimdilik bu kadar yetsin,dedi.Toplu konut sitesi için yer almam 

gerektiğinden,fazla açılamıyorum. 

            -Ne kadar lazım?diye sordum. 

            -İki yüz dönüm kadar,dedi.Bu işi becerir ve planladığım arsaları 

kapatırsam,yurdunuza on milyon bağışlarım.Eğer binaya ismimi verirseniz,bu miktarı 

daha da arttırabilirim. 

            Teşekkür ettikten sonra el sıkışıp ayrıldık ve kısa bir süre sonra da inşaata 

başladık.Bu arada para sıkıntısı çektiğimizden ağayı bol bol hatırlıyor ve aldığı yerlerin 

kaç dönüme ulaştığını takib ediyorduk. 

            Altı ay kadar sonra yardımcısına telefon ettiğimizde: 

            -Ağa’nın yeri,çoğu göl kenarında olmak üzere yüzyirmi dönüme 

ulaştı,dedi.Şimdi sıra,yolun bitişiğindeki ormanlık bölgeye geldi. 



            İnşaatın kabasını tamamladığımızda,adamı tekrar aradık. 

            -Ağa’nın yeri,göl kenarında ve çam ağaçları arasında olmak üzere yüzeli dönüme 

çıktı,dedi.Bir kaç ay sonra,iş tamamlanır. 

            On milyona kavuşmak ümidiyle adama bir daha telefon ettiğimizde: 

            -Ağanın yeri,bir selvi ağacının altında olmak üzere iki metre kareye 

indi,dedi.Geçen hafta öldü,duymadınız mı?”(Cüneyd Suavi)  

  

                                                      SAĞIR   ADAM 

  

         Sağır bir adam,hasta komşusunu ziyarete gitmek ister.Fakat”hastalıktan sesi 

kısılmış bir adamın konuşmasını nasıl işitebilirim?”diye endişelenir ve gitmeden 

kendine göre bir plan yapar: 

            -Ona,”Dertli komşum nasılsın?”derim,o da bana,”İyiyim”diyecektir.Ben,”Çok 

şükür”dedikten sonra”Ne yiyip ne içiyorsun?”diye sorarım.”O da,”Şerbet ve mercimek 

çorbası”der.Sonra,”Kim gelip gidiyor?”derim.O da,”Konu-komşu filan”der.Ben de 

uygun bir cevab veririm diye,hastanın evine gider. 

            Hastaya:”Nasılsın?”diye sorar.Hasta:”Ölüyorum!”deyince,sağır:”Oh!Çok 

şükür.”diye karşılık verir.Sonra hastaya:”Ne yiyip içiyorsun?”diye 

sorar.Hasta:”Zehir,zakkum!”deyince,sağır:”Afiyetler olsun”der.Önceki cevabına 

sinirlenen hastayı,bu cevab kahreder.Sağır daha sonra,kimlerin gelip gittiğini sorunca 

hasta,iyice sinirlenmiş olarak:”Azrail”geliyor,defol be adam!”diye bağırır.Sağır gayet 

sakin:”Ayağı uğurludur,sevin..”cevabını verir ve hastayı deliye çevirir.”(Mesnevi) 

  

                        HEPİMİZ BİRDEN ABDEST ALALIM 

  

            İnsandan bilerek veya bilmeyerek,iradeli veya iradesiz olarak bazı kusur ve 

hataların ortaya çıkması,her vakit mümkündür.İnsanoğlunun fıtratını gereğidir 

bu.Toplum içinde işlenen bu gibi hataların bazıları çok küçük ve basit olur,üzerinde 

durmaya bile değmez.Farkına varılsa bile,görmezliğe gelinerek geçiştirilir.Bazı hatalar 

da vardır ki,gizlenmeyecek derecede ortaya çıkar;işleyeni mahcub,başkalarını da 

rahatsız eder. 

            Bu gibi hataların,hata sahibinin onurunu ve toplumdaki itibarını zedelemeden 

giderilmesi yoluna gidilmelidir.İslâmın şefkat,müsamaha ve nezaket kaideleri bunu 

icabettirmektedir. 

            İslâm tarihinden güzel bir misal… 



            Hz.Ömer,hilafeti zamanında sahabeden seçkin bir toplulukla birlikte bir mecliste 

oturmuş sohbet ediyordu.Cemaatın içinde Cerir bin Abdullah’da vardı.Birden bir 

yellenme kokusu duyuldu.Toplulukta biri,herhalde iradesine hakim olamıyarak 

yellenivermişti.Kokuyu duyanların canları sıkılmış,”Kim bu işi yapan 

münasebetsiz”dercesine yüzlerini buruşturmuşlardı.Hz.Ömer’in de canı 

sıkılmıştı.Kızgın bir sesle. 

            -“Koku kimden geliyorsa,kalksın abdest alsın”dedi. 

            Fakat Hz.Ömer’in bu dediğini yapmak çok zordu.Yellenen kimsenin o kadar 

insan arasından kalkıp abdest almaya gitmesi,bütün şimşekli bakışları üzerine 

toplaması,itibarını zedelemesi ve insanlar önünde kendini mahcub düşürmesi 

demekti.Cerir bin Abdullah,bu hususları düşünerek duruma müdahale etti ve 

Hz.ömer’e şu teklifi yaptı: 

            -“Ey mü’minlerin emiri!Acaba hepimiz birden abdest alamazmıyız?” 

            Hz.Ömer,Cerir’in bu ince düşünüşünü,hatayı,hata sahibini küçük düşürmeden 

tamir edici fikrini çok beğendi.Kendisine hitaben: 

            -“Hay sen çok yaşa…Müslüman olmadan önce de ariftin.Şimdi de arifsin”diye 

iltifatlarda bulundu. 

            Böylece toplumu rahatsız eden şahsi bir hata,en güzel şekilde giderilmiş,hiç 

kimse mahcub ve rezil olmadan iş tatlıya bağlanmış oldu…”(Altınoluk.sayı.13) 

  

                                   ALDATIVERDİM ELİN GAVURUNU 

  

         “Çanakkale savaşları sırasında,Türk birliklerinden saka eri Mehmet,bozuk ve 

dumanlı bir havada katırla çeşmeye su almaya gitmiş.Çeşme biraz uzaktaymış.Suları 

doldurup dönerken sis yüzünden yolunu şaşırıp İngiliz birliklerinin bulunduğu bölgeye 

dalıvermiş.İngiliz askerleri Mehmedi yakalamışlar. 

            Mehmed hiçbir telaş eseri göstermeden,”Beni kumandanınıza 

götürün”demiş.Götürmüşler.İngiliz kumandanı karşısına çıkınca: 

”Bizim kumandanın size selamı var,bugün her ne kadar savaş halinde isek de bu 

savaş bitince yine dost olur yüz yüze bakarız”dedi.”Sizin tarafta su bulunmadığı için bu 

suları size gönderdi.”demiş.İngiliz kumandanı katırın sırtındaki suların boşaltılmasını 

ve yerine biskü-i,çikolata,konserve,vs.yüklenerek geri gönderilmesini emretmiş. 

Bu arada Türk tarafındaki arkadaşları saka Mehmedin sis yüzünden İngilizlere 

esir düştüğünü düşünerek üzülüp duruyorlarmış.Derken Mehmet çıkagelmiş.Üstelik 

katır tahmin edilmeyen şeylerle yükletilmiş olarak. 



Arkadaşları merakla,”Ne oldu böyle Mehmet,anlat hele şunu”dediklerinde 

Mehmet”Ne olacak” demiş,”Aldatıverdim elin gavurunu...!” 

                                                                                               

  

                                                           ANNESİNİ   ÜZDÜ 

  

         Bir kadinin bir oglu vardi, oglundan baska kimseside yoktu. Bütün günlerini 

onunla geçirir, vari yoguogluna en ufak bir zarar gelmesini istemezdi. Kadinin bu oglu 

bir gün tutturdu, illa da hacca gidecegim diyor baska bir sey demiyordu.  

Annasi aglamaya basladi. Çünkü oglunun yanindan ayrilmasina tahammül edemeyecegi 

gibi o gittigi taktirde yapayalniz kalacak ve kimsesizlikten belki de perisan olacakti.  

- Oglum, Mekke dedigin surasi degil ki, ne zaman gidip - geleceksin Sen gittikten sonra 

ben ne yapacagim, etme eyleme, diye yalvardiysa da oglu kararinda israr etti ve hacca 

gitmek üzere yola çikti ama, ananin da yüregi yanik kaldi.  

Yalniz kalan anne üzgün bir kalple dua söyle etti:  

- Ya rabbi, oglumun ayriligina dayanamayacagim... Söz dinletemedim, onu bir ikaz et 

de geri dönsün.  

Ogul ananin bu yakarislarindan habersiz olarak yoluna devam ediyordu. Bir gece bir 

sehirde konaklamak için kalmaya karar verip kapisi açik olan bir mescide girdi. O 

sehirde de azgin bir hirsiz evlere dadanmis, ne bulursa çaliyor, fakat hirsiz bir türlü 

yakalanamiyordu. O gece gene hirsiz bir eve girip mal çalmis ve kaçmisti. Hirsizi takip 

etmeye basladilar, hirsiz kaçiyor takipçiler onu kovaliyorlardi. Derken hirsizin izini 

kaybettiler. Takipçiler buraya girmis olabilir diye camiiye daldilar. Baktilar ki orada 

bir adam var. Olsa olsa budur diyerek adami yaka-paça reisin huzuruna çikardilar. 

Çünkü hergün hirsizlik vukuubuldugu halde yakalayamiyorlardi. Bu sefer tamam 

dediler, bu sehri kasip kavuran hirsiz budur. Hirsizin gözünün oyulmasina karar verdi 

mahkeme. Gözlerini oyup bir merkep üzerine gezdirmeye basladilar. Hirsiz ( yani 

anasinin sözünü dinlemeyen ve hirsiz zanniyla yakalanan genci) gezdiren tellal sahir 

halkina teshir ediyor ve:  

- Ey ahali iste sizin caninizi yakan, malinizi çalan hirsiz nihayet yakalanmistir; bundan 

sonra rahat edeceksiniz, diye bagirdikça, genç, tellala söyle bagirmasini rica ediyordu:  

- Ey ahali iste anasinin sözünü dinlemeyip de illa ben hacca gidecegim diye yola çikanin 

hali budur, diye bagir diyordu ama derdini ta bastan kimseye anlatamamisti ki, tellala 

anlatsindi.  

Bütün sehri dolastirdiktan sonra genci sehrin disinda bir yol kenarina attilar. Oradan 

geçenler genci memleketine getirdiler, evini bulmasini temin ettiler.  



Genç adamcagiz kendi evlerinin kapisina gelince ;"Hu'" diye seslendi. Tabii ki aradan 

hayli zaman geçtigi için saçi sakali uzamis, üstü basi yirtilmisti. Kapiyi açan yasli kadin 

oglunu taniyamadi. Bilmiyordu ki kapiya dilenci halinde gelen arkasindan "Ya Rabbi 

oglumu azarla da geri dönsün" diye yalvardigi kendi ogluydu.  

-Sapa saglam adamsin... Dilenecegine çalisip da kazansana! dedi.  

Genç:  

- Çalisamam gözlerim kör, deyince yasli kadin :  

- Ne oldu gözlerine? Diye sordu.  

Genç:  

- Ne olacak, annemin hatirini kirdimi sözünü dinlemedim. Allah da benim gözlerimi 

aldi, diye cevap verince, kadin anladi karsisindakinin oglu oldugunu, basladi hüngür 

hüngür aglamaya...  

- Ya Allah'im! Duam agir olmus, ben onun gözlerinin kör olmasi için dua etmemistim, 

diye Allah'a yalvarmaya basladi.  

Kadina gelen ilahi bir ses:  

- Onun suçuna karsilik biz sadece gözlerini kör ettik, aslinda anaya asi olanin cezasi 

daha agirdir. O buna sükretsin, diyordu.  

Kadinin oglu dönüp gelmisti ama gözleri kör oldugu için hiç bir is yapamiyordu. Kadin 

çok dua etti Allah'a ... Allah'in iyi bir kulu imis ki, duasi kabul olunarak gencin 

gözlerini Cenab-i Allah iade etti... 

  

       

                       ALLAH,BİR ANNEDEN DAHA MERHAMETLİDİR 

  

         Bir savaştan sonra Medine’deki Mescid-i Nebeviye esirler getirilmişti.Esirler 

arasında bir kadın,Hz.Peygamberin dikkatini çekti.Bu kadın,heyecanlı bir arayış 

içindeydi.Kadın,bir çocuğu tutuyor,sinesine basıyor,kokluyor ve sonra 

bırakıyordu.Sonra kendi yavrusunu buldu,bağrına bastı.Onu tekrar tekrar 

öptü,kokladı.Peygamber Efendimiz,bu manzara karşısında duygulandı.Yanındakilere 

dönerek: 

            -Bu kadını görüyormusunuz?dedi.yanındakiler: 

            -Evet,Yâ Rasulallah,dediler.Peygamberimiz: 



            -Bu kadın,kucağındaki şu çocuğu ateşe atar mı?diye sordu.Onlar: 

            Hayır,Yâ Rasulallah,asla,cevabını verdiler.Efendimiz,bunun üzerine şöyle 

buyurdu: 

            O halde biliniz ki,Allah’ın kullarına olan merhameti,bu kadının çocuğuna olan 

merhametinden çok daha fazladır.”(Riyazus Salihin) 

  

                                   İSLAM ADALETİNDE İLTİMAS OLMAZ 

  

         Meşhur İslam hukukçusu,Übeyy bin Ka’b ile Hz.Ömer (ra) arasında bir dava 

vardır.İkisi de haklı oldukları kanaatindedirler. 

            Übeyy bin Ka’b,Medine hakimi Zeyd bin sabit’e müracaat ederek: 

            “Halifeden davacıyım,davamıza bak ve kimin haklı olduğunu ayırdet”diyor. 

            Bu müracaat üzerine hakim Zeyd bin sabit,bir davetiye ile halife Hz.Ömer’i 

derhal mahkemeye çağırıyor ve: 

            “Hakkında şikayet var!Kur’an namına seni mahkemeye 

çağırıyorum”der.Mü’minlerin halifesi koca Ömer (ra),davetiyeyi alır almaz hemen yola 

düşer;Kur’an namına çağrıldığı mahkemeye girer.Halifeyi gören Zeyd bin Sabit: 

            -Ya emirel mü’minin,buyur,şöyle yakınıma gel!deyince,bu davete halife 

hiddetlenir 

            -Bana yakınında yer gösterişini,taraf tutmanın ilk işareti olarak kabul 

ediyorum.Kur’an namına hükmeden hakimin vazifesi,halifeye hürmet değil,Kur’an-ın 

emrine riayettir!Kur’an-ın emri ise hakimin huzurunda halife ile herhangi bir şahsın 

asla farklı olmadığıdır.Sen ise,beni davacının bulunduğu yere değil de,kendi yanına 

çağırıyorsun...Bu ne hal?... 

            Halifenin bu derece hiddet ve gazabına rağmen,hakim Zeyd bin Sabit,gayet sakin 

ve gülümseyerek: 

            -Anlatayım,ey mü’minlerin emiri,diyor.Sana yakınımda yer gösterişim,tarafını 

tutacağımdan dolayı değildir.Çünki,Allah’a ve ahiret gününe imanı tam olan bir 

hakimin taraf tutmasına imkan yoktur.Seni yakınıma şunun için çağırdım:Vereceğim 

hükümlerin,ahirette beni mahkum etmemesi için son derece dikkatli olmaya 

mecburum.Bunun için de ifade alırken,şikayet edileni en yakınıma 

çağırıyorum;sorularıma cevab verirken göz ucu ile de hareketlerini yakından takib 

edeyim de suçluluk ruh halinde olup olmadığını daha sağlam olarak tesbit 

edeyim;maksadım budur,der. 

            Bu cevabdan memnun olan halife,ellerini kaldırarak: 



            -Yâ Rabbi,diyor.Görüyorsun ya,ne ben halifeyim diye hususi muamele 

istiyorum,ne de senin kitabınla hükmedenler halifeden korkarak iltimas etmek 

düşüncesini taşıyorlar.Hakimlerine baskı yapan devlet reislerinden olmadığım için,Sana 

ne kadar hamdu senalar etsem azdır,diyerek şu hadisi-i şerifi okuyor: 

            “İnsanlar arasında iki sınıf vardır ki,onlar iyi olurlarsa bütün insanlar iyi 

olur;onlar kötü olurlarsa bütün insanlar kötü olurlar.Onlar da,alimler ve 

âmirlerdir.(Yani ilim adamları ve idarecilerdir.) 

            İşte,islamın ibadet düşüncesiyle yaşandığı günlerde adalet böyleydi.”(Ahmet 

Şahin) 

  

                                                    HZ.ÂİŞE-İ  SIDDIKA 

İns-ü cin peygamberi,iki cihan güneşi,alemlerin seyidi,Peygamberimiz Efendimiz (SAM) 

hazretlerinin refika-i bergüzideleri ve cümle mü’minin ü mü’minatın valide-i 

muhteremeleridir. 

            Peder-i âlileri,Hulefa-i Raşidinden ilk halife Hz.Ebi Bekirissıddık (ra) 

efendimizdir. 

            Valide-i muhteremeleri (Ümmü Ruman) olup,Peygamber Efendimizin nezdinde 

pek büyük mevki ve mertebeleri var idi. 

            Hz.Âişe validemiz,Fahri cihan (SAM) efendimizle izdivaçları müddetince yani 

dokuz sene zarfında Risalet penah efendimizden gerek kavlen ve gerekse fi’len zabt ve 

ifade buyurdukları hadisi şerifler ile,âdab-ı seniyyeye dair verdikleri izahat,bir çok 

ahkâm- şer’iyye ve mesaili diniyemizin merci ve mesnedi olmuştur. 

            Kendileri fakihe,âlime,şaire,edibe,fâzıla,cahide,zeki ve fatin bir hatun idi. 

            İslam hukukunda pek büyük ihtisasları vardı.Bilhassa feraize,helal ve 

harama,kadınlara ve kadınlığa aid hükümlere,pek ziyade vakıf bulunuyordu. 

            Ashab-ı kiram arasında altı zat vardır ki Peygamber efendimizden en çok hadisi 

şerif rivayet etmekle temayüz etmişlerdir. 

            Bunlardan bir Hz.Âişe validemizdir.Diğerleri ise Ebu Hureyre,Abdullah ibni 

Ömer,Cabir,İbni Abbas,Enes ibni Malik hazeratıdır. 

            Hz.Âişe validemiz,Rasulullah efendimizden 2210 hadisi şerif rivayet etmiştir. 

            Ahkâm-ı şer’iyyemizin dörtte biri ve maarifi diniyemizin yarısı kendilerinden 

menkuldür. 

            İlmin her şubesinde yed-i tûla sahibi idiler.Ebu Musel Eş’ari 

hazretleri:”Biz,ashabça herhangi bir hadisi nebevide müşkülata maruz kalıp da 



Hz.Âişeye müracaat etmiş isek,o hadisi şerif hakkında kendilerinden mükemmel bir 

malumat ve tam bir izahat bulup,şüphemizi haleylemişizdir”buyurmuşlardır. 

            Kibarı tabiinden Urve bin Üzeyne hazretleri de: 

“Ben hiçbir hatib görmedim ki Hz.Âişeden beliğ ve ondan fasih ve fatin 

olsun.”diye yemin etmişlerdir. 

Tabiinden Ahnef bin Kays dahi:” 

“Ben hz.Ebubekir,Ömer,Osman ve Ali(r.anhüm)in hutbelerini dinlemiştim.Hiç 

birinin ağzından Hz.Âişenin kelâmı kadar fasih ve cezp edici söz 

duymadım”buyurmuştur. 

Arabın günler ve vak’alar ilminde o derece vâkıf idi ki,her vak’ayı hakkında 

söylenilen şiirle beraber haber verip tasvir ederlerdi. 

Bunca fezail ve menakıbı ile birlikte,dünyaya meyil ve rağbetlerinin az,kerem ve 

sadakalarının çok olmasıyla mümtaz idi. 

Nâdirül misal bir güzellik,imanın kemaline delalet eden selameti sadır ve 

nezahet-i kalb,onda müşahede olunan bariz meziyetler idi. 

Oruçlu oldukları günlerden birinde kendilerine aid yüzbin dirhemi,içinden bir 

akçesini bile,akşama iftariyelik koymadan kâmilen tasadduk edip dağıtmışlardı. 

Fahri Risalet (SAM) Efendimiz,Hz.Âişenin,ahlakındaki güzelliği,sözündeki 

halaveti,akıl ve zekasındaki rüçhaniyeti,re’yindeki metaneti,en üzüntülü gönülleri bir 

anda sürura kalbeden ülfet ve sohbetlerini,muhtelif vesilelerle tavsif ve izah 

buyurmuşlardır. 

Fevkalade kabiliyet ve vukuflarına rağmen,şi’re pek o kadar rağbet ve iltifat 

etmemişlerdir. 

Resulü Ekrem efendimizi sitayiş sadedinde söylemiş oldukları şu kıt’a,şiirindeki 

erişilmez belağatlerini ifadeye kâfidir: 

Mealen:”Eğer Rasulullahın güzelliğini Mısırda görmüş olsaydılar,o,Yusuf’un 

güzelliğini görüpte ellerini kesenler,bu işlerinden vaz geçerlerdi.Yusuf’un güzelliğini 

görenler,ellerini doğradılar.Onlar rasulullahın güzelliğini görseydiler ellerini 

değil,yüreklerini doğrarlardı!” 

Aleyhisselâtu Vesselam Efendimizin irtihallerinden sonra,onun evsaf-ı celilesini 

tâdat ve tarif sadedinde: 

“Vallahi azim,Resulü Ekrem (SAM) Hazretleri,Hassan ibni Sâbit’in dediği 

gibi...”diyerek Hz.Hassan’ınşu iki beytini okudular: 

“Mealen:”Ne zaman onun pâk alnı,koyu karanlık gecede zahir olursa,O gecenin 

bütün hızıyla yanan kandili gibi parıldar. 



Şimdiye kadar Hz.Peygamber (Ahmed)’in benzeri kim gelmişdir ve bundan 

sonra kim gelebilir? 

O Hakkın nizam-u kıvâmı,münkir ve mülhidin çetin azabıdır.” 

Vefatları altmış beş yaşlarında iken,hicretin 58.senesi Ramazanı şerifin 17.Salı 

gecesi vuku buldu.Ve vasiyetleri mucibince Cennetül Bakı’a defnolundular. 

Namazlarını Hz.Ebu Hureyre kıldırdı.Cenâb-ı Hak şefaatlarına nail 

buyursun...Âmin!...” 

  

  

                                               ÜMİD AŞILAYAN YAZILAR-  

  

  

3 Şubat 2002’de Medine—i Münevvere’de, Hazreti 

Peygamber’in (s.a.v) yanıbaşında dünyaya veda eden zamanımızın ilim, irfan ve şiir 

üstadlarından Ali Ulvi Kurucu’nun eserlerinin seri olarak basımı tamamlandı.  

 

Tahsilini Kahire’de Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, Zâhidü’l Kevserî gibi kıymetli 

alimlerin yanında tamamlayıp ailece hicret ettikleri Medine’ye yerleşen Ali Ulvi Kurucu 

burada yaptığı görevler, bilhassa Mahmudiye ve Arif Hikmet kütüphanelerindeki 

müdürlüğü sırasında dünyanın her tarafından Hicaz’a gelen kıymetli şahsiyetlerle 

yakından tanışma imkanı bulmuş. Bir Ömürden Sayfalar adı altında kızı tarafından 

kaleme alınan hatıraları bir dönem İslam âleminin önemli şahsiyetlerinin resm—i geçidi 

gibi. Kurucu’nun dedesi Hacı Veyis Efendi, amcası Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, 

babası İbrahim Efendi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, 

Zahidü’l Kevserî, Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Mustafa Runyun, Şeyh Şamil’in 

torunu Said Şamil, Ebu’l Hasan el Nedevî, Abdülgafur el Abbasî, Bediüzzaman Said 

Nursi, Sami Efendi, Mehmed Zahid Efendi, Abdurrahman Gürses, Saatçi Osman 

Efendi. Sıra sıra yerlerini alıyorlar bu resm—i geçitte.  

 

Gecelerin Gündüzü’nün önsözünde “Bazen büyük acıların ebedi saadetlere sebeb olması 

gibi, karanlık gecelerde de ferdleri ve kitleleri büyük aydınlıklara kavuşturacak 

nimetler bulunur. Gecelerin ızdırabını çekmeyen, gündüzlerin kıymetini bilemez. Derd 

ehlinin âşinâsı, büyük şâirimiz Bâki, bakın ne diyor: 'Şeb–i yeldâyı müneccimle 

muvakkit ne bilir / Mübtelâ–yı gama sor kim, geceler kaç sâat.' Meselâ fakir de, 

milletimizin ruh ve fikir semâsına çöken karanlık gecelerin ızdırabını çekmeseydim, 



sabahı bu iştiyakla bekleyebilir; nûrun kıymetini böylesine bilebilir miydim? Rûhumu 

yakan bu ızdırabların acısıyla, o gün, bugün yazdıklarım, baştanbaşa feryad u figânımın 

sesi, gözyaşlarımın bestesidir” diyen Ali Ulvi Kurucu için ilim adamı, fikir adamı, gönül 

adamı, şâir, hattat, bestekâr, Peygamber (s.a.v) âşığı gibi birçok sıfatın yanında bir tabir 

daha kullanmak hata olmaz zannederiz: Ümid adamı. Gerek şiirleri, gerek yazıları, 

gerekse hatıralarıyla güzel yaşamak, güzelliklere ulaşmak için ye’se düşmeden, 

bıkmadan çalışmanın yolunu gösteriyor ardından gelecek nesillere.”( Ahmet Doğru | 

Sayı: 422 ) 

  

                                                ALİ ULVİ KURUCU'NUN ARDINDAN 

1922 yılında Konya'da doğmuş olan Ali Ulvi Kurucu, yörenin sevilen ve sayılan 

Veyiszadeler ailesine mensuptur. İlk eğitimine memleketinde başlamış, dokuz yaşında 

hafızlığını tamamlamış; Konya ve kazalarında mukabeleler okumuştur. Tek parti 

döneminin çocuklarının eğitimi için iyi bir zemin olmadığını düşünen baba İbrahim 

Efendi, hicrete karar verip 1939 yılında, çocuklarıyla birlikte önce İstanbul'a buradan 

da Mekke'ye gitmiştir. Ali Ulvi Kurucu buradan Kahire'ye giderek el-Ezher'de yüksek 

tahsil hayatına başlamıştır. Kahire'de bulunduğu zaman zarfında sabık Osmanlı 

Şeyhü'l-İslamı Mustafa Sabri Efendi başta olmak üzere, Osmanlı bakiyesi, ilim ve irfan 

dünyasının yıldızlarından olan Zahid el-Kevseri ve İhsan Efendi gibi zatların yakınında 

bulunmuş; Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Efendi gibi zatların yakınında bulunmuş; 

Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Efendi, Mustafa Runyun ve Ali Yakub Cenkçiler gibi 

şahsiyetlerle arkadaş olmuştur. 1946'da tahsilini tamamlayarak Medine'ye dönen Ali 

Ulvi Kurucu, burada evlendikten sonra çeşitli vazifeler yapmış, son olarak da 

Mahmudiye ve Arif Hikmet kütüphaneleri müdürlüklerini üstlenmiştir. 1985 yılında 

emekli olan Ali Ulvi Bey, 3 Şubat 2002 tarihinde çok sevdiği Peygamberi'nin medfun 

bulunduğu Medine'de vefat ederek buraya defnedilmiştir. 

Prof. Dr. Mustafa Kara'nın onun için ebced hesabıyla düştüğü tarih şöyle 

kaydedilmektedir: 

"Konya'dan Kahire'ye, sonra Mekke'ye gitti 

Sevgili'nin yoluna yüzünü sürdü gitti, 

Dil de çıksın söylesin vuslatın tarihini, 

Hey dostlar, 'Ali Ulvi Kurucu Dost'a gitti'” 

 

  

  

  

  

Hz. ADEM İLE HAVVA  

        Allahü Teala , Kendi varlığını bilsin, ibadette bulunsun ve yeryüzünü de imar etsin 

diye insanı yaratmayı murad ettiği zaman Meleklerine:  

- "Ben Yeryüzünde muhakkak bir halife yapacağım, bir halife tayin edeceğim ki, kendi 

irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı selahiyetler vereceğim ki, o bana vekaleten 
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mahlukatım üzerinde bir takım tasarruflara sahib olacak, benim namıma hükümler 

icra edecek, benim vekilim olarak benim emirlerimi, neim kanunlarımı tatbike memur 

bulunacak. Sonra onun arkasından gelenler ve ona halef olarak yani vazifeyi icra 

edecekler bulunacaktır" buyurdu.  

Melekler bir taraftan bundaki şerefitaktir ettiler, diğer taraftan da yer yüzündeki bir 

mahluka böyle yüksek bir irade selahiyeti bahşedilmesinde bir şer ihtimalinden de 

korktular. Allahü Teala bundaki gizli hikmeti bildirmediği için :  

- "Ey Rabbimiz! Yeryüzünde onu fesada verecek, onda fesadlar çıkaracak ve kanlar 

dökecek bir mahluk mu yaratacaksın? Halbuki biz hep sana hamdederek, daima seni 

tesbih ve takdis edip dururken," dediler.  

Ve bu suretle maksatları - haşa- itiraz olmayıp hikmetini sormak olduğunu bildirdiler, 

mamafih bununla hilafete zımnan bir rağbet de gösterdiler.  

Allahü Teala cevaben:  

-Her halde ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim." buyurdu. Melekler bu cevap 

karşısında sustular ve birbirlerine:  

- "Elbette rabbımız her şeyi bilir, faydası olmayan bir mahluk yaratmaz ," dediler.   

Allahü Teala Meleklere:  

-"Muhakkak ben , kuru çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan beşer yaratacağım, 

binaenaleyh ben, onu tam bir insan kıvamına koyup içine ilahi bir emrim olan ruhtan 

feyiz verdiğim vakit, onun için secdeye kapanın," dedi.  

Bunun üzerine Melekler, hepsi toptan secde ettiler, ancak iblis dayattı, kibrine 

yediremedi ve secdeden kaçındı. Çünkü o kendisini en üstün mahluk kabul ediyordu.  

Allahü Teala:  

-"Ya iblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın?" dedi.  

İblis de:  

-" Benim bir kuru çamurdan , bir süretlenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde 

etmem mümkün değildir. Zira ben ateşten yaratıldım. Ateş ise topraktan üstündür," 

dedi ve bu batıl kıyasıyla itaat dairesinden çıkarak fiilen kafir oldu.  

Allahü Teala:  

- " O halde , çok oradan, çünkü sen tard olundun. Ve bu lanet ceza gününe kadar 

üzerindedir."  

Şeytan:  



-Rabbim! Öyle ise bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver," dedi.  

Allahgü Teala da ba's gününe kadar değil, ecel günü yani birinci sûrün üfürülmesine 

kadar mühlet verdiğini bildirdi.  

Bunun üzerine Şeytan:  

- "Ya Rabbi! Benim azgın ve asiliğime hükmetmekliğinvesilesiyle yemin ederim ki, ben, 

o insanlar için yeryüzünde ziynetler yapıp onları kandırarak hepsini yoldan 

çıkaracağım, ancak içlerinden mulasin kulların müstesna. Yani halis taatın için seçilmiş 

lekesiz has kulların aldanmazlar." dedi.  

Allahü Teala, Şeytanın beşerin ilk maddesine bakarak onlara mutlak tahakküm 

edebileceğine kaail olmasına rağmen, muhlas kullar için hakkı teslim etmesi üzerine 

buyurdu ki:  

-İşte bu dedğin, sahiplerini azıtamayacağını itiraf ettiğin o ihlas ve tevhid, bana 

kavuşturan dosdoğru bir yol, hak bir kanundur. Hakikaten kullarımüzerine ne sözle 

ilzam edecek bir delilim, ne fiilen musallat olacak bir kudretin yoktur. Ancak sana uyan 

azgınlar müstesna. Yani onları sürükleyebilirsin. Fakat o da senin hükmün ile dğil, 

onların iradelerini kötüye kullanarak sana uymaları ve arkana düşmeleri sebebiyledir. 

yoksa muhlaslara tasallut edemediğin gibi, diğerlerine de edemezsin. Şüphesiz 

Cehennem de o sana uyan azgınların vaad olunan yerleridir."  

Allahü Teala, insanın şerefli, itibarlı ve kendisine halife olmaya layık bir mahluk 

olduğunu göstermek üzere Hz. Adem'e bütün isimleri talim ederek ilim ve kelam 

sıfatlarına mazhar kıldı, sonra da o alemini meleklere işaret ederek:  

- Haydin , siz iman ile ifade etmek istediğiniz hilafete layık olma davanızda isabetli 

iseniz; İşte bunların isimlerini bana güzelce haber veriniz, buyurarak onları, 

acziyetlerini izhar ve isbat için imtihan etti.   

Bu imtihana karşı Melekler:  

Sübhansın ya Rab! Senin bize bildirdiğinden başka bizim hiç bir ilmimiz yoktur, her 

şeyi bilen ve daima bilen alim, her şeyde hakim, hakikaten Sensin, diyerek acziyetlerini 

izharla tesbih eylediler.  

Melekler acziyetlerini izhar ve hikmet ilmini teslim edince, Allahü Teala:  

-Ya Adem! Meleklere şunların isimlerini güzelce haber ver, dedi.  

Bu hitabı ile halifenin kim olcağına da işaret buyurdu ve böylece Meleklerden sonra Hz 

Adem'i de bu emir ile imtihan etti. Bunun üzerine Hz. Adem o arz olunan şeyleri 

isimleriyle haber verince, Allahü Teala Meleklere:  

-Ben size , Ben bütün arz ve semanın gaybını bilirim, demedim mi? Ve siz ne 

açıklıyorsunuz ve ne gizliyorsunuz, onu da biliyorum, buyurdu.  



***  

Allahü Teala Hz. Adem' e eş olarak kaburga kemiğinden Havva validemizi yarattı ve :  

-Ya adem, sen ve zevcen şu Cennette rahat yaşayınız. Nimetlerimden bol bol yiyiniz. 

Ancak şu bir ağaca yaklaşmayınız, meyvesinden yemeye kalkışmayınız ki haddini 

aşanlardan olursunuz, buyurdu. Ve şeyatnın kendilerine düşman olduğunu bildirerek 

onun sözüne kanmamalarını istedi.  

Allahü Teala onlara yalnız bir ağacın meyvesinden yalnız bir ağacın meyvesinden 

yemelerini yasaklamıştı ki, bu suretle insana, iradesini kullanmayı ve nefsine hakim 

olmayı öğreterek mükellefiyetten azade olmadığını hatırlatıyordu.  

Onlara verilen bu nimetler üzerine ilahi huzurdan kovulan ve insanoğluna ebedi 

düşmanlığını ilan eden Şeytan, ilk olarak kendilerinde ötrülüp gizlenen kötü yerlerini 

meydana çıkarmak; avret mahallerini açmak için ikisine de vesvese vermeye başladı. 

Hz. Adem ve Havva bu ane kadar yaratılışlarında kendilerini utandıracak ve 

tiksindirecek çirkin pis şeylere mahal olacak kötü yerlerini kendilerinde ve ne de 

birbirlerinde görmüyorlar ve hatta bilmiyorlardı. Settarul uyub olan Halık Teala evvel 

emirde onu örtmüş ve kendilerinden gizlemişti.  

Şeytan nihayet bir fırsatını bulup onlara yaklaştı ve :  

- Ey Adem! Sana, seni burada ebedi kılacak bir devleti haber vereyim mi? Diyerek, 

Allahü Tealanın yaklaşmamalarını emrettiği ağacı gösterdi.  

Hz. Adem, Şeytanın bu sözlerine aldırış etmedi, ancak Şeytan da vesvesesinde yılgınlık 

göstermedi ve:  

-Rabbınız sizi bu ağaçtan başka sebeple değil, ancak iki Melek olacağınız veya bu 

Cennette ebedi kalacağınızdan dolayı nehyetti. Yani bundan yerseniz ya Melekler gibi 

yemek, içmek ihtiyacından müstağni olursunuz, yahut ölüm yüzü görmez burada ebedi 

kalırsınız, dedi. Kendisine inanmaları için de yemin ederek, "ben sizin nasihatçınız ve 

hayrınızı isteyicinizim" diye emin olmalarını istedi.  

Hz. Adem ve Havva hiç bir kimsenin yalan yere Allaha yemin etmeyeceğini düşünerek 

yanıldılar ve bu ağaca meylettiler. Hz. Adem burada ictihadında isabet edemeyerek, o 

nehyedilen ağacın cinsinden olan başka bir ağacın meyvesinden yemekte bir mahzur 

olmayacağına hükmetti ve beraberce Allahü Teala'nın yasak kıldığı ağacın meyvesinden 

tattıkları vakit örtülü ve gizli olan avret mahalleri açılıverdi. Bunun üzerine 

hayalarından derhal üzerlerine Cennatin incir yaprağından yamalar yamamağa 

başladılar. Allahü Teala da kendilerine şöyle nida etti:  

-Ben sizi o ağaçtan nehyetmedim mi idi? Şeytan size açık bir düşmandır demedim mi 

idi?  

Hz. Adem ila Havva cevaben:  

- Ey bizim Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer sen bize rahmet ve mağfiret 



etmezsen, en büyük zarar ve felaketin içinde kalanlardan olacağız, diye tevbe ve niyazda 

bulundular.  

Allahü Teala, Hz. Adem , Havva ve Şeytana hitab etti:  

-Haydi, Bazınız bazınıza düşman olarak yeryüzüne ininiz. Size orada bir müddet için 

karar edip nasiplenmek ve geçinmek vardır. Orada yaşayıp orada ölecek ve yine ondan 

çıkarılacaksınız.  

Hz. Adem ve zevcesi, dolayısıyla insan nevi yeryüzünde böylece mekan tuttu ve Şeytanla 

mücadele ederek Rabbından telakki ettiği kelimelerle tevbe ve istiğfarda bulundu. 

Allahü Teala'nın emirleri ile amel etti ve tevbeleri de kabul olundu. Çünkü Allahü Teala 

esirgeyici ve bağışlayıcıdır.  

Hz. Adem beş şsyi ile bahtiyar olmuştur:  

Hatasını itiraf, pişmalık, nefsini kötülemek, tevbeye devam ve rahmetten ümidi 

kesmemek.  

İblis de beş şey ile bedbaht olmuştur:  

Günahını ikrar etmemek, pişmanlık duymamak, kendini kötülemeyip azgınlığını Allahü 

Teala'ya nisbet etmek ve rahmetten ümidini kesmemek.  

***  

Ahnef ibni Kaya, Medine'de Mü'minlerin Emiri Hz. Ömeri görmek ister, bir de bakar 

ki büyük bir kalabalık halka halinde toplanmış, Ka'bül'ahbar onlara vaaz veriyor ve 

şunları anlatıyor:  

-Adem aleyhisselama vefat emri geldiği zaman: Ya Rab, düşmanım İblis, beni meyyit 

halinde görünce kendisi kıyamet gününe kadar mühlete kavuşmakla sevinecek, bana 

şamata edecek," dedi.  

Cevap verildi ki:  

-" Ta Adem, Sen Cennete iade olunacaksın, o mel'un ise evvelkilerin ve sonrakilerin 

adedi kadar ölüm acısını tatmak için tehir olunacak."  

Sonra Hz. Adem, Melekül mevt Azraile: "- Ona ölümü nasıl tattıracaksın? Vasfını bana 

anlat," dedi.  

Onun ölümünün vasıfları anlatıldığı zaman Hz. Adem:  

"- Ya Rabbi! Kafi" dedi.  

Bunun üzerine vaazı dinleyen insanlar, heyecana gelerek; Ka'be;  



"- Ya Eba İshak! O nasıldır? bize anlat" dediler.  

Ka'b'ın anlatmak istememesi üzerine çok ısrar ettiler, bunun üzerine dedi ki:  

-Allahü Teala, birinci sûr'un üfürülmesi akabinde Azrail'a diyecek ki:  

-" Sana yedi Sema ve yedi Arz ahalisinin kuvvetini verdim ve bugün sana bütün gadap 

kisvelerini giydirdim. Şiddetli gadabımla in, o tard olunmuş İblis'e artık ölüm acısını 

tattır, sakaleynden evvel ve ahirlerin acılarını hep birden ihtiva etmek üzere bütün illet 

ve hastalıkları yüklet. Breaberinde gayz ve gadapla dolu yetmiş bin zebani, her biriyle 

de Cehennem zincirlerinden zincirler, tomruklarından tomruklar bulunsun. Cehennem 

kancalarından yetmiş bin kanca ile o mel'unun kokmuş canını çıkarın. Malik'i de 

çağırın Cehennem kapılarını açsın." Bunun üzerine Azrail öyle bir sûret ile inecek ki 

ona Semaların ve Arzların ahalisi baksa korku ve dehşetlerinden derhal ölürlerdi. 

İnecek, İblis'e varıp "dur, ya habis! Artık sana ölümü tattıracağım, çok ömür sürdün. 

Nice nesilleri azdırdın, yoldan çıkardın. Ancak işte malum vakit geldi." diyecek. Mel'un 

Şeytan Doğuya kaçacak, bakacak Melekül'mevt gözleri önünde, batıya kaçacak yine 

gözlerinin önünde, denizlere dalacak denizler kabul etmeyecek, hasılı yer yüzünün her 

tarafına kaçacak, sığınacak kurtulacak hiç bir yer bulamayacak, sonra Dünyanın 

ortasında, Hz. Adem'in kabri yanında duracak veya Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya 

topraklarda sürünecek nihayet Adem aleyhisselamın yer yüzüne indiği mevziye varınca 

Arz, bir kor gibi olacak Zebaniler kancaları takıp didikleyecekler de didikleyecekler. 

Allahü Teala'nın dilediği zamana kadar can çekişip azap içinde kalacak. O böyle can 

çekişirken Hz. Adem ve Havva'ya da :  

-"Kalkınız düşmanınız ölümü nasıl tadıyor, bakınız " dencek. Kalkacaklar, onun çektiği 

azabın şiddetine bakacaklar da:  

-Ya Rab, bize nimetini tamamladın" diyecekler. 

  

  

  

                                                           ÇEVREDEN ÇEVREYE 

  

         Ebu Said sa’d bin Sinan el Hudri(r.a)den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a) 

şöyle buyurmuştur: 

            -Sizden evvelkilerden bir adam vardı.Doksan dokuz kişiyi öldürmüştü.İnsanların 

en bilginini sordu.Kendisine bir rahib gösterildi.Rahibe vardı ve 99 kişi 

öldürdüğünü,kendisi için tevbe etmenin imkânı olup olmadığını sordu.Rahib: 



            -Yokdur,dedi.Onu da öldürüp yüzü tamamladı.Sonra dünya ehlinin en âliminin 

kim olduğunu sordu.Bir âlim gösterildi.Ona vardı.Kendisinin yüz adam öldürdüğünüve 

tevbesinin kabul edilip edilemiyeceğini sordu.O da: 

            -Evet onunla tevbe arasına kim girebilir?Falan yere git,orada Allah’a ibadet 

eden bir takım kimseler vardır,onlarla beraber sen de ibadet et.Yurduna dönme.Zira 

orası fena bir yerdir,dedi.O kimse derhal yola çıktı.Yarı yola vardığında ölümü 

yetişti.Onun hakkında rahmet ve azab melekleri münakaşa ettiler.Rahmet melekleri. 

            -Bu adam tevbekâr olarak,kalben Allah’a yönelerek geldi,dediler.Azab melekleri 

ise: 

            -O hiçbir hayır işlemedi dediler.Onlara insan suretinde bir melek geldi.Onu 

aralarında hakem yaptılar.O iki yer arasındaki mesafeyi ölçünüz.Hangi tarafa daha 

yakın ise o oranındır dedi.Ölçtüler,gitmek istediği yere daha yakın buldular.Bunun 

üzerine onun ruhunu rahmet melekleri aldılar.(Buhari Müslim) 

            Sahih-i Müslimdeki diğer bir rivayette: 

            -O halkı iyi olan köye bir karış daha yakın idi,oranın halkından 

sayıldı,buyurulmuştur. 

            Not:Diğer bir rivayette de;her iki tarafa eşit mesabede olup,gideceği yere sadece 

yüzü dönük olduğundan dolayı onu rahmet melekleri kaldırdı. 

  

                                                                        ANNE     KALBİ 

Delikanlı,katı yürekli bir kızı sevmiş ve onunla evlenmek istemişti.Ancak kız,korkunç 

bir şartı öne sürerek: 

            -Senin sevgini ölçmek istiyorum,dedi.Bunun için de köpeğime yedirmek üzere 

bana annenin kalbini getireceksin. 

            Delikanlı,tüyler ürperten bu teklif karşısında ne yapacağını şaşırmış ve uzun bir 

tereddütten sonra hislerine mağlub olup annesini öldürmeye karar vermişti.Annesi,belki 

de durumu fark ettiği için oğluna fazla direnmedi.Ve çocuk onu öldürerek kalbini bir 

mendile koydu. 

            Delikanlı kızın istediğini yerine getirmiş olmanın heyecanıyla yolda 

koşarken,ayağı bir taşa takıldı.Kendisi bir tarafa,mendil içindeki kalb bir tarafa 

fırladı.Canının acısından,ağzından ister istemez”Ah anacığım”sözleri 

döküldüğünde,annesinin tozlara bulanan ve hala soğumamış olan kalbinden bir ses 

yükseldi: 

            -Canım yavrum,bir yerin acıdı mı? 

  



  

  

ANZAKLI ÖMER'İN HİKAYESİ  

1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup ihtisas yapmak üzere ABD'ye 

giden doktor Ömer Musluoğlu görev yaptığı hastahanede başından geçen çok enteresan 

bir hadiseyi şöyle anlatıyor: 

"Amerika'ya gittiğim ilk yıllar (1957) lisanım pek o kadar iyi değildi. Newyork'da 

Medical Center Hospital adlı bir hastahanede görev almıştım. Fakat vazifem kan almak, 

kan vermek, serum takmak, elektrokardiyoğrafi çekmek gibi işlerdi. Hastaya o kadar 

önem veriyorlar ki yeni doktorlar hemen direk olarak hasta muayenesine, tedavisine 

verilmiyor. Diğer zamanlarda da laboratuarda çalışıyorum. 

Bir hastaya gittim. Yaşlıca bir adam. Tahminen yetmiş beş yaşlarında tabii kendisi ile 

ingilizce konuşuyorum. 

- Kan vereceğim kolunuzu açar mısınız? Dedim. Çünkü adamcağız kanser hastası 

olduğu halde üstelik kansızdı. Elimde kan torbası da var tabii ki. Kolunu açtım. Baktım 

pazusunda dövme şeklinde bir Türk bayrağı var. Çok ilgimi çekti. Kendisine sormadan 

edemedim. 

- Siz Türk müsünüz? 

Kaşlarını yukarıya kaldırarak "Hayır" manasına işaret yaptı. Ama ben hala merak 

ediyordum: 

- Peki bu kolunuzdaki Türk bayrağı nedir? 

- Aldırma işte öylesine bir şey dedi. Ben yine ısrarla dedim ki: 

- Fakat benim için bu bayrak çok önemli. Dikkatimi çekti. Çünkü bu benim milletimin 

bayrağı, benim bayrağım... 

Bu söz üzerine gözlerini açtı. Derin derin yüzüme baktı ve mırıltı halinde sordu: 

- Siz Türk müsünüz? 

- Evet Türk'üm.... 

İhtiyar gözlerime bakarak tanıdık bir göz arıyor gibiydi. Anlatmaya başladı: 

- Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada 

savaşmak üzere bütün Hıristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım 

Avustralya Anzaklarından... 

İngilizler bizi toplayıp dediler ki: "Barbar Türkler Hıristiyan dünyasını yakıp 

yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda, birlik olup üzerine 



gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir." Biz de inandık sözlerine vaadetlerine... Savaşmak 

isteyenler arasına katıldık.  

Avustralyalı Anzak ihtiyar anlatmaya devam ediyordu: 

- Bizim beynimizi yıkayan İngilizler, Türklere karşı topladığı askerlerin tamamını 

Çanakkale'ye sevkediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da 

şöyle böyle birkaç ay talim gördük, ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. 

Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce 

yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler, geceyi gündüze çeviriyordu zaman 

zaman... 

Her taaruzunda bizden de Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can 

veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe 

şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da 

fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda 

zannediyordum ki İngilizlerin bize anlattığı gibi Türkler barbarlıktan böyle 

saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerinde ki vatan sevgisinden 

kaynaklanıyormuş. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. 

Biz karaya çıktık. Taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. 

Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taaruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda 

başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim.  

Meraktan ağzım açık yaşlı Avustralyalıyı dinliyorum. Savaşın dehşetli anılarını 

anlatırken hastalığına rağmen tir tir titremeye başlamıştı. Devam etti: 

- Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu 

anlatamam. Çünkü İngilizler bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttı ya... 

Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime iyice 

geldim bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki 

onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram 

ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Kendi kendime dedim ki; 

- Bu adamlar isteseler şu anda beni öldürdüler. Ama öldürmüyorlar... Veyahut isteseler 

önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir 

gibi davranıyorlardı. 

Bu duygularla "Yazıklar olsun bana" dedim. "Böyle asil insanlarla niye savaşıyorum 

ben. Bu İngiliz milleti ne yalancıymış ne kadar Türk düşmanıymış" diyerek pişman 

oldum. Ama bu pişmanlığım fayda etmiyor ki... Bu iyiliğe karşı ne yapsam diye 

düşündüm durdum günlerce... 

Nihayet bize serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini 

ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın 

esrarı bu işte. 

Benim gözlerim dolu dolu ihtiyara bakarken o devam etti: 

- Talihin cilvesine bakın ki o zaman ölmek üzere iken yaralarıma iyileştirerek, sıhhate 



kavuşmama çaba sarfeden Türkler idi. Şimdi de Amerika gibi bir yerde yıllar sonra 

yine beni iyileştirmeye çaba sarfeden bir Türk... Ne garip değil mi? Avustralya 'dan 

Amerika'ya gelirken bir Türkle karşılaşacağımı hiç tahmin etmezdim. Size 

minnettarım. Siz Türkler gerçekten çok merhametli insanlarsınız. Bizi hep 

kandırmışlar... Buna bütün kalbimle inanıyorum. 

Peşinden nemli gözlerle "Bana adınızı söyler misiniz? Dedi. "Ömer" cevabını verdim. 

Gayet merakla tekrar sordu: 

- Peki niçin Ömer ismini, vermişler sana ? 

- Babam müslümanların ikinci halifesi isminden ilham alarak bana Ömer adını vermiş. 

- Yahu senin adın müslüman adı mı ? 

Ben "Evet, Müslüman adı" deyince yüzüme baktı baktı, birden doğrulmak istedi. Ben 

mani olmak istedim ama israr etti. İhtiyarın ısrarına dayanamayıp yatakta oturmasına 

yardım ettim. Gözleri dolu doluydu. Yüzüme bakarak dedi ki: 

- Senin adın güzelmiş. Benim adım şimdiye kadar Mr. Josef Miller idi. Şimdiden sonra 

"Anzaklı Ömer" olsun. 

- Olsun dedim. 

- Peki doktor beni müslüman eder misin? Müslüman olmak zor mu? dedi. Şaşırdım. 

Nasıl da birdenbire Müslüman olmaya karar vermişti. Meğer o yaşa gelinceye kadar 

içten içe hep düşünüyormuş da kimseyle konuşamadığı için, soramadığı için 

konuşamıyormuş. 

- Tabii dedim müslüman olmak çok kolay. Sonra kendisine imanın ve İslamın şartlarını 

anlattım. Kabul etti. Hem kelime-i şahadet getiriyor, hem de çocuklar gibi ağlıyordu.  

Yaşlılık bir yandan, hastalık bir yandan bir de yıllardan beri içinde kavuşmak isteyip de 

bilemediği için kavuşamadığı İslamiyet'e olan hasretin sona ermesi bir yandan bu yaşlı 

gönlü duygulanmıştı. Mırıldandı: 

- Siz müslümanlar tesbih çekersiniz bana da bir tesbih bulsan da ben de yattığım yerden 

tesbih çekerek Allah'ımı ansam olur mu? 

Bu sözden de anladım ki dedelerimiz savaş esnasında Hakkı'ı zikretmeyi ihmal 

etmiyormuş. Neyse uzatmayayım hemen bir tesbih bulup kendisine getirdim. 

Hasta yatağında tesbih çekiyor, biz de gerektiğinde tedavisiyle ilgileniyorduk. Fakat 

benim için o daha bir başkalamıştı. Müslüman olmuştu. 

Bir gün yanına gittiğimde samimi bir şekilde rica etti. 

- Beni yalnız bırakma olur mu? 

- Ne gibi Ömer amca ? 

- Ara sıra gel de bana İslamiyeti anlat! sen çok güzel şeylerden bahsediyorsun. O sözleri 



duydukça kalbim ferahlıyor. 

O günden sonra her gün yanına gittim. Bildiğim kadarıyla dinimizi anlattım. Fakat 

günden güne eriyip tükeniyordu. 

Kaç gün geçti tam hatırlamıyorum, hastanenin genel hoparlöründen bir anons duydum. 

"Doktor Ömer! Lütfen 217 numaralı odaya gelin!" 

Dedim ki içinden "Bizim Ömer amca galiba yolcu?" hemen yukarı çıktım. Odasına 

vardığımda gördüğüm manzara aynen şöyleydi: 

Sağ elinde tesbih açık duran sol kolunun pazusunda dövme Türk bayrağı, göğsünde 

imanı ile, koskoca Anzaklı Ömer son anlarını yaşıyordu. 

Hemen başucuna oturdum. Kendisine kelime-i şehadet söylettirdim. O şekilde 

kucağımda teslim-i ruh etti... 

Bir Çanakkale gazisi görmüştüm. Yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan 

sevgisi sayesinde kendisine iman nasip olmuştu. 

"Ne yalan söyleyeyim, ağladım." 

  

  

                                                           ASLAN’LA   TAVŞAN 

  

            Bir arslan,suyu ve otu bol bir yeri yurt edinmişti.Ama burada yaşayan diğer 

hayvanlar,bu bolluktan yararlanamıyorlardı.Günün birinde,hayvanlar toplanarak 

aslanın yanına geldiler.Ona şöyle dediler: 

            -Sen,bizden birini yakalamak için hayli yoruluyorsun.Biz,buna;seninde bizimde 

işimize yarayacak bir çare bulduk.Sen bizim güvenlik içinde yaşamamızı sağlar,bizi 

korkutmazsan biz de sana her gün,yemen için bir hayvan göndeririz. 

            Aslan,bu teklifi kabul etti.Hemen onu uygulamaya başladılar. 

            Aradan bir süre geçti.Günün birinde sıra tavşana geldi.Tavşan diğer hayvanlara: 

            -Bana biraz kolaylık gösterirseniz,sizi bu aslandan kurtarırım,dedi.Hayvanlar da 

bu teklifi kabul ettiler. 

            Tavşan ağır aksak yürümeye başladı.Bu arada aslanın yemek saati geçti.Bu 

gecikmeye çok kızan aslan kükreyerek sordu: 

            -Sen nereden geliyorsun?Tavşan korkarak cevab verdi: 



            -Ben yabani hayvanların temsilcisiyim.Yanıma bir tavşan vererek size 

göndermişlerdi.Fakat önümüze bir arslan çıktı ve yanımdaki tavşanı aldı.Engel olmaya 

çalıştım fakat hiç aldırmadı.Üstelik sizin için kötü şeyler söyledi. 

            Aslan daha çok kızdı: 

            -Haydi bu aslan neredeyse bana göster? 

            -Tavşan,aslanı su dolu bir kuyunun başına getirdi; 

            -İşte burada,dedi. 

            -Aslan kuyuya bakınca kendi görüntüsünü gördü.Bunu diğer aslan 

sandı.Döğüşmek üzere kuyuya atladı ve boğuldu.”(Kelile ve Dinme) 

  

  

                                                           B A N  K O 

  

         İmam,vefat eden adamın mezarı başında talkım verirken: 

            -Ey filanca oğlu filanca…diyordu.Biraz sonra sula melekleri gelecek,sana 

Rabbinin ve Peygamberinin kim olduğunu soracaklar.Onlara de ki… 

            Cemaatta bulunan ve televizyon proğramlarını kaçırmayan bazı kişiler,bu 

sözleri”lüzumsuz bir gayret” olarak değerlendiriyordu.Anlaşılan imam efendi,mezara 

konulanın kim olduğunu bilememişti.Oysa ki ölen adam,son günlerdeki bilgi 

yarışmalarında arka arkaya rekorlar kıran ve hiç akla gelmedik soruları ipucu bile 

istemeden cevablandıran biriydi.Hatta bir yarışmada,,İngiliz pop şarkıcısının giydiği 

mavi boncuklu gömlekte kaç düğme bulunduğunu bilerek en yüksek puanı 

toplamıştı.Bu yüzden meleklerin suali,onun için zor olmayacaktı. 

            İmam,talkımı tamamladı. 

            Boş tabut,cenaze arabasına yüklendi. 

            Ve cemaat üzereyken,nereden çıktığı anlaşılamayan yaşlı bir meczub,mezara 

kulak verdikten sonra titrek kelimelerle mırıldandı. 

            -Puan yok,puan yok.”(Cüneyd Suavi) 

  

                                                            

 



ARKAMDAN   AĞLAMA 

  

            Öldüğüm gün tabutum yürüyünce,bende,bu dünya derdi var sanma. 

            Bana ağlama,”Yazık-yazık,vah-vah deme.Şeytanın tuzağına düşersen vah-vah’ın 

sırası o zamandır,yazık-yazık o zaman denir. 

            Cenazemi gördüğün zaman”ayrılık-ayrılık”deme.Benim buluşmam,görüşmem o 

zamandır. 

            Beni mezara koyunca”elveda”demeye kalkışma.Mezar cennet topluluğunun 

perdesidir. 

            Batmayı gördün ya,doğmayı da seyret.Güneş’le ay’a,batmadan ne ziyan gelir ki? 

            Sana batma görünür amma o,doğmadır,parlamadır.Mezar,hapis görünür amma 

can’ın hapisten kurtuluşudur. 

            Yere hangi tohum ekildi de bitmedi,yetişmedi?Niçin insan tohumuna gelince 

bitmeyecek,yetişmeyecek zannına düşüyorsun? 

            Hangi kova suya salındı da dolu olarak,çekilmedi? 

            Can Yusuf’un,kuyuya düşünce niye ağlasın? 

            Bu tarafta ağzını yumdunmu,o tarafta aç.Çünki artık hay-huyun mekânsızlık 

aleminin boşluğundadır.(Mevlana) 

  

“Ayasofya’da konser, tarihimize ihanet” 

  

  

  

 

  

  

  

Karanlık bir çağı kapatıp, aydınlık bir çağı açan Fatih Sultan 

Mehmed tarafından 1453 yılında fethin sembolü olarak kiliseden 

camiye çevrilen Ayasofya’da, geçtiğimiz günlerde “Flarmoni 

Orkestrası konseri” düzenlenmesi büyük tepkilere sebep oldu.  

Konuyu “Ayasofya 69 yıldır cemaate hasret... Vasiyetin muhatabı 

kim?” ana başlığıyla kapağına taşıyan haftalık haber yorum 

dergisi Türkiye’de Cuma, 69 senedir cemaate, ezana, namaza ve 

“Allah Allah” seslerine hasret yaşayan Ayasofya Camii’nde, 



konser düzenlenmesinin tarihimize, kültürümüze, inancımıza ve 

ecdadımıza karşı işlenmiş ihanet olduğuna dikkati çekti.  

Fatih Sultan Mehmed’in söz konusu vakfiyesinde geçen “Bu 

vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, 

bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti 

onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin, onların haşr 

gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hâlâ 

bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait 

olacaktır” ifadelerine yer verilen kapak dosyasında, ihanetin, 

Ayasofya Camii’nin bir defa daha boynunun bükülmesine ve 

ecdadın kemiklerinin sızlamasına sebep olduğu kaydedildi.  

Fethin sembolü bir mabedde verilen konserin yanlışlığına vurgu 

yapan farklı kesimden isimlerin eleştirilerinin de yer aldığı kapak 

dosyasında, Ayasofya’da, Oratoryo müziği çalınmasının sadece 

Müslümanların değil, Hıristiyan ve Yahudi din adamlarının da 

tepkisini çektiği belirtildi.  

Ayasofya’nın bugüne kadar geliş hikayesinin de ayrıntılı olarak 

işlendiği kapak dosyasında, Ayasofya’nın camiden çıkarılarak 

müze haline getirilmesinin altında İsmet İnönü’nün ve Celal 

Bayar’ın imzalarının olduğu hatırlatılarak, bugün ortaya çıkan 

saygısızlık için başta Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 

Mumcu’nun özür dilemesi ve Ayasofya’nın yeniden 

Müslümanların ibadetine açılması gerektiği kaydedildi.  

  

Vakit.14-6-2003 

  

FATİH’İN VAKFİYESİ 

 “İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı 

camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya 

tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya 

Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, 

füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve 

kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak 

düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine 

kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki 

huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. 

Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse,  



Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların 

ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN, azapları hafiflemesin 

onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. 

Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu 

değiştirene ait olacaktır. 

Allah’ın azabı onlaradır. 

Allah işitendir, bilendir.  

  

***Avrupa parlementosuna verilen kararda,Ayasofyanın kiliseye çevrilmesi teklifi 

yapıldı. 

***Ayasoyfa’nın “statü”süne bakalım. Yeni Dünya Dergisi’nin Mayıs 2000 tarihli 

79’uncu sayısında Prof. Ahmet Akgündüz’ün bu konuda açıklamaları var: 

“İslam Devletler Hukuku’nun hükümlerine göre, sulh yoluyla fethedilen ülkelerde 

mevcut olan ehl-i Kitaba ait mabetlere asla dokunulmaz, ancak yenilerinin inşasına da 

müsaade edilmez. Eskiden beri var olanlar tamir edilebilir. Savaş yoluyla fethedilen 

topraklarda ise durum tam tersidir. İslam hükümdarı isterse başka dinlere ait bütün 

mabetleri yok eder ve gayr-i Müslimleri de sürgün edebilir. İşte İstanbul tamamen savaş 

yoluyla fetholunmuştur. (Fatih, 23 Mayısta İsfendiyar oğlu Damad Kasım Bey’i elçi 

olarak Bizans’a göndermiş ve sulh yoluyla teslim olmalarını yoksa tam bir asker olan 

İmparatorun da kabul edeceği gibi şehrin yakında düşeceğini bildirmiştir.)” 

“Ayasofya ve benzeri bazı kiliselerin camie çevrilişinin meşruiyet sebebi bu hükümdür. 

Bu hüküm İstanbul çapında tatbik edilseydi İstanbul’daki bütün kilise ve havraların 

yakılması gerekirdi.”18-8-2002,milli gazt.afet ılgaz. 

  

AYASOFYA 

Ürperdi hayâlim, bu nasıl korkulu rü'ya?.. 

Şaştım, neyi temsil ediyorsun, Ayasofya?.. 

  

Çöller gibi ıssız, ne hâzin ülke muhitin, 

Yâdel gibi, yurdunda garip olmalı mıydın?.. 

  



Beşyüz senelik bezmine ermekti ümîdim, 

Çöller gibi ıssız, seni ben görmeli miydim?.. 

  

Bayram, Ramazan, Cum'a, mübârek gecelerde, 

Âvize değil, mum bile yanmaz mı içerde?.. 

  

Gaşyolmuş ibadetlere hayrandı felekler, 

Tekbirine ses verdi asırlarca melekler!.. 

ALİ ULVİ KURUCU 

  

AYASOFYA 

Hani nerede? 

Gönüllerden kubbelere, 

Kubbelerden gönüllere 

Gürül gürül akan Kur'an sesleri?... 

Kur'an sesleri dindirilmiş, 

Müslümanlar sindirilmiş!... 

Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin 

İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!... 

Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli, 

Kimin elidir?!... 

Söyle Ayasofya, söyle. 

Seni puthane yapan hangi delidir?!... 

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ 

  



-Kılçık 

Ayasofyam... 

Ayasofyam, ne eşin var, ne de emsâlini gördüm. 

Beni ihmâl edenin, sendeki ihmâlini gördüm. 

Göğe ser çekmede âhın da, alemler gibi; heyhât.. 

Acırım bahtıma, zîrâ, perişân hâlini gördüm... 

* * * 

Âfet gibi, dünyâmızı dâr eylediler 

Gönlümdeki has bahçeyi hâr eylediler. 

Secdemdeki yaşlarla denizler kabarır, 

Heyhât!..Gene âr etmeğe âr eylediler. 

* * * 

Sana vâ’dettiği günler var iken ol yüce Hakk’ın, 

Çekilip kûşeye miskinleşerek yatmayacaktın.. 

Yaşıyorken, ölülerden daha ölgün gibi yattın.. 

Uyanın silkinerek makberinizden, hadi kalkın!.. 

TAHA 

  

Önce Bilderberg ve Rotary toplantısı, sonra Ayasofya’da konser 

Sırada ne var? 

ANKARA/ Ayasofya Camisi’ndeki konsere bütün Türkiye’den tepki yükseldi. 550. yıl 

önce Fetihle birlikte İslâm’ın bir semboli haline gelen camideki böyle etkinlik her 

kesimden insanın tepkisine neden oldu. Özellikle sivil toplum kuruluşları ve siyasi 

partiler Ayasofya’daki konsere sert eleştiri getirirek, böyle bir organizasyonu kınadılar.  

TÖNGÜŞ: MİLLETİMİZ ÜZÜLDÜ 

Bundan bir hafta önce Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethi’nin 550. yılını Ali Sami 

Yen Stadı’nda kutlayan MGV’nin Genel Başkanı İlyas Töngüş, Fatih’in ilk namaz 

kıldığı yerde böyle bir organizasyon gerçekleştirmesine büyük tepki gösterdi. Konserde 



bir takım tasavvufi eserlerin de söylenmesinin halkı bir gerekçe olmadığını söyleyen 

Töngüş, “Millİ Gazete’ye bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle cami 

olarak tahdis edilen bir yer kıyamete kadar camidir. Ayasofya cami olmuştur. Bugün de 

bu hükmünü devam ettiriyor demektir. Zaten Sultan Fatih’in söz konusu vakfiyesinde 

de olan şey budur” dedi.  

Töngüş şöyle dedi: 

“Bugün ibadethanelerde müzik yapmak veya koro şarkılar söylemek ne kadar abes ise 

Ayasofya’da da böyle bir şey yapılması fevkalede yanlıştır. Ve milletimiz bu olaya 

üzülmüştür. Herşeyi yerli yerinde yapmak esastır. Şarkı veya konser yapılacak yer 

ibadethaneler değildir.  

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’yı İslâm’ın bir sembolu olarak değerlendirmiştir. Bu 

çerçevede Fatih’in bu emanetinin konserlerle değerlendiriliyor olması onun mirasına, 

emanetine sahip çıkılmaması anlamına gelir. Fatih böyle anılmamalıydı”  

SP’Lİ YUMAKOĞULLARI: KINIYORUZ 

SP İstanbul İl Başkanı Osman Yumakoğlulları ise, kendilerinin festivale karşı 

olmadıklarını ve filarmoni orkestralarının konserler verebileceklerini belirterek, şöyle 

konuştu: 

“Ama bunu kalkıp da Ayasofya yapmanın da anlamı yok. 550. yıl önce fethedilen 

İstanbul’da ve Ayasofya’da yapılmasın. Sultanahmet Camisi’nde böyle birşey yapılması 

uygun mudur? Hayır. İşte Ayasofya’da da aynıdır. Fatih’in hatırasına ve Allah’ın 

mabedine saygı gösterilmelidir. Bu millet bunu affetmez. Bunun gereğini yapacaktır. Bu 

saygısızlığı kınıyoruz. Herşeyden önce kilisenin ve havranın olduğu gibi mabedin de 

değeri vardır. Bu mabet 550. yıl önce mabet olarak vakfiye edilmiştir. Bizim nezdimizde 

hâlâ mabettir. İnsanları mabetlere saygılı olmaya davet ediyoruz”. 

Milli gaz.8-6-2003 

***Avrupa parlementosuna verilen kararda,Ayasofyanın kiliseye çevrilmesi teklifi 

yapıldı. 

***Ayasoyfa’nın “statü”süne bakalım. Yeni Dünya Dergisi’nin Mayıs 2000 tarihli 

79’uncu sayısında Prof. Ahmet Akgündüz’ün bu konuda açıklamaları var: 

“İslam Devletler Hukuku’nun hükümlerine göre, sulh yoluyla fethedilen ülkelerde 

mevcut olan ehl-i Kitaba ait mabetlere asla dokunulmaz, ancak yenilerinin inşasına da 

müsaade edilmez. Eskiden beri var olanlar tamir edilebilir. Savaş yoluyla fethedilen 

topraklarda ise durum tam tersidir. İslam hükümdarı isterse başka dinlere ait bütün 

mabetleri yok eder ve gayr-i Müslimleri de sürgün edebilir. İşte İstanbul tamamen savaş 

yoluyla fetholunmuştur. (Fatih, 23 Mayısta İsfendiyar oğlu Damad Kasım Bey’i elçi 

olarak Bizans’a göndermiş ve sulh yoluyla teslim olmalarını yoksa tam bir asker olan 

İmparatorun da kabul edeceği gibi şehrin yakında düşeceğini bildirmiştir.)” 



“Ayasofya ve benzeri bazı kiliselerin camie çevrilişinin meşruiyet sebebi bu hükümdür. 

Bu hüküm İstanbul çapında tatbik edilseydi İstanbul’daki bütün kilise ve havraların 

yakılması gerekirdi.”18-8-2002,milli gazt.afet ılgaz. 

  

*****”Türkiye'nin Ayasofyalaştırılması: Cami ile kilise arasında sıkışmışlık sendromu  

Önce işgal altındaki Filistin topraklarından bir mesaj. Yahudi bir okurum olan Rafael 

Sadi'den. Sadi, benim titiz ve daimi okurlarımdan biri. Nazik ve centilmen. 

Yazdıklarıma verdiği olumlu ya da olumsuz tepkilerini bir yolunu bulup mutlaka iletir. 

Telefonla, olmadı sanal yolla. Yahudiler ve Yahudilik'le ilgili bu köşede yayımlanmış 

olan ve hayli ses getiren yazılarımı seviyeli bir biçimde benimle tartışan az sayıdaki 

Yahudi okurumdan biri o. 12 yıldan beri İsrail'de yaşasa da, o kendisini "İstanbullu" 

sayıyor.  

Bu köşede yayımlanmış olan ve Aya- sofya'nın müze ve konser salonu olarak 

kullanılmasını tüm tek tanrılı inanç sistemlerine ve onların mensuplarına yapılmış bir 

hakaret olarak niteleyen makaleme, "Ayasofya Konser Salonu" başlıklı bir mesajla şu 

tepkiyi verdi:  

"Bugünkü Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan 'Bu kadar da olmaz ki' başlıklı yazınızı 

okudum ve kalben söylediklerinize katılıyorum. Türkiye'de laiklik yanlış anlaşılmakta, 

yanlış algılanmakta ve yanlış uygulanmaktadır. Tabii ki mabetlerde konser modası, 

yanılmıyorsam AYA İRİNİ Kilisesi'ndeki konserlerle başladı. Ve AYASOFYA Camii ile 

devam ettiğini sizin satırlarınızdan öğrenmek nasip oldu. Esasında bu mabetlerin inşa 

amaçlarının dışında kullanımı meselesi, oldukça rahatsız edici olup, kural ve şartlara 

bağlanması gereken bir durumdur. Örneğin gerek İstanbul ve gerekse İsrail'de 

herhangi bir sinagogda konser izni alınabileceğinden çok kuşkuluyum. Arzu eden 

Türkiye Hahambaşısı Sn. Rav İzak Haleva'ya müracaat edip OLMAZ cevabını yazılı 

bile alabilir. 12 yıl İsrail'de yaşadıktan sonra Türkiye'deki bu DİN KORKUSUNUN 

anlamını kavramak çok güç. /.../ Bu korku niye? Sizce ülkedeki sorunların kaynağını 

oluşturan bu korku değil midir? Acaba bu korkudan rant elde edenler mi var? (altını 

ben çizdim SH). Sevgili Sami Bey, yazınız demokrasi ve din hürriyetinin zedelenmemesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tebrik ederim. Tanrı'ya inanan bir Yahudi olarak 

size hak veriyorum. Saygılar ve iyi gün dileklerimle."  

Mesaj bana, biz Müslümanlar'ın uzun yıllardan beri görmesi gereken ama her nasılsa 

gözümüzden kaçan bir kusurumuzu hatırlattı: Ayasofya için gösterdiğimiz hassasiyeti 

Aya İrini için göstermemiş olmamız. Bilenler bilir, Aya İrini, bugün Topkapı Sarayı 

avlusu içerisinde kalmış tarihi bir kilise. Tarihi ve sembolik değeri Ayasofya'dan aşağı 

değildir.  

Demek ki, Türkiye'deki "laik akıl" sadece Müslümanlar'a zulmedip İslam'a hakaret 

etmiyor. Aynı zamanda Hıristiyanlar'a ve Hıristiyanlığa da hakaret ediyor. Çağrımı 

buracıkta yapıyorum: Fatih'in vakfiyesi Ayasofya Camii Müslümanlar'ın, onun hemen 

berisindeki Aya İrini Kilisesi de Hıristiyanlar'ın ibadetine açılmalıdır. Ateizmin kalesi 

Enver Hoca Arnavutluk'u ve Sovyet Rusya döneminde kalmış "mabet düşmanlığını" 

günümüzde yaşatan tek ülkenin Türkiye olması, yüz kızartıcı bir ayıp.  



Yahudi okurum Rafael Sadi'nin anlamakta zorlandığı işte bu. O "din korkusu" diyor 

ki, bir önceki yazı bu meşum korkunun bu ülkenin başına açtığı belaları işliyordu. Bir 

de soru soruyor: "Acaba bu korkudan rant elde edenler mi var?"  

Tam isabet. Bu korkunun ekmeğini yiye yiye bugünlere kadar gelen mutlu ve dahi putlu 

azgın azınlık bu ülkenin en büyük talihsizliği. Başbakan "bürokratik oligarşi" çıkışıyla, 

üçlü sacayağının tek ayağını deşifre etmiş oldu. İşte bu korkuyu ranta çeviren onlar.  

İkinci mesaj, Paris'te doktora yapan değerli bir bayan okurumdan. Aynı makale, onun 

da dertlerini deşmiş. Ta Paris'e kadar kaçmış ama, Türkiye'deki azgın azınlığın 

uzantılarının şerrinden orada da emin olamamış. Yazdıkları hayli ibret verici. 

Okuyalım:  

"Değerli hocam, yine bugünkü yazınızda değinmiş olduğunuz 'Bırakın gayr-ı müslimleri 

zorla Müslüman etmeyi, Müslümanlar her tür resmi teşvikle gayr-ı müslim edilmeye 

çalışılıyor' gerçeğini inanın burada dahi yaşıyoruz. Ama burada yaşadığımız 

'ötekileştirme' sıkıntılarını, yine buraya gelen Kemalist öğrenci arkadaşlarımızdan 

görüyoruz. Ben kendi adıma konuşacak olursam; arkadaşlarımızın burada kurmuş 

oldukları 'Jön Türk' grubuna aramızda insani ve fikri ölçeklerde diyalogun oluşması 

için gitmeye başladım. Ancak görüntüm kimliğimi ele verdiği için negatif enerjiler yüklü 

bakışlar arasında ne kadar liberal, örtülü bir Müslüman kız olsam da duruşum hükme 

bağlanmış oldu arkadaşlarım tarafından. Çünkü onlarla bara gitmiyor, içki 

kadehlerinin olduğu ortamlarda bulunmuyordum. ... Caminin müzeye dönüştürülmesi... 

Bu, içeriklerinden arındırılmaya çalışılan biz Müslümanlar gibi bir şey değil mi? Hayır, 

müzelerin de bir misyonu vardır; bakan değil, gören gözler için. Ama Müslüman denen 

öksüz aktörün kimliği bir müze kadar değerli değildir. Batı ve Batılı creatörlerin 

nezdinde, biz bugünün 'teröristleri', çocuklarımız da yarının 'teröristleridir'. Bizim 

yüreğimizdeki mihraplar chapeller'e dönüşmediği sürece biz de sevimli 

görünemeyeceğiz ne merkez, ne de periferideki Batılılar'a (ve Batıcılar'a SH)."  

Ne dersiniz bu yürek yakan satırlara? Eskiden "Müslüman memleketinde gavur 

eziyeti" diye bir deyim vardı. Ya eziyetin bu türüne nasıl bir deyim bulmalı? İşte sözün 

tükendiği yer.  

Ne diyelim, bu ülke insanını kendi öz kimliğinden uzaklaştırmakla kalmayıp, kendi öz 

kimliğine düşman edenler utansınlar. Tarih bir gün onları yargılayıp gerçek yerlerine 

iade edecektir.  

Neden Sayın Rafael Sadi'nin ta İsrail'den bakarak anladığı gerçeği, bu ülkenin mutlu ve 

dahi putlu azınlığı anlamamakta direniyor? Hiç düşündünüz mü? 

“shocaoglu@yenisafak.com.16-6-2003 

  

  

10-Ürperdi hayâlim, bu nasıl korkulu rü'yâ! 

Şaştım neyi temsil ediyorsun, Ayasofya?A.U.Kurucu. 

mailto:shocaoglu@yenisafak.com


-"Ayasofya bir hicran yarası olmuş o kalpte/Çan sesinden seni kurtarmış ezanlar 

nerde?" 

-Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz gençliğin... 

Uyanış Fecrinin Aydınlığı 

Ne gelen var, ne giden var, ne gülümser bir yüz. 

Yolcu yorgun yük ağır menzil uzaklarda henüz. 

Diye milletçe ümitsizliğe düşmüştük dün,  

Uyanış fecri ufuklarda belirmekte bugün. 

Kararan dünkü ufuklarda güneşler yanıyor 

Her ışık dalgası umman olarak çalkanıyor 

Nurlu bir yüz gibi dünyaya doğarken gündüz, 

Uyanış fecrinin aydınlığıdır gördüğümüz 

En ağır şartlara rağmen yine şahlanmada din, 

Külle örtülmesi mümkün mü bu kudsi alevin 

Bu alev, nûrunu Kur'an—ı Kerim'den alıyor 

Bütün âlem uyanış fecrine hayran kalıyor 

Genç nesilden bize hep müjdeci sesler geliyor 

Uyanış fecrini marşlarla bütün besteliyor 

Taşı toprakları yurdun dile gelmişcesine 

Uyuyorlar koro halinde ilahi sesine 

Bu muazzam sese alkış kopuyor her yerden 

Görünen âlemin ardındaki âlemlerden 

Büyük aydınlığa yol gösteriyor rehberimiz 

Bütün âlemlere rahmet yüce Peygamberimiz (s.a.v) 

Açtı insanlığa on dört asır evvel bu yolu 

Ufku güllerle, çiçeklerle, meleklerle dolu. 



Büyük ecdadımızın gördüğü parlak rüya 

Vuruyor her gece yıldızların aksiyle suya.A.U.Kurucu. 

  

 

        

AYASOFYA 68 YILDIR MAHZUN 

  

  

  

 

  

  

  

68 yıl önce ibadete kapatılan Ayasofya, hâlâ ‘mahzun’. 1453’te 

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından 

camiye çevrilen Ayasofya, 1 Şubat 1935 tarihinde müze haline 

getirildi. Ayasofya, 918 yıl kilise, 482 yıl cami olarak kullanıldı.  

Uzun süre ‘mahzun cami’ olarak kamuoyu gündeminden 

düşmeyen Ayasofya’nın bir bölümü Turgut Özal zamanında 

ibadete açılırken, 1996’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

yayınladığı genelgeyle bir defa daha ezan sesinden mahrum 

bırakıldı.  

BİZANSLILAR YAPTIRDI  

Ayasofya, 360 yılında Bizans İmparatoru Costantinos tarafından 

inşa ettirilerek, Sofia (ilahi hikmet) adıyla kilise olarak açılışı 

yapıldı. Çeşitli zaman dilimlerinde depremlerden zarar gören 

kilise, birçok defa tamirat gördü.  

1453’te Osmanlılar İstanbul’u fethedince, Fatih Sultan 

Mehmed’in ilk emirlerinden biri, harap ve bakımsız bırakılan 

Ayasofya’nın onarılması oldu.  

Bugünkü Ayasofya’nın bulunduğu alanda, ilk kilise 12 Mayıs 360 

yılında yapılmıştı. O zamanki Bizans’ın en büyük mabedi olan bu 

yapı, 44 yıl sonra bir yangınla harap oldu. 415 yılında onun 

yerine yapılan yeni kilise de 532 yılında başka bir yangınla yok 

oldu.  

İşte bu ikinci yangından sonra İmparator Justinianus, şimdiye 

kadar görülmemiş ihtişamda, yangınlara, depremlere karşı 

koyabilecek, gelecek çağlara ulaşabilecek sağlamlıkta bir eser 

yaptırmaya karar verdi.  

Mimarlar hemen işe koyuldu. Önce kilisenin yapılacağı alan iyice 

açıldı. Bu amaçla orada bulunan saraylar, evler yıkıldı. Sonra, 

imparatorluğun, harabe halinde bulunan eski mabedlerin, evlerin 

en güzel malzemeleri toplatılarak İstanbul’a getirildi.  

BİNANIN ÖZELLİKLERİ  

İnşaat aralıksız beş yıl devam etti. Bu süre zarfında her gün bin 



işçi çalıştı. İnşaat bitince, 27 Aralık 537’de, büyük bir törenle 

açıldı.  

Ayasofya’nın bina olarak kapladığı alan, 77 metre uzunlukta ve 

71x70 metre genişlikte bir yer, bu alanda yükselen binanın çok 

geniş bir avlusu vardı. Avlunun etrafında revaklar, ortasında ise 

aslan ağzından akan bir çeşme bulunuyordu. Ayasofya’ya 9 

büyük kapıdan giriliyordu.  

Kubbesi, 33 metre çapında ve 55.60 metre yüksekliğindedir. 

Kubbe, çok hafif tuğlalardan, birbirini takip eden tabaklarla 

meydana getirildi. Kubbe kasnağı 40 pencerelidir. Bunlardan 

dördü kapalı durur. Yapıyı 107 sütun ayakta tutar. Bunların 40’ı 

alt, 67’si de üst kısımda bulunuyor.  

20 BİN KİLO GÜMÜŞ KULLANILMIŞ  

Ayasofya’nin ihtişamı yalnız boyutlarında değil, iç süslemeleri 

bakımından da muhteşem bir eserdir. Tarihçiler, Ayasofya’da 

bulunan gümüş kaplamaların ve süslerin 20 bin kilo civarında 

olduğunu yazıyor.  

Osmanlı Devleti İstanbul’u fethettiğinde Ayasofya’yı çıplak bir 

şekilde buldu. Anlatılmakla bitmeyen güzel mozaiklerinin çoğu; 

altın, gümüş ve değerli taşlarla süslü olan her şeyi, Haçlılar 

tarafından yağma edilmişti. Bakımsızdı.  

Fatih Sultan Mehmed’in emriyle camiye çevrilen eser, bu suretle 

gelecek yüzyıllara yıkılmadan, ihtişamından hiç birşey 

kaybetmeden ulaşma şansına kavuştu.  

Kilise camiye çevrilince, resimlerden bazıları ve haçlar, 

bozulmayacak sekilde badana ile örtüldü. Diğer süslere ve melek 

resimlerine hiç dokunulmadı. Güneydoğu tarafı, görülen lüzum 

üzerine iki payanda ile takviye edildi. Bu köşeye tuğladan bir 

minare ve camiye bir medrese ilave edildi. İkinci minareyi II. 

Beyazid yaptırdı.  

YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ  

Kanuni Süleyman devrinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalan bina, Mimar Sinan tarafından kuvvetlendirildi. Mimar 

Sinan, Ayasofya’ya iki minare daha ekledi. Caminin yanında II. 

Selim için de bir türbe yapıldı. Sokullu Mehmed Paşa kubbeye 

büyük bir alem koydurdu. 918 yıl kilise, 482 yıl cami olarak 

kullanıldıktan sonra, 1 Şubat 1935 tarihinde müze haline getirildi 

Ayasofya.  

ÖZAL BİR BÖLÜMÜ YENİDEN İBADETE AÇTI  

8 Ağustos 1980’de caminin Hünkâr Mahfili, padişahların namaz 

kıldığı bölüm, ibadete açılırken, 12 Eylül darbesinin ilk icraatı 

olarak 14 Eylül 1980’de kapatıldı. Ayasofya, 10 Şubat 1991 

tarihinde Turgut Özal tarafından yeniden namaz kılınmaya 

tahsis edilerek, kısmen de olsa cami olarak kullanılmaya 

başlandı. Ancak, günümüzde caminin ana binasında namaz 

kılınacak bir yer bulunmuyor. Yan kısımda küçük bir mescit 

açılarak ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.  

Fatih beddua etmişti  

İstanbul’u fetheden Sultan Mehmed, şehrin en büyük mabedi 

olan Ayasofya’yı camiye çevirerek, ilk Cuma namazını burada 



kıldı. Camiye bir de medrese ilave ederek, burayı kendi hayratı 

olarak vakfetti. Daha sonra gelen padişah ve hayır sahipleri 

burayı İslâm eserleriyle bezeyerek, tamamen Müslüman mabedi 

haline getirdi. Çeşitli zamanlarda kısmen yıkılan cami, Osmanlı 

döneminde başta Sinan olmak üzere, birçok mimar tarafından 

tamiri yapılarak günümüze taşınması sağlandı.  

LANET DUASI  

Ayasofya camiye çevrildikten sonra, Sultan Fatih Mehmed, 

burayı vakıflara tahsis ederek, devamlı bakımlı olması için 62 

görevli tayin etti. Ve Ayasofya’ya ait bu vakfiyeye şunları 

yazdırdı:  

“Kim bu vakfiyenin bir şartını değiştirir, fasit bir te’ville, 

dalavereyle vakıf hükmünü yürürlükten kaldırır ve aslını 

değiştirir, füruuna itiraz eder veya bunları yapana yol gösterir ve 

yardım eder veya kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya 

kalkar veya sahte evrak düzenleyerek mütevellilik hakkı gibi 

şeyler ister, yahut onu kendi hesabına geçirirse haram işlemiş 

olur, günah kazanır. Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların 

ebediyen la’neti onun üzerine olsun. Azapları hafiflemesin. 

Kıyamet gününde yüzlerine bakılmasın.  

Kim bunu işittikten sonra değiştirirse, günahı değiştirenlerindir. 

Allah işitendir, bilendir. Bu vakfı değiştirmeye, bozmaya girişen 

kişi ölümü, sekeratı, kıyamet sahnelerini ve karanlığını, kabri ve 

yalnızlığı, münkeri ve heybetini, nekiri ve soracaklarını, 

Âlemlerin Rabbi huzurunda duracakları günü hatırlasın. O gün 

hiçbir kimse hiçbir şeye sahip değildir. O gün bütün işler Allah’a 

aittir.”  

Buna rağmen Ayasofya 24.11.1934 tarihli ve 2/1589 sayılı, Resmi 

Gazete’de yayımlanmayan, kanunlar ve o zamanki anayasa 

karşısında hiçbir geçerliliği olmayan bir Bakanlar Kurulu 

kararıyla müzeye çevrildi. Uygulama 1 Şubat 1935 tarihinde 

başlatıldı.  

Peygamber müjdesi  

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), “Konstantiniyye 

elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel 

komutandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir” diyerek, 

İstanbul’un fethini müjdelemişti. Bu yüce makama ermek için 

daha Muaviye zamanından fethine kadar onlarca Müslüman 

akını olur. Bu akınlardan birisinde şu anda bağrında misafiri 

olan Efendimiz (sav)’in hicretten sonra evinde kaldığı Ebû Eyyûb 

el Ensari şehid olur.  

  

VAKİT GAZT.1-2-2003 

  

***"Üstad'ı ziyaretimin birinde Ayasofya hakkında düşüncelerini sormuştum. 'Keçeli, 

keçeli' diye güldü. Sonra birden ciddileşerek 'Ayasofya, Hristiyanlığın, İslâmiyete devir 



ve tesliminin bir âbidesidir. Bunun için kilise iken cami olmuştur. Elbette tekrar camiye 

çevrilecektir' dedi.”son şahidler.n.ş.2/106. 

  

  

AYASOFYA 

  

Ey ulu mabedimiz,ey can,ey yâr kokusu, 

Benim öz vatanımda kim kurdu sana pusu? 

  

Kim senin haşmetine,hilaline diş biler? 

Kalb ölü,vicdan hasis,afyon içmiş gibiler!... 

  

Bu ne dehşet nankörlük?..Kara bürür beyazı, 

Küflü,kemikli kafa,her şey olmaya razı!... 

  

Yürekler taş kesilmiş,gelmez biri insafa, 

Kanını boğan ipten artık bekleme vefâ! 

  

Şimşekler gibi yakar,hayali dondurur bu, 

Yüce İslam’a karşı lanetli bir gurur bu!... 

  

Geceler kahır seli,gündüzler dert kervanı, 

İnletir acı hasret:Kars’ı,Erzurum,Van’ı!... 

  

İslamın diyarında bu elim facia ne? 

Zulme kurban edildin,kan ağladın kaç sen? 



  

Bu ne çözülmez düğüm?Kara bilmece gibi, 

Bir nur,bir pırıltı yok,gündüzün gece gibi!... 

  

Feryâdın göğe çıksa bu kafalar ses duymaz, 

Kutlu,şanlı fetihten bir zevk,bir nefes duymaz!... 

  

Can elinde bir köle,ten elinde bir tutsak, 

Ecdat,tarih unutmaz,bu zulmü biz unutsak!... 

  

Sen ey gonca-i Kâbe,bir aç gönül keseni, 

Fatih’ler sevinecek,ruhlar öpecek seni!... 

  

Bu elem,bu matem ne?Gülümse pîr aşkına, 

Seni ihya eyleyen o cihangir aşkına!... 

  

Cihanın çemeninde sen misin o gam durağı? 

Tevhid nuruyla dol da yaşa en kutlu çağı! 

  

Ne şanlı devirlerin,ne güzel günlerin vardı, 

Nice ay yüzlü pirler sende Hakk’a yalvardı! 

  

Bu dertler,bu matemler,yakışmıyor,âh sana, 

Tâc etmişti gönlünü şanlı Padişah sana!... 

  



Şimdi melekler senin işitmiyor sesini, 

Cennet sermiyor artık o yeşil gölgesini… 

  

Yine mi sahnededir,fitnesi köhne çağın? 

Peki niye açılmaz bize sevgi kucağın… 

  

Hayalim ürperiyor;Mezar mısın,nesin sen? 

Yâd el gibi yurdunda ne hazin ülkesin sen!... 

  

Sensin ağlatan bugün ölüler alemini, 

Müslüman Türk olmasa kim tutar matemi? 

  

Hani kubbende Tekbir,hani mihrabında ses? 

Fetih heyecanını tattır bize bir nefes! 

  

Gecenin gündüzü var,senin haykırman haktır. 

Bâtıl nefesler seni nasıl susturacaktır? 

                                               M.N.Bursalı 

  

  

  

  

  

                                                        İMAM-I ÂZAM'DAN ÖĞÜD 

-Naklederler ki Ebu Hanife  kaldırımda yürürken,öbür taraftan gelen bir öküzle karşı 

karşıya gelince,aşağıya inip ona yol verdi. 



            Ya İmam!Bu kadar sakınganlık nedendir?denilince dedi ki: 

            -Benim aklım var,onun boynuzu da ondan! 

  

                                                           *********** 

  

            -Yahya b. Muaz Razi anlatıyor: 

            -Rüyada gördüğüm hazreti peygamber (A.S)Seni nerede arayayım?dedim. 

            Buyurdu ki:Ebu Hanife’nin ilminin bulunduğu yerde! 

  

                                                           *********** 

  

            -Naklederler ki,Ebu Hanife,İmanı vardır diye bir zengine tevazu göstermiş 

imiş,işte bu durumu bahis konusu ederek: 

            -Buna kefaret olmak üzere bin hatim indirdim,demiştir. 

  

                                                           ************ 

  

            Peygamberler Efendisinin Ravzasına gitmiş,aleyhisselatu vesselama varıp: 

            -Selam sana peygamberlerin beyti,diye selam verip, 

            -Selam sana Müslümanların imamı.karşılığını almıştı. 

            İlk fırsatta inzivaya çekilip azmetti. 

  

                                                           ************ 

  

            Davud Tâi şunu anlatmıştı: 



            -Yirmi yıl Ebu Hanifenin yanında bulundum.Bu müddet zarfında dikkat ettim,ne 

yalnızken ne de yanında birileri varken başım açık olarak oturduğunu ve istirahat 

maksadı ile ayaklarını uzattığını hiç görmedim.”Yalnızken ayağını uzatmanın ne 

mahzuru var?”dediğimde: 

            -Ulu ve yüce Allah karşısında yalnızken edebli olmak daha 

münasiptir,demişti.(Gözyaşı.sayı.4) 

  

  

  

  

  

 
 

 

KÖLE AYAZ (Su Üstüne Yazi Yazmak kitabindan) 

 

 
KÖLE AYAZ 

 

 

Bir zamanlar Ayaz adli bir köle varmis. Taktir bu ya, köle bir gün Sultan Mahmud'un 

kölesi olmus. Sultan, köleyi tasidigi asil karakteri sebebiyle çok sevmis. Derken Sultan'in 

öylesine itimadini kazanmis ki, bütün sultanligin haznedâri tayin edilmis ve en kiymetli 

ve zarif mücevherler, taslar ona emanet edilir olmus. Bu gelismeyi gören saraylilar ise 

durumdan pek rahatsiz olmuslar. 

 

 

Hasetleri ve kibirleri yüzünden, sözüm ona basit bir köleye böyle bir mevki verilmesini 

ve kendi rütbelerine çikarilmasini bir türlü hazmedememisler.Bu duygular içinde, 

özelikle Sultan yakinlardaysa ondan gün geçtikçe daha çok sikayet etmeye baslamislar 

ve asil ruhlu kölenin itibarini zedelemek için ellerinden geleni yapmislar. Bir gün 

Sultanin huzurunda bir saraylinin bir diger sarayliya söyle dedigi duyulmus:  

 



"Köle Ayaz'in sik sik hazineye gittigini biliyor musun? 

 

Aslinda her gün gidiyor; 

 

hatta izinli günlerinde bile gidip orada saatlerce kaliyor. 

 

Onun mücevherlerimizi çaldigindan adim gibi eminim" 

 

Sultan kulaklarina inanamamis. 

 

"isin aslini kendi gözlerimle görmeliyim" 

demis.  

 

Böylece o da hazine dairesine gidip Ayaz'i gözlemek istemis. Duvara küçük bir delik 

yaptirip, içinde olanlari seyretmeye hazirlanmis.  

Ayaz hazine dairesine bir daha ki sefer geldiginde Sultan disarida beklemeye koyulmus. 

Kölenin sessizce içeri girdigini, kapiyi kapattigini ve sandiga gittigini görmüs. 

 

 

Köle Ayaz, sandigin önünde diz çökmüs, kapagi usulca kaldirmis ve içinden bir sey 

çikarmis. Orada sakladigi küçük bir bohçaymis bu. Bohçayi öpmüs alnina koymus ve 

sonrada açmis. 

Içinden çikan köleyken giydigi yirtik pirtik bir elbise! Iste köle Ayaz, sarayli giysilerini 

çikarmis bu elbiseyi giymis ve sonra aynanin karsisina geçmis. 

 

Kendi kendine:  

 

"Daha önceleri bu elbiseyi giydigin zamanlar kim oldugunu hatirliyor musun?  

 

diye sormus. 

 

"Bir Hiçtin sen. 

 

Hepsi hepsi satilacak bir köleydin ve Allah, Sultanin eliyle sana rahmetinden belki de 

hiç hak etmedigin nimetler lutfetti. Iste Ayaz, simdi burdasin, ama asla nereden 

geldigini unutma! çünkü mal mülk insanin hafizasini uçurur, unutuluslara sürükler. 

Imdi sen de, nimetçe senden asagi olanlara kibirle bakma ve daima hatirla Ayaz hatirla!  

 

Sandigi kapatmis, kilitlemis ve sessizce kapiya dogru yürümüs. 

Hazine dairesinden çikarken birden Sultanla yüzyüze gelmis. Sultan gözlerini Ayazin 

yüzüne dikmis dururken, yanaklarindan asagi yaslar süzülüyormus ve bogazi öyle 

dügümlenmis ki, konusmakta güçlük çekmis.  

 

"Bugüne kadar mücevherlerimin hazinedâriydin, ama simdi... Kalbimin hazinedârisin. 

Bana benim de önünde bir hiç oldugum kendi Sultanimin huzurunda nasil davranmam 

gerektigini ders verdin" 

 

 

(Su Üstüne Yazi Yazmak, Muhyiddin Arabi) 



  

  

  

                                                           Ş  İ  İ  R  L  E  R 

  

                            BAYRAK 

  

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 

Kız kardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü, 

Işık ışık,dalga dalga bayrağım, 

Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım. 

  

Sana benim gözümle bakmayanın 

Mezarını kazacağım. 

Seni selamlamadan uçan kuşun 

Yuvasını bozacağım. 

  

Dalgalandığın yerde ne korku,ne keder, 

Gölgende bana da bana da yer ver. 

Sabah olmasın,günler doğmasın ne çıkar; 

Yurda ay yıldızımın ışığı yeter. 

  

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 

Kızıllığında ısındık; 

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 



Gölgene sığındık 

  

Ey şimdi süzgün,rüzgarlarda dalgalı; 

Barışın güvercini,savaşın kartalı, 

Yüksek yerlerde açan çiçeğim. 

Senin altında doğdum 

Senin dibinde öleceğim. 

  

Tarihim,şerefim,şiirim her şeyim, 

Yer yüzünde yer beğen 

Nereye dikilmek istersen, 

Söyle,seni oraya dikeyim. 

  

  

                                   FETİH   MARŞI 

  

Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek; 

Dağlardan çektirilen,kalyonlar çekilecek. 

Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek! 

  

Yürü:hala  ne diye oyunda,oynaştasın? 

Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın! 

  

Sende geçebilirsin yardan,anadan,serden... 

Seninde destanını okuyalım ezberden... 



Haberin yok gibidir taşıdığın değerden... 

  

Elde sensin,dilde sen;gönüldesin,baştasın...  

Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın! 

  

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini! 

Göster:kabaran sular nasıl yıkar bendini! 

Küçük görme,hor görme-delikanlım-kendini! 

  

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın; 

Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın! 

  

Bu kitaplar Ftihtir,Selimdir,Süleymandır; 

Şu mihrab Sinanuddin,şu minare Sinandır; 

Haydi artık,uyuyan destanını uyandır! 

  

Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın... 

Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın!  (Arif Nihat Asya) 

  

  

                                               AKINCI 

  

Bin atlı,akınlarda çocuklar gibi şendik; 

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! 

  



Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı;İlerle! 

Bir yaz günü geçtik Tunadan kafilelerle... 

  

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, 

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. 

  

Bir gün dolu dizgin boşalan atlarımızla 

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla... 

  

Cennette bu gün güleri açmış görürüz de 

Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde! 

  

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!(Y.K.Beyatlı) 

  

  

                                            BİR YOLCUYA 

  

Dur yolcu!Bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak,bir devrin battığı yerdir. 

Eğilde kulak ver,bu sessiz yığın, 

Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

  

Bu ıssız,gölgesiz yolun sonunda, 

Gördüğün bu tümsek anadolumda, 



İstiklal uğrunda,namus yolunda, 

Can veren Mehmedin yattığı yerdir. 

  

Bu tümsek,koparken büyük zelzele, 

Son vatan parçası geçerken ele, 

Mehmedin düşmanı boğduğu sele, 

Mübarek kanını kattığı yerdir. 

  

Düşün ki haşrolan kan,kemik,etin 

Yaptığı bu tümsek,amansız,çetin 

Bir harbin sonunda bütün milletin, 

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.”(N.H.Onan) 

  

  

                                      HİCRET 

  

Mekkeyle Medine arası yollar; 

Çizik çizik,hasret yarası yollar 

Vardığı her nokta yine başlangıç; 

Git gide Allah’a varası yollar. 

Mekkeyle Medine arası yollar... 

  

Çıplak yollarda ne in ne de cin 

Yalnız iki çift nurdan güvercin. 

Bunlar iki dostun ayakları ki, 



Yolları göklere bağlayan perçin. 

Bu çıplak yollarda ne in ne de cin; 

  

Hicret,yurt dışında aranan destek; 

Dava sahibine öz yurdu köstek. 

Merkezi dışardan sarmaktır murad, 

Merkezin çevreden fethidir istek. 

Hicret,yurt dışında aranan destek; 

  

İnsan koşar,ufuk kaçar beraber; 

Ufukta,varılmaz gayeden haber. 

O ki,eteğinde,ufuk ve gaye; 

O ki,gaye insan,ufuk peygamber. 

İnsan koşar,ufuk kaçar beraber; 

  

Ayakta,Medine Müslümanları, 

İslamın”Yardımcı”kahramanları... 

Resuller resulü uğrunda feda, 

Malları,canları,hânümanları... 

Ayakta,Medine Müslümanları.(N.F.Kısakürek) 

  

  

  

  

  



  

  

  

BEDELİ ÇANAKKALE'DE ÖDENDİ  

 

Askerlik vazifesi yaparken vatan uğrunda şehadet mertebesine ermek veya gazi 

olmak her Türk için tabii bir şeydir. Ancak bu 45 şehit ve 150 gazinin durumu 

başkadır. Zira bunların istisnasız hepsi( 1909 ve 1914 Askeri Mükellefiyet Kanunu 

gereğince) askerlik vazifesinden ya muaf ya da maksureli( tecilli) tutulmuş 

gençlerdir. Bu iki kanun sultani mektepleri talebe ve mezunları askerlik vazifesinden 

“ maksureli” ettiği gibi , Balkan Harbi sırasında mer’i olan 1909 kanunu da üstelik 

bütün İstanbul halkını askerlik vazifesinden azade kılmaktadır. bu şehit ve gazilerin 

hepsi 17-22 yaşındayken ve bir kısmı henüz mektebin lise ve orta kısmında, bir 

kısmıysa mezun ve İstanbul Darülfünunu veya Avrupa üniversitelerinde 

tahsildeyken, birbirleriyle yarış edercesine askerlik şubelerine koşmuşlar ve gönüllü 

olarak askere yazılmışlardı. Hatta içlerinden Irak Cephesi’nde şehit düşen 646 Celal 

İbrahim seferberliğin ilanıyla beraber geceden gidip askerlik şubesinin kapısında 

sabahlamış ve “ 1 Numaralı Gönüllü” yazılmak şerefini elde emiştir. 

Galatasaraylıların bu şüheda menkıbeleri arasında dünyada eşi bulunamayan bir 

tanesini ( Mehmet Muzaffer’in Destanını ) Gazeteci Ziyad Ebuzziya şöyle dile 

getiriyor: 

 

**** 

Üç aylık bir talimden sonra Mehmet Muzaffer “zabit namzedi” olarak Çanakkale’de 

idi. ( Mart 1916) müttefik İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale’ de uğradıkları 

mağlubiyetlerden ve verdikleri yüzellibin zayiattan sonra Boğaz ’ı aşamayacaklarını 

anlamışlar , 1915’in son haftasıyla 1916’nın ilk haftasında bütün hatları tahliye edip 

çıkıp gitmişlerdi. 

Galatasaray Lisesi öğrencisi iken gönüllü Çanakkale cephesine giden zabit (subay) 

adayı Mehmet Muzaffer Bey'in alayının otomobillerine lastik satın almak için bir 

gecede (1916 yılı baharı) yaptığı sahte 100 liranın ön yüzü. Paranın altında "bedeli 

Çanakkale'de altın olarak ödenecektir" yazılıdır. Teğmenliğe yükselen bu 

vatanseverimiz, 1917 yılında Gazze'de şehit düşmüştür. 

Muzaffer Çanakkale’ye vardığında harp durmuştu. Zaman zaman İmroz ve 

Bozcaada’da üslenmiş düşman gemileri ve uçakları bombardımanda bulunuyorlarsa 

da 1915 Nisan ’ın da Aralık sonuna kadar sekiz ay süren kanlı boğuşmalarla kıyasla 

bu bombardımanlar “ hiç mesabesindeydi.” Çanakkale’de ki birliklerin büyük bir 

kısmı Kafkas, Irak, ve Filistin cephelerine sevk edeceklerdi. Hazırlanma ve 

noksanlarına ikmal emri aldılar. Muzaffer birliğinin alay karargahında görevliydi. 

Alay ’ın kamyon ve otomobil lastiği ile diğer bir takım malzemeye ihtiyacı vardı. 

Bunlar ise ancak İstanbul’dan sağlanabilirdi. O devirlerde bu gibi basit mübayalar 

için arttırma yapmak ilanlarda bulunmak ne adetti, ne de bunları kaybedilecek vakit 

vardı. Her şey “itimat” ile yürürdü. Muzaffer açıkgözlü ve becerikli İstanbul çocuğu 

olduğundan Karargah, gerekli malzemenin temin ve mübayaasına onu memur etti. 

İcabeden paranın kendisine itası içinde Erkan-ı Harbiye Riyaseti’ne hitaben yazılı 

bir tezkereyi eline verdiler. 



O yıllarda İstanbul’da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vasıtalardı. Bunların 

lastikleri de yok denecek kadar azdı ve karaborsaydı. Muzaffer aradı,uğraştı,nihayet 

Karaköy’ de bir Yahudi de istediklerini buldu. Fiyatlar pek fahişti , ama yapacak 

başka bir şey yoktu. Anlaşmaya vardı. Lazım gelen parayı almak üzere Erkan-ı 

Harbiye’ye gitti. Elindeki tezkereyi tediye merciine havale ettiler. Muzaffer az sonra 

yaşlı b,r kaymakam Yarbay ’ın huzurundadır. Kaymakam uzatılan tezkereyi okudu. 

Karşısında hazırol da duran ihtiyat zabitine baktı. İsteyeceği paranın miktarını 

sormadan ,”Ne alınacak” dedi. “ Oto kamyon lastiği” cevabını verilince bir an durdu. 

Sonra Muzaffer’e dik dik baktı : 

“ bana bak oğlum! Ben askerin ayağına postal sırtına kaput alacak parayı 

bulamıyorum. Sen otomobil lastiğinden bahsediyorsun. Haydi yürü git ,insanı 

günaha sokma para mara yok!... 

Muzaffer selamı çaktı dışarı çıktı. Harbiye Nezareti’nin ( bugünkü hukuk fakültesi 

binası) bahçesinden dışarıya ağır ağır yürürken ne yapacağını düşünüyordu. 

Malzemelere Alay ’ın ihtiyacı vardı. Elindeki( Almanların verdiği) iki Mercedes-Benz 

kamyon ve iki binek arabası lastiksizdi. Diğer malzemelerde mutlaka lazımdı. 

Kendisi bulur alır diye görevlendirilmişti. Malzemeyi bulmuştu fakat para yoktu. Eli 

boş dönemezdi ,bir çaresini bulmak lazımdı... 

Muzaffer bunları düşüne düşüne Beyazıt Meydanı’na vardı birden durdu. Kendi 

kendine gülmüştü aradığı çareyi bulmuştu. 

Doğru tüccar Yahudi’ nin yanına gitti: 

“ Paranın tediye muamelesi akşamüstü bitecek,ezandan sonra gelip malları alamam . 

gece kaldıracak yerim yok. Yarın öğleden evvel vapur Çanakkale’ye kalkıyor, 

yetiştirmem lazım. Onun için sabah ezanında geleceğim malları mutlaka hazır 

edin...” 

Tüccar “peki” dedi. Muzaffer tam ayrılırken ilave etti. 

“Altın para vermiyorlar kağıt para verecekler” 

yahudi yine “peki” dedi. Ertesi sabah Muzaffer Merkez Kumandanlığından sağladığı 

araba ve neferlerle ezan vakti Yahudi’nin kapısındaydı. Ortalık henüz ışıyordu. 

Tüccar malları hazırlamıştı. Hava gazı fenerinin yarım yamalık aydınlattığı loşlukta 

mallar arabaya yüklendi. Muzaffer bir yüzlük kaime ( yüz liralık kağıt para) verdi. 

Araba dörtnal Sirkeci ’ye yollandı. Malzeme şat’a oradan dubada bağlı gemiye 

aktarıldı. Az sonra da gemi Çanakkale yolunu tutmuştu. 

Üç gün sonra Yahudi elindeki yüzlük kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Bankası’na 

gitti. Bozmadılar zira elindeki para sahte idi. 

Muzaffer, evrak-ı nakdiyelerin basımında kullanılan kağıtın aynını Karaköy 

kırtasiyecilerinden tedarik etmiş bütün gece oturmuş çini mürekkebi ve boya ile 

gerçeğinden bir bakışta ayırt edilemeyecek nefasette taklit bir para yapmıştı. 

Tüccara verdiği ve yutturduğu para buydu. O devrin hakiki paralarının üzerindeki 

yazılar arsında bir de şu ibare bulunuyordu: “ Bedeli Dersaadet’te altın olarak 

tesviye olunacaktır.”Muzaffer yaptığı taklit paradaki bu ibareyi değiştirerek şöyle 

yazmıştı: 

“ Bedeli Çanakkale ‘de altın olarak tesviye olunacaktır.” 

Onun burada altın dediği Çanakkale’de Mehmetçiğin akıttığı, altından daha kıymetli 

kanı idi. 

Sahte paraya gelince... 



Yahudi tüccar bunu mesele yapmadı. Yapmak mı istemedi, yapmaktan mı çekindi 

bilinemez. Ancak olay bütün İstanbul’da yayıldı. Dünyada emsali olmayan ve 

olmayacak olan bu hadise Şehzade Halim Efendi ’nin kulağına kadar gitti. Şehzade 

hemen lalasını göndererek Yahudi tüccarı buldurdu. Yüzlük taklit evrak-ı nakdiyeyi 

bedelini altın olarak ödeyip aldı. Çok zarif sedef kakmalı, içi kadifeli bir mücevher 

çekmecesine yerleştirip, İstanbul polis okulundaki emniyet müzesine hediye etti. Bu 

emsalsiz parça müzede şeref mevkiinde muhafaza olundu. 

 

Kaynak: http://www.canakkale.gen.tr/menkibeler/m3.html    adresinden alınmıştır  

  

  

  

  

Başlık 

Üst teğmen Faruk Çanakkale Cephesi`ne yeni gelen askerleri kontrol ediyor bir taraftan da onlarla 

laflıyordu nerelisin gibi sorular soruyordu. Bir ara saçının ortası sararmış bir çocuk gördü. 

Merakla 

 

'Adın ne senin evladım?' der. Çocuk 

'Ali' diye cevap verir. 

Nerelisin? der. Ali 

Tokat Zile`denim der. 

Peki evladım bu kafanın hali ne?' Ali 

'Anam cepheye gelirken kına yaktı komutanım' der. 

'Neden?' der komutan. Ali 

'Bilmiyorum komutanım' der Ali: 

Peki gidebilirsin Kınalı Ali' der. O günden sonra herkes ona Kınalı Ali der. Herkes kafasındaki 

kınayla dalga geçer. Kısa surede cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının sevgisini 

kazanır. Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ali'nin okuma yazması da yoktur arkadaşlarından 

yardim ister ve hep beraber başlarlar yazmaya. Ali söyler arkadaşları yazar "Sevgili anne babacım 

ellerinizden öperim ben burada çok iyiyim beni merak etmeyin" diye baslar. Kız kardeşini 

kendinden bir küçük erkek kardeşini sorar köyündekilerin burnunda tüttüğünü yazdırır. 

Kendilerini merak etmemesini kendileri var oldukça düşmanın bir adim bile ilerleyemeyeceğini 

yazdırır. 

 

 

Gururla mektubu bitirir neden sonra aklına gelir ve yazının sonuna anasına NOT düşer: Alinin 

kendisinden hemen sonra askere gelecek bir kardeşi daha vardır.  



"Anacağım kafama kına yaktın burada komutanlarım ve arkadaşlarım benle hep dalga geçtiler 

sakin kardeşim Ahmet'e de yakma onla da dalga geçmesinler der ellerinden öptüm"  

diye bitirir. Aradan zaman geçer. İngilizler kati netice almak için tüm güçleriyle Gelibolu'ya 

yüklenirler. Bu cepheyi savunan erlerimiz teker teker şehit düşerler... 

 

Bunlara takviye olarak giden yedek kuvvetlerde yeterli olmamış onların sayıları da epey azalmıştı 

Gelibolu düşmek üzereydi kınalı alinin komutanı da olayı görüp yerinde duramıyordu. Kendisinin 

bölüğü henüz sıcak temasa hazır değildi. Onlar yeni gelmişti onları insan bedeninin sungu ve 

mermilerle orak gibi biçildiği bu yere dua ediyordu Komutanların bu düşünceli hali gören ve 

durumun vahametini bilen Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına yalvar yakar oraya gitmek 

istediklerini söylerler. Komutanları onları ölüme gönderdiğini bile bile çaresiz gönderir. 

 

Kınalı Ali'nin bölüğünden kimse sağ kalmaz hepsi şehit olmuştur. Aradan zaman geçer. Kınalı 

Ali'nin ailesine yazdığı mektubun cevabı gelir. komutanları buruk ve gözleri dolu dolu mektubu 

açıp okumaya karar verirler. (Bu mektubun asli Çanakkale müzesinde sergilenmektedir) 

 

Babası anlatır Ali `nin :  

"Oğlum ali nasılsın iyi misin gözlerinden öperim selam ederim dedikten sonra  

öküzü sattık paranın yarısını sana yarısını da cepheye gidecek kardeşine veriyoruz simdi öküzün 

yerine tarlayı ben sürüyorum zaten artık zahireye de fazla ihtiyacımız olmadığı için yorulmuyorum 

da siz sakin bizi merak etmeyin bizi düşünmeyin der koyu akrabalarını anlatır ve mektubu bitirir 

ali ananın da sana diyeceği bir şey var"  

Anası anlatır:  

"Oğlum ali yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler kardeşime de yakma demişsin kardeşine 

de yaktım komutanlarına ve arkadaşlarına söyle senle dalga geçmesinler bizde 3 şeye kına yakarlar 

- 

 

1- Gelinlik kıza gitsin ailesine çocuklarına kurban olsun diye... 

 

2- Kurbanlık koça Allah`a kurban olsun diye... 

 

3- Askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsun diye... 

 

gözlerinden öper selam ederim Allah`a emanet olun" 

 

 

Mektubu okuyan Alinin komutanı ve diğerleri hıçkıra hıçkıra ağlamaktadırlar...  

  

  

                                                                        ÜSTAD   BEDİÜZZAMAN 

  



Ne vakit niyyet edersem kalemim acze düşer: 

Seni tavsif edemez zannederim lafz-ı beşer... 

  

Kimsenin istemedin şahsını medhetmesini; 

O büyük gayen için,sade,duyurdun sesini. 

  

Bütün ömrünce o tek gayeyi dava saydın. 

Ve o davanı ne zorluklara rağmen yaydın... 

  

Hizmetinden alıkor zannederek zincirler, 

Sana yıllarca zulüm etti bütün münkirler. 

  

Nice sürgünlere,mahbeslere gittin gülerek; 

İhtiyaç var ki,kader hizmete yollar,bilerek... 

  

Döndü cennetlere, zindanları aydınlattın; 

Nura muhtaçlara gerçekleri hep anlattın. 

  

Nice katilleri islah ederek kurtardın, 

En onulmaz nice bin yâreye merhem sardın... 

  

Uyarıp memleket evladını her tehlikeden, 

Korudun milleti inkâr denilen pis lekeden... 

  

İlk koşan hizmete sendin,geri hiç kalmazdın; 



Lakin,ücret ve mükâfatı durup almazdın... 

  

Rehberin sünnet-i peygamber olurken her an, 

Oldu davana senin en yüce hüccet Kur’an... 

  

İlmi İrfana katıp hak sana vehben vermiş, 

Beli,timsal-i fazilet olarak göndermiş... 

  

Yaşıyor yer yüzü üstünde bugün âsarın, 

Duymayan kalmayacak belki de dünyada yarın... 

  

Yirmi yıl geçti,evet,rıhletinin üstünden: 

Yine dillerde,dualarda ve kalblerdeki sen...(Ekrem Kılıç) 

  

  

                                                           EFENDİM 

  

Zat-ı şahaneni bir kez görmedim 

Ulaşmaz eline elim efendim, 

Mübarek yüzüne yüzüm sürmedim 

Sensiz konuşmuyor dilim efendim 

  

Bugün cihan takdir eyledi seni  

Hatalı söylersem mazur gör beni 

Bilinmez makberin yapsak türbeni 



Yaprağım,çiçeğim,gülüm efendim. 

  

Coştu gönül seni bulmak istiyor 

Allah’a resule gelmek istiyor 

İlmi ledünniyi bilmek istiyor 

Mesafem,konağım,milim efendim... 

  

Sen benim rehberim,hem de şahımsın 

Parlayan güneşim,nurlu mahımsın, 

Ben meçhul talebe,sen üstadımsın 

Çağlayan ırmağım,selim efendim... 

  

Nurlu hayatına tuzak kurdular 

Cesedine dahi eza verdiler 

Her dem zulmü sana reva gördüler 

Ağacım,yaprağım,dalım efendim. 

  

Nefsimin elinde ben bir esirim 

Arzı tiksindiren kirli sefilim 

Senin rehberindir benim resulüm 

Söyle Muhammed’e halim efendim. 

  

Üstadım mürşidim Bediüzzaman 

İrşadınla doldu kalbime iman 

Risale-i Nurun ile şakıyan 



Bülbüller taamı,balım efendim... 

  

Mehmet der ki,hasıl oldu muradı, 

Milyonları aştı nurlu efradı 

Gidip görmek ister ruhu üstadı 

Bedenim,libasım,tacım efendim.(Mehmet Erol) 

  

  

                                               NURCU   KARDEŞİM 

  

Şanlı dost,her ne kadar cismen uzaksam senden 

Şair oldum,ebedi ruhumu yaktım sana ben. 

  

O ilahi yüce gayen ne temizdir öyle! 

Can atar,şanlı zaferler,sana bundan böyle 

  

Akif olsaydı da görseydi,bu parlak gününü 

Ebediyetlere yaymıştı eminim ününü! 

  

Mavi,mor,pembe ufuklarda hayalin görünür, 

Dalgalar,sahili örter gibi,okşar sürünür! 

  

Hep sevinç göz yaşı halinde akar,bak dereler 

Nur’un esrarını ilham ediyor meşcereler! 

  



Goncalar,güller açarken,ötüşürken kuşlar, 

Kalelerden,kulelerden kopuyor alkışlar! 

  

Her gönülden sevgiyle selamlar geliyor, 

Bak,dualar nasıl Allah’a kadar yükseliyor! 

  

Sen,o üstadın küllün,feyzine er,aşkına yan, 

O büyük gayenin uğrunda,şehid oldu baban! 

  

Sana ilk şi’rimi yazdım,bu mübarek gecede, 

Sen ki,cennetlere uçmuş gibi geldin vecde!(Ali Ulvi Kurucu) 

  

  

                                               1 3 7 9 

 Memnun gidiyor:Sürmede hizmet... 

Kalb,göz ve kalem..ağlayan hizmet... 

Hicriyle yanıp söyledi tarih: 

Üstad BEDİÜZZAMAN eyledi rıhlet...(Ekrem Kılıç) 

  

  

                                                                BİR  BARDAK   SU 

Meşhur Abbasi halifesi Harun Reşid,alimlerle sohbet etmeyi pek severdi.Devlet 

işlerinden arta kalan zamanlarında,hocaları ziyaret eder veya onları davet edip 

dinler,birçok konularda onlarla müşavere ederdi.Bir gün yine İmam Ebu Yusuf’u davet 

etmiş;onunla görüşüp konuşmakta iken,onun ayrılma vaktinin yaklaştığını 

anlayınca,”Efendim bana öyle bir nasihat veriniz ki,kulaklarımda çınlamaya devam 

etsin”Bu sırada hizmetçi,Harun Reşid’e bir bardak su getirmişti.Suyu aldı,içmeden 

önce,Ebu Yusuf hazretleri ona”Halife hazretleri,az bekleyin,suyu lütfen 

içmeyin.Beklediğiniz nasihatı dinledikten sonra içebilirsiniz.”Halife”Peki”der ve bardak 



elinde,gözleri büyük imamın dudaklarına takılı olarak bekler.Ebu Yusuf,”Şimdi bu 

suyu içmeye ihtiyacınız var.İçeceksiniz,düşünelim ki,bu suya o derece ihtiyacınız olsa idi 

ki,bunu içmezseniz,susuzluktan yanıp gidecektiniz.Bunu elde etmek için bütün 

devletinizi,servetinizi ve mağruru bulunduğunuz halifelik mevkini verir miydiniz?”Az 

düşündükten sonra,hemen”elbette”verirdim diye konuştu.”Az daha 

beklerseniz,sorunun ikinci şıkkı da var.Bu defa içtiğiniz suyu dışarıya 

veremeseydiniz,(Yani idrar yollarınızda bir tıkanıklık olsaydı,def’i hacette 

bulunamasaydınız demek istiyor) bu durumdan kurtulmak için de devletinizi,servetinizi 

ve mağruru bulunduğunuz mevkiinizi feda eder miydiniz?”der.Harun Reşid,hiç 

beklemeden,bir tereddüt göstermeden,”evet,elbette hepsini feda ederdim”der. 

            İşte şimdi,büyük imam taşı gediğine koyacaktır:”Ya,görüyormusunuz Halife 

hazretleri,sizin devletiniz,servetiniz ve mağruru olduğunuz halifelik mevkiniz,bir 

bardak suyu almaya yetmediği gibi,sırasında vücudunuzdan atılması gereken zararlı 

maddelerin dışarıya atılması için de yetmiyor.” 

            Bir bardak suya bile karşılık olmayan şeyler için ne diye 

gururlanıyorsunuz?Halife hazretleri,siz bizim nazarımızda Allah’a karşı kulluk 

vazifelerini yapan,devlet işlerine koşan mazbut bir insansınız.Fakat zaman zaman 

hilafet makamının verdiği gurur derecesine varan bir havaya giriyorsunuz.Bu da size 

yakışmıyor.Bu halden sıyrılmalısınız.Madem bizden kulağınıza küpe olacak bir nasihat 

istediniz ve bunda hiç şüphesiz samimisiniz.Size bu birdak suyu hatırlatır,azamet ve 

kibriyanın ancak her şeyi yarattığı gibi bu suyu da yaratan Allah’a yakışır bir şey 

olduğunu unutmamanızı dilerim.”Gerçekten de bu onun kulağına küpe oldu veölünceye 

kadar bu”bir bardak su” misalini unutmadı.Düşündükçe de riyadan uzaklaşıyor,tam 

bir ihlasa ulaşıyordu.”(Sohbetler-Hatıralar) 

  

-Bununla bağlantılı olarak zamanın birinde İstanbulda yaşayan bir veliyi görmek 

isteyen Padişah,ondan kendisine dua etmesini ister. 

Oda duasında;-Allah senin çıkışını (yani def-i hacet ve tuvalet ihtiyacını görmeni) 

kolay etsin-der. 

Böyle büyük olduğunu söylenen ve kendisinden dua istenilen böyle bir zatın böyle 

bir duası padişahın garibine,daha da ötesi hafife almasına sebeb olur.Gene de bir şey 

söylemez ancak içinde bir ur olarak kalmıştır. 

Akşam olur,o zamana kadar yiyecekler yenilmiş,içecekler içilmiştir.Ancak bir 

türlü def-i hacet için dışarı çıkma durumu olmamış,tuvalete gitmemiştir.Gecenin 

ilerleyen saatlerinde bu durum gittikçe kendisini daha da rahatsız eder ancak bir türlü 

tuvalete çıkamaz.Patlayacak hale gelmiştir. 

Neticede gündüzki dua ve ona karşı gösterdiği tepkiyi hatırlayıp nedamet 

duymaya başlar.Ancak şu anda ne yapacağını şaşırmış,hal çaresi aramaktadır.Sabahı 

zor etmiştir.Sabah ilk iş olarak o zata gider,tekrar duasını alarak gönlünü alıp döner ve 

geceki çektiği sıkıntıdan da kurtulur. 



Artık anlaşılmıştır ki;gündelik adet haline getirdiğimiz,çoğu zaman önemsiz 

addettiğimiz şeylerin hiç de öyle düşünüldüğü gibi önemsiz olmadığı bil fiil görülmüş 

olur.Belkide böyle bir sıkıntı karşısında kendisinden onun çaresine mukabil yüklü bir 

para veya saltanatı istenilseydi,tereddüt etmeden verecekti. 

Burada da iki nokta göze çarpmaktadır;Biri,böyle bir rahatlığın ne büyük bir 

sağlık ve devlet olduğu,diğeri ise;buna karşı devlet ve paranın ne kadar değersiz 

olduğu,bir dışarıya def-i hacet için çıkma kadar da bir rahatlığı olmadığı görülmektedir. 

Kanuninin ifadesiyle;Olmaya cihanda devlet/Bir nefes sıhhat gibi. 

                                                                                   

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK 

                                                                                                  

  

  

                                                                            BEHLÜL DÂNA   VE   CENNET 

  

         Behlül Dâna,Bağdat erenlerindendir.Halife Harun Reşid’in de 

kardeşidir.Nasreddin Hocamız gibi onun fıkraları ve nükteleri de bütün dünyaya ün 

salmıştır. 

            O bir gün umumi bir yolun kenarında evcik yapıyordu.Bağdatlı bir grup kadın 

da oturmadan,dost ziyaretinden evlerine dönüyorlardı.Bunların aralarında 

Hicazda,mukaddes yerlerde bir çok hayratı bulunan Harun Reşid’in,iman ve edeb 

örneği zevcesi Zübeyde hanım da vardı.Topluca Behlül Dâna hazretlerinin yanına 

vardılar.”Ne yapıyorsun”dediler.O,”Cennet yapıyorum”diye cevap verdi.”Bu kadar 

cenneti ne yapacaksın?”diye sordular.”Satacağım”dedi.Kadınların içinde nimet azgını 

bir iki şımarık vardı.Kahkahayı bastılar.”Demek bu çocuk oyuncaklarını cennet diye 

satacaksın sen haa”dediler. 

            İman,ahlak,fazilet ve edeb örneği Zübeyde hanım,onun karşısında hicabından 

ezile büzüle konuştu.”Ağabey gelinine de bir cennet satarmısın?”Çünkü Zübeyde 

hanım,feraseti ve basireti ile Behlül Dânanın boş bir kimse olmadığını biliyordu.Bazı 

velilerin kasden kendilerini deli gibi gösterdikleri hakkında da malumat sahibi idi. 

            Behlül Dâna,elbette herkesden önce sana satmak isterim.Zübeyde hanım utana 

utana cebindeki paraları avucunun içine aldı,gösterdi.”Ağabey!Kaç 

dirheme?Buyurun”Behlül Dâna”Yirmibeş dirhemdir”dedi.Ve yirmibeş dirhemi 

aldı.Yanındaki nimet azgını iki kadın bir kahkaha daha attı.Diğer kadınlar ise ses 

çıkarmadılar.Fakat Zübeyde hanımın ciddi tavrı onlar üzerinde pek tesir 

etmişti.Nihayet müsaade isteyip ayrıldılar. 



            O gece kadınların hepsi rüyalarında cenneti gördüler.Cennette çok muhteşem bir 

köşk,bir saray vardı,kapısının üzerine büyük ve renkli harflerle”Bu köşk Zübeyde 

hanımın,Behlül Dâna’dan satın aldığı köşktür.Burası Zübeyde hanıma aidtir.”diye 

yazılmıştı.Nimet azgını,şımarık kahkahacı kadınlar dahil hepsi bu rüya üzerine fır diye 

yataklarından sıçradılar.Uykuları tamamen kaçmıştı.Behlül Dânaya koşacak,onlar da 

cennet satın alacaklardı.Fakat her taraf zifiri karanlıktı.Meğer gecenin daha üçte birisi 

bile geçmemiştir.Sabaha kadar kadınların gözlerine bir dirhem uyku girmedi.Evin 

içinde deli gibi o tarafa bu tarafa dolaşıp durdular.Bir taraftan gözlerini 

oğuşturuyorlar,bir taraftan da sıkıntıdan saçlarını yolacak gibi oluyorlardı.Ben 

delimiydim ki Zübeyde hanımın yaptığını yapmadım,gibilerden 

söyleniyor,sayıklıyorlardı.”Ah!Bir sabah olsa,bir değil beş tane cennet satın 

alacağım”diye kendi kendilerine konuşuyorlardı.Derken şafak attı.Ortalık ağarmaya 

başladı. 

            O şımarık,kahkahacı kadınlar nasıl heyecanlanıyorlar!Başkaları önce 

gider,cennetleri bitirir de bize bir şey kalmaz diye sanki ayakları hiç yerlere değmeden 

koşuyorlardı.Behlül Dânayı dünkü yerde buldular.O bir müddet işine devam edip 

durdu,başını kaldırıp onlara hiç bakmadı.Onları görmezlikten geldi.Sabırlarının 

taşmak üzere olduğunu anlayınca,”Hıh,ne için geldiğinizi anladım,ama size cennet 

satmam,satsam da siz bir faydasını göremezsiniz,Çünkü benim edeb nümunesi 

gelinim,onu görmeden satın almıştı,siz gördünüz de geldiniz.Bu sizin yaptığınıza açık 

gözlülük derler.Öyle yağma yok.Öyle gördükten sonra dünyanın en ahmak kâfirleri bile 

cennet almak ister. 

            “Akılsız kadınlar!Katır nalı gibi boydan boya boynunuza taktığınız altınların bir 

kısmı ile çeşme,talebe yurdu,camii,hastane yaptırırsanız,işte bu binalar sizin için bir 

cennet köşkü olur.Benim evciklerimin saltık cennetlerimin  mânası işte 

budur.Bilmiyorsanız öğrenin.Haydi gidin Allah sizi affetsin,işlerinizi rast 

getirsin”der.”((Sohbetler-Hatıralar.Ahmet Coşkun.Sh.72-73) 

            Dâna bilgin demektir.Behlül Dâna’da meczub gibi yaşayıp görünmekle beraber 

kalb gözü açık velilerdendir.İsmiyle müsemma hikmet ve bilgin sahibi bir kimsedir. 

            Yine bir gün Behlül çarşıda insanların üzerine bevleder.İnsanlar dayanamayıp 

bunu Harun Reşid’e şikayet ederler. 

            Harun Reşid Behlülü çağırıp,insanların üzerine neden bevlettiğini,sebebini 

sorar.Behlül ilk etapta kendisinin insanların üzerine bevletmediği ısrarını 

sürdürür.Harun Reşid ise,işte insanların burada olup,kendi üzerine bevlettiğini 

söylüyorlar,demesi üzerine Behlül Harunun gözünün önüne cübbesini uzatır. 

            Harun Reşid şaşkındır,adeta dili tutulmuştur.Behlülü azda olsa tanımaktadır 

ancak böyle bilmemektedir.Çünki biraz evvel değişik simalarda insanlar olarak 

huzuruna gelenler,şimdi her biri farklı hayvanlar suretinde görülmektedirler. 

            Harun işi anlamıştır faka yine de behlül-e;Doğrusun,dopğrusun ama gene de 

yapma,Olur mu Behlül,der ve yapmama sözü ile gönlünü almış olur. 



            Yine bir gün sarayda oturduklarında Harun Reşid Behlüle biraz da şaka yollu 

vezirlik teklifinde bulunup,insanların içine katılmasını,insanların dışında kalmamasını 

söyler. 

Behlül ise bir danışayım,ondan sonra haber veririm,deyip oradan ayrılır. 

Bir müddet sonra tekrar karşılaştıklarında Behlül –Hayır-cevabını verip,kabul 

etmediğini bildirir. 

Harun Reşid şaşırıp,kimin bunu caydırdığını,kime danıştığını sorar. 

Behlül ise;tuvalettekilere danıştığını söyler.Ne dediklerini sorduğunda ise; 

Dediler ki;Aman ha Behlül!Aklını başına al,sakın ha sakın insanların içine 

katılma!Çünki bizler dünyada en güzel meyve sebzeler,baklava ve yemekler 

idik,insanların içine girdik işte böyle olduk! 

Harun reşide susmak düşer.Cevabını almıştır. 

  

                                                                                              Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                                     03-09-20 

  

  

  

  

  

Ben Kırk Yıldır Okuyorum O Yazıyı  

Efendim, talebenin biri maneviyat dersi aldığı hocasından öylesine çok istifade eder ki 

bir ara insanların manevi durumunun yazıldığı yer olan (Levhi mahv ve isbatı) dahi 

keşfedecek hale gelir. Bakar ki hocasının ismi şakiler arasında yazılıdır. Yani 

cehennemlikler listesindedir hocası. Çok üzülür hocasının bu durumuna da bir ara 

yutkunarak anlatır keşfini. 

Hocam der maalesef durumunuza vakıf oldum. İsminiz şakiler defterinde yazılıdır!. 

Hocası acı bir tebessümle cevap verir: 

Oğlum der sen bugün görmüşsün, ben tam kırk yıldır görüyorum o yazıyı!. 

Öğrencisi hayret eder: 



O halde der, nasıl ümitsizliğe düşmüyor da yine tam bir sebatla devam ediyorsunuz? 

Hocasının cevabı kesin: 

Ne yapayım evladım, gidecek başka kapım mı var? 

Şu gerçekleri ilave eder sözlerine: 

Biliyorum ki der O, yanlış yazı yazmaz. Bir insan neye layıksa onu yazar!. 

Demek ki benim layığım şimdilik budur. Ben halimi değiştirir de iyiye layık olursam 

yazı da halime göre değişir, iyi yazılabilir. Onun için iyiye layık hale gelmeyi bekliyor, 

ümidimi yitirmiyorum. 

O sırada öğrenci bakar ki yazı değişmiş cehennemlikler listesinden çıkarılan hocası 

cennetlikler listesine yazılmış. Şöyle deniyor yazıda. 

Bu sebatı hürmetine onu artık şakiler listesinden çıkarıp saidler listesine kaydettik. 

Sebatıyla buraya layık olduğunu gösterdi, biz de adaletimizle onu layık olduğu yere 

yazdık! 

  

  

  

  

  

BEDELİ ÇANAKKALE'DE 

Askerlik vazifesi yaparken vatan uğrunda şehadet mertebesine ermek veya gazi olmak 

her Türk için tabii bir şeydir. Ancak bu 45 şehit ve 150 gazinin durumu başkadır. Zira 

bunların istisnasız hepsi (1909 ve 1914 Askeri Mükellefiyet Kanunu gereğince) askerlik 

vazifesinden ya muaf ya da maksureli (tecilli) tutulmuş gençlerdir. Bu iki kanun sultani 

mektepleri talebe ve mezunları askerlik vazifesinden "maksureli" ettiği gibi, Balkan 

Harbi sırasında mer'i olan 1909 kanunu da üstelik bütün İstanbul halkını askerlik 

vazifesinden azade kılmaktadır. bu şehit ve gazilerin hepsi 17-22 yaşındayken ve bir 

kısmı henüz mektebin lise ve orta kısmında, bir kısmıysa mezun ve İstanbul 

Darülfünunu veya Avrupa üniversitelerinde tahsildeyken, birbirleriyle yarış edercesine 

askerlik şubelerine koşmuşlar ve gönüllü olarak askere yazılmışlardı. Hatta içlerinden 

Irak Cephesi'nde şehit düşen 646 Celal İbrahim seferberliğin ilanıyla beraber geceden 

gidip askerlik şubesinin kapısında sabahlamış ve "1 Numaralı Gönüllü" yazılmak 

şerefini elde emiştir.  

Galatasaraylıların bu şüheda menkıbeleri arasında dünyada eşi bulunamayan bir 

tanesini (Mehmet Muzaffer'in Destanını) Gazeteci Ziyad Ebuzziya şöyle dile getiriyor: 

Üç aylık bir talimden sonra Mehmet Muzaffer "zabit namzedi" olarak Çanakkale'de 

idi. (Mart 1916) müttefik İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale'de uğradıkları 

mağlubiyetlerden ve verdikleri yüzellibin zayiattan sonra Boğaz 'ı aşamayacaklarını 



anlamışlar, 1915'in son haftasıyla 1916'nın ilk haftasında bütün hatları tahliye edip 

çıkıp gitmişlerdi. 

Muzaffer Çanakkale'ye vardığında harp durmuştu. Zaman zaman İmroz ve 

Bozcaada'da üslenmiş düşman gemileri ve uçakları bombardımanda bulunuyorlarsa da 

1915 Nisan'ın da Aralık sonuna kadar sekiz ay süren kanlı boğuşmalarla kıyasla bu 

bombardımanlar "hiç mesabesindeydi." Çanakkale'deki birliklerin büyük bir kısmı 

Kafkas, Irak, ve Filistin cephelerine sevk edeceklerdi. Hazırlanma ve noksanlarına 

ikmal emri aldılar. Muzaffer birliğinin alay karargahında görevliydi. Alay'ın kamyon ve 

otomobil lastiği ile diğer bir takım malzemeye ihtiyacı vardı. Bunlar ise ancak 

İstanbul'dan sağlanabilirdi. O devirlerde bu gibi basit mübayalar için arttırma yapmak 

ilanlarda bulunmak ne adetti, ne de bunlarla kaybedilecek vakit vardı. Her şey "itimat" 

ile yürürdü. Muzaffer açıkgözlü ve becerikli İstanbul çocuğu olduğundan Karargah, 

gerekli malzemenin temin ve mübayaasına onu memur etti. İcabeden paranın kendisine 

itası içinde Erkan-ı Harbiye Riyaseti'ne hitaben yazılı bir tezkereyi eline verdiler. 

O yıllarda İstanbul'da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vasıtalardı. Bunların 

lastikleri de yok denecek kadar azdı ve karaborsaydı. Muzaffer aradı, uğraştı, nihayet 

Karaköy' de bir Yahudi de istediklerini buldu. Fiyatlar pek fahişti, ama yapacak başka 

bir şey yoktu. Anlaşmaya vardı. Lazım gelen parayı almak üzere Erkan-ı Harbiye'ye 

gitti. Elindeki tezkereyi tediye merciine havale ettiler. Muzaffer az sonra yaşlı bir 

kaymakam Yarbay 'ın huzurundadır. Kaymakam uzatılan tezkereyi okudu. Karşısında 

hazırolda duran ihtiyat zabitine baktı. İsteyeceği paranın miktarını sormadan ,"Ne 

alınacak" dedi. "Oto kamyon lastiği" cevabını verilince bir an durdu. Sonra Muzaffer'e 

dik dik baktı : 

"Bana bak oğlum! Ben askerin ayağına postal sırtına kaput alacak parayı bulamıyorum. 

Sen otomobil lastiğinden bahsediyorsun. Haydi yürü git, insanı günaha sokma para 

mara yok!... 

Muzaffer selamı çaktı dışarı çıktı. Harbiye Nezareti'nin (bugünkü hukuk fakültesi 

binası) bahçesinden dışarıya ağır ağır yürürken ne yapacağını düşünüyordu. 

Malzemelere Alay 'ın ihtiyacı vardı. Elindeki (Almanların verdiği) iki Mercedes-Benz 

kamyon ve iki binek arabası lastiksizdi. Diğer malzemelerde mutlaka lazımdı. Kendisi 

bulur alır diye görevlendirilmişti. Malzemeyi bulmuştu fakat para yoktu. Eli boş 

dönemezdi, bir çaresini bulmak lazımdı... 

Muzaffer bunları düşüne düşüne Beyazıt Meydanı'na vardı birden durdu. Kendi 

kendine gülmüştü aradığı çareyi bulmuştu. 

Doğru tüccar Yahudi' nin yanına gitti: 

"Paranın tediye muamelesi akşamüstü bitecek, ezandan sonra gelip malları alamam. 

Gece kaldıracak yerim yok. Yarın öğleden evvel vapur Çanakkale'ye kalkıyor, 

yetiştirmem lazım. Onun için sabah ezanında geleceğim malları mutlaka hazır edin..."  

Tüccar "peki" dedi. Muzaffer tam ayrılırken ilave etti. "Altın para vermiyorlar kağıt 

para verecekler" yahudi yine "peki" dedi.  

Ertesi sabah Muzaffer Merkez Kumandanlığından sağladığı araba ve neferlerle ezan 

vakti Yahudi'nin kapısındaydı. Ortalık henüz ışıyordu. Tüccar malları hazırlamıştı. 



Hava gazı fenerinin yarım yamalık aydınlattığı loşlukta mallar arabaya yüklendi. 

Muzaffer bir yüzlük kaime (yüz liralık kağıt para) verdi. Araba dörtnal Sirkeci 'ye 

yollandı. Malzeme şat'a oradan dubada bağlı gemiye aktarıldı. Az sonra da gemi 

Çanakkale yolunu tutmuştu. 

Üç gün sonra Yahudi elindeki yüzlük kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Bankası'na 

gitti. Bozmadılar zira elindeki para sahte idi. 

Muzaffer, evrak-ı nakdiyelerin basımında kullanılan kağıtın aynını Karaköy 

kırtasiyecilerinden tedarik etmiş bütün gece oturmuş çini mürekkebi ve boya ile 

gerçeğinden bir bakışta ayırt edilemeyecek nefasette taklit bir para yapmıştı. Tüccara 

verdiği ve yutturduğu para buydu. O devrin hakiki paralarının üzerindeki yazılar 

arasında bir de şu ibare bulunuyordu: "Bedeli Dersaadet'te altın olarak tesviye 

olunacaktır." Muzaffer yaptığı taklit paradaki bu ibareyi değiştirerek şöyle yazmıştı: 

"Bedeli Çanakkale 'de altın olarak tesviye olunacaktır." 

Onun burada altın dediği Çanakkale'de Mehmetçiğin akıttığı, altından daha kıymetli 

kanı idi. 

Sahte paraya gelince... 

Yahudi tüccar bunu mesele yapmadı. Yapmak mı istemedi, yapmaktan mı çekindi 

bilinemez. Ancak olay bütün İstanbul'da yayıldı. Dünyada emsali olmayan ve 

olmayacak olan bu hadise Şehzade Halim Efendi 'nin kulağına kadar gitti. Şehzade 

hemen lalasını göndererek Yahudi tüccarı buldurdu. Yüzlük taklit evrak-ı nakdiyeyi 

bedelini altın olarak ödeyip aldı. Çok zarif sedef kakmalı, içi kadifeli bir mücevher 

çekmecesine yerleştirip, İstanbul polis okulundaki emniyet müzesine hediye etti. Bu 

emsalsiz parça müzede şeref mevkiinde muhafaza olundu. 

  

  

                                               BERAT GECESİNDE RASULULLAH 

  

         Hazret-i Âişe –radıyallahu anha-dan;Rasulullah(sas): 

            Ya Âişe!Bu gece hangi gecedir?buyurdu.Ben de: 

            -Allah ve resulü en iyi bilir,dedim.Rasulullah: 

            -Bu gece Şabanın onbeşinci gecesidir.Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri 

Allah-u Taalaya arz olunur.Bu gecede Allah’ın cehennemden affettiği kimselerin 

adedi,Beni kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısıncadır”buyurdu.Ve. 

            -Ya Âişe!Sen bu geceyi benim ibadetle geçirmeme izin verir 

misin?dedi.Ben,”Evet,buyurun”dedim. 



            Resulullah (sas) namaz kılmaya başladı.Kıyamı hafif tuttu.Secdesini ise gecenin 

yarısına kadar uzattı.Sonra ikinci rekata kalktı.Kıraatını hafif ettikten sonra secdeye 

vardı.Sabaha kadar secdede kaldı.Ben Resulullahın o kadar uzun secdede kalmasından 

ruhu kabzolmuş sanmıştım.Bu endişe ile mübarek ayaklarına dokundum.Vefat 

etmediğini anladım.O secdesinde şöyle dua ediyordu: 

            -“Y a Rabbi!Sana kendimden geçerek secde ediyorum.Yürekten inandım 

sana.Nimetini ikrar,günahımı itiraf ederim.Nefsime zulmettim;beni affet.Çünki senden 

başka günahları bağışlayan yok. 

            Allahım!Cezandan affına sığındım.Gadabından rızana güvendim.Seni hakkı ile 

övmekten âcizim.Seni ancak senin kendini sena ettiğin gibi sena ederim.” 

            Ben:Ya Rasulullah,bu gece secdelerinde başka zamanlarda duymadığım dualar 

yaptınız,dedim.Rasul-i Ekrem: 

            -“Ya Âişe!Sizler de o duaları öğreniniz,öğretiniz ve yapınız.Çünkü o duaları bana 

secdelerde söylememi Cibril –aleyhisselam-emretti,buyurdu. 

            Hz.Ali’den naklen Rasulullah (sas) şöyle buyurmuşlardır: 

            “Allah Taala şabanın onbeşinci gecesi dünya semasına nüzul eder.Şu kimseler 

hariç bütün Müslümanların günahlarını affeder.Müşrik,münafık,akrabası ile 

münasebeti kesen kimse ve zinakâr kadını affetmez.” 

            Allah Talanın dünya semasına nüzul etmesinden murad;O’nun rahmet ve 

bereketinin,hayır ve nimetinin inmesi,sema kapılarının açılması,dualrın süratle kabul 

edilmesi,kulların rahmet ve merhametle bakmasıdır.”(Altınoluk.sayı.14) 

  

  

                                               BENCİL BEKİR EFENDİ 

  

            Padişah Sultan Mahmud zamanında,İstanbul’da bir adam yaşarmış...Ama bu 

adam öyle bencil,öyle kıskanç,öyle kendisini düşünür bir kişiymiş ki,bu konuda meşhur 

olmuş.Bencil Bekir efendi deyince tanımayan yokmuş adamı.Yani anlayacağınız,tam 

müzmin bir bencillik hastası... 

            Artık,bir bencillik örneği anlatılacaksa,Bekir Efendi hemen hatırlanır ve: 

            -Bencil Bekir efendi gibi,denir olmuş... 

            Bencil Bekir efendinin ünü gide gide Padişah’a kadar varmış.Padaişah da merak 

etmiş;adı bencile çıkan adamı görmek istemiş. 



            Bekir Efendi’ye,padişahın geleceği haber verilmiş.Sevinmiş tabii ve hemen 

elinden geldiğince hazırlıklar yapmış.Padişah gelmiş...Hem Bekir Efendinin terbiyesini 

hem de hazırlıklarını beğenmiş.Güzel sohbetler olmuş ve kalkıp gideceği zaman 

yaklaşmış.Ama hep düşünüyormuş,niçin”Bencil”adını takmışlar bu adama...Halbuki ne 

kadar da iyi biri,diye...Padişah onu denemek istemiş ve âdet olduğu üzere demiş ki: 

            -“Bekir efendi,sağolasın,seni sevdim.Şimdi dile benden ne dilersen...Köşk 

mü,para mı,at mı,araba mı?...Ne istersen yapacağım.Lâkin bir şartım var.İstediğin şeyi 

sana mutlaka vereceğim,ancak,bu yan tarafta oturan komşuna senin istediğinin iki 

katını vereceğim. 

            Bekir efendi,buruk bir sevinç içinde düşünmüş,taşınmış,kaşınmış ve bir türlü 

depreşen bencilliğinden kurtulamamış.Komşusunun daha büyük bir zarara uğraması 

için kendisi bir felaketi göze alarak demiş ki: 

            -“Padişahım,benim bir gözümü çıkarttır!... 

            Böylece komşusunun iki gözünün çıkartılması için,tek gözünü feda etmeye razı 

olmuş. 

            İşte böyle.Bencillik insana,ayağına kadar gelmiş,bir büyük kısmeti bile 

teptirebiliyor.Çünki,böyle müzmin bir bencillik,içinde 

kıskançlığı,çekememezliği,kini,sevgisizliği,saygısızlığı da barındırıyor.Bu kötü huya 

yakalanmamak için,sevgi,saygı,kardeşlik,fedakârlık gibi güzel duyguları içimizde 

yeşertmek gerekir.Yoksa,Allah korusun,yeni Bencil Bekir efendiler yetişir sizlerden 

de...”(Öğretmenin Not Defteri’nden) 

  

                                   BU ADAMA MÜSLÜMAN DENİR Mİ? 

  

         İmam-ı Azam hazretlerinin ilmi derinliğini tartışan iki grup insan,gidip hazreti 

imama en zor ve karışık sualler sormaya karar verdiler.Uzun bir müddet düşünerek 

hazırladıkları acaib suallerini de şöyle sordular: 

            -Ya İmam,ne dersiniz şu adama ki bu adam cenneti istemez,cehennemden 

korkmaz,ölü eti yer,rükusuz,secdesiz namaz kılar,görmediği şeye şahidlik eder,fitneyi 

sever,hakkı istemez!Bu adam Müslüman mı,kâfir mi?... 

            Ebu Hanife Hazretleri sualleri tebessümle dinleyip,cevab için hazırlanırken 

meclisdeki biri sabredemeyip atıldı: 

            -“Böyle adama Müslüman denir mi?Baksanıza adamın yaptıkları Müslüman 

işine benziyor mu?” 

            Hz.İmam açık seçik bir şekilde izah etti: 



            -“Hiç tereddüd etmeyin bu adam müslümanın ta kendisidir.Zira,adam cenneti 

istemez,cennetin sahibini ister.Cehennemden korkmaz,cehennemin sahibinden 

korkar.Ölü eti yer;çünki balık eti yemektedir.Rükusuz,secdesiz namaz kılar.Çünki 

cenaze namazı kılmaktadır.Görmediğine şahidlik eder.Zira gabya iman 

eder,peygamberini görmediği halde görmüş gibi şahidlik etmektedir.Fitneyi sever,zira 

ayette çocuklarınız fitnedir,buyurulmaktadır.Hakkı istemez.Çünki ölüm hak olduğu 

halde ölmeyi değil yaşamayı arzu eder. 

            Derler ki: 

            -İmam-ı Âzam’ı zekâda da,mantıkta da geçmek kolay değil. 

  

                                               **********       

             

            Ebu Hanife Hazretleri Kûfe mescidinde oturmuş ders veriyordu.Tam bu sırada 

içeri giren biri aceleyle imamın yanına kadar sokulup kulağına eğilerek fısıldadı: 

            -Ya imam,aldığımız habere göre;Halife,Bağdattan size deve yüküyle hediyeler 

göndermiş,kervan yoldaymış!... 

            Hazret-i İmam kısa bir tefekkürden sonra: 

            -Elhamdülillah,demekle iktifa etti. 

            Aradan bir müddet geçti,aynı adam bu defa da değişik bir haberle geldiYine 

kulağına eğildiği Ebu Hanifeye bu defa şöyle fısıldadı; 

            -Ne yazık ki, bahsettiğim kervanı haramiler yolda soymuşlar,halifenin zatınıza 

gönderdiği hediyeleri de alıp kaçmışlar!. 

            Ebu Hanifede yine kısa bir tefekkür.Ve sonunda: 

            -Elhamdülillah,cümlesi. 

            Her iki duruma da mâna veremeyen haberci sabredemez ve der ki: 

            -Size getirdiğim her iki habere de Elhamdülillah ile karşılık verdiniz hikmeti 

nedir? 

            Hazret-i İmam şöyle izah eder: 

            -Halifenin develer yükleyerek bana hediyeler gönderdiğini işitince kalbime 

baktım,hiçbir sevinç eseri görmedim!Bundan dolayı sevindim,buna hamdedip 

elhamdülillah,dedim.Sonra gönderilen hediyelerin soyguncular tarafından alınıp 

kaçırıldığını duyunca anladım,bunun için Allah’a hamdedip Elhamdülillah dedim.Her 

iki hamdimin de sebebi budur.Varlığına da yokluğuna da ilgi duymamak! 



            Derler ki: 

            -Ebu Haniye’yi ilimde de,amelde de geçmek kolay iş değildir.”(A.Şahin) 

  

                                               BİRİNDEN BİRİ 

  

         Fahri Kâinat (s.a.m) Efendimiz bir dizine Hz.Hüseyini,diğerine de oğlu İbrahimi 

almış severken,Cebrail Aleyhisselam gelerek: 

            -Ya resulullah,dedi.Cenâb-ı hak bu ikisinden birini alacaktır.Seçimi sizin 

yapmanız gerekiyor. 

            Allah Resulü büyük bir teslimiyetle boyun bükerken: 

            -Eğer Hüseyin vefat ederse,benim canım yandığı gibi Ali ve Fatımanın da canı 

yanar,buyurdu.Ama İbrahim giderse,en çok ben üzülürüm.Üzüntümü onlarınkine 

tercih ederim. 

            Üç gün sonra İbrahim vefat etti. 

            Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.m) Hz.Hüseyini her görüşünde öper,sever ve 

“Selamet o kimseye ki oğlumu ona feda ettim”buyurdu.”H.Nurbaki) 

  

                                    

BESMELE ÇEKEN KADIN 

  Bir Kadın her söze ve işe başlarken besmele çekermiş. O kadının birde münafık bir 

kocası varmış. Besmele çekmesine çok kızarmış. Hanımını Besmele ile ilgili bir işte 

mehcup etmeye karar vermiş.  

Bir gün hanımına , içerisinde para bulunan bir kese verir, "Bunu sakla , sonra senden 

isterim" der.  

Hanımı keseyi Besmeleyle bir yere koyup üzerini örter. Kocası, hanımın haberi olmadan 

gidip keseyi alıp ve kuyuya atar. Sonra gelip hanımından keseyi getirmesini ister.  

Kadın keseyi koyduğu yere gidip, Besmele çeker. Allahü teala o anda Cebrail 

aleyhisselâma, yer yüzüne inip keseyi kuyudan alıp yerine koymasını emreder. Cebrail 

aleyhisselâm keseyi kuyudan alıp suları akar bir vaziyette yerine koyar.  

Kadın keseyi almak için elini uzatınca, keseyi ıslak bir halde bulunca "Bu kese nasıl 



ıslandı?" diye hayretler içinde kalır. Hiçbir şeyden habersizce kocasına götürüp verir.  

Bu durum karşısında Hayretler içinde kalan kocası da hemen tevbe edip salih bir 

müslüman olur.  

Bundan sonra her işe başlarken ve bir şey yaparken Besmele çekmeye başlar 

  

  

  

  

 
 

 

BIR GIZLI MUSLUMANIN HIKAYESI!!!(1) 

 
 

 

21 yasinda Müslüman olmus bir Fransiz genci tarafindan Paris’te kurulup gelistirilen ve 

milyonlarca kisi tarafindan ziyaret edilen www.oumma.com adli internet sitesinde, ünlü 

ve yüksek rütbeli bir Hiristiyan din adaminin kendi elyazisiyla yazdigi, nasil Müslüman 

oldugunu anlatan hatiralarinin bu zâtin ölümünden sonra ortaya çiktigina dair bir 

haber vardi.  

Ve bu hatiralar, ilgili sitede yayimlanarak bütün dünyaya duyuruldu. Alisilmadik, son 

derece heyecan verici anilardi bunlar. Çok kisa ve özlü bir elyazisiyla yazilip birakilmis 

belgede, Batili bir din adaminin Islâm’i nasil arayip buldugunu ve nasil hidayete 

erdigini görüyor, aramizdan yakin zaman önce ayrilmis olan o mübarek insana 

rahmetler diliyoruz: 

 

 

Rahip Jean-Marie Duchemin (1908-1988 Paris havzasinin batisinda yer alan Sarthe 

bölgesinde Katolik mezhebinin önemli ve taninmis bir simasi idi. 

Islâm’a girdigini herkese ilân etmeye karar vermezden az önce, kendisini böyle bir 

tercih yapmaya götüren sebepleri yaziya döktü. Nasil hidayete erdigini  

“yaptim, okudum, gördüm”  

http://www.oumma.com/


gibi birinci sahis ifadeleriyle degil de,  

“okudu, gördü, anladi” 

gibi üçüncü sahis agzindan anlatti. 

 

 

Bu hayat hikayesi, büyük ihtimalle 1983 yilinda yazilmis olmalidir. 

 

Rahip Abdülmecid Jean-Marie Duchemin 6 Eylül 1988’de Kazablanka sehrinde Hakk’a 

yürüdü. 

1908 YILINDA, IMAN SAHIBI ve son derece dindar, koyu Katolik bir ailenin evlâdi 

olarak dünyaya geldi. 

 

Daha on yasindayken Hiristiyanligin iman, ibadet ve ahlâk esaslari konusunda pek çok 

yetiskin Hiristiyandan daha bilgili ve daha inançli idi. 

Kendisi için yasamak ile inanmak ayri seyler degildi; 

tam aksine, ikisi de bir ve ayni seydi.  

 

Henüz çocuk yastayken papazlik meslegine karsi dayanilmaz bir ilgi duydu. Sonralari, 

diger meslekler ve kültür faaliyetleri kendisini az çok büyülemis ve cezbetmisse de, din 

adamligindan baska bir yola gitmeyi aklindan asla geçirmedi. 

Yetistigi dönemin dinî anlayisi, ailesinde, devam ettigi Hiristiyan okulunda ve dinlemeye 

bayildigi kilise vaazlarinda aldigi dinî egitim sonucu, daha o gencecik yasinda, 

“Kilise disinda kesinlikle kurtulus olmadigindan (Hiristiyan olunmadikça cennete 

girilemeyeceginden)”  

kesinkes emindi. 

 

 

Islâmiyetten bahsedildigini çok nadiren duymustu.  

 

Duyduklari da bu dinin çok-tanrili ve putperest bir din oldugu iddialariydi.  

Hep aleyhte ve hep asagilayan ifadelerdi bunlar. 

Derken, on veya onbir yasina dogru, sinif ögretmeni hanim, “Katoliklik, Hz. Isa’nin 

getirdigi tek gerçek dindir ve insanligi kurtulusa ancak bu din erdirir” basligini tasiyan 

dersin açiklamasini yapmaya basladi.  

Hocahanim sözlerini desteklemek için diger dinlerden de söz etmeye koyuldu. Öteki 

Hiristiyan mezheplerinin mensuplari olan bütün Protestanlari ve Ortodokslari keyifle 

cehenneme gönderiyor ve cennete sadece ve sadece Katoliklerin gidebilecegini 

söylüyordu.  

 

Hiristiyanlik disindaki dinlere gelince;  

bu dinlerin müntesiplerini bütün bütün horluyor ve küçümsüyordu. 

 

Asagilik Yahudiler güzelim Hz. Isa’yi haça gerdirmislerdi;  

zavalli ve cahil Hindular bir sürü canavar tanriya tapiniyorlardi;  

Iblis’in teki olan sefih Muhammed—hâsâ—tarafindan aldatilan ‘Muhammedîler’ 

Hiristiyanlari katliama tâbi tutmuslardi ve sanli Haçlilar ne yazik ki bu kimselerin 

kökünü kurutamamisti, ama cesur misyonerler dayanilmaz fedakârliklar pahasina ve 

hatta hayatlarini tehlikeye atarak onlari Hiristiyanlistirmak için hâlâ gayret ediyorlardi.  

 

Bu yaman ögretmen, alay etmek bahanesiyle, dinlerini yaymak için mücadele ederken 



ölümü rahatça göze alabilen bu Muhammedîlerin fanatikliginden;  

gülünç küçük bir hali üzerinde namaz kilmak için onca temizlik yapmaya 

katlandiklarindan; 

bütün gün kati bir oruç tutarken geceleri pisbogazlik ettiklerinden, hem de bunu koca 

bir ay boyunca yaptiklarindan;  

domuz eti ve saraptan kendilerini mahrum ettiklerinden, halbuki Allah’in bunlari 

insanlarin iyiligi için yaratmis oldugunun herkesçe bilindiginden bahsetti!...  

 

Bu izah tarzi, sonuçta, o genç dinleyicinin üzerinde beklenmedik bir tepkiye yol açti. Ve 

yanlis yolda olmalarina ragmen dinlerinin emirlerini hakkiyla yerine getiren, 

Hiristiyanlarin pek çogu böyle seyleri yapmaya hiç niyetlenmezken cömertlik ve cesaret 

örnegi sergileyen bu zavalli Muhammedîleri söyle bir düsündü ve onlara acidi.  

 

 

Iste o günden itibaren Müslümanlara karsi hem büyük bir merhamet, hem de büyük bir 

sempati duymaya basladi. 

 

Papaz oldugu zaman gidip onlari Hiristiyanlastiracagini ve böylece onlara imanlarina 

lâyik dünya ve âhiret saadetini saglayabilecegini ümit ediyordu. 

Çocuklugu ve ilk gençlik yillari boyunca kâfirler, özellikle de Müslümanlar için dua 

ediyordu; 

misyonerlerin elde edebildigi bütün yayinlarini okuyor ve o önemsiz cep harçligini 

misyonerlik çalismalari için harciyordu. 

 

 

Onalti yasina dogru, ileride Islâm ülkelerinde görev yapabilmek gayesiyle Kapüsenler 

tarikatina girmeye niyetlendi ve tarikata basvurdu. 

Dogusundan beri daha da kararsizlasan saglik meselesini gözönüne alan danismani 

kendisine beklemeyi ve rüyasinin gerçeklesmesini daha sonraya, sihhatinin daha 

elverisli oldugu zamana ertelemeyi tavsiye etti.  

 

Yirmi yasinda rahiplige hazirlanmak üzere papaz okuluna kaydoldu. Orada, dinleri ve 

bilhassa da Islâm’i ele alan birtakim kitaplari gözden geçirme firsatini buldu. O 

dönemin Katolik yayinlarinin yanli ve az çok yobaz karakterine ragmen, Hz. 

Muhammed ve Islâm hakkinda sahsî bir kanaat edinmeye muvaffak oldu.  

Onun kanaatince, Hz. Muhammed samimiydi ve ‘Allah’tan korkan’ biriydi; 

Müslümanlar saygi duyulacak ve imanlarinin saglamligindan ötürü, çogu zaman da, 

hayran olunacak insanlardi. 

Ona göre, Islâm, bütün hakikati kendisinde toplamamakla birlikte, müntesiplerini 

kurtulusa erdirecek yeterli bir hakikate de sahip ciddî bir dindi. O devrin anlayisina 

göre, Müslümanlar Kilise ‘bünyesi’nin disinda kalmakla beraber Kilisenin ruhu içinde 

yer aliyorlardi, dolayisiyla da âhirette kurtulusa erebilecek idiler.  

 

1933’te rahip olunca papaz yardimciligina tayin edildi. Rahip Charles de Foucauld’nun 

hayati ve sahsiyeti hakkindaki bilgileri çok seneler öncesinden ögrenmisti. Fas’ta yalniz 

basina yasayip Müslümanlar için dua etmek üzere inzivaya çekilen bu rahip onu 

heyecanlandirmisti.  

 

 

1937’ye dogru, danismak ve aralarina katilip katilamayacagini ögrenmek üzere 



Trapistler Cemaatinin bulundugu manastirda bir süre inzivaya çekildi. 

Verilen cevap bir kere daha hayal kirici oldu. Kendisine, “Simdiki bulundugunuz yerde 

hayirli hizmetler ifa ediyorsunuz, ayrica sizin durumunuz açisindan pek uygun olmayan 

bir hayat sarti ve tarzina sahip cemaatimize girmeniz için sihhatiniz de elverisli degil” 

denildi. 

 

On yil kadar sonra, kendisi bir köy papazi iken, Hiristiyanlari birlestirme isiyle ugrasan 

bir grup tarafindan basilmis dinî bir tasvir buldu. Bu tasvirin arkasinda Fâtiha 

sûresinin Fransizcasi vardi. 

Iste o andan itibaren, her gün, Hiristiyanî dualarini yaptiktan sonra bu Fâtiha’yi ezbere 

okumayi bir aliskanlik hâline getirdi.  

 

 

1957 yilinda, artik Müslüman ülkelere bir seyahat gerçeklestirebilme umudunu 

yitirince, baskente yapilan toplu bir geziden yararlanarak Paris Camii’ni ziyaret etmek 

ve Müslümanlarin cemaatle namaz kildiklari bu yerde sessizce dua etmek istedi. 

Aralarina katildigi turistler rehberin anlattiklarini dinlerken, o, dünya 

Müslümanlariyla gönül birligi içinde, bütün ruhuyla sessiz sessiz Allah’a yakardi.  

Ve çikista, cami avlusunda bir Kur’ân meali satin aldi Üç gecede bütün Kur’ân’i okudu. 

Insani sasirtan ve Tevrat veya Inciller’deki sunusa hiç benzemeyen Kur’ân metninin 

yapisi karsisinda fevkalâde etkilendi.  

 

Köy yerinde ne Müslümanlarla, ne de Islâm’i iyi bilen kimselerle karsilasma imkâni 

bulamadigi için, her sene Kur’ân’i bir veya birkaç defa ya bastan sona, ya da farkli 

farkli sûrelerden hareketle okudu durdu. 

 

Üç sene sonra hastaligina yenik düserek köyden sehre indi. 

Derken, oradaki sartlar geregi, isçilerin ve çok yoksul kimselerin yardimina kosan bir 

faaliyet içinde buldu kendisini. Yanina Magripli veya Afrikali isçiler geldikleri zaman, 

kendilerine ‘göçmen isçiler’ muamelesi yapmiyor, aksine onlara Islâm’dan bahsediyor, 

Kur’ân âyetlerinden hareketle ögütler veriyordu. 

Onlarla konusa konusa çok çabuk itimatlarini kazandi. Bu arada, toplumdan tecrit 

edilmis halde yasayan ve Fransiz ortaminin ayartma ve yoldan çikarmalarina açik bu 

mü’minlerin bir camiden mahrum olduklarini farketti. 

Bu hususta piskoposlugun yardimini istirham etti. Birkaç ay sonunda piskoposluk bu is 

için bazi salonlar tahsis etti ve buralar mescit hâline getirildi.  

 

Gerçi bütün bunlar hayli sikintilar ve düs kirikliklari olmadan da gerçeklesmedi! 

 

Hatta Müslüman otoritelerden veya sözde imamlardan tutun da basit Müslüman halk 

tabakasindan insanlara varincaya kadar, bu tesebbüsünü baltalayanlar çikti. 

Yine de, Islâm’a hürmetini, Islâm inanç ve ahlâkina olan güvenini kaybetmedi.  

Zaman zaman, kendi kendine, “Kur’ân’daki ve sûfîlerin kitaplarindaki Islâm 

harikulâde; 

ama Müslümanlarin yasadiklari Islâm içler acisi” diyordu. 

 

 

Öte yandan, Islâmî inançlari ve Islâm’in dinî kurallarina bagliliklari sayesinde bizim 

Avrupa medeniyetimizin saptirmalarindan kendilerini inanilmayacak derecede 

korumus Magrip ülkelerinden ve Siyah Afrikalilardan bazi Müslümanlari da taniyordu. 



Onun için bütün o güçlüklere gögüs gerdi ve caminin iyi kötü hizmete sokulmasi için var 

gücüyle çalismasini sürdürdü.  

Neredeyse cesaretini kaybettigi ve  

“Acaba Allah bu caminin olmasini istemiyor mu?”  

dedigi anlar da oldu. 

 

En kritik bir zamanda, bu sehirde bir caminin oldugunu haber alan Teblig 

Cemaati’nden bir grup onun yanina geldi. 

6 Ocak 1975 tarihiydi.  

Aralarinda hemencecik karsilikli bir güven dogdu ve onbes gün sonra Clichy Camiine 

gitti. 

Orada, o kardesler kendisine birlikte dua etmeyi teklif ettikleri zaman son derecede 

duygulandi. 

Kendi basina ögrendigi ve Müslümanlar o sehirdeki evine geldikleri zaman arasira 

okudugu Fâtiha’yi onlarla beraber tekrarladi.  

 
 

 

 

 

  

Bir babanın evlenecek kızına öğüdü 

Sevgili kızım  

...tüm sırlarını açmak gerekiyormuş, ben de şimdi daha iyi fark ettim 

aile kavramını.... Evlilik denildiği zaman önce ne anlıyoruz ona 

bakalım... 

12 Mayıs 2006 12:48 

  

 

  

Önce, dertdaş olup dertlerinden arındırarak güçlendirecek 

boynu dik, alnı açık edecek, sade zihin ile kendinden emin bir şekilde 

yaşamasını sağlayacaksın. Senin yanında dertlerini, kederlerini 

unutacaktır. Hep güler yüzle karşılayacak, kendisinin gönül eğitimine 

katkıda bulunduğun erkeğine gene sonsuz bir saygı duyarak, değerini 

hiç hafife almayacaksın. 

 

Sevgili kızım; 



 

Bizim aile yapımız herkesin hayran olduğu bir güzellikler bileşkesidir. 

 

Dikkat edersen; nefesimizden, bindiğimiz asansörle gönül 

yurdumuza, can şehrimize inerken gördüğümüz her oluşum, aile 

nizamındandır. Saygıya dayalı sevgi, gönül bahçemizde uçsuz 

bucaksız çiçek bahçeleri var etmiştir. 

 

Düşünelim ki, bahçe çiçeği beğenmese, çiçek bahçeyi eksik, kusurlu 

görse; bu bahçe ailesinde sevgi tamlığı meydana gelir ve bu kadar 

güzel çiçekler olur muydu? 

 

Demek ki kadın erkeğini ne kadar eksiksiz ve tam görürse, erkek de 

benim eşim dünyanın en güzel insanı derse o ailede sıkıntı ve keder 

kalmaz. 

 

EVLİLİĞE HAZIRLIK 

 

Evlilik denildiği zaman önce ne anlıyoruz ona bakalım... 

 

İç dünyamızın sesine daha net kulak verelim. Merakımızı iyice artıran 

iç sesimiz tatlı bir nameyle bizlere neler tavsiye ediyor... Dikkat 

kesilip dinleyelim... 

 

Evlenmek demek evine gelmek demek... Demek ki önce kendi evimizi 

yani mahlûk yapımızı tanıyarak evleneceğiz. Öyle ya kendimizi 

düzenlemeden, kendi evimizi kurmadan, elin oğlunu nereye alacağız, 

nereye koyacağız? 

 

O zaman şu güzel evimizi iyice bir temizleyelim de elden önce kendi 

içimize sinsin. Gövde yapımızın dış dünyaya açılan penceresinden 

başlayalım. 

 

Herkes gözünden bakar kızım. Sense baktığını göreceksin... 

 

Herkes nefes alır kızım, sense dünyaya kâinatın en büyük sırrı, nefesi, 

anlayıp sırlarına vakıf olacaksın... 

 

Herkes tadar kızım, sense yiyeni, yenileni, yedireni birleştireceksin... 

 

Herkes konuşur kızım, sense sözlerin en güzelini içinden duyacak, 

lisanına geleni en güzeliyle hayata vereceksin... 

 

Herkes düşünür kızım, sense düşüncelerine yön verecek, kendi emin 

yaşantını oluşturacaksın... 

 

Herkes düşler kızım, sense özünden duyarak, duyduğuna uyarak, 

ispatı vücuda getireceksin... 

 

Herkes konuşur, herkes ben bunları zaten biliyorum der sana melek 



kızım. Hatta üstten bakanı da görürsün. Sen de onlara dersin ki 

"Bilmenin ispatı yaşamaktır..." 

 

Evet, birden durakladık. Baştan söylemek istediklerim şimdi 

dökülüyor dudaklarıındrn. Demek ki aile olmak için can-ı gönülden 

samimiyeti bulmak gerekirmiş... 

 

Tüm sırlarını açmak gerekiyormuş, ben de şimdi daha iyi fark ettim 

aile kavramını. Haydi bakalım kâşif sultan, daha yolumuz uzun; 

yaşayacak nice heyecanlar, nice mutluluk keşifleri var... 

 

Yiğit kızım, can kızım; 

 

Çocukluğumuzdan beri bizler çok eziyetler çektik. Sıkıntılarımızın 

temelinde kendimizi tanıyamamak vardı. Aile yaşantımızı 

oluşturamadık. Her diyenin dediğine kandık da iç dünyamız ne diyor 

diye dönüp bakmadık. Yıllarımızı kulağımızdan yönetenler çaldı da 

bu çalınan hayatlar kimin diye dönüp bakmadık. Ne zaman ki iç 

dünyamızı duyduk, işte o zaman hayatımızı başkalarının ellerinden 

aldık. 

 

Kendimizi tanıdıkça gördük ki istediğimiz takdirde bizler kendi 

hayatımızı kendimiz kontrol edebilmişiz. Anladık ki hayatımız aslında 

bizimmiş. Ne zaman ki gönül yurdumuza uğradık, işte o zaman işlerin 

çok başka olduğunu anladık. Asıl kâinatı var eden gücün bizdeki 

amacını öğrendik. Artık sorumluluğumuzu biliyoruz, neyin adına 

yaşadığımızı anlıyoruz ve bu gönül keşfimize çıkışımızın amacını daha 

da iyi idrak ediyoruz... 

 

ÇEYİZ 

 

Gövde yapımız ne kadar 60 kilo görünse de içimizden baktığımızda 

uçsuz bucaksız bir varlığız dikkat ettin mi? İşte burayı daha net 

görmeden öteler açılmıyor melek kızım... 

 

Çeyiz denildiğinde de oya-işlengi akla gelmesin. O zaten sosyal 

hayatın gerekleri. Bize lâzım olan iç dünyamızın çeyizleri... 

 

İşte gönül sandığını bulduğun güzel gönül yurdundan ağır ağır kapağı 

açılan gönül çeyizlerin. 

 

Kâinatın sana armağan olarak hazırladığı bu insanlık çeyizlerini, 

tertemiz yaşantına kattıkça hayatının ne kadar mutlu ve ne kadar 

huzurlu olduğunu göreceksin... Çeyiz sandığından parlayan ışık, 

gönül keşfinin sağlam temelleri üzerine daha güçlü durman için bir 

kapı aralıyor, işte hayatının ciddiyetine açılan kapı: 

 

GÜDÜMLER ŞEHRÎ 

 

Sana tüm insanlığın ilk çeyizini göstermek istiyorum. Gönül 



adımlanmı iyi takip et. İşte insanlığın en özelindeki sır:  

 

"İlk insan bu kâinata geldiğinde" ifadesi, aslında ilk insanın kendine 

geldiğinde olmalıdır. Kendinde olmayan insan hayalde, zandadır. 

Böylesi bir insan da hiç bir şeyi anlayamaz, yapamaz. 

 

Demek ki ilk insan kendine geldiğinde, önce kendinden yansıyan bu 

coğrafyayı anlamış, tanımış. Ve kendi beden elbisesinin, yani maddi 

gövdesinin keşfine çıkmıştır. Beden evinin içine girdiğinde, içsel bir 

yalnızlık hissetmiş; gönül yârini, sevenini bulmak dürtüsüyle kendi 

gönül keşfine çıkmış ve bulduğu ilk gönüi çeyizinin aşkı ve sevgisi 

olduğunu görmüştür.  

 

Onun için tüm insanlığın ilk çeyiz sandığından çıkan yitiği; 

SEVGİSÎDÎR... 

 

Sevgili kızım,  

 

Sevgi her şeydir, hayatın tadı, tuzudur: sevgisiz hiçbir hareket olmaz. 

Sevgisiz hiçbir iş yapılmaz. Ama insanlann kendi sevgilerine açılan 

kapıda gene aracı, insana yardımcı sensin kızım. Çünkü sen 

sevdireceksin her şeyi. Sen aracı olacaksın sevenle sevilene. 

 

İşte güdümler şehrinde kulaklanna fısıldanan, kâinatın tertemiz 

sözleridir bunlar. Sen cansın, canından canlar var edilmesine sebep 

olan. Sen tertemiz kansın, kanından tertemiz milletler var olmasına 

sebep olan. Sen hayatsın, tertemiz yaşantından kâinata bir mana, bir 

amaç, bir hedef veren. Senin için türküler yakılacak, senin için 

ulaşılmazlara gidilecek, senin için dağlar delinecektir. 

 

Kendi gönül keşfinde bulduğun bu çeyiz sandığından güdümler 

şehrine açılan geçiş kapısında durup, senden önce gelip geçen asil 

soylu yiğit kadınları anlayacak ve "Şanlı insanlık tarihimden geldim... 

Tekrar tertemiz insanlık tarihine, bir kilometre taşı olacağım..." 

diyeceksin. 

 

Her genç kızın bu yitik çeyizlerini bulmasına vesile olacak; tüm genç 

kızların tekrar onurlarını keşfetmelerini, tekrar kendi öz kimliklerini 

bulmalannı sağlayarak  

 

(İhsan Ağır'ın Yedi Harf kitapevinden yayınlanmış olan Işığını Bul adlı 

eserinden alınmış bir metindir...) 

  

                                               

                                                                 BEYAZ   ELBİSE  



            “Asla,asla!”diye yırtınırdı bu konu açıldıkça.”Yobaz değil uygarım,çağdışı 

değil,çağdaşım;örtünmeyeceğim işte!...”Bu devirde bohçaya sarılmış gibi giyinemem 

ben…Yaşadıkça da hep böyle olacağım!” 

            Oldu da…Yerli yabancı nice moda dergisini merak ve özenle takib ederdi.Seçtiği 

en çarpıcı,en ilginç,en pervasız kıyafetleri cesaretle ilk giyen olmakla tanınırdı çevrede. 

            O gün…Evet,o gün aynı konu açıldığı halde ses çıkarmamasına kimse 

şaşırmıyordu.Asıl hayret”Giymem!”feryadını bekleyen bana düşmeliydi demek.Hiç 

itiraz etmeden nasıl da örtünmüştü!Hem de hiçbir moda dergisinde rastlıyamıyacağı,hiç 

de cazib olmayan elini yüzünü açıkta bırakmak şöyle dursun,gözlerini bile kapatan bu 

yeni elbiseye (kendi tabiriyle-ki,bu defa tam yerindeydi-“bohça”ya) bu beyaz patiskaya 

sarılmak üzere,yaşlı komşu teyzelere vücudunu ne kadar da uysal teslim edivermişti. 

            Bu kıyafet yüzünden meşhur iddiasında direnememenin mahcubiyetini 

duymasına lüzum yoktu aslında.Nasıl olsa hepimiz;”Sözünde durdu doğrusu!”diye 

düşünüyorduk hüzünle.Hem şimdi bile iddiasından dönmüş sayılmazdı ki…Çünki 

o”yaşadıkça”giymiyeceğini söylemiyor muydu?”(S.Himmetoğlu) 

  

                                                                B   O   R   Ç 

Oldukça yaşlı bir adam,kendisi gibi kamburlaşıp yere yanaşmış bir ağacın altında 

ağlıyordu.Biraz önce iri kıyım bir genç yanına sokulmuş ve kendisinden içki parası 

istedikten sonra bir de tokat atmıştı.Yaşlı adamın yere yıkıldığını görenler,hemen 

yardımına koşup; 

            -Geçmiş olsun dede,dediler.O serseri ne istedi ki senden? 

            -Adamcağız,bir şey olmamış gibi toparlanmaya çalışırken: 

            -Eski bir borcum vardı,onu istedi,dedi.Yapması gerekeni yaptı sadece. 

            Çevresindekiler,ihtiyar adamı yerden kaldırdıktan sonra eline bastonunu 

tutuşturup aceleyle işlerine koşuştular.Herkes ayrıldığında,hadiseyi başından beri 

görmüş olan bir delikanlı onun koluna girerek: 

            -Çok fazla hırpalandınız,dedi.Ağacın gölgesinde biraz oturalım mı? 

            Yaşlı adam yorgun bakışlarını yukarıya yöneltip: 

            -Benim bu ağacın altında dinlenmeye hakkım yok yavrum,dedi.Ölünceye kadar 

da olmayacak. 

            Delikanlı,söylenenden bir şey anlamamıştı.Meraklı gözlerle kendisine 

bakarken,onun tekrar hıçkırıklara boğulduğunu fark etti. 

            Yaşlı adam;iniltiye benzeyen bir sesle: 



            -Elli yıl kadar önceydi,diye devam etti.Rahmetli babamı,sigara parası almak 

için,işte bu ağacın altında azarlamıştım.Yani biraz önce evladımın beni dövdüğü yerde. 

            Delikanlı ne diyeceğini bilemedi.Ve şimdi biraz daha bitkin görünen ihtiyarın 

sakinleşmesini bekledikten sonra,onu arabayla evine bırakmayı teklif etti. 

            Adam,titrek adımlarla yoluna koyulurken; 

            -Evim,oldukça uzaklarda yavrum,dedi.Ama ben yürüyerek gitmeliyim 

oraya.Babamın da onu azarladıktan sonra üzüntüsünden yayan döndüğü gibi.Hem şehir 

dışındaki kabristana uğrayıp bir Yasin’le öpeceğim ellerind 

  

  

  

DEVENİN DİZİNİ BAĞLAMAK 

  

Saatlerce yol katetmişti kafile, binenlerde ve binek hayvanlarının da her ikisinde de 

yorgunluk işaretleri belirmeye başlamıştı. Su bulunan bir mekana ulaştıkları vakit, 

kafile konakladı. Kervanda bulunan Resul-i Ekrem (s.a.a) devesini çöktürdükten sonra 

indi. Hepsinin düşüncesi bir an evvel suya ulaşıp namaz mukaddematını hazırlamaktı. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) indikten sonra yürüyerek su bulunan tarafa doğru gitti, fakat 

biraz sonra tek söz bile konuşmadan binek hayvanına doğru döndü. Ashab ve dostları, 

şaşkınlıkla, kendi kendilerine; acaba burayı konaklamak için beğenmedi mi? yoksa 

hareket emri mi verecek diye düşündüler. Meraklı bakışlarıyla emir vermesini 

bekliyorlardı. Fakat bir an için topluluğun şaşkınlığı daha da arttı. Zira gördüler ki 

Peygamber, devesinin yanına varınca, devenin dizbağını kaldırarak hayvanın dizlerini 

bağladı ve sonra, ilk maksadına doğru yürüdü. Feryatlar yükseldi etraftan, neden bu işi 

yapmamız için bize emir vermedin de zahmet edip geriye döndün, dediler. Bu işi 

yapmak bizim için büyük bir şerefti. 

Onlara cevaben şöyle buyurdu: Şahsi işlerinizde asla başkalarından yardım istemeyiniz. 

Ve sonra şöyle devam etti sözüne; bir parça misvak için bile başkalarına 

dayanmayınız.[1][1] 
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ÇAKIL TAŞLARI 

Cuneyd Suavi 

Göz alabildiğine uzanan bir sahilde, irili ufaklı sayısız çakıl taşı varmış. Denizin durgun 

ve havanın kapalı olduğu zamanlarda, bu taşlardan hiç bir ses duyulmazmış. Sadece 

martıların çığlıkları ve arada bir uzaktan geçen yolcu gemilerinin sesi yankılanırmış 

böyle günlerde. Ama deniz coşup da dalgalar kaplayınca sahilleri, neşeleri gelirmiş 

çakılların. Hepsi ıslanıp iliklerine kadar titremelerine rağmen, şikayet etmezlermiş 

durumlarından. Çünkü denizin dalgalarıyla yıkandıklarında soluk yüzlerine renk gelir 

ve hava bir de açıksa, o geçici renkler güneş ışığından ötürü parlamaya başlarmış. İşte 

bu zamanlarda, çenesi düşermiş çakılların. 

- Biz gerçekten güzeliz, diye kasılırlarmış.. Hem renkliyiz, hem parlak. 

Sadece bu kadarla da yetinmezmiş çakıllar. Diğerleriyle kıyaslarlarmış kendilerini, 

bazen kavga ederek, "sen küçüksün ben büyük", "sen soluksun ben parlak" gibi 

laflarla. Kavganın en cavcavlı anında, bir ses duyarlarmış çoğu zaman. Derinlerden 

gelen o ses: 

- Güzelliğinizle asla övünmeyin, dermiş onlara. Hele hele o güzelliği başka yerden 

almışsanız. 

Çakıllar, pek aldırış etmezlermiş bu sese, yine renklerinden bahseder ve 

sataşırlarmış birbirlerine. Ama o ses tekrar duyulur ve: 

- Renkli olmak hüner değildir, dermiş. O parlaklık ruhunuzdaysa eğer, renksiz 

olmak zarar vermez sizlere. 

Çakıllar, kendilerine o güzelliği veren şeyi ve derinden derine gelen o sesi merak 

etmedikleri için, gülüp geçerlermiş söylenenlere... 

Çakılların güzellikleriyle övündükleri bir gün, devlere benzeyen makinalar girmiş o 

sahillere. Çelik tekerlekleriyle ezdikleri taşları bin parçaya bölerek. Birbirinden gururlu 

taşlar, o devlerin pençeleriyle savrulup atılmışlar bir yana. Dağ gibi yığılan çakıllardan 

bazıları, bu sefer "biz üsteyiz, siz altta" diyerek dalga geçmişler ezilenlerle. Kısa bir 

zamanda, sahilin altı üstüne getirilmiş adeta. Çakıllar, neler olup bittiğini anlamaya 

çalışırken, adamlardan sevinç çığlıkları yükselmeye başlamış:  

- Bulduuuk! diye bağırıyorlarmış hep bir ağızdan. Bir sahil dolusu çakıla bedel olan 

o taşı bulduk. 

Çakıllar, neyin bulunduğunu merak ederek adamlara baktıklarında, onların 

ellerinde renksiz bir taş görerek hayrete düşmüşler. Hepsi dudak bükerek alay etmek 

üzereyken, o renksiz taş güneş gibi parıldayarak selamlamış kendilerini, güneş çoktan 

batmış olmasına rağmen. 

Parlak taş, bir kenara atılan çakılların şaşkınlığını fark edince:  

- Yıllar boyu sizinle konuşan bendim, diye gülümsemiş.. Sizlerden çok daha 



aşağılarda ve toprak altındaydım. Ama içimdeki ışığı hiç bir zaman kaybetmedim. Ve o 

ışığı kimden aldığımı bildiğim için de asla gururlanmadım. Bu yüzden de sultanlara taç 

olup başlarda, yüzük olup eller üstünde taşındım asırlardır. 

Çakıllardan hiç bir cevap gelmemiş. Adamlar ise, gece olmasına rağmen makinalarını 

başka bir sahile yönlendirmişler. Ay ışığından aldıkları parlaklıkla öğünen yassı 

çakılların bulunduğu karşı sahile... 

  

  

  

  

ÇOBAN VE AĞAÇ  

        Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma 

ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimiyse, onunla konuşarak: "Hadi bakalım 

evladım, derdi. Bu ihtiyarın elmasını ver artık". Ve bir elma düşerdi, en güzelinden, en 

olgunundan. Yaşlı adam sedef kakmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük 

bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra, babasından kalan Kur'an'ını 

okumaya koyulurdu.  

Çoban, bu ağacı yirmi yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular, bunun için de büyükçe bir 

güğüme doldurduğu abdest suyundan geriye kalanı kullanırdı. Elma ağacının kökleri, 

belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. 

Çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandı mı en güzel elmayı şıp diye 

koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış, ağacınkiyse 

bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmişti. Ama boyu ne olursa olsun, ağaç yine de 

yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken :  

"Ver yavrum, derdi, gönder bakalım bu günkü kısmetimi." Ve bir elma düşerdi hiç 

nazlanmadan, yıllar boyu hiçbir gün aksamadan.  

Köylüler, uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerine anlatıp yaşlı çobanın veli 

bir zât olduğunu söylerlerdi.  

Yaşlı adam, ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün, yine elmasını istedi. Ancak 

dallar dolu olmasına rağmen nedense birşey düşmemişti. Sonra bir daha, bir daha 

tekrarladı isteğini. Beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Gözyaşları, yeni doğmuş 

kuzuların tüylerini andıran beyaz sakalını ıslatırken, ağacın altından uzaklaşıp 

koyunların arasına attı kendini.  

Yavrusu, meyve verdiği günden bu yana ilk defa reddediyordu onu. İhtiyar çobanın beli 

her zamankinden fazla bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. 

Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde, aşağıdaki caminin her 

zamankinde daha nurlu minarelerinden yankılanan ezan sesiyle irkildi birden. Yeniden 



doğmuştu sanki çoban. Birşey hatırlamıştı.  

Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu ve ona şefkatle sarılırken :  

"Canım" dedi, hıçkırıp ağlayarak.  

"Benim güzel evladım, mis kokulum. Şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden 

söylemedin, bu günün Ramazan'ın ilk günü olduğunu ?"  

  

  

ÇÖREKOTU 

Doç.Dr. Sefa Saygılı 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) 14 asır önce şöyle buyurmuştu: "Şu kara tanede (çörek 

otu) ölümden başka her derde deva vardır." 

O zamanlardan günümüze kadar geçen asırlar boyunca, bu ufak taneli gıdada her 

hastalığa şifânın olabileceğine birçok kimse dudak bükmüştü. Ama müslümanların 

yapması gerekeni Maren Franz adlı bir Alman yaptı ve çörek otunun sağlığımız 

üzerindeki faydalarını araştırıp, bu konudaki yayınları bir araya getirdi. 

Sonuçta:"Tabiattan Gelen Şifâ Kaynağı: ÇÖREKOTU" adıyla dilimize tercüme 

edilen 96 sayfalık bir kitap ortaya çıktı. Üstelik, Peygamberimizin çörek otuyla ilgili 

hadisinin kendisini uyardığını ve bu sözü rehber alarak bu kitabı hazırlamaya giriştiğini 

önsözde belirterek... 

Bu yazımızda Maren Franz'ın kitabından yola çıkarak, çörek otunun mucizevi 

tesirlerini tanıtmaya çalışacağız.  

Çörek otu niçin değerli? 

Çörek otunun tohumunda doymamış yağ asiti, eterli yağ, vitaminler ve organizma 

için zaruri olan ve çok az miktarda tüketilmesi gereken değerli maddeler bulunur. Bu 

maddelerin karışımı, hasta kişinin iyileşmesine vesile olur. 

Çörek otu tohumunda bulunan doymamış yağ asitinin metabolizmaya müsbet yönde 

tesir ettiği, bağışıklığı arttırdığı ve allerjiyi durdurduğu ispatlanmıştır. Bu sebepten 

çörek otunun astım, bağışıklığın zayıflığından meydana gelen marazlar ile sinir ve deri 

hastalıklarında başarılı sonuçlar vermesine şaşırmamalıdır. 

Bu iyileştirici tesir, çörek otunu yemeklerde de kullanılan ve sevilen bir gıda haline 

getirmiştir. Zamanımızda özellikle ABD ve Avrupa'nın büyük ülkelerinde çörek otuna 

talep çok artmış, istekler karşılanamaz hâle gelmiştir. Almanya'da ise çörek otu tohumu 

ve yağı, saf veya hap şeklinde eczanelerde ve baharatçılarda yer almaya başlamıştır. 



Savunma sistemimiz ve çörek otu: 

Sağlam bir savunma sistemine sahip olan kişi, kendini genelde iyi hisseder ve 

nâdiren hastalanır. Çünkü rahatsızlıklara karşı mukavemeti fazla demektir. Böyle 

olunca mikrop, virüs ve mantarlarla baş edebilir. 

Savunma sistemi zayıfladığında, şu hastalıklar ortaya çıkabilir: 

o Mikroplu hastalıklar, bilhassa sık sık grip olma ve mesane iltihabı. 

o Deri, mukoza ve bağırsakta mantarların oluşması. 

o İnatçı herpes (uçuk). 

o Sindirim sistemi bozukluklarından meydana gelen ishâl ve zayıflama. 

o Kaşıntılı deri hastalıkları. 

o Kronik (müzmin) rahatsızlıklar. 

o Kanda dolaşım bozukluğu, yüzde belirli solukluk. 

o Kronik yorgunluk. 

o Cinsî isteksizlik. 

o Uyku bozuklukları 

Saymış olduğumuz bu hastalıklara yakalanmamak için savunma (immux) 

sistemimizin kuvvetli olması gerekir. Çörek otunun ise, immun sistemi güçlendirdiği 

binlerce yıldan beri bilinmektedir. Çörek otu, savunma sistemini dengelemekte ve 

mümkün olduğu kadar iyi çalışmasını sağlamaktadır. 

Çörek otunun bu özelliği nereden kaynaklanır? Bilim adamları, bu sorunun 

cevabını modern teknolojinin yardımıyla bulmuşlardır. "Çörek otunun tohumunda 

organizmayı destekleyen yüzden fazla madde vardır." 

Kara mucizenin muhtevası: 

Çörek otunun tohumunda takriben %38 oranında karbonhidrat, %35 oranında 

çeşitli yağlar, %21 oranında da albumin bulunur. Geri kalan %6 ise, yüzden fazla 

maddeden oluşur. Bu orana çok değerli olan doymamış yağ asitleri de dahildir. Linolen 

asidi, alfa linolenasidi ve iç yağı bunlar arasındadır. 

 

Eterli yağlar olarak kofur, nigellon, alfa-pinen vb. mevcuttur. Çok az miktarda bazı 

vitaminler (B1, B2, B6 folasidi niacin), mineraller (demir, kalsiyum, magnezyum, çinko 

ve selen) ve amino asitleri vardır. 

Doymamış yağ asitleri ve eterli yağ, savunma sisteminde çok yararlıdır. Vitamin ve 

mineraller, savunma sisteminin işlemesinde önemli rol oynar. Çörek otunun tesiri, çok 

sayıdaki bu maddelerin karışımından gelmektedir. 

Doymamış yağ asitlerin faydaları: 

Doymamış yağ asitleri, metabolizmaya yardım eder. Hücrelerin büyümesi, gelişmesi 

ve yenilenmesinde yine buna ihtiyaç vardır. 

Ayrıca vücudun ihtiyacı olan hormonların gelişmesinde yardımcı olur. Yine alerjik 

sinyaller gönderen histamin gibi maddelerin artmasını engeller.İşte doymamış yağ 



asitlerin faydaları: 

- Hormanların yapımına katkıda bulunduklarından, sağlıklı bir savunma-hormon ve 

sinir sisteminin oluşumunu sağlar. 

- Savunma ablukasının kaldırılmasında yardımcı olur. 

- Savunma hücrelerinin gereğinden fazla çalışmasını engeller. 

- Hücrelerin dağılımı, yenilenmesi ve hücre duvarlarının sağlam olmasına katkıda 

bulunur. 

- Kandaki kolesterolü normale döndürür. 

- Kan damarlarının gerginleşmesini ve dolaşım hızını tanzim ederek tıkanmayı önler. 

- Tansiyonu düşürüp damar sertleşmesi ve kalp enfarktüsü riskini azaltır. 

- Yaraların çabuk iyileşmesine, derinin pürüzsüz olmasına yardım eder. 

İnsan vücudu, doymamış yağ asitlerini üretemediği için, dışarıdan almaya 

mecburdur. Bir gram çörek otu yağı, bu açıdan günlük ihtiyacımızı karşılamaktadır. 

Çörek otunun diğer tesirleri 

- Çörek otundaki nigellon ve alfa-pinen gibi eterli yağlar, solunum borusunu 

genişletip kramp gidericidir. Ayrıca ifrazı geliştirip öksürüğü hafifletir. İltihap giderici, 

ağrı dindirici ve idrar söktürücüdür. Devamlı kullanımda kan şekerini düşürür. 

- Çörek otundaki B1, B2 ve B6 vitaminleri, birçok enzimlerin üretiminde önem taşır. 

Zira bunlar, savunma ablukalarını yok eder ve boyun altı bezini; dolayısı ile savunma 

sistemini güçlendirir. Folasidi vitamini ise, kalp ve tansiyon hastalıklarının riskini 

azaltır. Bunun yanısıra hücre yenilenmesinde de lüzumlûdur. -Beta karotin, A, E ve C 

vitamini, selen gibi antioksitler vücudun savunma sistemini güçlendirir. Selen, vücudun 

zehirli maddeleri atmasında yardımcı olur. 

Çörek otunun faydaları: 

Bu kadar mükemmel olarak yaratılan ve Efendimiz'in (a.s.m.) methine mazhar olan 

çörek otu, bütün bu özellikleri ile: 

- Mikrop, virüs ve mantarlara karşı öldürücü tesire sahiptir. 

- İfraz boşaltıcı ve solunum borusunu genişleticidir. 

- Kan şekerini düşürür. 

- Damar hastalıklarını önler. 

- Hazmı kolaylaştırır. 

- Vücuttaki zehirleri süzerek atar. 

- İdrar söktürücü özelliği ile safraya iyi gelir. 

- Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. 

- Alerjiyi önler. 

- Savunma sistemini dengeler. 

- Hormon sistemini ve ruh hâlini sağlamlaştırır. 

Özel hallerde faydaları: 

- Çörek otu, müzmin hastalıklarda şaşırtıcı iyileşmeler sağlar. Çocuklarda özellikle sinir 

ve deri hastalıklarına, astım ile alerjiye iyi gelir. 

- Çörek otu ürünleri (yağ ve ezilmiş bal karışımlı) hamilelik devresindeki şikayetleri 



azaltır. Yan tesiri olmayıp, bu devredeki hanımlara ve bebeklerini ana sütüyle 

besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. 

- Egzamalı deriye sık sık çörek otu yağı sürüldüğünde deri çabuk iyileşir. Yine deri 

hastalıklarında mikrop öldürücü tesirinden dolayı çok fayda verir. 

Bazı Hastalıklarda Çörek Otu: 

- Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu eskiden beri bilinmektedir. 

- Hemoroide iyi gelir, çünkü damarları güçlendirir ve kan dolaşımını hızlandırır. 

- Romatizma, şeker hastalığı ve kolesterolün yükselmesi gibi metabolizma hastalıklarına 

faydalıdır. 

- İktidarsızlık ve kısırlıkta yine yarar verici tesire sahiptir. Çünkü çörek otu, cinsî 

hormanları tanzim etmekte, bedenî ve ruhî olarak zindelik ve dinçlik vermektedir. 

- Çörek otu yağı kadınlardaki ay hâli sancıları ve diş ağrılarına karşı yine başarıyla 

kullanılmaktadır. 

Sağlıklı olmak için çörek otu kürü: 

Tabii muhtevası ile savunma sistemine, metabolizma ve hormonlara iyi gelen çörek 

otu, vücudu toksin adı verilen zehirli maddelerden temizler, kan dolaşımını güçlendirir 

ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Cildi parlaklaştırır. Düzgün bir cilde, parlak 

saç ve gözlere sebep olur. Sağlıklı ve hayat dolu bir görünüm sağlar. 

Çörek otu savunma (immun) sistemini güçlendirdiğinden, kanser, AIDS gibi çağın 

hastalıklarına karşı tavsiye edilmektedir. Yine tansiyon ve ateş düşürücü ve tabii 

antibiyotik tesirleriyle yaygın hastalıklara şifâ olmaktadır. 

Başta astım ve polen alerjisi olmak üzere alerjik hastalıklara, saç dökülmesine ve 

kepeğe karşı da tesirlidir. 

Maren Franz'ın kitabından naklettiğimiz bu satırlar, çörek otunu "ölümden başka 

her derde deva" olarak tarif eden Peygamberimizin (a.s.m.) yüceliğini gözler önüne 

sermektedir. Çünkü Efendimiz (a.s.m.) çörek otunun daha yeni keşfedilen bu mucizevî 

özelliklerini asırlar öncesinden görmüş ve bunu da, kıyamete kadar gelecek olan 

insanların en iyi anlayacağı şekilde ifade etmiştir: 

"ÇÖREK OTUNA KIYMET VERİN. ZİRA O ÖLÜMDEN BAŞKA HER DERDE 

ŞİFADIR" (h.ş.) 

  

  

  

 

 

 

 



ÇOLUK ÇOCUGU AÇ KALAN ISÇI ILE DILENCI  

 

 

 

Fakir bir isçi, bir gün isinden çikartilir. Bunun üzerine baska da hiçbir gelir kaynagi 

olmadigi için çoluk-çocugu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalir. Adam is bulmak üzere 

nereye bas vurduysa "Isimiz yok" cevabi ile kapilar yüzüne kapanmaktadir. 

 

Üst üste üç gün midelerine hiçbir gida girmeyen yavrularin dinmeyen aglayislari 

annenin yüregini parçalayacak dereceye gelir. Çaresizlikler içinde durumu kocasina 

açar:  

 

"Bey, görmüyor musun? Açliktan yavrularimizin yüzleri sarardi ve bagirsaklari eridi. 

Hadi biz neyse dayaniriz, ama onlar bu kadarina tahammül edemezler; bu sefaletimizin 

sonu ne olacak; bir sey düsünmüyor musun?" dedi.  

 

Adam düsünceden önce egilmis basini esinin yüzüne dogru kaldirarak ona der ki;  

 

"Karicigim, günlerdir basvurmadigim kapi kalmadi. Piyasaya göre en düsük ücret 

karsiliginda is aradim, tek bir kerrecik olsun karninizi doyurabileyim diye; olmadi. 

Kimse bana is vermiyor. Yavrularimin açliktan erimeye yüz tutan cigerleri benim de 

yüregimi parçaliyor. Ama anliyor ve görüyorsun ki, elimden bir sey gelmiyor."  

 

Bu sözler üzerine kadin kocasina der ki: Öyle ise su benim gelinlik günlerinden kalma 

basörtümü götür sat; ne kadar tutuyorsa bir seyler al getir de hele bir kereligine su 

yavrucagizlarin karnini doyuralim; sonrasina, kullarin rizkini veren cömert Allah (c.c.) 

kerimdir. Elbette bize hayirli kapi açar."  

 

Adam utançtan yüzü kizararak ve düstügü acikli, çaresizligin istirabini ruhunun 

derinliklerinde duyarak, karisinin gelinlik çeyiz sandigindan çikarip getirdigi hiç 

kullanilmamis basörtüsünü alir ve satmaya yollanir. Basörtüyü o zamanin parasiyla 

ancak iki dirheme satabilir. Aldigi para ile yiyecek bir seyler satin almaya giderken 

yolun üstünde bir dilenciye rastlar; adam gelip geçenlere su sözlerle yalvarmaktadir: 

 

"Allah rizasi ve peygamber aski için bos geçmeyiniz. Allah'in hosnutlugunu kazanmak 

karsiliginda bana yardim etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir seyi olmayan 

kelimenin tam manasiyla muhtaç bir kimseyim."  

 

Adam dilenciye sokulur karisinin gelinlik basörtünü satarak aldigi ve günlerdir açlikla 

bogusan yavrularinin bir ögünlük yiyecegine ödeyecegi iki dirhemi, oldugu gibi 

cebinden çikarir zavalli dilenciye verir. Simdi eli bos eve dönmekten gerçekten 

utanmaktadir;  

çemberin parasi ne oldu diye sordugu zaman karisina ne cevap verecek. 

 

Kadincagiza nasil 

 

"Çemberine iki dirhem verdiler; 

onu da ilk rastladigim dilenciye verdim; 

adamin yalvarmalarina dayanamadim" diyebilecekti. 

 



Bu düsünceler içerisinde camiye varip aksam namazini kildiktan sonra çöken aksam 

karanligili ile birlikte ve bombos ellerle yine evine döndü. Karisi ve çocuklari sabirsiz 

bakislarla bir seyler getirecek diye yolunu gözlüyorlardi.  

 

Geç de kalinca her halde iyi bir seyler getirecek diye sevinmislerdi. Adam ümitsiz bir 

halde ve hep önüne bakarak kapidan içeri girince kadin sasakalir ve o aksam da aç 

kaldiklarini anlar yavrular da bosa giden ümitlerinin arkasindan kim bilir kaçinci kere 

hep bir agizdan artik açliktan kisilmaya yüz tutmus zayif bir sesle aglamaya baslarlar. 

Kadin hem kizgin ve hemde saskin bir ifade ile kocasina basörtüsünü ne yaptigini sorar.  

 

Adam herseyi oldugu gibi anlatarak basörtüyü sattiktan sonra yiyecek bir seyler almaya 

giderken yolda rastladigi dilenciye elindeki iki dirhemi verdigini karisina söyleyeverir. 

Kadin isin iç yüzünü ögrenince üstün bir sabir ifadesi takinarak kocasina söyle der: 

 

"Basörtünün parasini madem ki Allah yolunda verdin;  

 

O ulu ve zengindir; 

gösterdigin cömertligin karsiliginda bize diledigi anda karsiligini vermek gücüne 

fazlasiyla sahiptir.  

Sen yine en iyisini yaptin; 

bakalim önümüze hangi kapi açilacaktir." 

 

Sabahleyin kadin, kocasina bu defa yine baba evinden getirdigi bir duvar saatini verir, 

 

"simdi de bunu satmaya götür ve karsiliginda eline geçen para ile eve yiyecek bir seyler 

getir" der. 

 

Ertesi gün adam, çarsinin her tarafini gezerek saati satmaya çalisir. Fakat hiçbir 

müsteri bulamaz. Yorgun argin ve yine ile bos gidecegi için üzgün bir halde eve 

dönerken bir balik saticisina rastlar.  

Adam avazinin çiktigi kadar yüksek bir sesle "balik, balik var, balik" diye bagiriyor. 

Fakat elinde son olarak kalan iki baliga müsteri bulamiyordu. 

 

Adam, balikçiya sokulur ve ona der ki,  

 

"Su saat benim isime, o baliklar da senin isine yaramaz;  

öyleyse sen bana elinde kalan iki baligi ver;  

ben de sana karsilik olarak su saati vereyim."  

 

Müsteri ayartmak için sabahtan beri bagira bagira sesi kisilan balikçi, adamin teklifini 

kabul eder, baliklari verir, karsiliginda saati alarak oradan uzaklasir. 

 

 

Günlerden beri ilk defa eve yiyecek bir sey götürebilecegi için ölçüsüz derecede sevinen 

adam, baliklari kapar kapmaz hizla evinin yolunu tutar. Babalarinin yiyecek bir sey 

getirdigini gören çocuklar nese ile birbirlerine sarilirlar. Kadin baliklarin içini 

temizlemek üzere mutfaga girer. Az sonra gördüklerinin karsisinda saskina dönerek 

kocasini çagirir. Baliklardan birinin karnindan bagirsak yerine parlak ve iri bir inci 

çikmistir.  

 



Adam inciyi alir; 

bir kuyumcuya kosar. Kuyumcu incinin benzersiz degerde bir mücevher oldugunu, 

kendilerine sattigi taktirde karsiliginda ondörtbin dirhem ödemeye hazir oldugunu 

söyler. Adam artik anlar ki kötü talihi degismistir. Çektigi agir sikintilar artik son 

bulmus, Allah ona nimet kapilarini açmistir. 

Inciyi satarak kuyumcudan uça uça evine yönelir. Olup bitenleri karisina anlatinca 

bütün ev neseye gömülür ve hepsi bir agizdan kederlerini gideren Allah'a ölçüsüz 

sükürler ederler.  

Tam bu sirada kapiya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar 

içinde içeriye söyle seslenir. 

 

"Ey hane halki, esirgeyici Allah size bagisladigindan bana da verin." 

 

Adam hemen kapiya çikar dilenciye der ki: 

 

"tam su anda Ulu Allah (c.c) hiç beklemedigimiz bir sekilde ve içinde günlerce 

kivrandigimiz bir açligin sonunda on dört bin dirhem bagislamistir. Madem ki sen Allah 

rizasi için Allah'in bagis ettiginden pay istiyorsun dur bekle; 

bu paranin yarisini sana getireyim. Kalan yarisi da bizim olsun." 

 

 

Kendisine ilk agizda yedi bin dirhem kazandiran bu taksime fazlasiyla memnun 

görünerek razi olan dilenciye paranin yarisini getirmeye giden ev sahibi kapiya dönünce 

dilencinin orada olmadigini görür;  

sagi solu iyice arastirdiktan sonra her nedense adamin çekip gittigini anlar. 

 

Ev sahibi bütün keder ve sikintilardan siyrilmis bir rahatlik içinde yatagina uzaninca 

rüyasinda kapidan kaybolan aksamki dilenciyi görür, ona neden parayi beklemiyerek 

kayboldugunu sorunca su cevabi alir;  

 

"ben herhangi bir dilenci degildim; 

Allah'in meleklerinden biriydim, hayirseverligini ve Allah rizasina baglilik dereceni 

ölçmek üzere insan kiyafetine girerek o anda kapina geldim, beni bizzat Ulu Allah (c.c) 

seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen aksam 

karinin basörtüsüne karsilik eline geçen iki dirhemcigi çocuklarina yiyecek almaya 

giderken verdigin dilenci de yine bendim. Gönül rahatligi ile o iki dirhemi, Allah rizasini 

kazanayim diye bana verince Ulu Allah (c.c) sana o inciyi bagisladi. Bu aksamki ölçüsüz 

cömertliginin karsiliginda da öbür dünyanin essiz zenginlikteki Cennet nimetleriyle 

kavusacaksin."  

 

 

Ne mutlu senin gibi Allah rizasini en sikisik durumlarda bile bas gaye bilen bahtiyar 

mü'minlere... 

 

KAYNAK: Ermislerden Osman Efendi, Seçme Dini Hikayeler, Seda Yayinlari, Istanbul 

2000, s. 31-38  

 

 

 
 



 

  

    DİYET (Ömer Seyfettin) 

DAR kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkânında tek başına, 

gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir 

arslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. 

On yıldır bu karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları tüm 

Anadolu'da, tüm Rumeli'de sınır boylarında büyük bir ün kazanmıştı. Hatta 

İstanbul'da bile yeniçeriler, satın alacakları kamaların, saldırmaların, yatağanların 

üstünde "Ali Usta'nın işi" damgasını arıyorlardı. O, çeliğe çifte su vermesini biliyordu. 

Uzun kılıçlar değil, yaptığı kısacık bıçaklar bile iki kat olur, kırılmazdı, "Çifte su 

vermek" sanatının, yalnız ona özgü bir sırrı vardı. Yanına çırak almaz, kimseyle çok 

konuşmaz, dükkânından dışarı çıkmaz, durmadan uğraşırdı. Bekârdı. Hısımı, akrabası 

yoktu. Kentin yabancısıydı. Kılıçtan, demirden, çelikten, ateşten başka söz bilmez, 

pazarlığa girişmez, müşterileri ne verirse alırdı. Yalnız savaş zamanları ocağını 

söndürür, dükkânının kapısını kilitler, kaybolur, savaştan sonra ortaya çıkardı. Kentte 

onunla ilgili birçok hikâye söylenirdi. Kimi "cellat elinden kaçmış bir çelebi", kimi 

"sevgilisi öldüğü için dünyadan elini eteğini vakitsiz çekmiş garip" derdi. Siyah şahane 

gözlerinin mağrur bakışından, soylu davranışlarından, gururlu suskunluğundan, 

düzgün sözlerinden onun öyle sıradan bir adam olmadığı belliydi... Ama kimdi? 

Nereliydi? Nereden gelmişti? Bunları bilen yoktu. Halk onu seviyordu. Kentte böyle 

tanınmış bir ustanın bulunması herkes için ayrı bir övünç kaynağıydı.  

- Bizim Ali...  

- Bizim koca usta... 

- Dünyada eşi yoktur... 

- Zülfikâr'ın sırrı ondadır!.. derlerdi. 

Koca Ali en kalın, en katı demirleri mısır yaprağı gibi incelten, kâğıt gibi yumuşatan 

sanatını kimseden öğrenmemiş, kendi kendine bulmuştu. Daha on iki yaşındayken, sert 

bir beylerbeyi olan babasının başı vurulmuş, öksüz kalmıştı. Amcası çok zengindi. 

Gösterişe düşkün bir vezirdi. Onu yanına aldı. Okutmak istedi. Belki devlet katında 

yetiştirecek, büyük görevlere çıkaracaktı. Ama Ali'nin yaratılışında "başkasına gönül 

borcu olmak" gibi bir sızlanmaya yer yoktu. "Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim," 

dedi. Bir gece amcasının konağından kaçtı. Başıboş bir adsız gibi dağlar, tepeler, dereler 

aştı. Adını bilmediği ülkelerde dolaştı. Sonunda Erzurum'da yaşlı bir demircinin yanına 

girdi. Otuz yaşına kadar Anadolu'da uğramadığı kent kalmadı. Kimseye boyun eğmedi. 

Gönül borcu olmadı. Ekmeğini taştan çıkardı. Alnının teriyle kazandı, içinde "kutsal 

ateş"ten bir alev bulunan her yaratıcı gibi, para için değil, sanatı, sanatının zevki için 

çalışıyordu. "Çeliğe çifte su vermek" onun aşkıydı. Gönüllü olarak savaşlara gittiği 

zamanlar yeniçerilerin, sipahilerin, sekbanların arasında, Ali Usta, işinin övgüsünü 

duydukça tadı dille anlatılmaz bir mutluluk duyardı. Ölünceye kadar böyle hiç 

durmadan çalışırsa daha birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar, kalkanlar parçalayan çelik 

yatağanlar, zırhlar, keskin ağır saldırmalar yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser, tatlı 

tatlı yüreği çarpar, ruhundan kopan bir atılımla örsünün üzerinde milyonlarca kıvılcım 

tutuştururdu. 



- Tak! 

- Tak, tak!...  

- Tak, tak! 

İşte bugün de sabah namazından beri durmadan on saat uğraşmıştı. Dövdüğü eğri 

namluyu örsünün yanındaki su fıçısına daldırdı. Ocağının sönmeye başlayan ateşine 

baktı. Çekici bırakan eliyle terini sildi. Kapıya döndü. Karşıki mescitte dokunaklı 

dokunaklı akşam ezanı okunuyor, bacasının tepesindeki yuvada leylekler sonu gelmez 

bir takırdı koparıyorlardı. İkindi abdesti daha duruyordu. Yalnız ellerini yıkadı. 

Kuruladı. Yenlerini indirdi. Saltasını omzuna attı. Dışarıya çıktı. Kapısını iyice çekti. 

Kilitlemeye gerek görmezdi. Uzun alandan mescite doğru yürüdü... Kentin kenarındaki 

bu gösterişsiz tapınağa hep yoksular getirdi. Minaresi sokağa bakan küçük bir 

pencereydi. Müezzin buradan başını çıkarır, ezanını okurdu. 

Koca Ali mescide girince her zamankinden fazla kalabalık gördü. Hep üç kandil 

yakılırken bu akşam ramazan gibi bütün kandiller yanmıştı. Daha namaz safları 

dizilmemişti. Kapının yanına çöktü. Yanında alçak sesle konuşanların sözlerine istemeye 

istemeye kulak kabarttı. Konya'dan iki garip dervişin geldiğini, yatsı namazına kadar 

Mesnevi okuyacaklarını duydu. 

Akşam namazı kılınıp, bittikten sonra mescittekilerin bir bölümü çıktı. 

Koca Ali yerinden kımıldamadı. Zaten biraz başı ağrıyordu. "Mesnevi dinler, açılırım!" 

dedi. Büyük bir gönül rahatlığı içinde, iki garip dervişin ruhu ürperten ezgileriyle 

kendinden geçti. Her âşık gibi onun yüreğinde de sonsuz bir kendinden geçiş, bir coşku, 

bir kaynaşma yeteneği vardı. En küçük bir nedenle coşardı. Anlamını çıkaramadığı bir 

dilin gizemli uyumu, durgun kanını sular altında saklı derin bir su çevrintisi gibi 

kaynattı. Her yanı nedensiz bir sarsıntıyla titriyor, sökülmez bir hıçkırık boğazına 

düğümlenir gibi oluyordu. Yatsı namazını kıldıktan sonra mescitten çıkınca, doğru 

dükkânına giremedi. Yürüdü. Uykusu yoktu. Ilık, yıldızlı bir yaz gecesiydi. Samanyolu, 

sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi göğün bir yanından öbür yanına 

uzanıyordu. Yürüdü, yürüdü. Kentten mandıralara giden yolun geçtiği tahta köprüde 

durdu. Kenara dayandı. Geniş derenin dibine yansıyan yıldızlar, ışıktan çakıltaşları gibi 

parlıyor, şırıldıyordu. Kenardaki karanlık top söğütlerde bülbüller ötüyordu. Daldı, 

gitti. Saatlerce kımıldamadı. Dinlediği ezgilerin ruhunda kalan uyumlarını işitiyor, tıpkı 

mescitteki gibi kendinden geçiyordu. Ansızın arkasından bir ses: 

- Kimdir o?... diye bağırdı. 

Daldığı tatlı düşten uyandı. Döndü. Köprünün öbür yanında iki üç karaltı ilerliyordu. 

Elinde olmadan karşılık verdi: 

- Yabancı yok! 

- Kimsin? 

- Ali... 



Gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu giyiminden tanıdılar: 

- Koca Ali... Koca Ali, be! 

- Sen misin, Ali Usta? 

- Benim! 

- Ne arıyorsun bu saatte buralarda? 

- Hiç... 

- Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!... 

Bunlar kent subaşısının adamları, bekçilerdi. Kol geziyorlardı. Ne diyeceğini şaşırdı. 

Geceleri afyon yutan bu serseriler, namuslular gözünde hırsızlardan, uğursuzlardan 

daha korkunçtu. Kendilerinden başka dışarıda bir gezeni yakaladılar mı, dayaktan 

canını çıkartırlardı. Ama, ona kötü davranmadılar. Bekçibaşı: 

- Ali Usta, sen deli mi oldun? dedi. 

- Yok. 

- Böyle gece yarısına yakın değil, hatta yatsıdan sonra sokakta, hele böyle kentin 

kıyısında kimsenin dolaşmasına ağamızın izin vermediğini bilmiyor musun? 

- Biliyorum. 

- Ee, ne arıyorsun buralarda? 

- Hiç... 

- Nasıl hiç... 

Koca Ali yine ses etmedi. Bekçiler onun namuslu bir adam olduğunu biliyorlardı. 

Hırpalamadılar. Yalnız: 

- Haydi yerine git, dolaşma... dediler. 

Geldiği yollardan hızlı hızlı dönen Koca Ali, ruhunda demin dinlediği uyumu 

tekrarlıyordu. Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan mandıraların köpekleri 

havlıyorlardı. Sokakta hiç kimseye rastgelmedi. Dükkânının önüne gelince durdu. 

Bacasının üstündeki leylek uyumamış, kefenli bir görüntü gibi ayakta duruyordu. 

Kapısı aralıktı. Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı: 

- Tuhaf, rüzgâr açmış olacak!... dedi. 

İşine yaramazdı ki, hırsız aşırmak sıkıntısına girsin... 



İçeriden kapıyı sürmeledi. Bekçilerin karışması canını sıkmıştı. İşte kentte yaşamak da 

bir türlü tutsaklıktı. Öte yandan da dağ başında, köyde sanatı geçmezdi. Birden ağır bir 

yorgunluk duydu. Kandilini yakmaya üşendi. Ocağın soluna gelen alçak musandıraya el 

yordamıyla çıktı. Büyük bir ayı pöstekisinden oluşmuş yatakçığına uzandı. 

Sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruluyordu. Uyku sersemliğiyle: 

- Kim o? diye haykırdı. 

- Aç çabuk. 

Sabah olmuştu. Kapının aralıklarında bembeyaz ışık çizgileri parlıyordu. O hiç böyle 

dalıp kalmaz, güneş doğmadan uyanırdı. Doğruldu. Musandıradan atladı. 

Ayakkabılarını bulmadan yürüdü. Hızla sürmeyi çekti. Birdenbire açılan kapının 

dükkânı dolduran aydınlığı içinde, palabıyıklı, yüksek kavuklu Bekçibaşı'yı gördü. 

Arkasında keçe külâhlı, çifte hançerli genç yamakları da duruyorlardı. "Ne var?" der 

gibi yüzlerine baktı. Bekçibaşı: 

- Ali Usta, dükkânı arayacağız! dedi. Koca Ali şaşkınlıkla sordu: 

- Niçin?... 

- Bu gece Budak Bey'in mandırasında hırsızlık olmuş. 

- Ee, bana ne?... 

- Onun için işte dükkânı arayacağız. 

- O hırsızlıktan bana ne? 

- Hırsızlar çaldıkları bir kuzuyu köprünün altıda kesmişler. Meşin keselerin içindeki 

paraları alarak bir tanesini oraya bırakmışlar. 

- Bana ne?... 

- O keselerden bir tanesini de bu sabah senin dükkânın önünde bulduk... Sonra... Şu 

eşiğe bak. Kan lekeleri var! 

Koca Ali, kamaşan gözleriyle kapısının temiz eşiğine bakh. Gerçekten el kadar bir kan 

lekesi sürülmüştü. O, bu kırmızı lekeye dalgın dalgın bakarken, palabıyıklı bekçi: 

- Hem bu gece, geç saatte ben seni köprünün üstünde gördüm, orada ne arıyordun? 

dedi. 

Koca Ali yine verecek bir karşılık bulamadı. Önüne baktı: 

- Arayın... diyerek geri çekildi. Bekçiyle yamakları dükkâna 

girdiler. Örsün yanından geçen yamaklardan biri haykırdı:  



- Ay! İşte, işte... 

Koca Ali elinde olmadan, bekçinin baktığı yana gözlerini çevirdi. Yeni yüzülmüş bir deri 

gördü. Şaşırdı. Yamaklar hemen deriyi yerden kaldırdılar. Açtılar. Daha ıslaktı. Bir 

ağalarının, bir de suçlunun yüzüne bakıyorlardı. Bekçibaşı köpürerek sordu: 

- Çaldığın paraları nereye sakladın? 

- Ben para çalmadım. 

- İnkâr etme, işte kuzunun derisi dükkânında çıktı.  

- Ya kim koydu? 

- Bilmiyorum. 

Koca Ali öyle uzun boylu konuşmazdı. Subaşının karşısına çıkartıldığı zaman da, gece 

geç saatte köprünün üstünde ne aradığını anlatamadı. Bekçilerin bulduğu bütün 

kanıtlar aleyhine çıkıyordu. Budak Bey'in yeni sattığı beş yüz koyunun parası da 

mandıradan çalınmıştı. İki güçlü hırsız, bekçi çobanı sımsıkı bağlamışlardı. Sonra 

canını çıkarıncaya kadar dövmüşler, hatta işkence için bir kolunu da kırmışlardı. Ertesi 

gün yargıcın önünde bu çoban, hırsızın birini Koca Ali'ye benzettiğini söyledi. Gece geç 

saate kadar dükkânına gelmemesi, derinin dükkânda, para keselerinden birinin kapısı 

önünde bulunması, Koca Ali'nin suçlanmasına yetti. Ne kadar inkâr etse hırsızlık 

suçunu silemiyordu. Üstelik nereden geldiği, nereli olduğu da belli değildi. 

Sol kolunun kesilmesine karar verildi. 

Koca Ali bu kararı duyunca, ömründe ilk kez sarardı. Dudaklarını ısırdı. Karara boyun 

eğmekten başka yolu yoktu... Sendeleyerek ayağa kalktı. Yargıca dik bir sesle: 

- Kolumu bırakın, kafamı kesin! diye dilekte bulundu. 

Bu, ömründe onun ilk dileğiydi. Ama yaşlı yargıç hak yemez biriydi. 

- Hayır oğlum, dedi. Sen adam öldürmedin. Eğer çobanı öldürseydin, o zaman kafan 

giderdi. Ceza suça göredir. Sen yalnız hırsızlık ettin. Kolun kesilecek Hak böyle istiyor. 

Yasaların kestiği yer acımaz... 

Koca Ali'nin kolu kafasından çok değerliydi. Çeliğe "çifte su"yu bu iki koluyla veriyor, 

bu iki eliyle sınırlarda dövüşen binlerce gaziye çelik kalkanları kıran, ağır zırhları 

yırtan, demir tolgaları ikiye biçen tüy gibi hafif kılıçlar yetiştiriyor, yok pahasına, pir 

aşkına çalışıyordu. 

Onu, Ağa kapısında bekçilerin odası altına kapattılar. Cezanın uygulanacağı günü 

burada bekliyor, hiç sesini çıkarmıyor, çolak kalınca örsünün başında çekiç 

vuramayacağını düşünerek, tanrısı ölen inançlı bir kişinin yasını duyuyordu. Kolunun 

diyetini verecek on parası yoktu... Şimdiye kadar para için çalışmamıştı. 



Bütün kent halkı, Koca Ali gibi büyük bir ustanın kolu kesileceğine acıdı. Bu kadar 

yakışıklı, mert, çalışkan, güçlü, güzel bir adamın ölünceye kadar sakat sürünmesine en 

duygusuz gönüller bile dayanamıyordu. 

İşte herkes onu seviyordu. 

Sipahiler onlara çok ucuza kılıç döven bu adamı kurtarmaya sözleştiler. Kentin en 

büyük zengini Hacı Mehmet'e başvurdular; bu adam Karun kadar mal sahibi olduğu 

halde son derece cimriydi. Hâlâ kentin pazar yerinde küçük bir dükkânda kasaplık 

yapıyordu. Düşündü, taşındı; nazlandı. Suratını ekşitti. Başını salladı: Ama sipahilerle 

iyi geçinmek gerekiyordu. 

- Değil mi ki siz istiyorsunuz, dedi. Ben de onun kolu için diyet veririm. Ama bir 

koşulum var. 

- Ne gibi? diye sordular. 

- Varın kendisine söyleyin. Eğer ben ölünceye kadar bana, hiç para almadan 

hizmetçilik, çıraklık etmeye yanaşırsa... 

- Pekâlâ, pekâlâ...  

Sipahiler, Ağa kapısına koştular. Hacı Kasap'ın önerisini Koca Ali'ye söylediler. O, önce 

"kasaplık bilmediğini" ortaya sürdü. Kabul etmek istemiyordu. Sipahiler: 

- Adam sen de! Kasaplık iş mi? O kadar savaş gördün. Kılıç salladın. Bağlı koyunu yere 

yatırıp kesemez misin? diye üstelediler. "Kula kul olmak", ölümlü dünyada "birisine 

gönül borcu duymak" acıların en büyüğüydü. 

O daha çok gençken, vezir amcasının kayırmasını bile çekememiş, gönül borcu altında 

kalmamak için aile ocağından kaçmış, gurbet ellerine atılmıştı. Şimdi kör talihi, onu bak 

kime köle edecekti? Sipahiler: 

- Hacı'nın yaşı yetmişi aşmış... Zaten daha ne kadar yaşar ki... O ölünce yine sen özgür 

kalır, bize kılıç yaparsın. Haydi, düşünme usta, düşünme! diyorlardı. 

Hacı Kasap, kesilecek kolun diyetini yargıca saydığı gün Hoca Ali'yi arkasına taktı. 

Dükkânına getirdi. Bu adam pek titiz, pek huysuz, oldukça çekilmez biriydi. Hiç 

durmadan dırdır söylenirdi. Cimriliğinden şimdiye kadar bir hizmetçi, bir çırak 

tutamamıştı. Koca Ali'yi eline geçirince hemen dükkânının köşesinde bir set yerleştirdi. 

Üstüne bir şilte koydu. Geçti, oraya oturdu. Her şeyi ona yaptırmaya başladı. Ama her 

şeyi... Sabah namazından beş saat önce kentten iki saat ötedeki mandırasından o gün 

satılacak koyunları ona getirtiyor, ona kestiriyor, ona yüzdürüyor, ona parçalatıyor, ona 

sattırıyor... ta akşam namazına kadar durmadan buyruklar veriyordu. Zavallıya 

yedirdiği, içirdiği yalnız bulgur çorbasıydı. Bazen kendi artıklarını köpeğe verir gibi 

önüne atardı. Geceleri dükkânı baştan aşağı yıkatıyor, uykuya yatmadan ertesi sabah 

için koyun getirmek üzere mandırasına yolluyordu. Odununu bile ormandan ona 

kestiriyor, suyunu ona taşıtıyor, her işi, her işini ona gördürüyordu. Hatta evinin 

bahçesindeki lağım kuyusunu bile ona temizletti. 



Koca Ali sade suya bulgur çorbasıyla bu kadar sıkıntıya yıllarca göğüs gerebilecekti. 

Ama Hacı Kasap'ın ikide bir: 

- Ulan Ali!... Kolunun diyetini ben verdim. Yoksa çolak kalacaktın!... diye yaptığı iyiliği 

tekrarlamasına dayanamıyordu. Bir gün, iki, üç gün dişini sıktı. Durmadan çalıştı. Gece 

uyumadı. Gündüz koştu. Efendisinin karşısında elpençe divan durdu. Yine: 

- Kolunun diyetini ben verdim. 

- ... 

- Şimdi çolak kalacaktın, ha...  

- ... 

- Benim sayemde kolun var. 

- ... 

Hacı Kasap bu sözleri âdeta "aferin" dercesine diline dolamıştı. Her buyruğunun yerine 

getirilmesinden sonra kır sakallı, çirkin, sıska yüzünü ekşiterek, mavi çukur gözleriyle 

onu tepeden tırnağa kadar süzer, "Aklında tut, benim tutsağımsın!" der gibi verdiği 

diyeti hatırlatırdı. Koca Ali susar, yüreğinin parçalandığını, göğsüne sıcak sıcak bir 

şeyler yayıldığını, kilitlenen çenelerinin çatırdadığını, şakaklarının attığını duyardı. 

Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri uğraşırken, mandıraya gidip gelirken, salhanede 

koyunları yüzerken, müşterilere et keserken, "Ne yapacağım, ne yapacağım?" diye 

düşünüyor, hiçbir şeye karar veremiyordu. Dünyada kimseye eyvallah etmeyerek azla 

yetinip, gururun mutluluğu için yaşamak isterken başına gelen bu bela neydi? 

Kaçmayı namusuna yediremiyordu. İşte o zaman gerçekten hırsızlık etmiş olacaktı. 

Ama bu herifin ikide bir de yaptığını başa kakmasına dayanmak ölümden pek güç, 

ölümden pek acı, ölümden pek ağırdı... 

Hacı Kasap'a köle olduğunun tam haftasıydı. Günlerden cumaydı. Yine erkenden 

mandıraya gitmiş, koyunları getirmiş, salhanede yüzmüş, dükkândaki çengellere 

asmıştı. Tezgâhın solundaki büyük, yağlı siyah taşta satırları biliyor, yine "Ne 

yapacağım, ne: yapacağım?" diye düşünüyor, dudaklarını ısırıyordu. Daha efendisi 

gelmemişti. Satırları bitirince büyük bıçakları bilemeye başladı. 

"Ne yapacağım, ne yapacağım?" diye düşünmeye öyle dalmıştı ki, kasabın geldiğini 

duymadı. Ansızın uğursuzun boğuk sesi yüreğini ağzına getirdi: 

- Ne yapıyorsun be?... 

Döndü. Efendi köşesine oturmuş, çubuğunu tüttürüyordu:  

- Bıçakları biliyorum, dedi. 

- Hay tembel miskin hay!... Sabahtan beri ne yaptın? 



Ses çıkarmadı. Kapakları çürümüş bu küçük, bu hain, bu yılan gözlere kırpmadan 

baktı, baktı. İhtiyar beklemediği bu acı bakışa kızdı. Sordu: 

- Ne bakıyorsun? 

- ... 

Koca Ali sesini çıkarmıyor, bir hafta içinde belki beş yıllık hizmetini durup dinlenmeden 

gördüğü halde onu yine "tembel, miskin" diye kötülemekten sıkılmayan bu kötü insanı 

ezici bir bakışla süzüyordu. Yine yüreği parçalanır gibi oluyor, göğsüne sıcak bir şeyler 

yayılıyor, çeneleri kilitleniyor, şakakları zonkluyordu. Bir anda bu titreme durdu. Koca 

Ali gözlerini açtı. Bir hafta buna nasıl dayanmıştı? Şaşırdı. Hacı Kasap çubuğu yanına 

bıraktı. Hizmetçisinin bu ağır bakışından kurtuluvermiş gibi dırlandı: 

- Kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba! dedi. Ben olmasaydım şimdi 

çolak kalacaktın... 

Koca Ali yine karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi. Kızardı. Sonra birden sarardı. Hızla 

döndü. Bilediği satırların en büyüğünü kaptı. Sıvalı kolunu, yüksek kıyma kütüğünün 

üstüne koydu. Kaldırdı, ağır satırı öyle bir indirdi ki... O anda kopan kolunu tuttu. 

Gördüğü şeyin ürperticiliğinden gözleri dışarı fırlayan Hacı Kasap'ın önüne: 

- Al bakalım, şu diyetini verdiğin şeyi! diye hızla fırlattı. Sonra giysisinin kolsuz kalan 

yenini sıkı bir düğüm yaptı. Dükkândan çıktı. 

Onun bir zamanlar geldiği yer gibi, şimdi gittiği yeri de, kentte kimse öğrenemedi. 

  

  

                                               CELCELÛTİYE ÜZERİNE- 

  

“Serkan Orun: “Risâle-i Nûr’da bir çok yerde bahsi geçen Hazret-i Ali’nin (ra) 

nazmettiği Celcelûtiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye nedir? Nasıl bir eserdir? 

Kime dayanır?”  

Celcelûtiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü 

vesselâma Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan 

yüksek mânâlar, Hazret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir 

ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline 

getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetini 

celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de 

mümkündür. Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş 

olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok 

kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.  



İmam-ı Gazâlî hazretleri nakleder ki: Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimize 

(asm) dedi ki:  

“Yâ Muhammed! Rabb’in sana selâm ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis 

buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”  

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):  

“Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?” dedi.  

Cebrâil Aleyhisselâm:  

“Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır.” diye 

cevap verdi.  

Peygamber Efendimiz (asm):  

“Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.  

Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:  

“Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i 

Azam vardır. O İsm-i Azam ki: 1- Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış 

olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı! 2- Güneşin kalbine 

yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı! 3- Ay’ın kalbine 

yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi. 4- Cebrâil Aleyhisselâm’ın 

kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yeryüzüne inemez, 

semâya çıkamazdı! 5- Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış 

olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi. 6- İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına 

yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi. 7- Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin 

üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canlarını alamazdı. 8- Yedi kat 

göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi. 9- Yedi kat yerlere 

yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı! 

Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!” 1  

İsm-i Azamı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil 

bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimize 

(asm) semâdan indirildiği nakledilir. Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: “Ben 

Cebrâil’in şahsını gök kuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu 

isimleri içinde buldum!”2  

Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin, “İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı nuru” ünvânıyla 

Otuzuncu Lem’a’da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğunu 

beyan buyurduğu Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinin 

Celcelûtiye’de geçen İsm-i Azam’dan olduğunu On Sekizinci Lem’anın satır 

aralarından çıkarmak mümkündür.3  

Celcelûtiye’nin cifir ilmiyle haber verdiği bir çok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya 

çıkmış olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, 

Risâle-i Nûr’un Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mazhar 



olması,) bir çok beytinin açıktan Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber 

vermesi, vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i 

Nûr’da tezahür ettiğini gösterir.  

Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a’da Hazret-i Ali 

(ra) ile mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahseder. Hazret-i Ali’ye (ra):  

“Ercûze’nde benden bahisle ‘Kendini muhafaza et’ demişsin. Hem tam vaktinde 

emrinizi gördük. Fakat, maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. 

Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risâle-i Nûr’dan bahis ve işâretin yok 

mu?” diye sora.  

Hazret-i Ali radiyallahü anh şöyle cevap verir:  

“Yalnız işâret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)”  

Üstad hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin kasidelerinden en meşhuru ve 

en esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak 

yakılır ve aydınlatır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı 

aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan 

bahsettiğini kaydeder.5  

Dipnot:  

1- İmam-ı Gazâlî, Celcelûtiye, s.5,6; 2- Lem’alar, YAN, 2001, s. 193; 3- a.g.e., 193, 198; 

4- Lem’alar, YAN, 2001, s. 326; Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 107; 5- a.g.e., s. 324. 

(Yeni Asya.07.06.2003 . Süleyman KÖSMENE -) 

  

  

                                            ÇOBANIN ÖĞÜDÜ 

Padişah,hafta geçmez,ay geçmez ki hasta olup yatmasın...En çok ilgilendiği şeylerin 

başında ilaç ve doktorlar vardı. 

            Bu hal ile geçen günler içinde zihnini kurcalayan konulardan birisi de karşı 

kıyılarda sürüsünü otlatan yaşlı çobandı... 

            Yıllar yılı,aralıksız olarak,sağlık ve sıhhatle dolaşıp,yeşil bayırlara ve mor 

ufukları süsleyen sürüsünün başından bir gün olsun ayrılmaması;kendisine o derece 

tesir etmişdi ki...Her gün sabahleyin,sarayın türlü çeşit güllerle örtülü geniş balkonuna 

çıkınca ilk işi karşı ufuklarda çoban ve sürüsünü aramıştı. 

            Onları bir nebze hayranlıkla,hatta birazda hayretle seyreder:”Yine çoban 

sürüsünün başında...”diyerek günlük işlerine planlar ve tükenmeyen yurt konularına 

yönelirdi... 



            Bu halin canına tak ettiğini bir gün emir verip,yaşlı çobanı huzuruna getirtti... 

            Yaşlı,fakat dinç ve sıhhatli...halinden umulmayan canlı ve manalı 

gözler...çevrildiği istikametten ziyade kendi iç güzelliklerine ve başka bir aleme 

bakmakta...irfan ve hikmetler yüklü bir kişi ile karşı karşıya bulunduğunu tesbitte 

gecikmeyen padişah çobanın hal ve hatırını sorup,gönlünü aldıktan sonra sözü konu 

üzerine getirir ve: 

            -“Sormak ayıp olmasın çoban dede.Yıllar var ki buradan seyrederim...Biz 

hastalıksız hafta ve ay geçirmeyiz...Tabiblerimiz ve yardımcılarımız eksik olmadığı 

halde...Sen ise nice yıllardır sürünün başından bir gün ayrılmazsın.Bu işin hikmetini 

anlayamayız;merak ettik,onun için yorduk,buraya dek sizi?”der padişah. 

            İhtiyar çoban vakar ve tevazu ile:  

            -“ Sultanım,emir buyurursanız sizin bir günde yediğiniz yemeklerden birer tabak 

buraya getirip dizsinler”der.Ve çobanın isteği hemen yerine getirilir.Önüne otuzu aşkın 

türlü yemekten ikişer kaşık alarak bir kâsenin içinde bunları birleştirip kendisi ve 

yanındaki torbadan bir tutam ekmekle iki baş kuru soğan çıkararak başka bir kâsenin 

içine koyar.Padişaha dönerek: 

            -“Emir buyurursanız bu iki kâseyi bir emin yere kaldırıp saklasınlar ve ben 

birkaç gün sonra gelince beraber yine bunları göreceğiz”der.Kâseler saklanmak üzere 

kaldırılır. 

            Çoban ağa da,birkaç gün sonra işin hikmetini arzetmek üzere,müsaade isteyerek 

sürünün başına döner...Üç gün sonra,çoban kâselerle beraber padişahın 

huzurundadır...Manzara şudur:Padişah yemeklerinin konduğu kâse ekşimiş,kokmuş ve 

taşmış...Çoban dedeye aid olan ekmek ve soğan ise aynen durmaktadır...Sadece ekmek 

biraz daha kurumuş olarak... 

            Çoban padişaha: 

            -“İşte sultanım.Bu,sizin yediğiniz pahalı ve çeşitli yemekler,bu da benim 

yediklerim...Bozulup taşan sizin yemekleriniz.Çok defa vücudunuz  da aynı hale 

girmekte ve sizi zehirlemektedir.Benim yediklerim de gördüğünüz gibi 

bozulmamaktadır.Ayrıca ben günün beş vaktinde abdest alıp namaz kılarım.Bu 

hizmetimin yirmi dört saat için de bir saat kadardır,namaz hem ruh ve hem de 

bedenimizin sağlık kaynağıdır.Netice olarak bendeniz: 

            1)Az ve sade yerim. 

            2)Günde beş defa abdest ile temizlik yaparım. 

            3)Toplam olarak her gün bir saat ruh ve bedenimi türlü hayat neşeleri bahşeden 

Allah kapısına yönlirim.Ben bu alışkanlığa yedi yaşında başladım. 

            4)Bu konuya kır ve bayırların temiz havasını eklerseniz daha iyi olur. 



            Bugün yaşım 73-dür.Aralıksız olarak devam etmeyi,hastalık ve sıkıntı benim 

semtime hiç uğramamıştır.Elhamdülillah...”der. 

            Padişah inançlı ve dürüst bir kişi olan çobanı hayret ve hayranlıkla dinledikten 

sonra kendisine takdir ve şükranlarını bildirir...İkramda bulunur.Tavsiyelerine de o 

günden itibaren uyarak kısa zamanda sıhhat ve huzura kavuşur...Sonra da birbirlerini 

sık sık ziyaret eden iki dost olurlar.”(Din Bilgisi.II.Şamil yayn) 

  

  

            BÜYÜKLERE KARŞI ÖRNEK BİR DAVRANIŞ      

  

            Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin,cami avlusunda,yanlış abdest alan bir adam 

görmüşler.Adam,kendilerinden büyük olduğu için,ona yanlışını söylemeyi görgü 

kurallarına aykırı bulmuşlar.Onu uyarmak için bir çare aramışlar.Sonunda bir yol 

bulmuşlar.Adamın yanına gelerek: 

            -“Sizden bir istekte bulunabilirmiyiz?” 

            -“Tabii,memnuniyetle” 

            -“Birbirimizin abdest alışını yanlış buluyoruz.Biz sizin yanınızda abdest 

alalım.Hangimizin yanlışı olduğu ortaya çıksın.” 

            Adam,onların bu teklifini kabul etmiş.Çocuklar abdest almışlar.Adam,onların 

ikisinin de doğru abdest aldığını anlamış.Onlara: 

            -“Çocuklar,siz doğru abdest aldınız.Yanlışı olan benim.Yanlışımı nazik bir 

şekilde bana gösterdiğiniz için size çok teşekkür ederim”demiş. 

            Böylece Hz.hasan ve Hz.Hüseyin,büyüklere nasıl davranılması gerektiğinin çok 

güzel bir örneğini ortaya koymuşlar.”(İ.A.Çubukçu) 

  

                                                                    Ç A Y I R     K U Ş U 

Çayırkuşu, filin yolu üzerindeki bir devekuşu yumurtasını yuva edinmiş ve içine 

yumurtlamış. Fil, su içmeye giderken, komşusu çayırkuşunun yuvasını çiğnemiş, 

yumurtalarını ezip yavrularını öldürmüş. Çayırkuşu acı içinde kanatlanıp filin başına 

konmuş ve: 'Ey hükümdar, senin komşun olduğum halde, niçin yumurtalarımı ezip 

yavrularımı öldürürsün? Beni küçük ve hor gördüğün için mi yaptın bunu?'  

Fil aldırmamış: 'Ha  şunu bileydin!' diyerek terslemiş. Çayırkuşu keder içinde BKM'ye 

(Birleşmiş Kuşlar Meclisi) varıp, başından geçenleri bir bir anlatmış.  



Kuşlar: 'Bizim çapımızdaki yaratıklar file ne yapabilir ki?' demişler.  

Çayırkuşu, saksağanlarla kargalara dönüp: 'Beraber olup filin gözlerini oyabiliriz. 

Gerisini ben hallederim' demiş.  

Saksağanlarla kargalar filin başına üşüşüp gözlerini oyuncaya kadar gagalamışlar.  

Gözleri artık görmeyen fil, bulunduğu yerden uzaklaşamaz olmuş. Ancak yakınında 

bulabildiği  şeylerle karnını doyurabiliyormuş.  

Çayırkuşu bu sefer kurbağalı göle gitmiş ve başından geçenleri naklederek 

kurbağalardan yardım istemiş.  

Onlar da tıpkı kuşlar gibi, 'Filin azameti karşısında bizim ne yardımımız olabilir? Onun 

gücünü nasıl dengeleyebiliriz ki?' demişler.  

Çayırkuşu, arzu varsa yol bulunur diyerek, onları uçurumun başında durup 

vıraklamaya davet etmiş.  

Fil, kurbağaların sesini duyunca o tarafa yönelmiş ve tabiatıyla uçuruma yuvarlanıp 

parçalanmış. 

  

  

  

                                                

COCA-COLA'NIN KANLI DOSYASI ORTAYA ÇIKTI  

  

Coca-Cola'nın darbeleri desteklediğini, Naziler'le işbirliği yaptığını ve paralı askerler 

kullandığını yazan Helen Shooter, cinayetler işleyip ırkçı rejimlerle iş tuttuğunu 

belirttiği şirketle ilgili ürpertici iddialarda bulundu.  

Socialist Workers'da yazan Helen Shooter, Coca-Cola'nın, darbeleri desteklediğini, 

Naziler'le işbirliği yaptığını ve çocuk emeği sömürüsüne öncülük eden şirket olduğunu 

ortaya koydu. Kolombiya mahkemesi, Coca-Cola'nın şişeleme şirketinde çalışan bir 

işçinin öldürülmesi üzerine şirketin yargılanmasına kara verdi.  

Coca-Cola hükümetler ve medya tarafından "küresel kapitalizmin başarı öyküsü" 

olarak alkışlanıyor. Fakat o kaygısız görüntüsünün ardındaki Coca-Cola, işçileri 

terörize eden vahşi çok uluslu bir şirket. 5 Aralık 1996'da paramiliterler Kolombiya 

Carepa bölgesindeki Bebidas y Alimientos şişeleme fabrikasında sendika temsilcisi 

Isidro Segundo Gill'i öldürdüler. Cinayetin ardında dünyanın en ünlü ve kârlı 

şirketlerinden biri var. Bebidas y Alimientos bir Coca-Cola şişeleme fabrikası. Gerekçe, 

yüzde 35'lik zam talebi.  



"Coca-Cola ölümdür"  

İşçiler dört yıl boyunca, sorumlu insanların adalete teslim edilmesi için çabaladılar. 

Fakat artık Amerikan mahkemesi, Kolombiya'daki Coca-Cola şişeleme şirketlerinin, 

sendika liderlerini öldürmek için sağcı paramiliterler kiralanması iddiası üzerine 

yargılanması kararını aldı. Coca-Cola, Bebidas y Alimientos ve Panamerican Beverages 

(Panamco) adlı iki şişeleme fabrikasının bağımsız şirketler olduğunu söylüyor. Oysa bir 

bölümüne sahip olduğu Panamco şirketiyle Coca-Cola'nın 60 yıllık bir geçmişi var.  

Kolombiya Sinaltrainal'daki Yiyecek ve İçecek İşçileri Sendikası üst düzey 

yetkililerinden biri "Herkes Coca-Cola'nın paramiliterlerle çalıştığını biliyor" dedi. 

1994'te Carepa'da iki sendika üyesi, 1989 ve 2001'de ise başka iki fabrikada iki sendika 

lideri öldürülmüştü.  

Çocuk emeğini sömürüyor  

Coca-Cola, 1880 sonlarında kuvvetli bir kokain ve kafein karışımı içeren tıbbi bir içecek 

olarak Amerika'da çıktı. Amerikan kapitalizminin yükselişiyle, dünya listelerindeki en 

büyük içecek şirketi unvanına erişti.  

Coca-Cola çocuk emeği kullanımıyla ilgili yasaların en son çıktığı ABD eyaleti Georgia 

Atlanta'da üretime başladı. Coca-Cola'nın ilk patronu Asa Chandler, çocukların 

fabrikalarda köle gibi çalıştırılmasını savundu. Chandler "Çocuk emeği dünya 

üzerindeki herhangi bir ülkeye büyük ölçüde başarı getirebilir" dedi. 1969'da yaklaşık 

altı bin göçmen işçi, Coca-Cola'nın Minute Maid şirketi tarafından koruluklarda 

çalıştırıldı. Bu işçiler çok düşük ücretlerle tuvaleti dahi olmayan barakalarda yaşadılar.  

Cola davası: Kanlı dosya  

Coca Cola şirketi, çıkarlarının hükümet tarafından korunması için ABD başkanlarına 

yardım etti. Bu başkanlar arasında Eisenhower, Kennedy, Johnson, Carter ve Clinton 

bulunuyor, George Bush'a ise 2001 başkanlık seçimi kampanyaları için bir milyon dolar 

verdi. Coca-Cola gençliği hedeflemek için güçlü konumunu kullanarak okullara giriyor. 

Şirket 1998'de Georgia'daki bir lisede Coca-Cola için en iyi pazarlama planına 500 

dolarlık ödül koydu. Pepsi tişörtü giyen bir öğrenci ise derhal okuldan çıkarıldı.  

Kolombiya'daki Sintraemcali Sendikası Başkanı Luis Hernandez "Coca-Cola davası 

çokuluslu şirketler ve hükümetin gerçek yüzünün "kanlı siyaset" olduğunu gösteriyor" 

diyor.  

Paralı askerlerle cinayetler işliyor  

1970'lerde Guatemala'da ölüm birlikleri Coca-Cola çalışanları arasındaki sendika 

üyelerine işkence yapmak ve işçileri öldürmekle görevlendirildi. Sendika temsilcisi olan 

Israel Marquez şimdiye kadar üç kez bu teşebbüslerden kurtulmayı başardı. Marquez 

"Guatemala'da cinayet Coca-Cola olarak adlandırılır" diyor. 1980'lerde Coca-Cola'yı, 

sendika liderlerini öldürmek için sağcı ölüm birliklerini kullanan Guatemala'daki bir 

fabrikayla anlaşmasını bozmaya zorlamak için protestolar yapıldı. Güney Afrika'daki 

protestocular, Coca-Cola'nın işçileri için HIV/AIDS ilaç tedavisi fonu ayırmayı 

reddetmesi üzerine şirketi "Coca-Cola işçileri ölüme terkediyor" sloganlarıyla hedef 



aldı. 22 Temmuz'da Coca-Cola'yı boykot eden uluslararası bir kampanya başlatıldı. 

Porto Alegra'daki Dünya Sosyal Forumu da Coca-Cola'ya karşı açılan uluslararası 

kampanyayı destekledi.  

Afrikalılar ve savaş esirleri çalıştırıldı  

1970'lerde Güney Afrika'daki ruhsatlı bir Coca-Cola şirketi hükümet tarafından 

uygulanan "Apartheid" döneminde siyah işçileri çalıştırdı ve bu işçilere günlük yalnızca 

25 sent ödedi. Coca-Cola imparatorluğunu kurarken Amerikan desteğine güvendi. 

Amerika birliklerini İkinci Dünya Savaşı'na gönderirken pazarını genişletme amacında 

olan Coca-Cola da refakatçi olarak temsilcilerini gönderdi. Kola satıcıları Amerikan 

ordusunda askeri rütbeleri ve üniformaları olan "teknik araştırmacılar"a dönüştüler. 

Japon ve Alman savaş esirleri Coca-Cola fabrikalarında çalıştırıldı. Aynı zamanda bu 

"vatansever" şirket Nazi Almanyası'nda da işletmeler kurdu. Nazi gamalı haçı Coca-

Cola logosuyla yan yana duruyordu. 1939 Nisanı sonlarında Coca-Cola Almanya 

patronu Max Keith işletmenin ülkedeki 10. yıldönümünü kutladı. Keith "Liderimize 

olan derin hayranlığımız anmak için" diyerek Hitler için toplu bir selamlama emri 

verdi. Coca-Cola, kâr artmaya devam ettiği sürece dünyadaki baskıcı rejimlerle 

çalışmaktan memnundu. Coca-Cola'nın Guatemala'daki şişeleme şirketi"United Fruit" 

1954'te ordunun demokratik hükümeti devirmesine yardım etti. “3-8-2003.Yeni Şafak 

  

  

                                               HİLEKÂRLIĞIN CEZASI 

  

         Saf bir adam ile hilekâr biri,ortak ticaret yapmaya karar vermişler.Yolda 

giderlerken,bir ihtiyacı için geride kalan saf adam,içinde bin altın bulunan bir kese 

bulmuş.Keseyi hilekâra göstermiş.Memleketlerine dönerlerken saf adam;”Altınları 

paylaşalım,yarısını sen al,yarısını da ben alayım”demiş.Fakat hilekâr,bin altının hepsine 

sahib olmak istiyormuş,demiş ki: 

            “Hayır altınları bölüşmeyelim.Çünki ortaklık dostluk demektir.Bir miktar altın 

alalım,geri kalanı şu ağacın dibine gömelim.İhtiyacımız olunca birlikte gelir,ihtiyacımız 

kadarını alırız.” 

            Altınların çok az bir kısmını almışlar,geri kalanını da bir ağacın dibine gömerek 

şehre dönmüşler.Bir müddet sonra hilekâr,tek başına giderek altınların hepsini almış. 

            Birkaç ay sonra,saf adam hilekârın yanına gelerek,”Paraya ihtiyacım var,haydi 

gidelim de ihtiyacımız kadar alalım”demiş.Birlikte gitmişler,ağacın dibini 

kazmışlar.Fakat bir şey bulamamışlar. 

            Hilekâr bağırıp çağırmaya başlamış:”Ah!Hiç bir dostun dostluğuna 

güvenmemek lazım.Sen,benden gizlice gelip altınları aldın”demiş.Saf adam dehşet içine 

düşmüş,yeminler etmiş altınları almadığını söylemiş.Ancak hilekâr:”Altınları senden 

başkası almış olamaz,senden başka kimse onların yerini bilmiyordu”demiş.Aralarındaki 



tartışma uzamış,nihayet mahkemeye başvurmuşlar.Kadı tarafları dinledikten 

sonra,hilekâra dönerek sormuş: 

            “İddianı kanıtlayacak delilin var mı?”Hilekâr: 

            “Evet,altınların altında gömülü olduğu ağaç,onları ortağımın aldığını 

söyleyecek.” 

            Meğer hilekâr,babasına,ağacın kovuğunda gizlenmesini tenbih etmiş.O da gidip 

ağacın kovuğunda gizlenmiş. 

            Hep birlikte ağacın yanına varmışlar.Kadı,ağaca altınları kimin aldığını 

sormuş.Ağacın içindeki ihtiyar: 

            “Altınları saf adam aldı”demiş. 

            Kadı,bunu işitince hayretler içerisinde kalmış,odun getirip ağacın yakılmasını 

emretmiş.Ağacın etrafında ateşler yakılmış.Bunun üzerine hilekârın babası bağırmaya 

başlamış.İhtiyarı ateşte yanmaktan kurtarmışlar. 

            Kadı,ona olanları anlatmasını emretmiş.İhtiyar da olayı başından sonuna kadar 

anlatmış.Bunun üzerine kadı,altınları hilekârdan alarak hepsini saf adama 

vermiş,hilekârı da hapse attırmış. 

            Böylece,hilekâr başkasını aldatayım derken kendi elindekileri de 

kaybetmiş.Hilekârlığının cezasını,hem altınlardan olarak, hem hapse girerek,hem de 

toplum içindeki saygınlığını yitirerek çekmiş.”(Kelile ve Dimne-Çev.H.Karaman-

B.Topaloğlu) 

  

                                                            HZ.ÜMMÜ   HABİBE 

Rasulullahın (sam) mübarek hanımlarından olup,ismi Remle’dir.Babası,Ebu Süfyan bin 

Harb bin Ümeyye,annesi Hind’dir.Hz.Muaviyenin kız kardeşidir.Peygamberimize 

nübüvvet gelmeden 17 sene evvel Mekke de doğdu.Medine de m.664 senesinde vefat etti. 

            Ümmü Habibe,ilk önce rasulullahın halasının oğlu Ubeydullah bin Cahş ile 

evlendi.Kocasıyla birlikte islamiyeti kabul edip,daha sonra da Habeşistana hicret 

etti.Kocası orada dünya malına kavuşmak için dininden döndü,mürted oldu.Ümmü 

Habibeye de zengin yaşama vaad edip islamiyette çıkmağa çağırdı.O,fakirliğe,ölüme 

razı olacağını,”Muhammed aleyhisselamın dinini ve sevgisini,dünyaya değişmeyeceğini 

bildirdi.Bunun üzerine Ubeydullah bin Cahş Ümmü Habibeyi boşadı.Kendisi içki 

alemlerine dalıp az zaman sonra sarhoşken öldü. 

            Peygamberimiz,Ümmü Habibenin dininin kuvvetini ve başına gelen acı hali 

işitti.Habeşistan hükümdarı Necaşiye bir mektub yazdı,mektubda:”Oradaki Ümmü 

Habibe ile evleneceğim.Nikâhımı yap!Sonra kendisini buraya gönder.”şeklinde talepte 

bulundu.Necaşi hemen cariyesini Ümmü habibeye gönderdi.Rasulullahın (asm) isteğini 

bildirdi.Habibe,rasulullahın (sam) nikâhına girmeyi kabul edince Necaşi,Müslümanları 



sarayına davet etti.Rasulullah (sam) ile Ümmü Habibenin nikâhını kıydı.Muhacirlerle 

birlikte Medineye gönderdi. 

            Ümmü habibe –Radıyallahu anha- Peygamber Efendimizi (sam) çok 

severdi.Huzurunda olsun,gıyabında olsun bu sevgisi hep aynı idi.Babası Ebu Süfyanı 

Mekkeli müşrikler Medineye göndermişlerdi.Hudeybiye anlaşmasını bozdukları zaman 

endişeye kapılmış ve antlaşmayı yenilemek üzere Ebu Süfyan,Peygamberin hanımı olan 

kızı Ümmü Habibenin odasına girdi.Her zaman peygamberimizin oturduğu mindere 

oturmak üzere iken kızı Ümmü Habibe:”Sen bu mübarek yere oturmaya layık 

değilsin,diyerek mani oldu.Ebu Süfyan kızının dinine bağlılığına hayret etti.Daha sonra 

Mekkenin fethinde Ebu süfyan da Müslüman oldu. 

            Peygamberimizin vefatından sonra,Ashab-ı kiram Ümmü habibeye çok hürmet 

gösterdi.Hz.Ümmü habibe çok fazıl,kâmil bir ahlaka sahipti.Otuz kadar hadis rivayet 

etmiştir. 

            Hz.Ümmü habibe kardeşi Hz.Muaviyenin hilafeti zamanında hastalandı.Medine-

i Münevvere de m.664 senesinde 73 yaşında vefat etti.Kabri Medine-i Münevverededir. 

            Allah ondan razı olsun.(Yuvamız.sayı 16) 

  

  

 

 
 

Hadis-i Serif Lugati  

 

Hadîs Âlimi (Muhaddis):  

 

Hadîs-i serîf sahasinda mütehassis kimse. Çok sayida hadîs toplayip, senet ve metinleriyle ezberleyen, 

râvilerin cerh ve ta'dîl (güvenilir olup olmadiklari) noktasindan durumlarini bilen, bu ilimde ihtisas 

kazanip kitaplar yazmis olan âlim. Muhaddisin çogulu muhaddisîn'dir.  

 

 

  

 



Hadîs Imâmi:  

 

Üç yüz binden çok hadîs-i serîfi, râvîleri (rivâyet edenleri, nakledenleri) ile birlikte bilen büyük hadis 

âlimi. Buna, hadîs müctehidi de denir.  

 

 

  

 

Hadîs-i Âhâd: 

 

Hep bir kimse tarafindan rivâyet edilen, bildirilen, müsned-i muttasil (Resûlullah efendimize 

varincaya kadar, rivâyet edenlerden yâni nakledenlerden hiçbiri noksan olmayan) hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Âmm:  

 

Herkes için söylenmis hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Cibrîl:  

 

Peygamber efendimiz Eshâbi (arkadaslari) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmin insan sûretinde 

gelip; Islâm'i, îmâni ve ihsâni sordugunda Resûlullah efendimizin verdigi cevablari bildiren hadîs-i 

serîf.  

 

 

  

 

Ibn Ömer'in (r.ahm.) naklettigine göre: Resulüllah (a.s.) köpeklerin öldürülmelerini emretmistir.  

Sahih-i Müslim'deki hadis numarasi [Sadece Arapça]: 2934  



 

 

  

 

Hadîs-i Garîb:  

 

Yalniz bir kisinin bildirdigi sahîh hadîs. Yahut, aradaki râvîlerden (nakledenlerden) birine, bir hadîs 

âliminin muhâlefet ettigi hadîs.  

 

 

  

 

Hadîs-i Hâs:  

 

Bir kimse için söylenmis hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Hasen: 

 

Bildirenler (râvîler) sâdik (dogru) ve emîn (güvenilir) olmakla beraber hâfizasi, anlayisi sahîh 

hadîsleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kimselerin bildirdigi hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Kavî:  

 

Resûlullah efendimizin, söyledikten sonra, pesinden bir âyet-i kerîme okudugu hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Kudsî:  

 

Mânâsi, Allahü teâlâ tarafindan, kelimeleri ise, Resûl-i ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem tarafindan 



olan hadîs-i serîfler. Hadîs-i kudsîleri söylerken, Peygamber efendimizi bir nûr kaplardi ve bu, 

hâlinden belli olurdu. (Abdülhak Dehlevî)  

 

 

  

 

Hadîs-i Maktû':  

 

Söyleyenleri (râvîleri), Tâbiîn-i kirâmakadar bilinip, Tâbiîn'den rivâyet olunan hadîs-i serîfler. 

Tâbiîn'den rivâyet edilen, bildirilen maktû' hadîslerin sonraki râvîleri (nakledenleri) Ehl-i sünnet 

âlimlerinden iseler, bunlar hakîkaten hadîs-i maktû'dur. Mevdû sanmamalidir. (Ibn-i Kudâme-

Buhârî)  

 

 

  

 

Hadîs-i Mensûh:  

 

Peygamber efendimiz tarafindan ilk zamanda söylenip, sonra degistirilen hadîsler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Merdûd:  

 

Mânâsi olmayan ve rivâyet sartlarini tasimayan söz.  

 

 

  

 

Hadîs-i Meshûr: 

 

Ilk zamanda bir kisi bildirmisken, ikinci asirda söhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o 

kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan dahî, baska kimselerin isittigi hadîs-i serîfler.  



 

 

  

 

Hadîs-i Mevdû: 

 

Bir hadîs imâminin sartlarina uymayan hadîs-i serîfler. Bir müctehid (âyet-i kerîme ve hadîs-i 

serîflerden hüküm çikaran âlim), bir hadîsin sahîh (dogru) olmasi için, lüzûm gördügü sartlari 

tasimiyan bir hadîs için; "Benim mezhebimin usûlünün kâidelerine göre mevdûdur" der. Yoksa; 

"Resûlullah'in sallallah ü aleyhi ve sellem sözü degildir" demez. (Dâvûd-ül-Karsî)  

 

 

  

 

Hadîs-i Mevkûf:  

 

Eshâb-i kirâma kadar râvîleri (nakledenleri) hep bildirilip, sahâbî olan râvînin, Resûl-i ekremden 

isittim demeyip, böyle buyurmus dedigi hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Mevsûl:  

 

Sahâbînin (Resûlullah efendimizin arkadaslari); "Resûlullah'tan isittim, böyle buyurdu" diyerek 

haber verdigi hadîs-i serîfler. Bunda, Resûl-i ekreme kadar rivâyet edenlerin hiç birinde kesinti 

olmaz.  

 

 

  

 

Hadîs-i Muddarib:  

 

Kitab yazanlara, çesitli yollardan, birbirine uymayan sekilde bildirilen hadîs-i serîfler.  

 

 

  



 

Hadîs-i Muhkem:  

 

Te'vîle (yoruma, açiklamaga) muhtaç olmayan hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Mu'allak:  

 

Bastan bir veya birkaç râvîsi(rivâyet edeni, nakledeni) veya hiçbir râvîsi belli olmayan hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Munfasil:  

 

Aradaki râvîlerden (nakledenlerden), birden ziyâdesi (fazlasi) unutulmus olan hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Müfterâ:  

 

Müseylemet-ül-Kezzâb'in ve ondan sonra gelen münâfiklarin (kalbiyle inanmayip, sözleriyle inandik 

diyenlerin), zindiklarin (kâfirlerin), müslüman görünen dinsizlerin uydurma sözleri. Ehl-i sünnet 

âlimleri (Resûlullah efendimiz, dört halîfesinin ve ashâbinin arkadaslarinin yolunda olan âlimler), 

müfterâ hadîsleri aramis, bulmus ve ayirmislardir. Din büyüklerinin kitablarinda böyle sözlerden 

hiçbiri yoktur.  

 

 

  

 

Hadîs-i Mürsel:  

 

Sahâbe-i kirâmin ismi söylenmeyip, Tâbiîn'den (Sahâbeyi görenlerden) birinin, dogruca Resûl-i 

ekrem buyurdu ki dedigi hadîs-i serîfler.  



 

 

  

 

Hadîs-i Müsned-i Münkati':  

 

Sahâbîden baska bir veya birkaç râvîsi (nakledeni) bildirilmeyen hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Müsned-i Muttasil:  

 

Peygamber efendimize kadar râvîlerden (nakledenlerden) hiçbiri noksan olmayan hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Müstefîz (Müstefîd):  

 

Söyleyenleri üçten çok olan hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Mütesâbîh: 

 

Te'vîle (açiklamaya, yorumlamaya) muhtâç olan hadîs-i serîfler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Mütevâtir:  

 

Bir çok Sahâbînin Peygamber efendimizden ve baska bir çok kimsenin de bunlardan isittigi ve kitâba 

yazilincaya kadar, böyle pek çok kimsenin haber verdigi hadîs-i serîfler. Mütevâtir hadîsleri rivâyet 

edenlerin yalan üzerinde sözbirligi yapmalari müm kün degildir. Hadîs-i mütevâtire muhakkak 



inanmak ve bildirilenleri yapmak lâzimdir. Inanmayan kâfir olur, îmâni gider. (Ibn-i Âbidîn)  

 

 

  

 

Hadîs-i Nâsih:  

 

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, son zamanlarinda söyleyip, önceki hükümleri 

degistiren hadîs-i serîfleri.  

 

 

  

 

Hadîs-i Sahîh: 

 

Âdil ve hadîs ilmini bilen kimselerden isitilen, müsned-i muttasil (Resûl-i ekreme kadar, rivâyet 

edenlerin hepsi tam olup noksan bulunmayan), mütevâtir (bir çok sahâbînin rivâyet ettigi) ve meshûr 

(önceleri bir kisi bildirmisken, sonralari söhret bulan) hadîsler.  

 

 

  

 

Hadîs-i Sâz: 

 

Bir kimsenin, bir hadîs âliminden isittim dedigi hadîs-i serîfler. Hadîs-i sâzlar kabûl edilir, fakat 

sened (vesîka) olamazlar. Âlim denilen kimse meshûr bir zât degilse, kabûl olunmazlar.  

 

 

  

 

Hadîs-i Zaîf:  

 

Sahîh ve hasen olmayan hadîs-i serîfler. Zaîf hadîsi bildirenlerden birinin hâfizasi, adâleti gevsek olur 

veya îtikâdinda (inancinda) sübhe bulunur. Zaîf hadîslere göre fazla ibâdet yapilir; fakat ictihâdda 

bunlara dayanilmaz.  

Kaynak : Dini Sözlük  



  

    

   

 

Makbul Hadis ve Merdud Hadis 

  

Hadiscilerce hadisin sahih, hasen ve zayıf kısımlarına ayrılmasıyla 

sahih ve hasen hadisle ihticac yapılabileceği, zayıf hadisle ise 

kesinlikle ihticac yapılamayacağı açıklanmış bulunmaktadır. Hadisi 

makbul veya merdud kılan şey hadisin senedine, ravisine veya 

metnine bakıştır. Bir hadisin senedinden ravi hazf edilmezse, ravi 

hakkında töhmet/ta'n yoksa, metin bozuk değilse, Kur'an'a, 

mütevatir sünnete veya kat'i icma'ya da muhalif değilse, ister sahih 

olsun ister hasen olsun bu durumda hadis makbuldür, onunla amel 

edilir ve şer'i delil olarak da alınır. Eğer bir hadis bu sıfatların 

dışında ise hadis reddedilir ve onunla istidlal yapılmaz. Buna göre 

merdud bir hadis, ya senedin bir kısmının hazf edilmesi sebebiyle 

reddedilir ki bu da, hazf edilenin ta'dil edilmemesi sonucunu 

doğurur. Ya ravilerden birinin ta'n edilmesi sebebiyle ya hadisin 

metnindeki bir bozukluk sebebiyle ya da Kur'an'dan, hadisten ve 

icmadan kat'i bir delile muhalefeti sebebiyle reddedilmiştir. Merdud 

hadisin kapsamına aşağıda çeşitleri belirlenmiş hadisler girer. Bunlar 

şu nitelikleri taşır. 

1- EL MUALLAK: Senedin başlangıcından itibaren arka arkaya bir 

veya daha fazla ravinin açıkça düşmesidir. "Daha fazla" kelimesi 

senedin bir kısmını veya tamamını kapsayabilen genel bir ifadedir. 

Rasulullah (s.a.v.) şöyle dedi veya şöyle yaptı gibi, muhaddisin veya 

musannıfın bütün senedi kaldırarak doğrudan Rasulullah (s.a.v.)'den 

rivayet etmesi de bu ifadenin kapsamına girer. 

2- MU'DAL: Senedin bir veya birkaç yerinde iki veya daha çok 

ravinin düşmesi. Tabii't Tabii'nin irsal ettiği hadis de mu'dal sayılır. 

Fakihlerden bir musannıfın "Rasulullah (s.a.v.) şöyle dedi" sözü ve 

"Rasulullah (s.a.v.)'den" sözleri mudal sayılmaz. Çünkü bu bir 

rivayet değil, bilakis istidlal ve istişhaddır. Dolayısıyla da böyle bir 

ifadeyi kullanmak doğrudur. 

3- MUNKATI: Nerede olursa olsun tek bir yerde Sahabeden önce 

ravilerinden bir ravinin düşmesidir. Her bir yerde düşen ravinin 

birden çok olmaması şartı ile ravinin düştüğü yerlerin çoğalması fark 

etmez. Bu durumda değişik yerlerinden dolayı münkatı olur. Senedin 

de mübhem/kapalı bir ravinin geçtiği hadis de münkatı sayılır. 

Örneğin: Abdürrezzak Sevri'den, Sevri Ebu İshak'tan O, Zeyd b. 

Yüsey'den onun da merfuan Huzeyfe'den rivayet ettiği: "Eğer o işe 

  



Ebu Bekir'i seçerseniz, Şüphesiz ki o kuvvetli ve güvenilir bir kimsedir" 

hadisinin iki yerinde inkıta vardır. 

1- Bu hadisi Abdurrezzak Sevri'den işitmemiştir. Numan b. Ebi 

Şeybe El Cündi'den rivayet etmiştir. 

2- Sevri hadisi Ebu İshak'tan duymamıştır, Şüreyk'ten duymuştur. 

Öyleyse hadis reddolunmuştur. Senedinde Mübhem bir adamın 

zikredildiği hadise örnek ise şudur: Ebu'l Ala b. Abdullah b. Şıhhır 

iki kişiden o da Şeddad b. Evs'ten rivayet etti: "Ya Rabbi senden 

işimde sebat vermeni dilerim" Bu senette geçen iki kişinin kimler 

olduğu belli değildir. Öyleyse bu hadis, ravilerinde meçhul bir 

kimsenin bulunmasından dolayı merduddur/ reddedilmiştir. 

4- ŞAZ: İnsanlara, (diğer sika ravilere) muhalif olarak sika bir 

ravinin rivayet ettiği hadise denir. Başkasının rivayet etmediği bir 

hadisi güvenilir bir ravinin rivayet etmesi şaz sayılmaz. Çünkü 

başkası rivayet etmese bile güvenilir bir ravinin rivayeti kabul edilir 

ve onunla istidlal yapılır. 

"Ameller niyetlere göredir" hadisi böyle bir hadistir. Bu hadisin 

rivayetinde Ömer yalnız kalmıştır. Ondan Alkame, ondan 

Muhammed İbrahim Et-Teymi ondan Yahya b. Said El- Ensari 

rivayet etmiştir. Sonra da bu hadis Yahya b. Said'den tevatür yoluyla 

gelmiştir. Buna göre şaz hadis; yalnızca, güvenilir bir ravinin 

insanlara muhalif olarak rivayet ettiği hadise denir. Yani kendinden 

daha fazla tercih edilen kimseye muhalif olarak makbul bir ravinin 

rivayet ettiği hadise denir. 

5- MUALLEL: İçinde bir illet bulunan hadise denir. Dış görünüşü 

itibariyle illetten salim olmakla beraber sıhhatını zedeleyen bir illetin 

var olduğu farkedilen bir hadistir. Dış görünüşü itibarıyla sıhhat 

şartlarını bünyesinde toplayan ve ricali güvenilir olanların isnadına 

ilhak edilir. 

6- MÜNKER: Güvenilir olmayan ravisiyle teferrüd eden hadise 

denir. Münker hadis, zayıf bir ravinin kendisinden daha zayıf olan 

bir raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadistir. 

7- MEVZU: Mevzu hadis diye uydurulmuş hadise derler. Mevzu 

hadis zayıf hadislerin en şerlisi/kötüsüdür. Durumunu açıklama gibi 

bir maksadın dışında hangi sebeple olursa olsun uydurma olduğunu 

bile bile bir kimsenin uydurma hadisi rivayet etmesi caiz değildir. Bir 

hadisin mevzu olduğu ancak onu uyduranın ikrarı ile veya ikrar 

seviyesine varan bir seviyeye gelmesiyle bilinir. Bazen bir hadisin 

uydurma olduğu, ravinin birtakım liderlerin arzusuna göre hareket 

ederek ravinin yalana sarılmasıyla veya isnad esnasında verdiği bir 

haberin ondan başkası tarafından bilinmemesi, ona şahitlik yapacak 

ve onu takip edecek herhangi bir kimsenin bulunmaması ile onun 

yalancı olduğunu açıkça ortaya koyan bir duruma düşmesi 



sonucunda ravinin durumuna delalet eden bir durumun ortaya 

çıkmasıyla hadisin uydurma olduğu anlaşılır. Veya rivayet edilen 

metnin anlamlarında ve lafızlarında görülen bozuklukla/ düşüklükle 

veya Kur'an'ın bir kısmına, mütevatir sünnete ve Kat'i icmaya 

muhalif olmasıyla doğrudan doğruya rivayet edilen metnin 

durumundan anlaşılır. Hadis uyduranlar birkaç sınıfa ayrılır: 

1- Onların en zararlı olanları zühd mensuplarından bir grubun sevap 

kazanma iddiasıyla hadis uyduranlarıdır. İnsanların onlara olan 

güvenleri nedeniyle onların uydurduklarını rahatlıkla kabul 

ettiklerinden dolayı bunlar büyük bir tehlike arz ederler. 

2- Hadis uyduran kimse uydurmayı bazen bizzat kendisi uydurur ve 

bunu hadis diye yayarken bazen filozofların veya başkalarının 

sözlerini alarak onun Rasüle ait bir söz olduğunu iddia eder. Sûre 

sûre Kur'an'ın faziletinden bahseden hadisler ki özellikle de Übey b. 

Ka'b'dan rivayet edilenler uydurma hadislerdir. Ebu İsme'den onun 

İkrime'den onun da İbni Abbas'tan rivayet ettikleri hadisler 

uydurmadır. Bunların uydurma olduğu bu konuyu araştıranların 

araştırmaları ile ve Ebu İsmi'nin ikrarı ile sabit olmuştur. Onun 

şöyle söylediği rivayet edilir: "İnsanların Kur'an'dan yüzçevirerek 

Ebu Hanife'nin fıkhı, Muhammed b. İshak'ın Meğazisi ile meşgul 

olduklarını gördüm. İnsanları Kur'an ile meşgul ettirmek gayesiyle bu 

hadisleri uydurdum." 

Reddedilen hadis çeşitlerinin bir grubu bunlardır. Tamamı değildir. 

Burada bir kısmı zikredilerek bir kısmının ise zikredilmediği merdud 

hadislerin daha bir çok çeşidi vardır. Makbul hadisin merdud 

hadisten nasıl ayırt edilebileceği ile ilgili kaidenin zikredilmesi ile 

yetinilmesi gibi tamamını zikretmedik. Senedi, ravileri ve metni 

makbul olduğu müddetçe sahih hadis şartlarını taşımadığı 

gerekçesiyle bir hadis reddedilmez. Yani hadisi rivayet edenler sahih 

hadis ricalinden daha az olabilir veya senedinde zahiri iyi olarak 

bilinip gizli durumu bilinmeyen (mestur) bir ravi veya hıfzı kötü olan 

bir ravi bulunabilir. Ancak, teferrüd ettiği/tek başına kaldığı 

zannedilen bir ravinin veya bir başka hadisin şahitliği gibi bir tercih 

karinesiyle güçlü hale gelebilir. Sened, raviler ve metin gerekçelerine 

göre kabul edilebilme imkânı oldukça bir hadisin reddi yönünde ta'n 

yapılamaz. Özellikle de alimlerin çoğunluğu tarafından kabul 

görmüş ve fakihlerin geneli onu kullanmışsa o hadis kabul edilir. 

Sahih hadis şartlarını taşımasa bile o hasen hadis kapsamına girer. 

Bir hadisin reddinde aceleci davranmak caiz olmadığı gibi kabulde 

de iyimser olmak caiz değildir. Merdud bir hadis senedine, ravisine 

ve metnine bakılarak kabul edilir. 

  

  
 

  



  

  

HİŞAM VE FARAZDAK 

  

Vilayet makamında bulunan Hişam bin Abdülmelik, Emevi hükümetinin kudretinin 

zirveye ulaştığı, ikinci asrın aylarından birinin, onuncu gününde, ne kadar telaş ettiyse 

Kabe’yi tavaftan sonra Hacer’ül Esved’e ulaşıp elini ona sürmeyi başaramadı. Bütün 

halk, ihram elbisesi olan bir çeşit sade elbise giyinmişlerdi. Dillerinde de, Allah’ın 

zikrinden tek bir söz vardı. Bir iş yapıyorlardı. Öyle temiz hislere boğulmuşlardı ki, 

Hişam’ın dünyevi şahsiyetini ve içtimai makamını düşünemiyorlardı. Ona hürmetini 

koruyan, Şam’dan beraberinde getirdiği şahısların, hac işinin manevi azameti ve 

yüceliği karşısında çaresiz kaldıkları göze batıyordu. Hişam ne ettiyse de Hacer’ül 

Esved’e ulaşıp, hac amellerine göre ona dokunmaya, izdiham nedeniyle kavuşmadı. 

Çaresiz döndü. Yüksek bir yerde onun için kürsü koydular. O kürsünün üstünden 

topluluğu seyretmeye başladı. Onunla beraber gelen Şamlılar, onu bırakıp izdihamı 

seyretmeye başladılar.  

Bu arada,simasından takva ehli oluğu anlaşılan bir adam ortaya çıktı. Onun da herkes 

gibi sade bir elbisesinden başka bir şeyi yoktu. Allah’a ibadet ve kulluk izleri yüzünde 

görünüyordu. Önce gidip Kabe’yi tavaf etti sonra rahat kıyafetle ve mutmain 

adımlarıyla Haceraül Esved’e geldi. Bütün bu izdihama rağmen topluluk onu görünce 

hemen yol verirdiler. Ve o, Hacerül Esved’e yaklaştı. Vilayet makamında bulunan bir 

kimsenin, o heybet ve şanına rağmen, siyah taşa yaklaşamadığına karşılık bu manzarayı 

gören Şamlıların, gözleri karardı ve hayret ettiler. Hişam’ın yanında bulunanlardan biri 

“bu şahıs kimdir?” diye sordu. Bu şahsın Ali ibni’l-Hüseyn Zeyn’ül abidin 

(a.s)olduğunu iyi bilen Hişam, tanımam azlıktan geldi ve “tanımıyorum” dedi. O 

zamanlar kılıcından kan damlayan Hişam’ın korkusundan, kim onu tanıtabilirdi! Bu 

arada Farazdak diye tanınan, Human bin Galib adlı usta ve güçlü arap şairi, mesleği ve 

özel işi gereğince, herkesten daha çok Hişam’a, hürmet ve saygısını, koruması 

gerekiyordu. Fakat vicdanı öyle tahrik oldu ve duyguları öylesine coştu ki, hemen “fakat 

ben onu tanıyorum” dedi ve sade bir tanıtmayla yetindi. Yüksek bir yerde durdu. O 

denizin dalgalandığı gibi, şair ruhunun heyacan dolu duygularıyla birlikte, fazla 

düşünmeden meydana getirdiği ve arap edebiyatının şahaserlerinden biri olan parlak 

bir kasideyi okudu. Şiirde şöyle dedi:  

Bu kişi öyle bir kişidir ki Batha vadisinin bütün taşları bile onu tanır. Bu Kabe onu 

tanır. Haremin iç ve dışı da onu tanır. Bu oğul Allah’ın kullarının en iyisidir. Budur o 

temiz meşhur dindar. 

Sen onu tanımıyorum diyorsun bu ona bir zarar vermez. Senin onu tanımadığını farz 

etsek de Arap ve acem onu tanır. 

Hişam, bu kaside ve bu beyanı işitince hışmı ve gazabından ateşlendi. Farazdak’ın 

Beyt’ülmal’den aldığı aylığını kestirdi, ve Mekke’yle Medine arasındaki Asfan’da 

hapsettirdi. Fakat Farazdak akidesini göstermekteki cesareti neticesinde başına gelen bu 

olaya önem vermedi. Ne hakkının yenilip gelirinin kesilmesine önem verdi ne de zindana 



girmeyi. Aynı zamanda, zindanda Hişam’ı hicv ve tenkid edici parlak şiirler inşa 

etmekten çekinmedi. 

Ali ibni’l-Hüseyin (a.s) Farazdak’ın gelir yolları kapandığı için, zindana bir miktar para 

gönderdi. Farazdak onu kabul etmedi ve: “Ben o kasideyi yalnız Allah’a olan akide ve 

imanım için inşa ettim, onun karşılığında para almak istemiyorum” dedi. Ali ibni’l-

Hüseyin (a.s) parayı ikinci defa Farazdak’a gönderdi ve ona “Allah senin niyet ve 

maksadından haberdardır ve seni aynı niyetle mükafatlandıracaktır. Eğer bu yardımı 

kabul edersen ecrin ve ödülün Allah katında ziyan olmaz” diye haber verdi ve 

Farazdak’a o yardımı kabul etmesi için, yemin ettirdi. Farazdak da kabul etti.[1][1] 

 

[2][1] - Bihar, Kompani basımı, c. 11, s. 36. 

  

  

                                                           MUHAMMED’ÜL EMİN 

  

         Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAM) 35 yaşındaydı.Allah,henüz onu peygamber 

olarak görevlendirmemişti.Doğal afetler yüzünden Mekke2deki Kâbe’nin duvarları 

yıkılmak üzereydi.Onu tamir etmek gerekiyordu.Mekke2nin önde gelen kabilesi olan 

Kureyş kabilesi,Kâbe’yi tamir etmeye karar verdi.İnşaat başladı.Duvarlar 

yükselince,Hacer-i Esved’i yerine koyma işinde Mekke’liler arasında tartışma çıktı.Her 

kabile,bu taşı yerine koyma şerefinin kendisine ait olmasını istiyordu.Neredeyse 

aralarında savaş çıkacaktı. 

            Mekke’liler birbirleriyle savaşa hazırlandılar.Abduddâroğulları bir kaba kan 

koyub ellerini bu kanla boyayarak savaş yemini ettiler.Adiyoğulları da aynısını yapıp 

ölene kadar savaşacaklarını söylediler.Kan ve ölüm işareti belirmişti.Bu hal içinde 

günlerce beklediler.Sonra akıllarına bir çözüm geldi.Aralarından biri,Mescidi Haram’ın 

kapısından ilk giren kimse,aramızda hakemlik yapsın,dedi.Bu fikri kabul 

ettiler.Kapıdan ilk giren Hz.Muhammed (SAM) oldu.Oradakiler,onu görünce 

sevindiler.Çünkü o,güvenilir biri idi.Kimseye haksızlık yapmazdı.Güvenilirliğinden 

dolayı ona Muhammed’ül Emin lâkabını vermişlerdi.Hepsi de onun hakemliğine razı 

oldu. 

            Hz.Muhammed (SAM) yanlarına gelince,durumu öğrendi.Onlardan bir kilim 

istedi.Ona bir kilim verdiler.O,kilimi yere serdi ve Hacer-i Esved’i onun üzerine 

koydu.Sonra bütün kabile ileri gelenlerine,hep birlikte kilimin uçlarından tutup 

kaldırmalarını söyledi.Onun dediği gibi yapıp kilimi,Hacer-i Esved-in konacağı yere 

kadar kaldırdılar.Hz.Muhammed (SAM),Hacer-i Esved-i kendi elleriyle yerine 

koydu.Böylece büyük bir belayı önlemiş oldu. 

            Hz.Muhammed (SAM) daha peygamber olmadan önce,Mekke’liler arasında 

çıkmak üzere olan bir savaşı zekâsıyla önledi.Peygamber olduktan sonra da o zengin 
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zekâsıyla insanlar arasında daima ara buluculuk yaptı.O,insanların arasını 

bulup,onlara mutluluk verdi.İşte Hz.Muhammed (SAM) böyle saygın bir 

insandı.”(Hasan-el Nedvi) 

  

                   GECE İLE GÜNDÜZÜ NASIL AYIRT EDERSİNİZ? 

  

            Bir bilge kişi,çölde öğrencileriyle otururken şöyle demiş: 

            “Gece ile gündüzü nasıl ayırt edersiniz?Tam olarak ne zaman karanlık başlar,ne 

zaman ortalık aydınlanır?” 

            Öğrencilerden biri; 

            “Uzaktaki sürüye bakarım.”demiş.”Koyunu keçiden ayıramadığım zaman akşam 

olmuş demektir.” 

            Başka bir öğrenci söz almış ve “Hocam”demiş,”İncir ağacını zeytin ağacından 

ayırdığım zaman,anlarım ki sabah başlamıştır.” 

            Bilge kişi,uzun süre susmuş.Öğrenciler meraklanmışlar ve: 

            “Siz ne düşünüyorsunuz hocam”diye sormuşlar.Bilge kişi şöyle demiş: 

            “Yürürken karşıma bir kadın çıktığında,güzel mi çirkin mi,siyah mı beyaz mı 

diye ayırmadan ona “bacım” diyebildiğimde ve yine yürürken önüme çıkan 

erkeği,zenginmi yoksulmu diye bakmadan,milletine,ırkına,dinine aldırmadan,kardeşim 

sayabildiğimde anlarım ki;sabah olmuştur,AYDINLIK başlamıştır.”(Ailem.sayı.8) 

  

                        BU ÇOCUK FISTIK YAĞLI HELVA YİYECEK 

  

         “722 yılıda Kûfe’de doğan imam-ı Ebu Yusuf fakir bir ailenin çocuğu idi.İmam-ı 

Âzam’ın derslerine devam eder,bundan zevk alırdı.Bir gün babası gelip,Yakub’un 

(İmam-ı Ebu Yusuf) elinden tuttu: 

            -Yavurm,İmam-ı Âzam’ın ekmeği kızarmış,biz ise ekmek parası kazanmak 

zorundayız,diyerek Yakubu çarşıya,pazara saldı. 

            Babasına itaat eden yakub,derslerini bırakıp,çalışmaya başlamış. 

            İmam-ı Âzam’da Yakubu sorarmış.Arkadaşları İmam-ı Âzam’ın alakasını 

Yakuba haber vermişler”Hocamız seni çok arıyor”diye. 



            Bu habere duygulanan Yakub,derslerine tekrar başlamış.Dersten sonra İmam-ı 

Âzam,Yakubu yanına çağırmış ve sormuş: 

            -Ne ile meşgul oldun,neden derslere gelmedin? 

            -Geçim derdi için babama yardım ettim,çalıştım. 

            İmam-ı Âzam’da içinde 100 dirhem bulunan keseyi Yakuba vermiş: 

            -Bunu al,ihtiyaçlarına harca,derslere devam et.Paran bitince yine bana 

gel,tenbihinde bulunmuş. 

            Bu sıralarda Yakubun babası vefat etmiş.Annesi”Elden gelen övün olmaz,o da 

vaktinde bulunmaz.”diyerek,Yakubu alıp,terzinin yanına vermiş.Oğlunun bir meslek 

sahibi olmasını,ilerde rahat yaşamasını istemiş.Fakat Yakup,kaçıp,yine İmam-ı Âzam’ın 

derslerine devam etmiş: 

            Annesi gelip,Yakubun kolundan tutup,terziye götürüyormuş,Yakup da 

kaçıp,derslere devam ediyormuş.Bu hal epeyce devam edince kadıncağızın kafası 

atmış,İmam-ı Âmam’ın karşısına dikilip: 

            -Bu çocuğu bozan sensin!diye bağırmış.Arkasından devam etmiş: 

            -Bu,bir şeyi olmıyan yetim çocuktur,el örgülerimle onu doyuruyorum.İstiyorum 

ki ben öldükten sonra ufak bir kazancı olsun,kimseye muhtaç olmasın… 

            İmam-ı Âzam: 

            -Git,sen anlamıyorsun,bu çocuk fıstık yağı ile yapılmış tatlılar yiyecek,çok zengin 

olacak,deyince kadıncağız son sözünü söylemiş: 

            -Sen akılsız,bunak bir ihtiyarsın!... 

            Kadıncağız o asabiyetle çekip gitmiş,akşam ana-oğul oturup 

konuşmuşlar.Yakup: 

            -Anacığım,benim gönlüm derslerden başkasını istemiyor,deyince anası da: 

            -Ne halin varsa gör!deyip,yakasını bırakmış. 

            İmam-ı Âzam,onun harçlığını vermeye devam etmiş.İstemeden 

verirmiş.Yakup,hiç parasız kalmamış ve derslerine 16 sene devam etmiş. 

            Yakup evlenip oğlu olunca,onun ismini Yusuf koydu.Kendisi de Yusuf’un babası 

manasına gelen”Ebu Yusuf”mahlasıyla çağrıldı. 

            Ebu Yusuf,Bağdat’a gelince Abbasi halifelerinden Mehdi,ona kadılık vermiş.Bu 

vazifede iken adliye teşkilatını daha iyi duruma getirdi.  ,kadılara maaş bağlattı ve 

onların özel bir kıyafetle gezmesini temin etti. 



            Halife Hadi zamanında da aynı makamda bulunan Ebu Yusuf,Harun Reşid 

zamanında”Başkadı”oldu.Bu makamda iken devletin siyasi,idari ve mali hükümlerini 

anlatan”Kitabü’l Harac”isimli eserini yazdı. 

            Ebu Yusuf’un en büyük eseri hiç şüphesiz,Halife Harun Reşid’dir.Ona daima yol 

göstermiş;onun alim,adil olmasında mühim rol oynamıştır.Abbasiler her bakımdan en 

şa’şaalı devirlerini Harun Reşid zamanında yaşamıştır.İslam tarihinde ulema ile 

ümeranın iş birliği için en güzel misal olarak bu devir gösterilir. 

            Hocası İmam-ı Âzam,memuriyet almamak için,hayatını hapishanede 

tüketirken,Ebu Yusuf,memuriyeti kabul edip,müstakim ve mazbut hayatını devam 

ettirerek başta halife olmak üzere devlet adamlarına tesir etmiştir. 

            Bir gün yemek yerlerken Ebu Yusuf gülmüş,Harun Reşid bunun sebebini 

sorunca:”Hocamın kerameti”demiş. 

            -En fakir zamanımda İmam-ı Âzam (r.a)buyurmuşlardı ki:”Bu çocuk fıstık 

yağıyla pişmiş helva yemesini öğreniyor”.Annem inanmayıp,hocama çatmıştı.İşte fıstık 

yağıyla pişmiş helva yiyorum. 

            Ebu Yusuf’un ilmine,ahlakına hayran olan Harun Reşid bir gün şöyle der: 

            -Halife olacağıma senin gibi alim olmayı isterdim! 

            Fakat onlar birbirini tamamlamış.Zaten ilimle iktidar bir araya gelirse halkın 

yüzü güler.Cehlin saltanat sürmesi her zaman felakettir.Cehalet,bilgisizlik değil;hak ile 

batılın karıştırılmasıdır.”(H.İsmail.Sur.91/Kasım) 

Fatih Sultan Mehmed'i Yetiştiren İlim Adamları 

Prof.Dr. Ramazan Ayvallı 

İçerisinde bulunduğumuz Mayıs ayı, fethin bir sene-i devriyesini ihtiva ettiği için, biz, 

bu makalemizde, önce, bir nebze, Fatih Sultan Mehmed'den, onun eğitiminden ve 

yetişmesinde emeği geçen hocalardan bahsetmek istiyoruz. Daha sonraki 

makalelerimizde de, dünyanın en önemli hadiselerinden olan "İstanbul'un Fethi"ni 

değerlendirmek niyetindeyiz... 

Herkesçe bilindiği üzere, dünyanın gelmiş-geçmiş en büyük ve en kudretli devleti olan 

Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nda da, devletin başına geçecek olan kişiler, daha 

şehzadeliklerinden itibaren akli ve nakli ilimler, yöneticilik, siyaset, harb, taktik ve 

strateji gibi dallarda çok özel surette yetiştirilirdi. 

Çağ Açıp Çağ Kapayan Sultan 

Herkesin kabul ettiği gibi, İstanbul'u fethedip Doğu Bizans İmparatorluğu'nu yıkan ve 

bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan, Osmanlı Devletinin de Cihan İmparatorluğu olmasını 

sağlayan Fatih Sultan Mehmed Han da hususi bir eğitim görmüş, bu eğitimin kendisine 

verdiği güvenle, daha 19 yaşında iken İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş ve bu 

emelini 21 yaşında gerçekleştirmiştir. Şüphesiz ki maksat ve gayesi, Sevgili 



Peygamberimizin müjdesine layık olmaktır. Zira Şanlı Peygamberimiz: "Kostantiniyye 

(İstanbul) elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, 

asker(ordu) de ne güzel askerdir" buyurmuştur. 

Sultan II. Murad Han'ın oğlu ve 7. Osmanlı Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed'in, 

daha şehzade iken, yani henüz küçük yaşta iken, tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet 

verilmiştir. Devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrenmiştir. Kısa bir makale 

çerçevesinde hocalarını uzun uzun anlatmak mümkün değilse de, hülasaten onları 

zikretmekte fayda görüyoruz.  

İlk hocası, tarih kitaplarında kaydedildiği üzere, Molla Yegân'dır. Daha sonra, meşhur 

din ve fen alimi, zahiri ve batıni ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretlerinin 

terbiyesine verildi. Akşemseddin Efendi, Şehzadenin herşeyi ile bizzat ilgilenirdi.  

İdari yönden tecrübe kazanması için, Şehzade Mehmed, Manisa Sancak Beyliğine tayin 

edildi. Tahsiline çok önem verildiğinden, Molla Ayas gibi, devrin meşhur alimleri 

Şehzadeye hususi ders verdiler.  

Molla Gürani'nin Tatlı-Sert Eğitimi 

O senelerde hacca giden ilk Osmanlı Şeyhülislamı Molla Fenari, Mısır'da büyük 

alimlerin derslerinde yetişmiş, tefsir, hadis ve fıkıh'da yüksek alim olan Molla Gürani'yi 

beraberinde Edirne'ye getirmişti. Sultan Murad'a takdim edilen Molla Gürani, önce 

Bursa medreselerinden birine müderris tayin edildi. Daha sonra da, Şehzadeyi iyi bir 

şekilde yetiştirmesi için Manisa'ya gönderildi. Şehzade Mehmed'in mizacının sertliği, 

Molla Gürani'nin tatlı-sert eğitim metoduna yenildi ve Şehzade, kısa bir süre sonra dört 

elle ilme sarılıp, dinlenirken de teknik işlerle uğraşmaya başladı. 

Güzel bir eğitimden geçip matematik, hendese (geometri), tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve 

tarih ilimlerinde iyi şekilde yetişti. Hatta idare edeceği memleketlerden kim gelirse 

gelsin, ona kendi diliyle hitab etmek için, Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça 

öğrendi. 

Öğrendiği din bilgileriyle kendi hayat tarzını, kanun ve nizamını tanzim etti. Fen ve 

teknik bilgilerle istikbalde yapacağı savaşları kolaylaştıracak teknikler, taktik ve 

stratejiler geliştirmeye çalıştı. Tarih ve coğrafya bilgilerinde kendini yetiştirip geçmiş 

hükümdarların başlarından geçenleri öğrenerek tecrübe kazandı. Dünya cihangirlerinin 

hayatlarını dikkatle inceleyerek bunların doğru ve yanlış hareketlerine hakkıyla vakıf 

oldu ve tecrübelerinden istifade etti. Bu hadiselerin muhasebesi neticesinde planlı ve 

sistemli hareket etme fikrinin lüzumuna inandı. 

Kudretli Bir Asker ve Fikir Adamı 

Netice olarak şunu ifade edelim ki, kudretli bir asker olduğu kadar, geniş görüşlü bir 

fikir adamı olarak da yetişen Fatih, Şehzadeliği ve Padişahlığı sırasında, Fıkıh'ta Molla 

Hüsrev, Tefsir'de Molla Gürani, Molla Yegan ve Hızır Çelebi, Matematik'te Ali Kuşçu, 

Kelam'da Hocazade ve Ali Tûsi'den ilim öğrendi. Ayrıca Anconal Giriaco'dan Batı 

tarihini öğrendi.  

Görüldüğü gibi, Sevgili Peygamberimizin yukarıda arzettiğimiz müjdesine layık olan 

Fatih Sultan Mehmed Han, gerek akli, gerek nakli ilimlerde çok iyi yetişmiş, zamanının 



en mümtaz alimlerinden ilim, irfan, ahlak, fen, idarecilik gibi şeyleri öğrenmiştir. 29 

Mayıs'ta İstanbul'u fethinin bir sene-i devriyesini daha idrak edeceğimiz Fatih Sultan 

Mehmed Han'ı rahmetle yad ediyoruz. 

  

  

  

                     İNANIN,GERÇEKTEN ONLAR BİZE DİRİ GİBİ GELİYORLARDI 

Çanakkalede batan gemilerden birinden yaralı olarak denize düşen bir düşman subayı 

başından geçenleri şöyle anlatıyor: 

            “Top başında bekliyordum.Her an bir merminin başıma düşmesi 

mümkündü.Derken birdenbire müthiş bir patlama oldu.Yere kapandım,sonra dehşetli 

bir sarsıntı ile havaya fırladım ve kendimi boğazın buz gibi sularında buldumMayına 

çarpmıştık,gemimiz batıyordu.Artık hiçbir şey yapılamazdı.Yüzerek kurtulmaktan 

başka çare yoktu.Sahil yakındı,fakat sağ bacağımdan yaralanmış olduğumu ve müdhiş 

ızdırap verdiğini hissetmeye başladım.Buna rağmen sahile yüzmeye çalıştım.Karaya 

ayak atmak üzere iken pantolonum kan içinde idi.Halsiz ve bitkindim.Tüfeğine 

süngüsünü takmış bir türk neferinin  bana doğru koşarak geldiğini gördüm.Sudan 

yüzüp kurtulmuştum,ama bu süngüden kurtulamayacağımı,biraz sonra göğsüme 

saplanan süngünün sırtımdam çıkacağını peşinen kabul ederek,gözümü yumdum ve 

akibetimi beklemeye başladım.Türk askeri yanıma yaklaştı,yere diz çöktü,cebinden 

çıkardığı sargı bezi ile yaramı sardı,kaputunu çıkardı,titreyen ıslak vücuduma 

sardı.Mermi yağmuru altında koluma girdi. 

            Yavaş yavaş geriye doğru yürüdük.Türkler siperlerinde bana sıcak çay ikram 

ettiler.Kendime geldim.” 

            Ve bir Anzak askeri anlatıyor: 

            “Biz kaçarken ayaklarımıza kaput bağlıyorduk.Çünki türk askerlerinin ölüsüne 

(şehitlerine) ayakkabımızla basarız da uyanırlar diye korkuyorduk.Gerçekten onlar 

bize diriymiş gibi geliyorlardı. 

                                                                                              S 

  

  

                                                           

 

 



 GECELERİN   GÜNDÜZÜ 

  

         Ali Ulvi Kurucu anlatıyor: 

            “1970’li yıllardan birinde Endonezya’nın eski başkanlarından Dr. Muhammed 

Nasır Medine-i Münevvereye gelmişti.Kaldıkları Medine otelinde kendilerini ziyaret 

etmiştim.Selamlaşmamızdan sonra ilk sordukları sual şu olmuştu:”Bu sene de 

Türkiye’den hacı var mı?” 

            Var elhamdülillah,demem üzerine “Acaba adedi ne kadar?”diye sordular.Yüz 

elli bin,dedim.”Yüz elli bin mi?”diyerek,ağlamaya başladılar ve derhal odasındaki serili 

seccadesinin üzerine secdeye kapandılar. 

            Bu manzara karşısında hayretler içinde kaldım.Ne yapacağımı şaşırdım.Çünkü 

büyük devlet adamı üstad,secdede ağlıyordu…Hıçkırıklar sesini boğmuş,ne dediği 

anlaşılmıyordu.Secdeden kalkıp da yerlerine oturduklarında,kendilerine şöyle 

demiştim: 

            -Efendim verdiğim haber,zat-ı devletlerini çok heyecanlandırdı. 

            Bu gün sizi her zamankinden daha hisli buldum.Acaba bu hassasiyetinizin 

sebebini öğrenebilirmiyim? 

            Büyük insan,derin manalarla dolu bir “Ah!”çekerek,şu şekilde cevab verdi: 

            “Aziz dostum!Bundan evvelki görüşmelerimizde zat-ı alinize anlatmıştım ki,ben 

Lozan Muahedesini çok iyi bilen bir diplomatım.O muahedenin hedefi asliyetine göre 

Müslüman-türk bu günleri görmeyecekti.Çünki Türkiyenin başını yemek için İngiliz 

murahhasa heyeti reisi Lord Gürzon’un başkanlığındaki kuzgunlar,Türkiyenin 

hristiyan olması gerektiğini teklif ediyorlar,ve türk heyetini,bu ağır teklifi kabule 

zorluyorlardı.Şayet bu teklif Müslüman türk milletinde şiddetli tepkilere maruz 

kalırsa,türkiyenin”Laik”bir devlet olmasını ve bunun da rusyadakinden daha sert bir 

şekilde tatbik edilmesini ısrarla teklif ediyorlardı.İşte o tarihten itibaren türkiyedeki 

bazı kanun,nizamname ve tamimlerde,hep bu menhus teklifteki iman su-i kasdının icra 

ve ifasını hedef alan tesisler müşahede ediliyordu. 

            Bütün bunlardan maksad,Müslüman türkü temsil eden türk devletini,İslam 

alemini her şeyiyle koparmak idi.Zaten hilafetin ilgasıyla,Türkiye bu manevi güçten 

kendini,kendi eliyle mahrum bırakmıştı.Batılı sözde dostlarının gözüne girmek için 

aldığı bu kararla,maddi manevi öyle zararlara girmişti ki,bunların cezasını sadece 

Türkiye Müslümanları çekmiyor,bütün Müslümanlarda iştirak 

ettiriliyordu.Evet,hilafetin ilgasıyla Türkiye,gerçek dostlarına baş olmayı 

reddederken,dost görünen düşmanlarına,kuyruk olmaya zorlanıyordu.Lakin düşman 

bu,gün olur,belki kendilerine kuyruk olmasını da kabul etmezler…Laiklik ise batı 

dünyasında olduğu gibi din ve vicdan hürriyeti manasına değil de,adeta dini aleyhtarlığı 

şeklinde kabul edildi….”(Gecelerin gündüzü-adlı kitabdan) 

  



*********            

  

            “Aralık 1916’da İngiliz başbakanlığına getirilen Loyd Corc,hatıralarında şöyle 

yazar: 

            “İngiliz imparatorluğu için Türkiye ile savaşın (1.dünya savaşı)özel bir önemi 

vardı.Osmanlı halifesi İslam dünyasının başı idi ve İngiltere imparatorluğu içinde 

heryerden fazla Müslüman vardı.Bu yüzden bizim Türkiye ile savaşımız nazik bir 

işti,Türk imparatorluğu bizim doğudaki büyük ülkelerimizin deniz ve kara yolları 

üzerinde bulunuyordu.İçinde imparatorluğumuzun ana can damarı olan Süveyş su 

yolunun geçtiği Mısır,Türk hükümranlığı altında idi.Dolayısıyla imparatorluğumuzun 

gidiş geliş yolları ve doğudaki prestijimiz bakımından Türklerin bize savaş ilan eder 

etmez yenilip itibarlarını kaybetmeleri çok önemli idi…İngiliz imparatorluğunun güveni 

bakımından Türkler üzerinde çabuk zafer kazanılması yönünün gerektiği inkâr 

edilemez.” 

            “Loyd Corc,Allenby’yi Filistin savaşına gönderirken kendisinden”Kudüsü 

hristiyan alemine bir noel armağanı olarak sunmak üzere ele 

geçirmesini”ister.”(Altınoluk.Eylül-1990) 

            “Avrupadaki bazı kilise teşkilatlarının,Sovyet Yahudilerinin Filistin topraklarına 

nakli işine maddi destek sağladıkları bildirildi.Bu konuyla ilgili olarak verilen 

haberlerde kilise teşkilatlarından birinini 75 bin dolar (yaklaşık 200 milyon tl) teberru 

toplayarak Yahudi harcamalarında kullanmak üzere Siyonist İsrail hükumetine teslim 

ettiği ifade edildi.” 

             

                                ŞEYH EDEBALİ'NİN OSMAN BEYE NASİHATI 

İnsanlar vardır,şafak vaktinde doğarlar,gün batarken de ölürler! 

Dünya hayatı sanıldığı kadar uzun değildir! 

İki paralık güneşe aldanma! 

Karda,ayazda kavrulup gitme 

Güçlüsün,akıllısın,söz sahibisin!..Ama;Bunları nerede,nasıl kullanacağını 

bilmezsen,sabah rüzgarında savrulur gidersin. 

Öfken ve benliğin bir olup aklını yener!Daima sabırlı,sebatlı ol,iradene sahib olmayı 

unutma. 

Azminden dönme!...Karasız olma!... 

Çıktığın yolu,taşıyabileceğin yükü bil!... 



Her işin gereğini vaktinde yap!..İhmal etme. 

Doğru sözlü ol!..Her sözü üstüne alma. 

Sözünü unutma!...Sözü söz olsun diye söyleme!... 

Alimleri ziyaret et,huzurlarında edebli ol,Çünki onlar peygamberlerin varisleridirler. 

Ananı,atanı say!... 

Unutma!Bereket büyüklerle beraberdir. 

Sevildiğin yere sık gidip gelme,muhabbetin kalkar!... 

Üç kişiye acı;Cahiller arasında kalan alime,zengin iken fakir düşene,hatırlı iken itibarın 

kaybedene. 

Unutma ki yükseklerde yer tutanlar,aşağıdakiler kadar emniyette değildirler!... 

Ululanma,düşmanını küçük görme!... 

Savaşın başını da sonunu da sen belirle!... 

Haklı olduğun kavgadan korkma!... 

  

                                               GÜZEL   ÖĞÜTLER 

  

         Bir adam aç ve çıplak kalacak kadar yoksul düşmüştü.Bir gün bu adamın evine bir 

hırsız girdi.Yoksul adam,nasıl olsa evde çalınacak bir şeyim yok deyip hırsızı 

önemsemedi.Hırsız,evin içinde çalacak bir şey bulamadan tam çıkıyordu ki,bir köşede 

buğday çuvalına rastladı.Kendi kendine:”Vallahi bu geceki emeğimin boşa gitmesini 

istemem.İyisi mi,şu buğday çuvalını alıp götüreyim”dedi.Ev sahibi yoksul adam,hırsızın 

bu sözünü duyunca şöyle düşündü:”Bu adam,buğdayı götürüyor.Halbuki geride ondan 

başka hiçbir şeyim yok.Çıplaklığıma bir de açlık eklenecek.”Bunun üzerine v sahibi baş 

ucunda duran bastonu alarak”hırsız var”diye bağırmaya başladı.Ev sahibinin sesini 

duyan hırsız hemen kaçtı. 

            Akıllı kimse,tedbirini almalı,işini şansa bırakmamalıdır.Şansın kendisine yardım 

ettiği kimseyi örnek almak,doğru bir davranış değildir.Çünki insanlar arasında 

böyleleri pek azdır.İnsanların çoğunluğu,durumunu düzeltmek için çalışan ve kendini 

yoran kimselerden oluşur. 

            Allah,her şeye bir sınır koymuştur.Bu sınırı aşanlar,isteklerine ulaşamamakla 

karşılaşabilirler.Hem dünyası hem ahireti için çalışanların hayatı düzgün olur.Sadece 

dünya için çalışanların hayatı ise hüsrandır. 



            İnsanın hayatında üç şeye önem vermesi gerekir.Bunlardan 

birincisi,çalışmaktır.İkincisi,diğer insanlarla münasebettir.Üçüncüsü ise,öldükten sonra 

ardından güzel anılma sağlayacak işler yapmaktır. 

            Bir kimsede şu üç şey varsa,o kimsenin işi düzgün gitmez.Bu üç şeyden 

birincisi,tembellik ve umursamazlıktır.İkincisi,fırsatları kaçırmaktır.Üçüncüsü de 

kendisine her söylenene inanmaktır. 

            Akıllı kişi,kaza ve kadere inanmalıdır.Olgun davranmalıdır.Kendisi için 

istediğini,başkaları için de istemelidir.Kendi dirlik ve düzenini,başkalarının işinin 

bozulmasında aramamalıdır.”(Abdullah ibni Mukaffa) 

  

  

“ESEGINI KAYBEDEN KÖYLÜ VE CUMA NAMAZI ...”  

 

 

Adamin biri bir gün esegine bugday yükleyerek degirmene varir. Esegin sirtindaki 

bugday çuvallarini indirir indirmez esek kaçar ve kaybolur. Adam esegin pesine 

düserek aramaya koyulsa Cuma namazini kaçiracaktir.  

 

Tam bu sikisik anda adamin tarla komsusu çikagelir ve der ki, 

 

"Bugün sulama sirasi senindir; 

hemen git; nöbetini kullanarak topragina su ver. Sirani kaçirirsan bir daha nöbet sana 

gelinceye kadar tarlani sulayamazsin." 

 

Adam, Cuma namazini kaçirmamak için kaybolmus esegini aramaktan vaz geçmisken 

bu defa da basina tarla sulama derdi çikar. Dünyalik geçim bakimindan islerin her ikisi 

de biri birinden mühimdir. 

Esegin pesine düsmezse hayvancagiz tamamen kaybolabilir; 

ya da canavarlarin birine yem olur. Halbuki köylü eseksiz geçinemez. Öteye beriye 

yüklerini kim tasiyacak ve neyin sirtina binerek yolculuga çikacak?  

 

Tarla, zamaninda ve düzgün araliklarla sulanmadigi taktirde o yilki ekinler ya noksan 

olur. Ya da hiç olmaz. Bu da bir köylü için bütün ev halkinin o yil açlikla karsi karsiya 

kalmasi demektir. Ayrica bugday çuvallari da degirmende kalmaktadir. Adamin 

sirasini bekleyip ekini ögütmesi ve onu evine götürmesi lazimdir ki karisi ögle yemegine 

ekmek pisirebilsin. 

 

Adam islerin hangisine kosayim diye düsünüp dururken Cuma namazinin vakti gelip 

çatar. Hemen hatirina varliklarin biricik sahibi Allah'in kesin emri gelir.  

 

"Cuma ezani okundugu zaman, dünyalik islerinizi birakarak Allah'a ibadet etmeye 

kosunuz. Cumadan çiktiktan sonra islerinize dagilarak helal yollardan geçiminizin 

pesine düsünüz."  

 



Adam söyle düsünür: 

 

"Az sonra yüce Allah'in kesin emri beni ibadet yerine çagiracaktir. Su anda kafami 

yoran dünyalik nimetlerle birlikte daha nice nimeti bana veren O degil midir? Üstün ve 

ortaksiz bir gücün sahibi olarak, O verdigi nimetleri istedigi anda geri alip kulu 

çaresizlik içinde çiril çiplak birakacagi gibi elden kaçar gibi olan nimetleri tekrar 

kulunun eline ve emrine veremez mi? O halde tamam, hersey ne olursa olsun; 

 

ben Cuma namazina gidiyorum." 

 

 

Bu kesin karardan sonra saydigimiz bütün sikisik islerini yüzüstü birakarak camiye 

kosar. Dünya islerinin kafa yoran düsüncelerinden siyrilarak Allah'in evine gider.  

 

Hatibin okudugu hutbeyi can kulagiyla dinlerken, hafta içinde yaptigi günahlari bir bir 

aklindan geçirir; 

daha önceki Cuma namazindan çikarken artik günah islemiyecegine gönülden söz 

verdigi halde sözünü tutamiyarak yaptigi dine aykiri hareketlerden ötürü yüreginde 

derin bir pismanlik duyar. Esirgeyen ve bagislayan Allah'dan, her adimini O'nun 

emrine uygun sekilde atamadigi için samimi bir utanç duyar.  

Pismanlik ve utancinin manevi gözyaslari ile gönlünü karartan günah paslari silinir. 

Kalbinin bir hafta önceki o tatli rahatliga ve Allah (c.c.) huzurunda teslim olmusluga 

tekrar büründügünü hisseder ve sevinir.  

Fakat bu sevincin yaninda  

 

"ya ibadetlerimi yüce Allah (c.c.) kabul etmezse; 

ya farkinda olmadan agir sekilde Allah'i gücendirecek bir günah isliyor ve Allah'in 

yaygin esirgeciligini kendimden uzaklastiriyorsam"  

diye içinde bir korku ve endisenin kipirdadigi duyar. Sonra aklinda gelir ki iyi bir 

mü'min zaten her an Allah'in rahmetine güvenecek hem de O'nun korkusunu hiçbir an 

gönlünden çikarmiyacak, bu iki duyguyu ayni anda tasiyarak kendini yolun dogrusu 

üzerinde tutacaktir.  

O halde bu korkulu ve ayni zamanda ümitli hali temiz bir mü'minin özlenen halidir. 

Saglam bir mü'mine yakisir duygu ve düsünceler tasidigina ayrica sevinir. Allah'in öz 

evinde O'na bagliliklarin en samimisini sunarak Cuma namazini kildiktan ve arinmis 

bir gönülle ibadet evinden çiktiktan sonra adam, evine varir.  

 

 

Bir de ne görsün!...  

 

Namazdan önce kafasini yoran ve neredeyse Cumayi kaçirmasina sebep olmak üzere 

bulunan bütün isler, adeta kendiliginden oluvermistir. Esegi eve dönmüs, bugday 

ögütülmüs, tarlasi da sulanmistir. Yemek pisirip taze ekmek hazirlayan karisi sofrayi 

kurmus kocasinin camiden dönmesini beklemekteydi. 

 

Karisina: 

 

"bu isler nasil yoluna girdiginden dolayi içinde katmerli sevinç duyar, ve karisi olanlari 

anlatir; 

adamin birisi degirmene gitmisti, kendisinin sanarak bizim bugdaylari ögütmüs, 



çuvallari evine getirince yanlislik yaptigini anlamis ve bize göndermis. 

Esek az önce kendiliginden dönerek eve geldi. 

Komsunun tarlasini doldurup tasan su, bizim tarlaya akarak topragimizi sulamis ve iste 

isler gördügün gibi yoluna girmis."  

 

Adam bir yandan Allah'a karsi, mü'min kalabaligi ile birlikte samimi kullak borcunu 

yerine getirip gönül rahatligina kavustugundan ötürü öte yandan namaz öncesi canini 

sikan isler, zincirlemesine kendiliginden yoluna girdiginden dolayi ayrica katmerli 

sevinç duyar, kullarinin her isini yoluna koyan yüce Allah'a sükürler ederek karisi ve 

çoluk çocugu ile birlikte sofraya oturur.  

 

 

Yüce Allah (c.c.) hepimizi dünyalik isleri ugruna dini vazifelerini ihmal etmemeyi 

beceren ve böylelikle her iki dünyada mes'ut olan kullarindan eylesin, amin!... 

 

 

KAYNAK: Ermislerden Osman Efendi, Seçme Dini Hikayeler, Seda Yayinlari, Istanbul 

2000, s. 181-185 

  

                                                            GÜLÜMSEYİN 

-Elbert Hubbard’ın şu sözlerine kulak verelim;sonra da şu anlatılanları uygulamaya 

çalışalım: 

            -Gülümseyin.Öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele ruhunuzu da katın. 

            Düşmanlarınızı düşünerek zaman kaybetmeyin. 

            Korkuya kapılıp hedef değiştirmeyin. 

            Aklınızı hedefinizde yoğunlaştırın. 

            Güçlü ve faydalı olma düşüncesini zihninizde yaşattıkça gerçekten de öyle 

olmaya başladığınızı göreceksiniz.Siz ısrar ettikçe fırsatlar çıkacaktır. 

            Fikir,imanla bağlanırsa kudret haline gelir.İmanla bağlanın. 

            Cesur,açıkgöz ve neşeli olun. 

            Kalbiniz neye bağlanırsa varlığınız onun mahiyetine bürünür. 

            Bürüneceğiniz mahiyeti doğru tesbit edin. 

            Bir gülümsemenin insana hiçbir masrafı yoktur.Bu kadar basit bir sermaye ile 

elde edebileceğiniz kazançlar ise büyük olabilir. 

            Kısacık bir ana sığan gülümseme bir hafızada ömür boyu yaşayabilir. 



            Hiç kimse gülümsemenin getireceği faydaları reddedecek kadar zengin 

değildir.Hiç kimse de gülümsediği için fakir düşmez. 

            Gülümseme korkaklara güç,kederlilere neşe,hastalıklara sıhhat 

verir.Gülümseme yorgunları dinlendirir. 

            Onu satın alamazsınız,onu dilenemezsiniz,onu çalamazsınız.Onu ancak birisi isze 

gönül rızası ile verebilir.İçten gelmeyen bir gülümsemenin de kimseye faydası olmaz. 

            Size gülümseyemeyen birisine rastlarsanız,siz gülümsemenizi 

esirgemeyiniz.Çünki gülümsemeye en çok ihtiyacı olanlar gülümseyemeyenlerdir. 

            Herkesin sizi sevmesi için iki şart: 

            Gülümseyiniz.Yalnız fotoğraf çektirirken değil,fotoğraf çekerken de 

gülümseyiniz. 

                                               (Dost kazanmak ve insanları etkileme sanatı.D.Carnegie)  

             

  

  

                                                           BİR   TEBESSÜM 

            Tebessüm bedavadır;ama bazen insana bir servet kazandırabilir.Tebessüm,alanı 

zenginleştirir,fakat vereni fakirleştirmez.Bazen bir tebessümün sağlayacağı kazancı hiçe 

sayacak kadar zengin değildir.Tebessüm evde huzur,iş hayatında iyi niyetin 

sembolüdür. 

            Tebessüm yer yüzünde rastlanamıyacak derecede değerli bir 

şeydir.Satılmaz,çalınmaz,ödünç verilmez,satın alınmaz hatta bir insanın içinden koşup 

gelmedikçe onu görmek bile imkansızdır. 

            Hayatta verecek tebessümü kalmamış bir kimse kadar tebessüme ihtiyacı olan 

insan yoktur. 

            Böylece insanların sizi sevmelerini istiyorsanız,birinci kural şudur: 

            Daima gülümseyiniz. 

  

  

                                               İŞE   DOSTÇA   BAŞLAYINIZ 



            Çıplak ayakla okula gittiğim günlerden bir masal hatırlarım.Rüzgar güneşe der 

ki: 

            -Ben senden daha kudretliyim.Bak şu ihtiyarın ceketini sırtından 

fırlatıvereceğim... 

            Rüzgar esmeye başlar,fırtınaya dönüşür ama ihtiyar ceketine daha çok sarılır. 

            Güneş”Beceremedin”der. 

            -Ben daha kudretliyim.İhtiyara ceketini şimdi çıkarttıracağım. 

            Saklandığı bulutun arkasından çıkan güneş bir gülümsemeyle ortalığı 

ısıtıverir.İhtiyar ceketini çıkarır,neşe içinde yürür. 

            Güneş rüzgara döner: 

            -Nezaket ve dostluk,sertlikten kuvvetlidir. 

  

  

                                               SENİN     İNANCIN.... 

            Her doğan güneş batmaya mahkumdur. 

            Ve mutlaka batacaktır. 

            Her acı unutulacaktır. 

            Düşecektir gönüllerden yaprak yaprak. 

            Her koparılan takvim sayfası ömründen bir gün çalacaktır. 

            Farkında olduğun halde hiçbir şey yapamayacaksın. 

            Dur diyemiyeceksin geçen zamana. 

            Ve dönüp baktıkça arkana unutacaksın. 

            Yaptığın hatalardan,kendinden,mazinden... 

            Fakat mazinde seni mutlu edecek bir şey var inan. 

            -O şey ne?diye mi soruyursun? 

            Aslında sen onun ne olduğunu biliyorsun. 

            O şey;senin inancın,umudun,varlığının yegane temeli;Dinin... 



            Rabbinin sana hediye ettiği dünyadaki tüm güzelliklere taş çıkartacak kadar 

büyük mü büyük,mukaddes mi mukaddes bir ış 

  

  

                                    

   

EBCED HESABI VE GÜNEŞİN AÇISI (1) 

  

Şemsuddîn İbnu’l-Cezerî’nin Târîhu İbni’l-Cezerî diye bilinen Târîhu Havâdîsi’z-Zemân 

ve Enbâihî ve Vefeyâti’l-Ekâbir ve’l-A’yân min Ebnâih adlı tarihini okurken rastladığım 

ve sizinle paylaşmaya değer bulduğum bir risaleden bahsedeceğim bugün. Bu eserinde 

İbnu’l-Cezerî, pek çok ilim dalında mütebahhir, Fıkh’ı İzzuddîn b. Abdisselâm ve 

Hadis’i hafız el-Münzirî gibi döneminin zirve isimlerinden tahsil etmiş bulunan, sadece 

ulum-u diniye sahasında değil, müsbet bilimler alanında da yetkinliğini isbat etmiş olan 

Şafiî alim Zeynuddîn Ebû Hafs Ömer b. Mekkî’nin (691/1291) –ki müellifin hocasıdır– 

kısa bir risalesine yer verir (I, 125-7) 

Güneşin yerden yükseklik açısının son derece pratik bir yöntemle tesbitini anlatan bu 

risalenin muhtevasına geçmeden burada bir hususu zikretmem gerekiyor: Târîhu İbni’l-

Cezerî’nin elimdeki baskısına (başka baskısı bulunup bulunmadığını bilmiyorum) 

“muhakkık” sıfatıyla imza atmış olan Prof. Dr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî’nin, işbu 

tahkik işini akademik ve ilmî titizliğin gerektirdiği ölçülerde yerine getirdiğini söylemek 

ne yazık ki mümkün değil. Tabiatıyla bu durum, muhtevasını aktarmaya çalışacağım 

risale için de geçerli. Dolayısıyla aktarımda meydana gelebilecek muhtemel “teknik” 

hatalar konusunda işin erbabının beni mazur göreceğini umarım. 

Başlığı “Güneşin Yüksekliğinin Aletsiz Ölçümü” şeklinde verilen risalede, yüksek ve 

zirvesi düzlük olan bir tepeye çıkılması ve gölgeyi öne (güneşi arkaya) alarak gölgenin 

ölçülmesi önerildikten sonra şöyle deniyor: “Eğer gölgen boyunla eşit ve boyun iki zira’ 

(1 zira’ yaklaşık 61 cm’dir) ve 6_ ayak uzunluğunda ise, güneşin yüksekliği 45 derecedir. 

Eğer gölgen boyundan farklı uzunlukta ise ya boyundan kısa veya uzundur. Kısa ise, 

aşağıdaki beytin ilk kelimelerini aklında tut.” 

Bu ifadelerden sonra “beyit” olarak verilen cümlenin kelimeleri anlamsız bir diziliş arz 

ettiği için ben tek tek harfleri zikretmeyi tercih edeceğim: He, Hemze, Tı, Ra, Ye, Ze, Ha 

(noktasız), Kef, Lem, Dal, Lem, Ze, He, Mim, Te, Vav, Mim, Mim, He, Fe, Lamelif. 

(Risale, bu harflerin güneşin açısını ölçmede nasıl kullanılacağını şu şekilde anlatarak 

devam ediyor: 

  

“Diyelim ki gölge, 4 ayak uzunluğunda olsun. Bu durumda beytin dördüncü kelimesinin ilk 

harfleri alınır. Bunlar Dal ve Lamelif’tir. İlk harf olan Dal, zıll-u mahfuz (buna “sabit 



gölge” diyelim)’dur. Sonra gelen harf ise Lamelif’tir ki, sayı değeri 31’dir. (Lam’ın Ebced 

hesabındaki değeri 30, Elif’inki 1’dir.) Bu rakamı 90’dan çıkar. Kalan 59 rakamı, güneşin 

o vakitteki yükseklik açı değeridir. 

“Eğer gölgenin uzunluğu 2/3 ve 1/3 gibi kesirli bir rakama tekabül ediyorsa, mezkûr beytin 

üçüncü kelimesini alırız. (Ha, Kef, Dal harfleri.) İlk harf zıll-u mahfuz’dur. Kalan 

harflerin sayı değeri 24 (Dal 4, Kef 20)’dür. Beyitte bu kelimeden sonra gelen kelime Dal 

ve Lamelif harflerinden oluşmakta (ve bunların Ebced hesabındaki sayı değeri 30+1=31 

yapmakta)dır. (Burada zıll-u mahfuz’un karşılığı olan Dal harfinin sayı değerinin 

hesaba katılmadığına dikkat edilmelidir.) Sonra 24 ile 31 arasındaki farka bak, ki 7’dir. 

Bu durumda gölgenin uzunluğu 3_ olarak takdir edilir. Burada 3’e 1/3 eklenmiş ve elde 

edilen toplam, 24 rakamına ilave edilmiş olmaktadır (27_). Bu rakam, o vakitte güneşin 

yüksekliğidir. (Burada bir okuma hatası veya atlama olmalı.) Bu rakamı 90’dan 

çıkardığında elde edeceğin 63_ sayısı, güneşin o vakitteki yükseklik açısıdır. Diğer 

kesirlerde de aynı yöntem uygulanır.”(Milli gaz.7-6-2003. Ebubekir Sifil) 

  

  

  

  

GAZALİ VE HAYDUTLAR 

  

Gazali Tus ahalisinin meşhur, müslüman bir bilginiydi. (Tus, İran’da Meşhed yakınında 

bir köydür). O zamanlar, yani hicri beşinci yüzyılda Nişabur, o bölgenin en büyük ilim 

merkeziydi. Ve bir üniversite sayılırdı. O bölgedeki talebeler, tahsil için Nişabur’a 

gelirdiler. Gazali de, işi gereğince, Nişabur ve Cürcan’a geldi, yıllarca aşırı arzu ve 

isteğiyle hocaların ve faziletli kimselerin huzurunda üstünlüğünü gösterdi. Bildiklerinin 

unutulmaması, elde ettiği öğreti ve tecrübelerini kayb etmemesi için onları düzenli bir 

şekilde yazar ve defter haline getirirdi. Yıllardır verdiği emeğin mahsulü olan bu 

defterleri tatlı canı gibi severdi.  

Yıllar sonra, vatanına dönmeye karar verdi. Defterlerini düzenleyip bükerek torbanın 

içine koymuştu. Kafileyle birlikte vatanına doğru yola koyuldu. 

Tesadüfen kafile, bir kısım hırsız ve eşkiya ile karşılaştı. Hırsızlar kafilenin önünü 

kestiler. Malları ve istedikleri şeyleri birer birer topladılar. Sıra Gazali ve eşyasına geldi. 

Hırsızların eli o torbaya gidince Gazali, yalvarıp yakarmaya başladı: “Bundan başka ne 

varsa alınız, bir tek bunu bana bırakınız” dedi.  

Hırsızlar, kesin olarak bu kapalı şeyin içinde kıymetli bir mal bulunduğunu sandılar. 

Torbayı açtılar, bir avuç karalanmış kağıttan başka bir şey görmediler. “Bunlar nedir, 

neye yarar?” diye sordular. 

Gazali, “Size yaramayan şeyler, bana yarar” dedi. 



Neye yarar? 

     Bunlar, benim bir kaç senelik tahsilimin ürünüdür. Bunları benden alırsanız, 

bilgilerim boşa, yıllardır ilim tahsilindeki zahmetlerim heba olup gider.  

     Gerçekten senin bilgilerin bunda mı?  

     Evet! 

     Yeri bohça içi olan ve çalınması da mümkün olan bilgi, ilim değildir. Git de haline 

bir çare düşün, dedi.  

Bu, sıradan basit söz, istidatlı ve akıllı Gazali’nin ruhani durumunu sarstı, o güne kadar 

papağan gibi hocadan dinlediklerini, defterlere kaydeden Gazali, ondan sonra çalışarak, 

beynini düşüncelerle beslemeyi, daha çok düşünmeyi, araştırmayı ve faydalı konuları, 

zihin defterine işlemeye karar verdi.  

Gazali; “düşünce hayatıma yol gösteren öğütlerin en iyisini, yol kesen bir hırsızın 

dilinden işittim.”der.[1][1] 

 

  

 

[1][1] - Gazzali Name S. 116 

  

                                    HZ .   ESMA BİNTİ  ÜMEYS 

  

            İslamiyetin ilk yıllarıydı.Müşrikler dayanılmaz işkencelerle Müslümanları 

dinlerini terk etmeye,Müslüman olma temayülünde olanları da korkutup sindirmeye 

çalışıyorlardı.Fakat güçlerini imanlarından alan sahabiler,zerre kadar taviz 

vermiyorlar,inançlarında sebat ediyorlardı. 

            Bu durum peygamberimizi üzüyordu.Bir gün sahabilere isterlerse Habeşistana 

hicret edebileceklerini söyledi.Bu teklif üzerine 15 kişilik bir grup Habeşistana hicret 

etti.Habeş hükümdarı muhacirlere çok iyi davrandı.Onlara izeet ve ikramda 

bulundu.Peygamberimiz bunu haber aldığında çok sevindi.Diğer Müslümanlara da 

hicret etme tavsiyesinde bulundu.Böylece 82-si erkek,10’u kadın olmak üzere 92 kişi 

daha Allah yolunda yurtlarından,yuvalarından ayrılarak hicret ettiler. 

            İşte bunlardan biri de hz.Esma binti Ümeys’di.Esma peygamberimizin amcasının 

oğlu Hz.Cafer ile evliydi.Bu bahtiyar ailenin Habeşistan da üç tane çocukları dünyaya 

geldi.Hz.Esma ve Cafer diğer muhacirlerle beraber uzun müddet orada kaldılar.H.7. 

yılında da Medine’ye hicret ettiler.Böylece iki hicret sevabı birden kazandılar. 
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            Hz.Esma peygamberimizin hanımlarını sık sık ziyaret eder,onlarla sohbette 

bulunurdu.Bir gün yine bu maksadla Hz.Hafsa2nın ziyaretine gitmişti.Biraz 

sonra,Hafsa’nın babası Hz.Ömer geldi.Hz.Esma’ya”Biz sizi hicrette geçtik”diye latife 

yaptı.Esma çok üzüldü.Hz.Ömere şu mukabelede bulundu: 

            “Hayır ya Ömer,öyle değil.Çünki siz rasulullahın yanındaydınız.O aç olanlarınızı 

doyuruyor,cahillerinize de nasihat ediyordu.Fakat bizler düşman toprağındaydık.Bu da 

Allah ve rasulü uğrundaydı.Bu arada rasulullah geldi.Hz.Esma üzgündü.Hz.Ömerin 

sözünü söyledi.peygamberimiz (SAM) onu sevindiren şu müjdeyi verdi:Ömer ve 

arkadaşlarının bir hicreti,sizin ise ey gemi yolcuları,iki hicretiniz vardır”Hz.Esma için 

peygamberimizin bu müjdesinden daha büyük bir şey 

düşünülemezdi.Duygulandı.Sevinçten gözleri yaşardı. 

            Hz.Esma bir şey yapacağı zaman onu mutlaka peygamberimize sorar ve o 

meselede rasulullahın emri üzere hareket ederdi.Bir gün:”Ya rasulallah,çocuklarıma 

nazar değiyor.Şifa niyetiyle birisine okutayım mı?”diye 

sordu.Peygamberimiz”Evet,okut.Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı,göz değmesi 

olurdu”buyurdu. 

            Hz.Esmanın 9 tane kız kardeşi vardı.Hepsi de Müslüman 

olmuştu.Peygamberimiz onlara”İmanlı kızkardeşler” ünvanını vermişti.Onlar bu 

ünvanı çok sevdiklerinden,devamlı öyle çağrılmayı arzu ederlerdi. 

            Hz.Esma Hz.Cafer ile birlikte örnek bir aile hayatı geçiriyordu.Bir eşin yapması 

gereken bütün vazifeleri eksiksiz olarak yerine getiriyor,saygıda kusur 

etmiyordu.Birlikte mesud bir hayat yaşıyorlardı.Günler böyle geçiyordu. 

            Hicretin 8. yılıydı.Peygamberimiz Rumlarla savaşmak üzere bir ordu 

hazırladı.Ordunun başına Zeyd bin Harise’yi kumandan tayin etmişti.O şehid edilirse 

kumandayı Hz.Cafer alacaktı. 

            Hz.Cafer hanımıyla vedalaştı,çocuklarını öptü,okşadı.Sonra da ayrıldı.Ordu 

Medine’den ayrılırken,Hz.Esma sanki bir daha görüşmiyeceklerini hissediyordu. 

            Haftalar sonra,İslam ordusu Bizanslılarla Mute mevkiinde karşılaştı.Düşman 

sayı ve silahça çok üstündü.Fakat Medineden ayrılırken şehid olma düşüncesiyle yola 

çıkan mücahidler buna ehemmiyet vermediler.Kahramanca hücuma geçtiler.Büyük bir 

savaş oldu.Sonuçta zafer Müslümanlarındı.Fakat Hz.Cafer şehid düşmüştü.Vücudunda 

doksanın üzerinde kılıç ve mızrak yarası vardı.Ayrıca iki kolu da kesilmişti. 

            Cenâb-ı Hak, sevgili habibine savaş meydanını olduğu gibi gösterdi.Rasulullah 

Hz.Caferin şehid düştüğünü,Cenâb-ı Hakkın kesilen kollarına bedel iki kanat verdiğini 

ve onlarla Cennete uçtuğunu ashabına haber verdi.Bundan böyle 

Hz.Cafer,”Tayyar”(uçan) ve “Zülcenaheyn”(iki kanatlı) ünvanıyla anıldı. 

            Hz.Esma ve çocukları Hz.Cafer’in yolunu gözlüyorlardı.Şehid olduğundan 

haberleri yoktu.Peygamber efendimiz Hz.Cafer’in evine gitti.Hz.Esmadan çocukları 

sordu.Hz.Esma çocukların ellerinden tutarak Peygamberimize getirdi.Yüzlerini 

yıkamış,saçlarını taramıştı.Rasulullah onları bağrına basdı,öptü,kokladı.Bu arada 

mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı. 



            Onun bu hali Hz.Esmayı şüphelendirdi,”Annem babam sana feda olsun,niçin 

ağlıyorsunuz ya rasulullah?Yoksa Cafer ve arkadaşlarından size acı bir haber mi 

geldi”diye sordu. 

            Peygamberimiz(ASM):”Evet,onlar bugün şehid oldular”buyurdu.Hz.Esma bu 

haber karşısında kendini tutamadı.Ağlamaya ve dövünmeye başladı.Peygamberimiz 

(ASM) onun bu halini hoş karşılamadı ve”Ey esma,ağzından uygunsuz ve kaba söz 

kaçırma.Göğsünü de dövme”buyurdu. 

            Kadınlar Hz.Esmanın başına toplandılar.Rasulullah da kalkıp evine 

gitti.Hanımlarına”Onlar yemek yapabilecek durumda değillerdir”buyurdu.Yemek 

yapıp Cafer’in evine göndermelerini söyledi.Bunun üzerine Hz.Cafer’in evine üç gün 

yemek yapıp gönderildi.İslam tarihinde cenaze evine gönderilen ilk yemek bu oldu. 

            Peygamberimiz(ASM) üç günden sonra tekrar Hz.Cafer’in evine 

uğradı.Yetimleri himayesi altına almak istiyordu.Hz.Esmayı sevindiren şu müjdeyi 

verdi”Bugünden sonra artık kardeşime ağlamaBu çocukalrın geçim ve bakımı hakkında 

da hiç endişelenme.Dünyada ve ahirette onların velisi benim.” 

            Hz.Esma altı ay kadar dul kaldı.Hz.Ebubekir İslam davası uğrunda çile çekmiş 

bu kadını himayesi altına almak istiyordu.Ona evlenme teklifinde bulundu.Hz.Esma bu 

teklifi kabul etti.Böylece aile kendisine hayırlı bir hami buldu. 

            Peygamberimizin duasına mahzar olan ve”Amellerim içersinde en güvendiğim 

şey bu duadır”diyen Hz.Esma,birkaç tane de hadis rivayet etti.Bunlardan birisi şu 

mealdedir: 

            “Resulullah(SAM) kendisini üzen bir durumla karşılaştığında veya sıkıntı ve 

keder geldiğinde”Benim Rabbim Allah’tır.O’na hiçbir şeyi ortak koşmam”derdi.” 

            Hz.Ebunekirin vefatından sonra Hz.Ali ile evlenen Hz.Esma,hicretin 40.yılında 

vefat etti.Allah ondan razı olsun.”(Bizim Aile.sayı.13) 

  

  

  

                                               E T İ K E T 

  

            İhtiyar kadın torbasındaki ip yumaklarını bakkala gösterir.Alırmısın, evladım? 

der. 

            Bakkal yumaklara bakar,evirir,çevirir;dudak büker: 

            -İyi eğilmemiş,nemli…der ve istediği fiyata alır. 



            Birkaç gün sonra bir müşteri gelir,ip sorar.Bakkal ipleri öve öve bitiremez. 

            -Düzgün eğrilmiştir,kurudur,yaz yünündendir,yayla malıdır… 

            Nihayet istediği fiyata satar. 

            Bu sefer içeriye kambur bir ihtiyar girer ve: 

            -Evladım şu mecidiyeyi al,beni şu rafa koy da kıymetleneyim…Bakkal beyninden 

vurulmuşa döner.Hakikati bir anda kavrar ve ihtiyara talebe olur.Onun mektebinde 

ders görür ve anlar ki; 

            -“Yalanla kazanılan,ayıbı gizlenerek satılan malda hayır yoktur,haramdır.Ve 

ibadetlerin kabul edilmesinde en baş şart helal kazanmak,helal lokma yemektir.Üstünde 

haram elbise,midesinde haram gıda bulunan insanın ibadeti kabul olmaz.” 

            Diploma insanlara etiket olalıdan beri bu gerçekler unutuldu.Sun’i gübre ile 

beslenmiş tatsız fakat gösterişli elmaların etiketi ile yüksek tahsil etiketi fark edilmez 

oldu.Maarifin yıktığını etiket tamir edebilir mi?”(H.İsmail) 

  

                                                BU ADAMI KİMSE  DURDURAMAZ 

Bu Adamı Kimse Durduramaz (Jeff Yalden)  

 

Glenn Cunningham beş yaşında bacakları feci şekilde yandıktan sonra sakat kalmış ve 

yaşamının geri kalanını tekerlekli sandalyeye mahkum geçirir düşüncesiyle doktorlar 

tarafından kendi haline bırakılmıştı. ‘Bir daha yürümesi mümkün değil. Hiç şansı yok’ 

demişlerdi.  

 

Doktorlar bacaklarını incelemişler,ama Glenn’nin kalbini dikkate almamışlardı. O 

doktora kulak asmadı ve yürümeye çalıştı. Yatakta yata yata zayıf kalan kıpkırmızı 

bacakları yara içindeydi. Glenn,’Gelecek hafta,yataktan kalkacağım ve yürüyeceğim’ 

dedi. Bunu başardı.  

 

Annesi perdeyi açtığında Glen’in bahçedeki eski tırmığa nasıl ulaştığını camdan 

izlediğini anlatıyordu. Her birini bir elinde tutarak çarpılmış bacaklarına hareket 

kazandırmıştı. Her bir adımda acıyı yaşayarak, yavaş yavaş yürümeye başladı. Önce 

hızlı hızlı yürümeye başladı,pek zaman geçmeden de koşmaya. Koşmaya başladıktan 

sonra daha kararlı biri olup çıkmıştı.  

 

‘Hep yürüyeceğime inandım ve başardım. Şimdi de herkesten daha hızlı koşacağıma 

inanıyorum.’ Bunu da başardı.  

 

1934 yılında 4.06’yla dünya rekorunu kırarak maratonda da kendini ispat etmişti. 

Madison Sguare Garden’da yüzyılın en başarılı atleti olarak onurlandırılmıştı.  

 

  



  

                                               D  O  K  T  O  R 

  

         Yatakta yatan adam,başucundaki genç doktora: 

-Allah senden razı olsun evladım,dedi.Bu ameliyatı yapmak için yurtdışından buraya 

kadar gelmeni,yaşadığım sürece unutmayacağım. 

Ameliyat edilen hasta,büyük bir hastahanenin başhekimiydi.Tedavisi sadece yurtdışında 

mümkün görülen hastalığı aniden artınca,çoğu öğrencisi olan diğer doktorlar onun 

böyle bir yolculuğa dayanamayacağını anlamışlar ve az bir kurtarma ümidine rağmen 

bu işi üstlenmeye karar vermişlerdi.Fakat o hastalığın sayılı uzmanlarından olan bu 

genç doktor,nereden haber almışsa almış ve bir Hızır gibi yetişip onu kurtarmıştı. 

Yaşlı doktor,yattığı yerden genç adamın elini tutuyor ve onu bırakmamak için 

durmadan konuşuyordu.O elleri okşar gibi sıvazlarken: 

-Ben,doğum uzmanıyım,diye devam etti.Bir zamanlar anne karnındaki bir bebeğin 

sakat olduğunu anlamış,onu bu şekilde yaşamaktansa,öldürmeyi düşünürken,kıyamayıp 

doğmasına müsaade etmiştim.Sapasağlam yavruları bile ana rahminde öldürenlere 

inat,onun yaşamasını istediğim için,hayatta bildiğim o tek iyiliğime karşılık Allah seni 

bana göndermiş olmalı. 

Genç doktor,ellerini gevşetip biraz geriye çekildi ve dizlerinden aşağısı takma olan 

bacaklarını gösterirken: 

-Ben de öyle düşünüyorum ewfendim,diye gülümsedi.Kurtardığınız o 

çocuk,bendim.”(Cüneyd Suavi) 

  

                                        ELMALILI MEHMET HAMDİ YAZIR'IN DUASI 

İlâhi!Hamdini sözüme sertac ettim,zikrini kalbime mi’rac ettim,kitabını kendime 

minhac ettim.Ben yoktum var ettin,varlığından haberdar ettin,aşkınla gönlümü bîkarâr 

ettin.İnayetine sığındım,kapına geldim;hidayetine sığındım lutfuna geldim;kulluk 

edemedim affına geldim;şaşırtma beni,doğruyu söylet;neş’eni duyur,hakikati öğret,sen 

duyurmazsan ben duyamam,sen söyletmezsen ben söyleyemem.Sen sevdirmezsen ben 

sevdiremem;sevdir bize hep sevdiklerini,yerdir bize hep yerdiklerini,yâr et bize 

erdirdiklerini. 

            Sevdin Habibini kâinata sevdirdin;Sevdin de hil’at-i Risaleti giydirdin;Makam-ı 

İbrahimden makam-ı Mahmuda edirdin.Server-i asfiya kıldın,hatemi enbiya 

kıldın,Muhammed Mustafa kıldın.Salât-ü selâm,tahiyyat-ı kirâm,her türlü ihtiram 

ona,onun âl-ü ashab-ü etbaîna ya Rab!.. 

  



  

                                                  D   O   L   M   U   Ş 

Bir acelesi olduğunu,onu görür görmez anlamıştım.Sağanak halinde yağan yağmura 

aldırış bile etmiyor ve bükülmüş beline rağmen sağa sola koşuşuyordu. 

            Yanına sokularak: 

            “Hayrola teyzeciğim,dedim.Bir derdiniz mi var? 

            Sıcak bir tebessümle: 

            -Buraların yabancısıyım evladım,dedi.Hastane tarafına gidecek bir arab 

arıyorum.Biraz beklerseniz aynı dolmuşa binebiliriz,dedim.Oraya geldiğimizde size 

haber veririm. 

            Teşekkür ederek yanıma yaklaştı ve küçük bir çocuk gibi şemsiyemin altına 

girdi.Nurlu yüzü yağmur damlacıklarıyla ıslanmış ve yanakcıkları pempe pembe 

olmuştu. 

            Torunlarımdan biri menenjit geçirdi,diye devam etti.Ziyaret saati bitmeden 

dolaşmak istemiştim. 

            Saatime baktıktan sonra: 

            -Yirmi dakikanız var,dedim.Hastaneye yakın ama bu havada pek araba 

bulunmuyor. 

            Durağa herkesten geldiğimiz için,dolmuşa da rahatca bineceğimizi 

zannediyorum.Ancak araba yanaştığında arkamızda duran dört beş kişinin bir anda 

hücum ettiğini gördüm. 

            İçeriye doluşan ve arkadaş oldukları anlaşılan adamlara: 

            İlk önce biz gelmiştik,dedim.Sırayı bozmaya hakkınız var mı? 

            Ön koltukta oturanı: 

            -Hak istiyorsun,Hakkariye gideceksin arkadaşım,dedi.Hem oradaki haklardan 

K.D.V’de alınmıyormuş. 

            Bu laf üzerine attıkları kahkahalarla bindikleri araba sarsılmış,allak bullak 

olmuştu. 

            Sakinleşmeye çalışarak;Ben biraz daha bekleyebilirim,dedim.Ama şu ihtiyar 

teyzenin hastaneye yetişmesi gerekiyor. 

            Bu defa şöför söze karışıp: 



            -Teyzenin arabaya falan ihtiyacı yok be kardeşim,dedi.Okuyup üfledi mi 

hastaneye uçuverir. 

            Tekrar kopan kahkahalarla birlikte araba uzaklaşıp gitti.Yaşlı kadına 

baktım,tevekkülle susuyordu. 

            Beş on dakika sonra gelen başka bir dolmuşa onunla beraber bindim ve 

şoföre,teyzeyi hastanede indirmesini söyledim.Yaşlı kadın,yapacağı ziyaretten ümitsiz 

görünmesine rağmen şikayet etmiyordu.Üstelik trafik de yarı yolda tıkanıp kalmıştı. 

            Şoför yolun  bu durumu hayra alamet değil,dedi.Sebebini anlasam iyi olacak. 

            Arabayı çalışır vaziyette bırakıp ileriye doğru yürüdü ve biraz sonra 

döndüğünde: 

            -Kısmete bak yahu,dedi.Bizden önce kalkan dolmuşa kamyon çarpmış. 

            Heyecanla:Bir şey olmuş mu diye atıldım yani yaralı falan var mı? 

            -Herhalde diye cevab verdi.Dolmuşta bulunanları,teyzenin gideceği hastaneye 

kaldırmışlar. 

            Göz ucuyla yaşlı kadına baktım,yorgun dudaklarıyla bir şeyler 

mırıldanıyor.Sanki onlar için dua ediyordu. 

            Şoför,koltuğuna yavaşça otururken: 

            -Kısmet işte,diye tekrarlayıp duruyordu.Sen kalk koca bir kamyonla çarpış  

hemde Türkiye’nin öbür ucundan gelen Hakkari plakalı bir kamyonla. 

                                                                                              Cüneyd Suavi 

  

  

     

                            EBUBEKİR SIDDIK (R.A)'IN RÜYASINDA GÖRDÜKLERİ 

Ebu Bekir Sıddik ( R.A.) garip bir riya görüp,u 

ykusunda ağlamaya başlar.Öyle ağlar ki,evin dışından duyulur.Bu sırada Ömer bin 

Hattap ( R.A.) oradan geçer.Ağlama sesini duyunca,kapıyı çalar.Ebu Bekir Sıddik 

uykusundan uyanıp,kapıya koşar,gözlerinden yaşlar aktığı halde kapıyı açar.Hazreti 

Ömer onu görür ve kendisine : 

- Bu ağlamak nedir ? diye sorar. Ebu Bekir : 



- Sahabeleri buraya topla ki,sana anlatayım, der. 

Bunun üzerine Hz.Ömer bütün sahabeleri oraya toplar.Ebu Bekir ( R.A.) anlatmaya 

başlar. 

- Rüyamda kıyametin koptuğunu gördüm.Bir takım insanları,parlayan yıldızlar gibi 

minberlerin üzerinde buldum.Meleğe : " Bunlar kimdir ? " diye sordum.Melek : 

- Onlar peygamberlerdir.Hazreti Muhammed Mustafa ( S.A.S.)'i bekliyorlar.dedi.Ben : 

- Muhammed ( S.A.S.) nerededir ? Beni onun yanına götür.Ben onun hizmetçisi ve 

sahabelerinden Ebu Bekir'im,dedim. 

Melek beni onun yanına götürdü.Onu Arş'ın altında,sarığını önüne koymuş,sağ elini 

Arş'a uzatmış,sol elini uzatıp cehennemin kapılarını kapamış bir halde gördüm.O,bu 

haliyle şöyle niyazda bulunuyordu : 

- Ey Allah'ım,ümmetimi bağışla.Onların içinde alimler,salihler,hacılar,umre 

yapanlar,gaziler,mücahitler vardır. 

Böyle niyazda bulunurken,gaipten şöyle bir bir nida geldi : 

- Ey Muhammed ( S.A.S.),sen itaat edenleri zikrediyorsun,diğerlerini 

anmıyorsun.Zalimleri,şarap içenleri,zina yapanları,faiz yiyebleri,bunlarıda zikret. 

Bunun üzerine peygamber Aleyhisselam şöyle niyazda bulundu : 

- Ey Allah'ım,onlar senin buyurduğun gibidirler.Fakat,onlardan hiçbiri sana ortak 

koşmamıştır,puta tapmamıştır,sana çocuk isnad etmemiştir,Tevhidi bırakmamıştır.Ey 

Allah'ım,onlar hakkındaki şefaatımı da kabul buyur.Onlara olan merhametimide 

kendilerine ulaştır,diye yalvardı. 

Ben kendisine çok acıdığım için : 

- Ya Muhammed ( S.A.S.),kendine acı,dedim.O : 

- Ya Ebu Bekir,ümmetime şefaat etmek için Rab'bime niyazda bulundum.Rab'bimde 

kabul buyurdu,dedi. 

Hazret-i Peygamber'e : 

- Hepsinemi,yoksa bazısına mı ? diye sordum.Tam o anda sen kapıyı çalıp beni 

uyandırdın ve cevap almaya vakit bırakmadın,ey Hattap oğlu Ömer. 

Hazret-i Ebu Bekir,Hazret-i Ömer'e böyle söylediği anda bir de bakalrı ki,gaipten bir 

ses üç kere : 

 

diye sesleniyor.Her ikisi de " El-Hamdü Lillah" diyerek şükrettiler. 



                        BEŞİKTE KONUŞANLARIN KISSASI 

4959 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: "Üç kişi dışında hiç kimse beşikte iken konuşmamıştır. Bunlar: Hz. İsa 

İbnu Meryem aleyhima's-selam, Cüreyc'in arkadaşı.  

Cüreyc, kendini ibâdete vermiş âbid bir kuldu. Bir manastıra çekilmiş orada ibadetle 

meşguldü. Derken bir gün annesi yanına geldi, o namaz kılıyordu.  

"Ey Cüreyc! (Yanıma gel, seninle konuşacağım! Ben annenim)" diye seslendi. Cüreyc:  

"Allahım! Annem ve namazım (hangisini tercih edeyim?" diye düşündü). Namazına 

devama karar verdi.  

Annesi çağırmasını (her defasında üç kere olmak üzere) üç gün tekrarladı. (Cevap 

alamayınca) üçüncü çağırmanın sonunda:  

"Allahım, kötü kadınların yüzünü göstermedikçe canını alma!" diye bedduada bulundu. 

Beni İsrail, aralarında Cüreyc ve onun ibadetini konuşuyorlardı. O diyarda güzelliğiyle 

herkesin dilinde olan zâniye bir kadın vardı.  

"Dilerseniz ben onu fitneye atarım" dedi. Gidip Cüreyc'e sataştı. Ancak Cüreyc ona 

iltifat etmedi.  

Kadın bir çobana gitti. Bu çoban Cüreyc'in manastırı(nın dibi)nde barınak bulmuş 

birisiydi. Kadın onunla zina yaptı ve hâmile kaldı. Çocuğu doğurunca:  

"Bu çocuk Cüreyc'ten!" dedi. Halk (öfkeyle) gelip Cüreyc'i manastırından çıkarıp 

manastırı yıktılar, (hakaretler ettiler), kendisini de dövmeye başladılar, (linç 

edeceklerdi). Cüreyc onlara:  

"Derdiniz ne?" diye sordu.  

"Şu fahişe ile zina yaptın ve senden bir çocuk doğurdu!" dediler. Cüreyc:  

"Çocuk nerede, (getirin bana?)" dedi. Halk çocuğu ona getirdi. Cüreyc:  

"Bırakın beni, namazımı kılayım!" dedi. Bıraktılar ve namazını kıldı. Namazı bitince 

çocuğun yanına gitti, karnına dürttü ve:  

"Ey çocuk! Baban kim?" diye sordu. Çocuk: "Falanca çoban!" dedi. Bunun üzerine 

halk Cüreyc'e gelip onu öpüp okşadı ve: "senin manastırını altından yapacağız!" dedi. 

Cüreyc ise:  

"Hayır! Eskiden olduğu gibi kerpiçten yapın!" dedi. Onlar da yaptılar.  

(Üçüncüsü): Bir zamanlar bir çocuk annesini emiyordu. Oradan şahlanmış bir at 

üzerinde kılık kıyafeti güzel bir adam geçti. Onu gören kadın:  



"Allah'ım şu oğlumu bunun gibi yap!" diye dua etti. Çocuk memeyi bırakarak adama 

doğru yönelip baktı ve:  

"Allahım beni bunun gibi yapma!" diye dua etti. Sonra tekrar memesine dönüp emmeye 

başladı."  

Ebu Hureyre der ki: "Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı, şehadet parmağını 

ağzına koyup emmeye başlayarak, çocuğun emişini taklid ederken görür gibiyim."  

(Resulullah anlatmaya devam etti:)  

"(Sonra annenin yanından) bir kalabalık geçti. Ellerinde bir câriye vardı. Onu 

dövüyorlar ve:  

"(Seni zâni seni!) Zina yaparsın, hırsızlık yaparsın ha!" diyorlardı. Câriye ise:  

"Allah bana yeter, o ne iyi vekildir!" diyordu. Çocuğun annesi:  

"Allahım çocuğumu bunun gibi yapma!" dedi. Çocuk yine emmeyi bıraktı, câriyeye 

baktı ve:  

"Allahım beni bunun gibi yap!" dedi. İşte burada anne-evlat karşılıklı konuşmaya 

başladılar: (Anne dedi ki:  

"Boğazı tıkanasıca! Kıyafeti güzel bir adam geçti. Ben: "Allahım, oğlumu bunun gibi 

yap" dedim. sen: "Allahım! Beni bunun gibi yapma!" dedin. Yanımızdan cariyeyi 

döverek, zina ve hırsızlık yaptığını söyleyerek geçenler oldu. Ben: "Allahım, oğlumu 

bunun gibi yapma" dedim. sen ise: "Allahım, beni bunun gibi yap!" dedin).  

Oğlu şu cevabı verdi:  

"Güzel kıyafetli bir adam geçti. Sen: "Allahım, oğlumu bunun gibi yap!" dedin, ben ise: 

"Allahım beni bunun gibi yapma!" dedim. Yanımızdan bu câriyeyi geçirdiler. Onu hem 

dövüp hem de: "Zina ettin, hırsızlık ettin!" diyorlardı. Sen: "Allahım, oğlumu bunun 

gibi yapma!" dedin. Ben ise: "Allahım, beni bunun gibi yap!" dedim. (Sebebini 

açıklayayım:) O atlı adam cebbâr zalimin biriydi. Ben de: "Allahım beni böyle yapma!" 

dedim. "Zina ettin, hırsızlık ettin!" dedikleri şu zavallı cariye ise ne zina yapmıştı, ne de 

çalmıştı! Ben de "Allahım beni bunun gibi yap!" dedim." 

Buhari, Enbuya 50, Amil fi's-Salât 7; Müslim, Birr 7, 8, (2550). Metin Müslim'den 

alınmadır. 

 

  

  

                                   



 ŞEYTANIN SEVMEDİKLERİ 

  

         Enes bin malik (ra) anlatıyor: 

-Bir gün Peygamber Efendimiz (sam) Eba Eyyub’un evinde sohbet ediyordu.Bir ara 

dışarıdan gayet çirkin bir ses duyuldu: 

-“Ya Muhammed içeri girmeme izin verirmisin?”diyordu,sesin 

sahibi.Peygamberimiz: 

-“Bu sesin sahibini tanıdınız mı?”diye sordu bize.Biz: 

-“Allah ve Resulü bilir”dedik.Efendimiz: 

-“Bu sesin sahibi şeytandır”dedi.Hemen Hz.Ömer yerinden fırladı: 

-“Müsaade et ya rasulallah,şu mel’unu geberteyim”dedi.Peygamberimiz: 

-“Ya Ömer,bunu yapamazsın,zira ona kıyamete kadar mühlet verilmiştir”dedi. 

Sonra bu buraya kadar gelmezdi,herhalde bir sırra binaen geldi,buyurdu. 

Sonra Efendimiz şeytanın içeriye gelmesine izin verdi.Şeytan içeriye girdi.Yüzü 

gayet çirkindi.Bir gözü kördü.Çenesinde de birkaç kıl vardı.Allah’ın emriyle geldiğini 

söyledi. 

Eğer,dedi,gelmeseydim Allah bana dünyada iken azab ederdi. 

Sonra kapının yanına oturdu: 

-Ya Muhammed,dedi,senden şikayetim var.Sen dünyaya geleli insanları 

kandıramıyorum.İnsanları azdırmak,onları yoldan çıkarmak mümkün olmuyor. 

Peygamberimiz yanında duran Hz.Ebu Bekri işaret ederek: 

-Nasıl,dedi,bunu kandırabilirmisin?Şeytan cevab verdi: 

-“Nerdeee!...Onu kandırmak mümkün mü?Sarsılmaz haşin bir kaya gibi.” 

-“Ya Ömer’i?” 

-“Onun heybetinden ve azametinden korkarım.” 

-“Ya Osman?” 

-“Ondan utanırım.O Kur’an-ı tertib edendir.” 

-“Peki,Ali için ne diyorsun?” 



-“Ona Allah,arslanım dedi.Zülfikarı var,çok korkarım” 

Peygamberimiz bu cevabları aldıktan sonra: 

-“Pekiyi,sen neleri sevmezsin?Düşmanların kimlerdir?”diye sordu. 

Şeytan cevab verdi: 

-“Camiyi,cemaatı,Kur’an-ı,Mekke’yi,Medine’yi,Arafat’ı,Mescid-i 

Aksa’yı,Mescid-i haram gibi sizin mukaddes saydığınız yerleri sevmem.Düşmanlarım da 

on beş sınıf kimsedir.Başta birincisi sensin Ya Muhammed.Senin yakınların ve 

arkadaşların.Daha sonra bütün peygamberler.Arkadaşlarının arkadaşları,veliler... 

-“Doğru söyledin.”buyurdu Peygamber efendimiz: 

-“Ben ve bütün bu saydıkların da seni sevmeyiz,Sen,benim de bu saydıklarının da 

en büyük düşmanımızsın. 

Sonra,şeytan,düşmanlarını saymaya devam etti: 

-İkincisi:öğrenip,öğreten ve öğrendikleriyle amel eden din bilginleridir. 

-Üçüncüsü:Kur’an okuduğu,Kur’an-ın tarif ettiği gibi yüksek ahlaka sahib olan 

Salih kişilerdir. 

-Dördüncüsü:Allah’ın rızasını ön planda tutarak müezzinlik edenlerdir. 

-Beşincisi:Hallerinden şikayetçi olmayan fakirlerdir. 

-Altıncısı:Merhametli olanlardır. 

-Yedincisi:(Allah’ın sevgili kullarına ikramda bulunan) Cömert kimselerdir. 

-Sekizincisi:Sabah namazını vaktinde kılanlardır. 

-Dokuzuncusu:Gerek kendi örnek ahlakıyla,gerek nasihatla halkı ıslah eden ve 

doğru yola çağıran vaizlerdir. 

-Onuncusu:Haramdan ve zinadan kaçınanlardır. 

-Onbirincisi:Daima abdestli olanlardır,abdestli olarak ibadete hazır olanlardır. 

-Onikincisi:Haya ehli olanlardır. 

-Onüçüncüsü:Allah’a tevekkül edenlerdir. 

-Ondördünücüsü:Fakir ve yoksulları sevindirenlerdir. 

-Onbeşincisi:Allah’a daima ibadette bulunan Allah’ın âbid ve zahid kullarıdır. 



Şeytanın düşmanı ve sevmediklerinden olabilmek ne güzel,ne büyük 

mutluluktur.(Yuvamız) 

  

  

                                               BEHLÜL DÂNÂ  DİYOR Kİ… 

  

         Bir saray veziri (nâzırı),Harun Reşi’den pek ürktüğünü ve onun gazabından emin 

olmak için ne şekilde bir yakınlık göstermesi lazım geldiğini Behlül Dânâ’dan 

sorar.Behlül adeta ağlamaklı olarak acı acı güler ve şunları söyler; 

            -Allahım!Hükümdardan korktuğumdan daha ne kadar ziyade senden 

korktuğumu şu adam bilseydi,bana hiç saraydan bahseder miydi?.. 

             

  

            Behlül Dânâ’ya biri gelip,ölen oğlu için; 

            “Kabrine ne yazayım?Bana yardım et.!”der.Behlül: 

            -Şöyle bir şey yaz,diye cevab verir,dün altımda olan çimenler bugün üstümde 

yeşerdi.Ey Yolcu!Anlaki,şu toprak günahlardan gayrı her şeyi örtmektedir. 

  

             

            Ava çıkan halife,ağaçtaki bir kuşa ok isabet ettiremez,kuş kaçar,Behlül zeki bir 

gülümseyişle:”isabet oldu!”der.Bundan bir şey anlamayan Harun: 

            -Yani ne demek istiyorsun?Şakanın sırası mı?”diye sert sert çıkınca,Behlül Dânâ 

rahatça: 

            -Ya müminler emiri!der;kuşun hayatı bakımından isabet oldu… 

                            KADINI MAHCUB ETMEMEK İÇİN SAĞIR OLDU 

  

            İslam büyüklrinden Hatem-ul Esam adında ilim,irfan ve zühdü takvasıyla 

meşhur bir zat vardı.Uzak-yakın çevresinden herkes,dini müşküllerini halletmek için 

ona koşmaktadır.Dolayısıyla onun evi dini sorular sormaya gelenlerle dolup dolup 

taşmaktadır. 



            Devrinde,edebinden,hayasından hiçbir yabancı erkeğin karşısına çıkamamış çok 

utangaç bir genç kadın da bir problemini halletmek için hoca efendiyi takib 

etmektedir.Hocanın evinin tenha bulunduğu bir zamanda varır,ondan sorusunu 

sorar.Ama soruyu sorarken,farkında olmadan,birden bire kendisinden bir yellenme 

olur.Bu beklenmedik halin duyulduğundan korkar,kızarır,bozarır,zavallı kaybolacak 

bir delik arar. 

            İslamın merhamet,şefkati çehresinde bir güneş gibi parlayan büyük ruhlu 

irşatçı,onu hemen şefkat kanatlarının altına alır,onu feraseti ve basireti ile şöyle 

ferahlandırır:”Kızım,benim kulağım sağırdır.İşitmem,şöyle biraz daha kulağıma yaklaş 

da,bağırarak konuş.”Kadıncağız birden bire dünyalar kalkmış gibi ferahlanır,kendine 

gelir ve bağırarak sorusunu tekrarlamaya başlar.Büyük ruhlu irşatçı da onun 

rahatlanması ile rahatlanır ve ona biraz daha cesaret vermek için”Tamam kızım,şimdi 

anladım”der.Kadıncağız sorusunun cevabını almış,sevinmi,dönmüştür.Büyük irşatçı,o 

güne kadar gerçekten sağır olmadığı halde bu andan itibaren kendini tamamen sağırlığa 

vermiş ve bunu etrafına bildirmiştir.Artık kendisi ile konuşurken,mutlaka sağırla 

konuşur gibi yüksek sesle konuşmak gerekiyordu.Bu hadiseden sonra ondört sene 

yaşadığı halde bu halini devam ettirdi.Tâ ki kadın duyup da sonradan mahcub olmasın 

diye. 

            İşte İslam terbiyesinin özelliği ve güzelliği.”(Sohbetler-hatıralar kitabından) 

  

BİN DİNAR BORÇ ALANIN KISSASI 

4964 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

Beni İsrail'den bin dinar borç para isteyen bir kimseden bahsetti. Beni İsrail'den borç 

talep ettiği kimse: "Bana şâhidlerini getir, onların huzurunda vereyim, şahid olsunlar!" 

dedi. İsteyen ise: "Şahid olarak Allah yeter!" dedi. Öbürü: "Öyleyse buna kefil getir" 

dedi. Berikisi "Kefil olarak Allah yeter" dedi. Öbürü:  

"Doğru söyledin!" dedi ve belli bir vade ile parayı ona verdi. Adam deniz yolculuğuna 

çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek 

üzere bir gemi aradı, ama bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası alıp içini oydu. Bin 

dinarı sahibine hitabeden bir mektupla birlikte oyuğa yerleştirdi. Sonra oyuğun ağzını 

kapayıp düzledi. Sonra da denize getirip:  

"Ey Allahım, biliyorsun ki, ben falanndan bin dinar borç almıştım. Benden şahid 

istediğinde ben: "Şahid olarak Allah yeter!" demiştim. O da şahid olarak sana razı oldu. 

Benden kefil isteyince de: "Kefil olarak Allah yeter!" demiştim. O da kefil olarak sana 

razı olmuştu. ben ise şimdi, bir gemi bulmak için gayret ettim, ama bulamadım. Şimdi 

onu sana emânet ediyorum!" dedi ve odun parçasını denize ettı ve odun denize gömüldü.  

Sonra oradan ayrılıp, kendini memleketine götürecek bir gemi aramaya başladı. Borç 

veren kimse de, parasını getirecek gemiyi beklemeye başladı. Gemi yoktu ama, içinde 

parası bulanan odun parçasını buldu. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. (Testere ile) 

parçalayınca parayı ve mektubu buldu.  

Bir müddet sonra borç alan kimse geldi. Bin dinarla adama uğradı ve:  



"Malını getirmek için aralıksız gemi aradım. Ancak benni getirenden daha önce gelen 

bir gemi bulamadım" dedi. Alacaklı:  

"Sen bana bir şeyler göndermiş miydin?" diye sordu. Öbürü:  

"Ben sana, daha önce bir gemi bullamadığımı söyledim" dedi. Alacaklı:  

"Allah Teâla Hazretleri, senin odun parçası içerisinde gönderdiğin parayı sana bedel 

ödedi. Bin dinarına kavuşmuş olarak dön" dedi." 

Buhari, Kefalet 1, (muallak olarak); Büyû 10(muallak ve mevsûl olarak), İsti'zân 25 

(muallak olarak). 

  

  

                                               ONLARIN   NAMAZI 

  

         Büyük zahidlerden hatemi Esam –rahimehullah- Âsım bin Yusuf’a yaptığı bir 

ziyarette Âsım kendisine. 

            -Ey Hatem!Namazı güzel kılarmısın?diye sorar.Hatem: 

            -Evet cevabını verince Âsım: 

            -Nasıl kılıyorsunuz?diye sorar.Hatem der ki: 

            -Namaz vakti yaklaştığı zaman abdest azalarımı tamamca yıkayarak güzel bir 

abdest alırım.Sonra gelir namaz kılacağım yere dikilirim.Bütün azarlım karar ve 

sükunet bulur.Kâ’beyi iki kaşım arasında.Makam-ı İbrahimi sadrımda kabul 

ederim.Öyle ki o anda Allah taala beni görmekte ve kalbimde ne varsa 

bilmektedir.Sonra ayaklarım sırat üzerinde,cennet sağımda,cehennem solumda,ölüm 

meleği de arkamda farzederim.Ve bu namazıma sanki son namazmış gibi niyet ederim. 

            Sonra ihsan üzere,Allah’ı görüyor gibi bir tekbir alırım.Kıraatimi tefekkürle 

yaparım,rükuu tevazu ile,secdeyi tazarru ile yaparım.Bunları tam yapmış olarak 

otururum.Recâ (ümid) üzere teşehüdde kalırım,sünnet üzere selam veririm.Sonra bu 

namazımı ihlasla teslim ederim.Sonra da korku ve ümid içinde yaşar,namazı böyle 

kılmağa devam ederim.” 

            Bunları dikkatle dinleyen Âsım: 

            -Ey Hatem sen her namazı böyle mi kılarsın diye sordu.hatem: 

            -Evet otuz seneden beri böyle kılarım diye cevab vrdi. 

  



                                                           ZULÜM  VE   GIYBET 

  

         Bir delikanlı meşhur Haccac-ı Zalim hakkında şöyle diyordu: 

            “Haccac kan döküyor,kan içiyor.Gönlü kara taş parçası gibidir.Halkın 

âhından,feryadından korkmaz.Ya Rabbi!Mazlumların intikamını ondan al. 

            Yaş yaşamış,dünya görmüş bir ihtiyar o gence şöyle dedi: 

            -“Oğlum!Sana bir nasihatta bulunayım.Şüphesiz mazlum ve biçare halkın 

hakları bir gün Haccac gibi bir gaddardan sorulacaktır.Lâkin Haccac’ın gıybetini 

edenlerden de Haccac’ın hakkı alınacaktır.Binaenaleyh sus!Onun gıybetini yapma.Ben 

ne Haccac’ın zulmünü,ne de senin gıybetini doğru bulurum.” 

            Defteri kara bedbahtın ömür kadehi olduğu zaman günahı onu cehenneme 

götürecektir.Yalnız şu var ki o günahkârın cehennemde yalnız kalmaması için onu 

arkasından çekiştireni de götüreceklerdir.  

  

  

                                                           HACCAC  İÇİN  DUA 

  

            Bir gün Bağdad’ta duası kabul olan bir derviş zuhur etti.Haccac-ı zalim haber 

alarak onu yanına çağırdı ve dedi ki: 

            -Benim hakkımda hayırlı bir dua et.”dedi.Derviş: 

            -Ya Rabbi!Bu adamın canını al.”diye dua etti.Haccac: 

            -Allah aşkına bu ne biçim duadır?”diye sorunca,derviş şu cevabı vermiş: 

            -Bu hem senin hakkında hem de Müslümanlar hakkında hayırlı bir duadır.” 

            Zalim hükümdarın ölmesi,yaşamasından daha hayırlıdır. 

  

                                                           TEVBE  VE   NEFİS 

  

         Birisi hep tevbe eder sonra da tevbeyi bozardı.Bir şeyh kendisine demiş ki: 



            -Öyle anlıyorum ki,çok yemek yemeğe alışmışsın ve boğazına düşkünsün.Tövbe 

yani nefsin bağı,kıldan incedir.Nefsini böyle besleyecek olursan,bir gün gelir zinciri 

kırar ve seni parçalar. 

  

MÜSLÜMAN VE BİR KİTAP EHLİ 

  

O devirde, Kufe şehri, İslam hükümetinin ağırlık merkeziydi. Şam hariç diğer bütün 

İslam memleketleri, için tüm kararlar ve emirler o şehirden çıkardı. Bu gibi bir şehrin 

dışında, biri müslüman diğeri bir kitap ehli (Yahudi veya Hrıstiyan veyahut da Zerdüşt) 

olan, iki kişi yolda karşılaştılar. Birbirlerine gidecekleri yönü sordular. Müslüman 

Kufe’ ye gideceği, kitap ehlinin de yakındaki bir yere gitmekte olduğu belli oldu. Henüz 

bir miktar müşterek yolları olduğu için, birlikte olmayı ve konuşarak gitmeyi uygun 

gördüler. 

Müşterek yol samimiyetle çeşitli sohbet ve müzakerelerle geçti, iki yol ağzına varırken, 

Kitap ehli şaşırmış bir halde, müslüman arkadaşının, Kufe yoluna değil, kendi gittiği 

yola doğru gelmekte olduğunu gördü. Kitap ehli: 

     ”Ben Kufe’  ye gideceğim” demedin mi? 

     Evet,dedim. 

     Öyleyse niçin bu tarafa geliyorsun?Kufe yolu diğeridir, diye açıkladı. 

     Biliyorum, fakat bir miktar gelip seni uğurlamak istiyorum. Peygamberimiz (s.a.a) 

buyurdu ki: “İki kişi aynı yolda birbirleriyle tanışırlarsa birbirlerinde hakları kalır.” 

Şimdi senin bende hakkın var. Boynumdaki bu hakkından dolayı bir kaç adım daha seni 

uğurlayacağım ve sonra kendi yoluma gideceğim. 

Oh!! şimdi anlıyorum, demek Peygamberinizin halk arasında öylesine bir nüfuz ve 

kudret edinmesi, Dininin kısa bir zamanda dünyaya yayılmasının sebebi; böylesine bir 

üstün ahlakından dolayı imiş. 

Kitap ehlinin hayreti, daha sonraları, müslüman arkadaşının, zamanın halifesi Ali İbni 

Ebitalib (a.s) olduğunu anladığında daha da arttı. Ve uzun bir zaman geçmeden bu 

adam müslüman oldu ve Ali (a.s)’ın mümin ve fedakar ashabı arasına girdi.[1][1] 
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Ömer SEYFETTİN 

BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT 

 

"...Hak budur ki o gazilerin içinde böyle gaziler olma- 

sa, Zigetvara bu kadar yakında dört yan kafir hisarı 

iken bekleyiş, duraklama özellikle böyle cenge çalışma 

ne mümkün idi." 

Peçevî tarihi, s. 355 

 

Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan 

beyaz kurbanlar, küçük Grigal palankasının etrafında 

otluyorlardı. Karşıda... Yarım mil ötede Toygun Paşa'nın 

son kuşatmasındân çılgın kışın hiddeti sayesinde kurtu- 

lan Zigetvar Kalesi, sönmüş bir yanardağ gibi, simsiyah 

duruyordu. Hava bozuktu. Ufku, küflü demir renginde, 

ağır bulut yığınları eziyor, sürü sürü geçen kargalar tam 

hisarın üstünden uçarken sanki gizli bir kara haber gö- 

türüyorlarmış gibi, acı acı bağırıyorlardı. Palanka kapı- 

sının sağındaki beden siperinde sahipsiz bir gölge kadar 

sakin duran Kuru Kadı yavaşça kımıldadı; ikindiden be- 

ri rutubetli rüzgârın altında düşünüyor, uzakta, belirsiz 

sisler içinde süzülen kurşuni kulelere bakıyordu. Bunla- 

nn hepsi Türklerin elindeydi. Yalnız şu Zigetvar... yıkıl- 

maz bir ölüm seddi halinde "Kızılelma" yolunu kapatı- 

yordu. Sanki bu uğursuz kargalar hep onun mazgalla- 

rından taşıyor, anlaşılmaz bir lisanın çirkin küfürlerine 

benzeyen sesleriyle her tarafı gürültüye boğuyorlardı. 

Kuru Kadı içini çekti. Sonra "Ah..." dedi. İncecik, sinirli 

boynunun üstünde bir taş topuz gibi duran çıkık alınIı iri 

kafasını salladı. Yeşil sarığını arkaya itti. Islak gözlerini 

oğuşturdu. Şimdiye kadar, asker olmadığı halde, her 

muharebeye girmişti. Birkaç bin yeniçeriyle dört beş to- 

pu olsa... bir gece içinde şu kaleyi alıvermek işten bile 

değildi. Şimdi vakıa müstakildi. Ne isterse yapabilirdi. 

Palankanın kumandanı Ahmet Bey öteki boy beyleriyle 

beraber Toygun Paşa ordusuna katılıp Kapuşvar fethine 

gitmiş... Kapuşvardan sonra Zigetvarı saran ordu kışın 

aman vermez zoruyla, zaptı yarı bırakarak Budin'e dö- 

nünce, o da askerleriyle tekrar palankasına gelmemiş, 

Toygun Paşa'nın yanında kalmıştı. Bugün Grigal'den al- 

tı mil uzaktaydı. Palankaya yalnız Kuru Kadı karışıyor- 

du; esmer, zayıf yüzünü buruşturdu: "Palanka... amma 

topu tüfeği kaç kişi?" dedi. Bütün genç savaşçıları Ahmet 

Bey beraberinde götürmüştü.. Hisardakiler zayıflardan, 

bekçilerden, hastalardan, ihtiyar sipahilerden ibaretti. 

Hepsi yüz on üç kişiydi! Düşman, galiba öteki palanka- 

lardan çekiniyordu: Yoksa burasını bırakmaz, mutlaka 



almağa kalkardı. Biraz eğildi. İnce yosunlu, soğuk sipe- 

re dirseklerini dayadı. Aşağıya baktı. İki üç asker beyaz 

koyunların arasında dolaşıyordu. Bir tanesi karşısına 

geçtiği iri bir koçu, başına dokunarak kızdırıyordu, tos 

vuruyordu. Öbürleri, elleri silahlarında, bu oyunu seyre- 

diyorlardı. Bağırdı: 

- Oynamayın şu hayvanla... 

Askerler, başlarını tepelerden gelen sese doğru kal- 

dırdılar. Kuru Kadı'dan hepsi çekinirlerdi. Gayet sert, 

gayet titiz, gayet sinirli bir adamdı. Adeta deli gibi bir 

şeydi. Sabahtan akşama kadar namaz kılar, zikreder, 

geceleri hiç uyumazdı. Daha yatıp uyuduğunu kalede 

gören yoktu. Vali Ahmet Bey ona "bizim yarasa" derdi. 

Zavallının sabahı bekleme denilen hastalığını kerame- 

tine de yoranlar vardı. Tekrar bağırdı: . 

- Haydi, artık akşam oluyor, içeri alın onları. 

Askerler koyunları toplamağa başladılar. Kuru Ka- 

dı'nın dirsekleri acıdı. Doğruldu. Tekrar Zigetvar'a bak- 

tı. Üst tarafındaki göl, kirli bakır bir levha gibi yeri 

kaplıyordu. Kargalar, havaya boşaltılmış bir çuval can- 

lı kömür ellemeleri gibi karmakarışık geçiyorlar, sükû- 

tu parçalayan keskin, sivri sesleriyle gaklıyorlardı. 

Kalbinde ağır bir elem duydu. "Hayırdır inşallah" dedi. 

Canı o kadar sıkılıyordu ki... Elleri arkasında, başı 

önüne eğik, bastığı siyah kaplama taşlarına görmez bir 

dikkatle bakarak yavaş yavaş yürüdü. Derin bir karan- 

lık kuyusunu andıran merdivenin dar basamaklarında 

kayboldu. 

... Arife sabahı, herkes uyurken, o, her vakitki gibi 

yine uyanıktı! Mescit odasının önündeki taş yalakta, iki 

büklüm, abdestini tazeliyordu. Giden gece, daha gölge- 

den eteklerini toplayamamıştı. Bahçeye çıkan kapı ke- 

merinde asılı kandil, sönük ışığıyla, duvarları titreti- 

yordu. 

- Hey, çavuşbaşı... Hey!... 

Elindeki ibriği bıraktı. Kulak kabarttı. Bu, kulede- 

ki nöbetçinin sesiydi. Kolları sıvalı, ayakları çıplak, ba- 

şında takke, hemen yukarı koştu. Merdivende çavuşa 

rastgeldi. Onu itti. Yürüdü. Nöbetçinin yanına atıldı: 

- Ne var? 

- Kaleden düşman çıkıyor. 

Erguvani bir esmerlik içinde siyah bir kaya gibi du- 

ran Zigetvara baktı. Bu kayadan yine koyu, uzun bir 

karartı süzülüyor, palankaya doğru akıyordu. 

- Bize geliyorlar... dedi: 

Çavuşa döndü: 

- Haydi, gazileri uyandır. Kurban bayramını bu- 

günden yapacağız. Koş. Bana da çabuk topçuyu gönder. 

Çavuş, bir eliyle bakır tolgasını tutarak, koştu. 

Merdivene daldı. Kuru Kadı, uzakta, kara yerin üstün- 



de daha kara bir leke gibi yavaş yavaş ilerleyen düş- 

man alayına dikkatle baktı. Gözlerini küçülttü, büyült- 

tü. Önlerinde birkaç top da sürüklüyorlardı. Binden 

fazla idiler. Halbuki hisardaki gaziler? Kendisiyle bera- 

ber yüz on dört kişi... "Ama, yine haklarından geliriz!" 

dedi. Uyanan, yukarı koşuyordu. Hisar kapısının iyice 

bağlanmasını emretti. Sarığını, cübbesini, kılıcını, tüfe- 

ğini getirtti. İhtiyar topçu gelince, ona da, hemen "ha- 

ber topları"nı atmasını söyledi. Bu bir adetti. Taarruza 

uğrayan bir palanka hemen "İşaret topu" atarak etra- 

fındaki kuleleri imdadına çağırırdı. 

Biraz sonra düşman hisarın önünde, harp düzenine 

girmiş bulunuyordu. Zaplar başsız, gür ejderha yavru- 

ları gibi siyah ağızlarını bedenlere çevirmişti. Türkçe 

bağırdılar: 

- Size teklifimiz var. Elçimizi içeri alır mısınız? 

Kuru Kadı: 

- Alırız. Gönderin, gelsin! cevabını verdi. 

Bedenler, kalkanlı, tüfekli, oklu gazilerle dolmuştu. 

Palankanın ruhu, neşesi, keyfi olan iki arkadaş, bu es- 

nada tuhaf tuhaf laflar söyleyip yine herkesi güldürü- 

yordu. Bunların ikisine de "deli" derlerdi: Deli Mehmet, 

Deli Hüsrev... Serhatın muharebelerinde, hayale sığ- 

mayacak yararlılıklarıyla masal kahramanlan gibi ina- 

nılmaz bir şöhret kazanan bu iki deli, hiçbir nizama 

hiçbir kayda, hiçbir disipline girmeyen, dünya şerefin- 

de gözleri olmayan Anadolu dervişlerindendi. Her za- 

ferden sonra kumandanlar onlara rütbe, hil'at, muras- 

sa kılıç gibi şeyler vermeye kalkınca gülerler: "İsteme- 

yiz, fani vücuda kefen gerektir. Hil'at nadanları sevin- 

dirir..." derler, hak uğrundaki gayretlerine ücret, mü- 

kafat, övgü kabul etmezlerdi. Harp onların bayramıydı. 

Tüfekler, oklar, atılmağa; toplar gürlemeğe; kılıçlar, 

kalkanlar şakırdamağa başladı mı, hemen coşarlar, 

kendilerinden geçerler; naralar savunarak düşman saf- 

larına saldırırlar... alevi gözlerle takip edilemeyen bi- 

rer canlı yıldırım olup tutuşurlardı. 

Kuru Kadı, onların herkesi güldüren münakaşala- 

rını, saçma sapan sözlerini gülümseyerek dinlerken, el- 

çiyi yanına getirdi, iki deli de sustu. Herkes kulak ke- 

sildi. Bu elçi Türkçe biliyordu. Küstahça tekliflerini 

söyledi. 

Palankayı saran Zigetvar kumandanı Kıraçin'di. 

Yanında iki bine yakın savaşçısı vardı. Grijgal'in "Vire 

ile verilmesini istiyordu. Ateşe, nura, haça, İncil"e, Ze- 

bur'a yemin ediyor; çıkıp giderlerken muhafızlara hiç- 

bir ziyanı dokunmayacağına dair söz veriyordu. 

Kuru Kadı: 

- Pekâlâ!... Haydi git. Biz aramızda anlaşalım, ka- 

rarımızı size öğleden sonra bildiririz! diye elçiyi aşağı 



gönderip kapıdan attırdı. Sonra etrafındakilere döndü. 

Şöyle bir göz gezdirdi. Sırtının hafıf kamburu içeri çe- 

kildi: 

- İşittiniz ya, gaziler! dedi, Kıraçin haini bizim yüz 

on kişiden ibaret olduğumuzu anlamış... üzerimize iki 

bin kişi ile geldi. Teklif ettiği "Vire"yi kabul etmek iste- 

yenler vârsa ellerini kaldırsın! 

Kimsenin eli kalkmadı. 

- Öyleyse hazır olalım. Haydi... 

Bir gürültüdür koptu; 

- Hazırız... 

- Hepimiz, hepimiz... 

- Hepimiz, hepimiz hazırız. 

- Kılıçlarımız, kalkanlarımız yağlı. 

-(~klanmı~ havlı_ 

- Yatağanlanmız keskin... 

- Bugün nusret bizim. 

- Amin, amin... 

Kuru Kadı, "Ey alemlerin rabbi" diye ellerini kaldır- 

dı. Bir duaya başlayacaktı. Deli Mehmet yalın kılıç kar- 

şısına dikildi. Palabıyık, gök gözlü, geniş beyaz çehresi, 

yeni doğmuş bir ay gibi parlıyordu: 

- Duayı bırak, efendi dedi, gaza duadan faziletli- 

dir. Gel... Lütfet. Bize şu kapıyı aç. Kalbindeki korkuyu 

at. İşte hepimiz hazırız. Şu ayağımıza gelen gaza fırsa- 

tını kaçırmayalım. 

Kuru Kadı'nın elleri aşağı düştü. Deli Hüsrev de ar- 

kadaşının yanına sokulmuştu. Bütün gaziler bu iki de- 

linin arkasına üşüştü. Sanki hepsi bir anda deli oldu- 

lar... bir ağızdan. 

- Aç bize kapıyı, aç... diye bağırmaya başladılar. 

Kuru Kadı'nın iri patlak gözleri yaşardı. Yüzü sap- 

sarı oldu. Uzun siyah sakalı kımıldadı. İki deliyi bile 

titreten, bütün gazilerin saçlarını ürperten ilahi bir 

ağıt ahengi kadar etkili sesiyle haykırdı. 

- Meydan erleri! Ey mertler! Padişahımız Süley- 

man Gazi aşkına şu sözümü dinleyin. Benim muradım 

sizi gazadan engellemek değildir. Bugün can, baş feda 

olsun... Özellikle yarın kurban bayramı... Fakat bakı- 

nız maksadım ne? Bugün cuma... hem de arife. Bugün 

hacılarımız Arafat'ta, diğer mü'minler camilerde bizim 

gibi gazilerin zaferi için dua etmekteler... Bunda şüp- 

hesi olan var mı? 

- Hayır. 

- Hayır, asla... 

- Hayır. 

- O halde münasip olan budur ki, biz de namazla- 

rımızı eda edelim. Gözlerimizin yaşını dökelim. Dua 

edelim. Birbirimizle helallaşalım. Sonra gazaya girişe- 

lim. Kalanlarımız gazi, ölenlerimiz şehit olsun! Dünya- 



da iyi nam ile anılalım. Ahirette peygamberimizin âle- 

mi dibinde toplanalım... Ne dersiniz? 

- Hay hay! 

- Uygun... 

- Pekâlâ! 

Gazilerin hepsi buna razı oldu. Öğleye kadar durdu- 

lar. Abdest aldılar, namaz kıldılar, tekbir çektiler, helal- 

laştılar. Kıraçin'in askeri, sardıkları palankadan yükse- 

len derin uğultuyu hep teklif ettikleri "Vire" münakaşa- 

sının gürültüsü sanıyorlardı. 

Ansızın, uzaktaki Türk kulelerinden atılan "işaret 

topları" işitildi. Bu, "Biz, dörtnala geliyoruz" demekti. 

Kuru Kadı eliyle hisarın kapısını açtı. Grijal gazileri 

"Allah, Allah" naralarıyla müthiş bir taşkın deniz gibi 

fışkırdılar. İki koldan hücum olunuyordu. Kollardan bi- 

risine Deli Hüsrev, birisine Deli Mehmet baş olmuştu. 

Ovada, Grijgal'e gelen yollardan bir toz dumanıdır 

kalkıyordu. Nice bin atlı imdada koşuyor sanılırdı. Düş- 

man, bu hali görünce şaşırdı. İki ateş arasında kaldığı- 

nı anladı. Halbuki toz duman içinde yaklaşan ancak 

beş on gaziydi. 

... Bozgun başladı. 

Deli Mehmet'le Deli Hüsrevin takımları düşmanı 

kaçırmamak için iyice sarıyordu. Kara Kadı cübbesini 

atmış. Elindeki kılıç, cesaretlendirdiği gazileri arkasın- 

dan yürüyordu. Deli Hüsrev, bir sarhoş gibi Kıraçin'in 

alayına dalmış kesiyor, kesiyor... inanılmaz bir çabuk- 

lukla kaçanlara yetişiyor, ikiye biçiyordu. 

Kuru Kadı'nın gözleri Deli Mehmet'i aradı. 

Bakındı, bakındı. 

Göremedi. 

Acaba o muydu? Yüreği ağzına geldi. Düşman safı- 

na karışıp kaynaşan kolun arkasında iri bir vücut yere 

uzanmıştı... Elli altmış adım kadar kendisinden uzak- 

tı... Siyah, yüksek atlı bir şövalye, uzun bir kargıyı bu 

uzanmış vücuda saplıyordu. Durmadı. İlerledi. Koşar- 

ken ayağı bir taşa takıldı. Yuvarlanıyordu. Kılıcı ile fır- 

ladı. Hemen toplandı. Kalktı. Düşen kılıcını aldı. Doğ- 

ruldu. Koşacağı tarafa baktı. Şövalye atından inmiş, 

kargıladığı şehidin başını teninden ayırmıştı. Bu anda, 

bu kestiği baş elinde, yine siyah bir şeytan gibi şahla- 

nan atma sıçradı. Kaçacaktı... Kuru Kadı, bütün kuv- 

vetiyle ona yetişmek için koşarken, baktı ki sol ilerisin- 

de Deli Hüsrev kalkanını sallayarak, avazı çıktığı ka- 

dar bağınyor, 

- Mehmet, Mehmet!... Canını verdin!... Bâşını 

verme Mehmet!... 

Bu nara o kadar müthiş, o kadar tesirli, o kadar ya- 

nıktı ki... Kuru Kadı: "Vah Deli Mehmet'miş!" diye ol- 

duğu yerde dikildi kaldı. Durur durmaz, o an, kırk adım 



kadar yaklaştığı kesik başlı şehidin yerden fırladığını 

gördü. Nefesi tutuldu. Şaşırdı. Bu başsız vücut uçar gi- 

bi koşuyordu. Kendi kellesini götüren zırhlı şövalyeye 

yetişti. Eliyle öyle bir vuruş vurdu ki... Lanetli hemen 

yüksek atından tepesi üstü yuvarlandı. Götürmek iste- 

diği baş elinden yere düştü. Deli Mehmet'in başsız vü- 

cudu canlıymış gibi eğildi. Yerden kendi kesik başını al- 

dı. Hemen oracığa yorgun bir kahraman gibi, uzanıver- 

di. Bunu Kuru Kadı'dan başka kimse görmemişti. Her- 

kes kaçan düşmanı kovalıyordu. Yalnız Deli Hüsrev, 

- Yüzün ak olsun, ey yiğit! diye bağırdı. Sonra Ku- 

ru Kadı'ya doğru koşarak sordu. 

- Nasıl, gördün mü bu civanı? 

- Görmedin mi? 

Kuru kadı sesini çıkaramadı. Gördüğü harika onu 

dondurmuştu. Olduğu yerde öyle dimdik kaldı. Sanki 

ölmüştü. Deli Hüsrev, onu hızla sarstı. 

- Ne durursun be can! Ne olsun, haydi gazaya. 

Düşman kaçıyor... Deli Hüsrev'in kalkması Kuru Ka- 

dı'yı baştan can verdi, "Allah Allah" diyerek ileri atıldı. 

Mücahitlere karıştı. 

Cenk akşama kadar sürdü. 

Er meydanının kanlı yüzüne "gece siyah saçlarını" 

dağıtırken çağırıcının 

- Gaziler hisara! 

Sesi duyuldu. Dönen gaziler içinde kılıcından kan- 

lar damlayan Kuru Kadı, birkaç sipahi ile dışarda kal- 

dı. Yaralıları taşıttı. Şehit olanları saydırdı. Bunlar tam 

ondokuz kahramandı.:. Düşman altmış dört ceset bı- 

rakmış, diğer ölülerinin hepsini kaçırmıştı. Kuru Kadı 

sabahtan beri yemek yememiş, su içmemiş, durup din- 

lenmemişti... Toplattığı şehitleri hisarın önündeki mey- 

dana yığdırdı. Şehit Deli Mehmet'in cesedini kendi bul- 

du. Kesik başı koltuğunda, uyur gibi, sakin yatıyordu. 

Olduğu yerde gömdürdü. Sonra yanındakileri. savdı. Bu 

taze mezarın başına çöktü. Ezberden "Yasin" okumağa 

başladı. Dışarılarda kimse yoktu, yalnız uzakta palan- 

ka kapısındaki nöbetçi dolaşıyordu. Kuru Kadı okur- 

ken, önündeki mezarın birden yeşil yeşil nurlarla tu- 

tuştuğunu gördü. Sesi kısıldı. Dudaklarını oynatamadı. 

Çeneleri kitlendi. Bu yeşil nurun içinde Deli Mehmet'in 

kanlı boynuna sarılmış beyaz kanatlı bir melaike, hem 

onu nurdan elleriyle okşuyor, hem açık alnını öpüyor- 

du. Bu sıcak, bu yeşil nur büyüdü, taştı, bütün âlem bu 

nurun içinde kaldı. Kuru Kadı'nın gözleri kamaştı. Ru- 

hu yandı. Kendinden geçti. 

Onu, daha ilk defa böyle derin bir uykuya dalmış 

gören yoldaşları zorla kaldırdılar. Koltuklarına girdiler: 

- Haydi, kapı kapanacak dediler, içeri gir. 

Kuru Kadı'nın dili tutulmuştu. Cevap veremedi. 



Sarhoş gibi sallana sallana hisara girdi. Hâlâ titriyor- 

du. Palankanın içinde Deli Hüsrev'in menzilinden ge- 

çerken durdu. Kulak verdi; ağlıyor mu, inliyor mu di- 

ye... Hayır, Deli şıkır şıkır atını kaşağılıyor, keyifli bir 

türkü söylüyordu. Seslendi: 

- Hüsrev. 

- Efendim?... 

Kapı açıldı. Kaşağı elinde, kolları, paçaları sıvalı, 

başı kabak Deli Hüsrev... daha Kuru Kadı bir şey sor- 

madan, 

- Gördün mü Deli Mehmet'in zevkini? dedi. 

- Siz de benim gibi buradan gördünüz mü? 

- "Gözlüye hotti gizli yoktur!" 

Küttedek kapıyı, kapadı. Yine türküsüne başladı. 

... 

Kuru Kadı palankada sabahı dar etti. Güneş doğ- 

madan, Deli Mehmet'in mezarına koştu. Artık bütün 

günlerini bu mezarın başında geçiriyordu. Bu mezarın 

daimi ziyaretçisi oldu. Büyük bir taş yontturdu. Yazdır- 

dı. Başına diktirdi. Beş vakit namazlarını bile cemaati- 

ne bu kabrin başında kıldırmak isterdi. Artık ne hacet 

dilese, ona nail oluyordu. 

Grijgal'de, komşu palankalarda Kuru Kadı için "De- 

li oldu" diyorlardı. Her an "sonsuzluk" badesini içmiş 

ezeli. bir sarhoş gibi nihayetsiz bir kendinden geçme, 

sonsuz sınırsız bir şevk, sükûn bulmaz bir heyecan için- 

de yaşıyordu. Fakat nasıl "deniz çanağa sığmaz"sa, 

onun büyük sırrı da ruhuna sığmadı. Taştı. Huruç gü- 

nü gördüğü harikayı herkese anlatmağa başladı. Hatta 

daha ileri gitti, çok iyi okuduğu "Mevlid-i Şerif" lisanıy- 

la o gün gördüğünü yazdı. Yüzlerce beyitlik bir destan 

düzdü. 

Ama o eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir 

karanlık doldu. Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık De- 

li Mehmet'in yeşil nurdan mezan içinde sürdüğü ilahi 

zevki göremez oldu. Bu mahrumiyet onu delirtti. Ye- 

mekten içmekten kesildi. Bir gün, yine perişan kırlarda 

dolaşırken Deli Hüsreve rastgeldi. Meğer o da gezini- 

yormuş. Elindeki yayıyla yavaşça Kuru Kadı'nın arka- 

sına dokundu. 

- Ahmak, dedi, niye gördüğünü halka söyledin? 

Adam gördüğünü kaale geçirirse kazandığı hali kaybe- 

der. Eğer sussaydın, gördüğün keramete ölünceye ka- 

dar şahit olacaktın... 

Kuru Kadı yere diz çöktü, ağlamaya başladı: 

- Çok perişanım diye inledi, lütfet. Gel, beni gaflet 

uykusundan uyandır. Benim o görnüş olduğum durum 

ne hikmettir? İçinde benimle senden başka onu gören 

oldu mu? 

- Bir gören daha var. O "can" herkese görünmez. 



- Kimdir? 

- Bilemezsin... 

- Başkaları görmedi de, biz ikimiz niçin gördük? 

- a şehitlik müjdesidir!" İkimiz de mutlaka şehit 

düşeceğiz!... 

Kuru Kadı, gittikçe öyle serseri, öyle perişan, öyle 

berbat oldu ki... kendisini o kadar seven Vali Ahmet 

Bey bile Budin'den gelince, onun hallerine dayanamadı. 

Nihayet "bu deli bir kişidir. Palankada hizmetinden is- 

tifade olunamaz" diye geriye göndermeye mecbur oldu. 

Aradan epey zaman geçti. Serhadde değil, hatta Grijgal 

hisarında bile herkes Kuru Kadı'yı unuttu. Yalnız yaz- 

dığı destan okunuyor, hiç unutulmuyordu. 

On iki sene sonra... 

Zigetvarın zaptı akabinde yaralılar toplanırken, meş- 

hur kahraman Deli Hüsrevin bir gülleyle parçalan- 

mış cesedi yanında, uzun boylu, ak saçlı, ak sakallı, 

yeşil cübbeli bir şehit buldular. Kıbleye yüzükoyun 

uzanmış yatan bu şehidin büyük, yeşil sarığı, henüz bo- 

zulmamıştı. Üzerinde hiçbir silah yoktu. Yarası nere- 

sinden olduğu belli değildi. Günlerce süren kuşatma es- 

nasında hiç kimse böyle bir adam görmemişti. İnceden 

inceye araştırma yapıldı. Kim olduğu bir türlü anlaşıla- 

madı. 

O vakit birçok gazilerin "gayb ordusundan imdada 

gelmiş bir veli" sandıkları bu şehit, acaba, Grijgal hisa- 

rının o eski deli kadısı mıydı?.......... 

  

  

                                                           İKİ ARKADAŞ VARDI 

  

“İki akran,iki arkadaş vardır.Birbiri ile görüşüp 

tanışmakta,konuşmaktadırlar.Yalnız,kalbleri birbirini tutmamaktadır.Çünki birisi 

gerçekten inanmış bir gönüle sahib,diğeri inanmamış bir kalbin sahibi.Her ikiside 

birbirini kendi dünyalarına çekmeye çalışır.Fakat muvaffak olamazlar.Kâfir,arkadaşı 

mümini saptırmak,Allah yerine kadına,paraya,şeytana kaptırmak için ona şu soruyu 

sorar:”Sen demek,ölü toprak ve çürümüş kemik haline geldikten sonra tekrar dirilip 

hesap vereceğimize,cezaya düçar olacağımıza veya mükâfata konacağımıza inanıyor 

musun?”Mü’min arkadaşı”Elbette,kendi varlığıma inandığım gibi buna da 

inanıyorum.”diyor,onu her sorusunu sorduğuna pişman eden bir iman müdafaası 

yapıyordu.Nihayet her dünyalı gibi bu iki arkadaş da öldüler,mümin cennete 

çağrıldı.Cennetli,mutlu arkadaşları ile karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş,ölüm 

korkusundan kurtulmuşların saadetleri içinde sohbet yapıyorlardı.Mü’min olan bu 

cennetli insanı mest eden bu sohbet esnasında birden bire dünyadaki kâfir arkadaşını 

hatırladı.”Benim bir arkadaşım vardı.Bu günlere inanmazdı.Biz,şimdi şeksiz şüphesiz 



cennete geldiğimize göre,acaba o nerede kaldı?”dedi.O anda bir noktaya dikkatli 

bakması emrolundu,bakınca kâfir arkadaşını cehennemin tam ortasında gördü.Cereyan 

tarzını ifadelerden aciz olduğumuz bir tarzda o,kâfir arkadaşına yaklaştı ve ona,”Az 

kalsın,sen beni de helak edecektin,kâfir”ona son bir defa daha hayıflandı ve 

ayrıldı.”(Saffat suresi.50-59 âyette anlatılmaktadır.Sohbetler-Hatıralar kitabından) 

  

                                               MEZARLIKLA ÖVÜNMEK 

  

         Bir zengin çocuğu,babasının mezarı başında oturmuş,fakir bir adamın oğluyla 

münakaşa edip duruyordu.Zengin oğlu,fakir çocuğa şöyle diyordu. 

            -Babamın türbesi üzerindeki sanduka çok kıymetlidir.Üzerinde kıymetli ve güzel 

bir yazı vardır.Üstüne mermer döşenmiş ve çinilerle süslenmiştir.Senin babanın 

kabrinde ise üst üste konularak düzülmüş ve bir araya getirilmiş birkaç tuğla,kerpiçle 

bir iki avuç topraktan başka ne var?babanın mezarı hiç benim babamın mezarına 

benzer mi?”Fakir çocuğu bu sözleri dinledikten sonra zengin oğluna şöyle dedi: 

            -“Sus!Senin baban bu taşların altından kımıldayıncaya kadar benim babam 

cennete varmış olur.” 

            Peygamberimiz(s.a.v) Efendimizin buyurduğu gibi;fakirlerin ölümü rahata 

kavuşmaktır.Merkebin sırtındaki yük hafif olursa,yolda daha hızlı yürür.(Sa’di-Bostan) 

  

                            ********* 

  

            “Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde, 

             Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 

             Ve serin serviler altında kalan kabrinde 

             Her seher bir gül açar her gece bir bülbül öter.”(Y.K.Beyatlı) 

  

                                   ************ 

  

                                                           SAAT 

         Bakma saatine ikide birde! 



            Halin neyse saat onun saati 

            Saat tutamaz ki,ölü kabirde; 

            Zamana eşyada gör itaati! 

  

            Bir kıvrım,bir helezon. 

            Her noktası baş ve son… 

  

            Dün hatıra,yarın hayal,bugün ne? 

            İki renk arası bir çizgicik pay. 

            Ne devlet zamanı bütünleyene! 

            Ebed bestecisi bir çark ve bir yay. 

  

            Hesap soran yaratık 

            O dimdik,her şey yatık. 

  

            Zaman bir işvebaz,kaçak hayalet; 

            Eskiyenin kemed atar boynuna. 

            Ne pişmanlık tanır,ne af,ne mühlet; 

            Ancak fatihinin girer koynuna. 

  

            Niyeti gizli fettan 

            Köle biçimli sultan…(N.F.Kısakürek) 

  

  

                                   PAZARTESİ HAFİFLEYEN AZAB 



  

         Mevahib-i Ledünniye de anlatılır ki: 

            Resul-i Ekrem efendimiz  doğumunda onu ilk defa Ebu Leheb’in cariyesi 

Süveybe emzirmiştir.Suveyde efendisi Ebu Leheb’e Resulullah Efendimizin doğumunu 

müjdelediğinde Ebu leheb’de onu azad eylemişti… 

            -Yâ Ebâ Leheb halin nasıldır?”dediler.Cevaben: 

            -Cehennemdeyim,ama pazartesi geceleri geldiğinde azabım 

hafifletilir.Parmaklarımın arasını emerim,su çıkar ve onu içerim,dedi.Sebebi şu ki bir 

pazartesi gecesi Resulullah dünyaya teşrif etmiş,Süveybe gelib bana haber vermiş,ben de 

onu azad wetmiştim…Hak Taala o ihsanıma karşılık olarak pazartesi geceleri azabımı 

hafifletip bana bu ihsanda bulunuyor… 

            İbnül Cezeri der ki. 

            -Ebu Leheb gibi bir kâfir,Resulullah hazretlerinin doğduğu gece bu kadarcık 

ihsanda bulunmakla,cehennemde onun faydasını görünce kıyas eyle ki,bir kimse mümin 

ve muvahhid olarak o gecelere tazim edip,Resulullah hürmetine in’am ve ihsanlar 

eyleye.Hak katından ne kadar lutuf vekeremlere müstehak olur!... 

            Mü’minlere layık olan odur ki,Mevlid ayında Resulullah hürmetine Mevlid-i 

Şerif okutalar,hayrat yapıp fukaraya vereler…(M.Sami Ramazanoğlu) 

  

                                                           HİKMET  VE  İBRET 

  

         Lokman Hekim der ki: 

            “Dörtin peygamberi tedkik ettim.Onlardan şu sekiz kelimeyi seçtim. 

            1-Namazda iken kalbini muhafaza et. 

            2-İnsanların arasında iken dilini muhafaza et. 

            3-Sofrada iken boğazını muhafaza et. 

            4-Başkasının evinde iken gözünü muhafaza et. 

            5-6-İki şeyi unutma:Allah’ı ve Ölümü. 

            7-8-İki şeyi de unut:Biri başkasına yaptığın ihsandır ki o iyiliği unut.Bir de 

başkalarının sana yapmış olduğu kötülüğü unut.” 

  



            Şibli (r.a) şöyle anlatmıştır. 

            “Dörtyüz üstada hizmet ettim ve bunlardan dörtbin hadis okudum.Sonra 

bunlardan bir hadis-i şerifi seçtim ki,kurtuluş ve saadeti onda buldum.O hadis-i şerif-te 

şudur: 

            -“Dünya için çalış,orada kalacağın kadar.Âhiret için çalış,orada kalacağın 

kadar.Rabbin için amel yap,O’na olan ihtiyacın kadar.Cehennemden korun,ona olan 

sabrın kadar.” 

  

                                                   ZÜLKARNEYN İLE PADİŞAH 

   Hikâye ye göre Zülkarneyn, yolculuklarından birinde hiç biri dünya nimetlerinden 

yararlanmayan bir kavim ile karşılaşır. Adamlar kendilerine birer mezar kazmışlar, 

sabah olunca herkes mezara girer, orayı süpürür ve orada ibadete koyulur, acıkınca da 

baklagil otu yerler. ayrıca bir çok bitkileri de kendilerine yasaklamışlardır.  

Zülkarneyn, kavmin padişahına haber göndererek kendisi ile görüşmek istediğini 

bildirir, padişah elçiye "Ona cevap olarak bildir ki, benim kendisinden bir isteğim yok, 

eğer kendisinin bir arzusu varsa gelsin" der.  

Zülkarneyn "Doğru söylüyor" diyerek padişahın karşısına çıkar ve "Bana gelesin diye 

sana elçi gönderdim, gelmeyince işte ben geldim" der. Padişah "Eğer senden bir 

istediğim olsaydı, gelirdim" der.  

Zülkarneyn der ki, "Niye hiç bir kavimde benzerini görmediğim bir takım şeyleri sizde 

görüyorum?" Padişah gördüğün acayiplik nedir?" diye sorar. Zülkarneyn 

"Dünyalığınız ve hiç bir şeyiniz yok, niye altın gümüş edinip istifade etmiyorsunuz?" 

der. Padişah "Biz altın ve gümüşten nefret edinip istifade etmiyorsunuz?" der. Padiah 

"Biz altın ve gümüşten nefret ederiz. Çünki insanın biraz altın veya gümüşü olunca nefsi 

kabarır ve daha fazlasını elde etmeye bakar."  

Zülkarneyn" Peki, niye kendinize mezar kazmışsınız, sabah olunca herbiriniz mezarına 

koşuyor, temizliyor ve orada, namaz kılıyor der" Padişah "Orasını gözönünde tutup 

dünya bize emel aşılamak isteyince böylelikle nefsimizi frenlemek istedik" der.  

Zülkarneyn "Baklagil otlarından başka bir yiyeceğiniz olmadığını görüyorum. Niye 

hayvan edinip sütünü sağmıyor, onları binek olarak kullanmıyorsunuz" diye 

sorar.Padişah "Midelerimizi canlılara mezar yapmak istemiyoruz, bitkileri kendimize 

yeterli gördük, insana az miktarda bir yiyecek kâfidir. Hangi yiyecek olursa olsun, 

gırtlaktan geçtikten sonra bize göre hiç bir tadı yoktur" der.  

Bu sırada Padişah elini Zülkarneyn'in arkasına doğru uzatarak bir kafatası alır ve 

"kimdir bu biliyormusun" diye sorar. Zülkarneyn "Hayır, kimdir" der. Padişah 

"Yeryüzünün hükümdarlarından biri, Allah ona halk üzerine saltanat vermiş, o da 

zulüm , haksızlık ve azgınlığa girmiş. Allah onu bu yolda görünce canını alıp başını 

gövdesinden ayırmış da yere atılmış bir taş gibi olmuş, ayrıca âhırette cezasını vermek 



üzere Allah onun işlediklerini de bir bir kayda geçirmiş" der.  

"Arkasından padişah Zülkarneyn'in başını işaret ederek "Bu kafatası da deminkiler 

gibi olacak, ya Zülkarneyn, davranışlarına dikkat et" der.  

Bunun üzerine padişaha;"Bana arkadaş olurmusun? Seni Allah2ın bana bağışladığı 

servette kardeş , vezir ve ortak edinirim" diye teklif eder.  

Padişah " Ben ve sen birarada barınamayız" der. Zülkarneyn "Niye" diye sorar. 

Padişah "Çünki herkes sana düşman, bana dosttur." der. Zülkarneyn "niye" diye sorar. 

Padişah "çünki elindeki mevkii, mal ve dünyalık uğruna sana herkes diş biler. Bana bu 

hususta da düşman olan birinin olduğunusanmıyorum, çünki ben bunları terketmişim, 

hiçbir şeyin ne olduğunu ve ne de azlığını duyuyorum" diye cevap verdi.  

" Ey Dünya ve onun zineti ile oyalanan, 

Ve gözlerini kırpmadan dünya hazlarına dalan kimse, 

Huzuruna varınca Allah'a ne diyeceksin?" 

  

  

 ALATENLİ VE ÂMÂ'NIN KISSASI 

4963 - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:  

"Benî İsrail'den üç kişi vardı: Biri alatenli, biri kel, biri de âmâ. Allah bunları imtihan 

etmek istedi. Bu maksadla onlara (insan suretinde) bir melek gönderdi.  

Melek önce alatenliye geldi. Ve: "En çok neyi seversin?" dedi. Adam:  

"Güzel bir renk, güzel bir cild, insanları benden tiksindiren halin gitmesini!" dedi. 

Melek onu meshetti. Derken çirkinliği gitti, güzel bir renk, güzel bir cild sahibi oldu. 

Melek ona tekrar sordu:  

"Hangi mala kavuşmayı seversin?"  

"Deveye!" dedi, adam. Anında ona on aylık hamile bir deve verildi.  

Melek:  

"Allah bunları sana mübarek kılsın!" deyip (kayboldu) ve Kel'in yanına geldi.  

"En ziyade istediğin şey nedir?" dedi. Adam:  

"Güzel bir saç ve halkı ikrah ettiren şu halin benden gitmesi!" dedi. Melek,keli elleriyle 

meshetti, adamın keli gitti. Kendisine güzel bir saç verildi. Melek tekrar:  



"En çok hangi malı seversin?" diye sordu. Adam:  

"Sığırı!" dedi. Hemen kendisine hâmile biir inek verildi. Melek:  

"Allah bu sığırı sana mübarek kılsın!" diye dua etti ve âmânın yanına gitti. Ona da: "En 

çok neyi seversin?" diye sordu. Adam:  

"Allah7ın bana gözümü vermesini ve insanları görmeyi!" dedi. Melek onu meshetti ve 

Allah da gözlerini anında iade etti. Melek ona da:  

"En çok hangi malı seversin?" diye sordu. Adam:  

"Koyun!" dedi. Derhal doğurgan bir koyun verildi.  

Derken sığır ve deve yavruladılar, koyun da kuzuladı. Çok geçmeden birinin bir vâdi 

dolusu develeri, diğerinin bir vadi dolusu sığırları, öbürünün de bir vadi dolusu 

koyunları oldu.  

Sonra melek, alatenliye, onun eski hali ve heyetine bürünmüş olarak geldi ve:  

"Ben fakir bir kimseyim, yola devam imkanlarım kesildi. Şu anda Allah ve senden 

başka yardım edecek kimse yok! Sana şu güzel rengi, şu güzel cildi ve malı veren Allah 

aşkına bana bir deve vermeni talep ediyorum! Tâ ki onunla yoluma devam edebileyim!" 

dedi. Adam:  

"(Olmaz öyle şey, onda nicelerinin) hakları var!" dedi ve yardım talebini reddetti. 

Melek de:  

"Sanki seni tanıyor gibiyim!Sen ala tenli, herkesin ikrah ettiği, fakir birisi değil miydin? 

Allah sana (sıhhat ve mal) verdi" dedi. Ama adam:  

"(Çok konuştun!) Ben bu malı büyüklerimden tevârüs ettim!" diyerek onu tersledi. 

Melek de:  

"Eğer yalancı isen Allah seni eski hâline çevirsin!" dedi ve onu bırakarak kel'in yanına 

geldi. Buna da onun eski halinde kel birisi olarak göründü. Ona da öbürüne 

söylediklerini söyleyerek yardım talep etti. Bu da önceki gibi talebi reddetti. Melek buna 

da:  

"Eğer yalancıysan Allah seni eski hâlinne çevirsin!" deyip, âmâ'ya uğradı. Buna da 

onun eski hali heyeti üzere (yani bir âmâ olarak) göründü. Buna da:  

"Ben fakir bir adamım, yolcuyum, yola devam etme imkânım kalmadı. Bugün, evvel 

Allah sonra senden başka bana yardım edecek yok! Sana gözünü iade eden Allah aşkına 

senden bir koyun istiyorum; ta ki yolculuğuma devam edebileyim!" dedi. Ama cevaben:  

"Ben de âmâ idim. Allah gözümü iade etti, fakirdim (mal verip) zengin etti. İstediğini al, 

istediğini bırak! Vallahi, bugün Allah adına her ne alırsan, sana zorluk 

çıkarmayacağım!" dedi. Melek de:  



"Malın hep senin olsun! Sizler imtihan olundunuz. Senden memnun kalındı ama diğer 

iki arkadaşına gadap edildi" (ve gözden kayboldu)." 

Buhari, Enmiya 50, Müslim Zühd 10, (2964). 

  

  

                                                KAÇIRILAN   FIRSATLAR 

Kaçırılan Fırsatlar (Nick Lazaris)  

Eşime,3 yaşındaki kızım Ramanda’ ya göz kulak olmayı önerdim. Böylelikle,oda bir 

arkadaşıyla dışarıya çıkabilecekti. Ramanda,öteki odada oyuncaklarıyla oyun 

oynarken,ben de kendi işimi yapacaktım. İlk önce sorun yoktu. Biraz sonra sessizlik 

dikkatimi çekti,’Ramanda,ne yapıyorsun’ diye seslendim. Yanıt alamadım. Sorumu 

tekrarladım. ‘Hiçbir şey’ dediğini duydum. Hiçbir şey?Hiçbir şey ne demekti.  

 

Masamdan kalktım ve oturma odasına koştum. Ramanda o anda hole doğru fırladı. 

Merdivenlerden çıkarken arkasından gittim. Hemen yatak odasına girdi. Aradaki 

mesafeyi kapatmıştım. Oradan banyoya geçti. Onu köşede yakaladım. Yanıma gelmesini 

söyledim. Reddetti. Otoriter baba sesimi takındım,’Küçük bayan,sana buraya gelmeni 

söylüyorum.’  

 

Yavaş yavaş yanıma doğru geldi. Elinde eşimin yeni rujundan kalanlar vardı. Yüzünün 

her karesi parlak kırmızı renge boyanmıştı.(dudakları hariç)  

 

O korku dolu gözler,titreyen dudaklarla bana bakarken,benim kulağımda çocukken 

bana söylenenler çınlıyordu:’Bunu nasıl yaparsın? Böyle yapmaman gerektiğini 

biliyordun. Bu ne kötü bir davranış. Sana kaç kere böyle yapmaman söylendi...’O anda 

bütün mesele o eski mesajlardan birini seçmekti. Böylece ne kötü bir kız olduğunu 

anlayacaktı. Ne yapacağıma karar vermeden önce eşimin Ramanda’ ya bir saat önce 

giydirdiği bluz dikkatimi çekti. Üzerinde,’BEN KUSURSUZ BİR MELEĞİM’ yazılıydı. 

Bir kez daha korku dolu gözlerine baktım. Karşımda anne babasını dinlemeyen kötü bir 

kız değil de,Allah'ın bize bahşettiği bir çocuk...değerli mi değerli,küçücük kusursuz bir 

melek,neredeyse suçlamak üzere olduğum bir mükemmellik,bir değer duruyordu.  

 

‘Bir tanem,çok güzel görünüyorsun!Hadi bir fotoğrafını çekelimde,annen bu güzel 

halini görebilsin.’ Fotoğrafını çektim ve Allah'a bize kusursuz küçük bir melek verdiği 

için şükretme fırsatını kaçırmadım.  

 

  

  

                                            

 

 



HASTALIĞA   ÇARE 

  

         Adamın hastalığına çare bulamayan doktorlardan biri,kendisine “Evliya” olarak 

bilinen bir ihtiyarın adresini vermişti.Söylenenlere göre en ağır hastalar bile o zatın 

duasıyla iyileşiyordu.Adam,verilen adresi çaresizlik içinde cebine atıp doktorun 

yanından ayrıldığında,sokağın köşesinde simit satan6-7 yaşlarındaki bir çocuğa 

rastladı.Çocuk,son derece masum gözlerle kendisine bakıyor ve onu tanıyormuş gibi 

gülümsüyordu. 

            Adam,o yaştaki çocukların”tamamen günahsız”olduklarını düşünerek yoluna 

devam ederken,aniden duruverdi.Simitçinin üzerindeki eski tşörtün üzerinde bir “E” 

harfi yazılıydı ve bu “E” mutlaka Evliyanın “E”si olmalıydı.Aradığı evliyaya bu kadar 

çabuk kavuşmanın heyecanıyla yanına gidip bir simit aldıktan sonra: 

            -Doktorlar benim hasta olduğumu söylediler,dedi.İyileşmem için bana dua 

edermisin? 

            -Çocuk,bu teklif karşısında şaşırmışa benziyordu.Kafasını”olur”dergibilerden 

sallarken: 

            -Ben de sık sık hastalanıyorum,diye karşılık verdi.Ama dedem,Allah’a 

inananların ölünce yıldızlara uçtuklarını ve oradan cenneti seyrettiklerini söylüyor.Bu 

yüzden korkmuyorum hastalıklardan. 

            Adam,içinin bir anda ferahladığını hissetti.Onun soğuktan moraran yanaklarına 

bir öpücük kondururken: 

            -Deden çok doğru söylemiş,dedi.Ama ben,yine de yardım istiyorum senden. 

            Çocuk,duasının kıymetini anlamış gibiydi.Karşı kaldırımdan geçmekte olan bir 

baloncuyu gösterirken: 

            -Size dua edeceğim,diye cevab verdi.Ama eğer iyileşirseniz,bana on tane balon 

alacaksınız,tamam mı? 

            Bu sefer adam başını salladı.Fakat çocuk,bu kadar büyük bir hazineyi istemekle 

haksızlık yaptığına hükmetmişti.Mahcubiyetinden kızaran yanaklarını elleriyle örtmeye 

çalışırken: 

            -Uçan balon almanıza gerek yok,diye devam etti.Normalinden on tane istemiştim. 

            Adam,elini uzatarak çocukla tokalaştı.Anlaşma nihayet yapılmış ve ayrıntılara 

geçilmişti.Buna göre hastalıktan kurtulması halinde altı ay sonraki ramazan 

bayramında çocukla buluşacak ve herhangi bir sebeble gelemediği takdirde,önceden 

hazırlanan balonların ona ulaşmasını veya postalanmasını sağlayacaktı. 

            Adam,küçük çocuğun adını ve adresini bir kağıda yazdıktan sonra,başını 

okşayarak onunla vedalaştı. 



            Aradan soğuk bir kış geçip Ramazana ulaşıldığında,adamın hastalığından eser 

bile kalmamıştı.Hayata tekrar dönmenin sevinciyle en güzel balonlardan bir paket 

hazırladı ve bayramın ilk gününü iple çekerek randevu yerine gitti.Küçüklerin cıvıl cıvıl 

kaynaştığı bayram yerindeki diğer simitçiler,çocuğu tanımıyordu.Adam,onu biraz 

ilerideki bakkala sorduğunda,dükkan sahibi: 

            -Ciğerleri hastaydı yavrucağın,dedi.Geçen hafta aniden ölüverdi. 

            Adam,bir anda beyninden vurulmuşa döndü.Ve koşar adımlarla orayı terk 

ederken,önüne çıkan ilk baloncuya bir tomar para uzatıp; 

            -Şu uçan balonlardan on tane istiyorum,dedi.Çabuk ol,gecikmeden ulaşmalı 

yerine. 

            Adam,satıcının aceleyle uzattığı balonların iplerini birbirine düğümledikten 

sonra,onları besmeleyle gökyüzüne bıraktı.Bayram yerinde herkes gibi baloncu da 

şaşkındı.Sonunda dayanamayıp: 

            -Ne yaptığınızı anlayamadım,dedi.Neden bıraktınız onları öyle? 

            Adam,nazlı nazlı yükselmekte olan balonları buğulu gözlerle takib ederken: 

            -Onları bekleyen küçücük bir dostum var,diye mırıldandı.Hem de evliya bir 

dost.Balonları adrese postaladım sadece.”(Cüneyd Suavi) 

  

                                               BİR   HAYATIN  SÖNÜŞÜ 

  

         Aşağıdaki satırlar,kürtaj konusu tartışılırken kaleme alınmış ve anne karnındaki 

ceninin hayali hatıralarını dile getirmiştir. 

  

5 Ekim:Bugün var olmaya başladım.Durumu henüz annemle babam bilmiyor.Bir elma 

çekirdeğinden daha da küçüğüm,ama ne de olsa ben,benim.Belirli bir şekle girmediğim 

halde,benliğimi hissediyorum.Kız olacağım ve çiçekleri seveceğim. 

  

19 Ekim:Biraz büyüdümse de herhangi bir hareket yapacak kudrette değilim,annem 

beni kendi kanı ile besliyor.Kalbinin alt yönünde beni barındırıyor.Hoşuma giden şu 

ki,annem henüz hiçbir şeyden haberdar değil. 

  

23 Ekim:Ağzım teşekkül etmeye başladı.Düşünün ,bir yıl sonra rahatça gülebileceğim! 

Daha sonra konuşabileceğim.Söyleyeceğim ilk kelimenin”Anne” olacağından eminim. 



Kim iddia ediyor henüz bir varlık olmadığımı!Bir parça ekmek kırıntısı da ekmek değil 

mi? 

  

27 Ekim:  Bugün ilk olarak kalbim atmaya başladı.Bundan böyle hayatımın sonuna 

kadar da atacak.Ben kalbimi sevgilerle dolduracağım. 

  

2 Kasım:Her gün biraz daha büyüyorum.Kollarım ve bacaklarım biçimlenmeye 

başladı.Fakat bu bacaklarımla anneme koşmak ve kollarımı açıp babama sarılmak için 

henüz erken. 

  

12 Kasım:Parmaklarım çıkmaya başladı.O kadar küçücük ki,beni bile şaşırtıyor.Yine 

de hoşuma gidiyor.İleride onlar bir bebeği okşayacak,top oynayacak ve çiçek 

toplayacaklar. 

  

20 Kasım:Bugün annem doktora gitti.Varlığımdan böylece haberdar oldu.Sevinmiyor 

musun anneciğim?Kısa bir süre sonra kollarının arasında olacağım. 

  

25 Kasım:Annemle babam,kız olduğumdan habersizler.Belki de bir erkek veya ikiz 

bekliyorlar.Onlara sürpriz yapacağım.Annem gibi siyah gözlü olmayı çok istiyorum. 

  

10 Aralık:Yüzüm tam olarak biçimlendi.Keşke anneciğime benzesem. 

  

13 Aralık:Artık çevreme bakabiliyorum.Fakat bulunduğum yer çok karanlık.Yine de 

mutluyum.Yaşıyorum.Kısa bir süre sonra gözlerim dünya ışığını görecek.Diğer 

çocukların oynamasını seyredebileceğim.Denizleri,dağları,gökkuşağını henüz 

görmedim.Bunlar nasıl şeyler?Sen nasıl bir varlıksın anneciğim!Bir görebilsem. 

  

24 Aralık:Anneciğim,kalbinin sesini duyuyorum.Benim kalbimin atışlarını da sen 

hissedebiliyor musun?Çok sağlıklı bir kız olacağım.Bazı bebeklerin dünyaya gelmeleri 

güç oluyormuş.Fakat iyi ve tecrübeli doktorlar yardım ediyor.Bazı kalbsiz 

annelerin,bebeklerini istemediklerini de biliyorum.Ama ben dünyaya gelmek,kollarında 

uyumak,yüzüne bakmak istiyorum anneciğim.Sen de beni aynı sevgiyle bekliyorsun 

değil mi?Beni koklayacak mısın?Çok sevecek misin? 



  

28 Aralık:Ah anneciğim!Niçin hayatıma son vermelerini istedin?Halbuki bir arada öyle 

mutlu günlerimiz olacaktı ki,Anneciğim…Anneciğim…”(H.Schwap) 

  

                                                            Ç   İ   Z   G   İ 

Öğretmen sınıftaki zeki aynı zamanda kıskanç öğrenciye sordu:”Niçin arkadaşlarını 

çekemiyor,onların yaptıklarını bozup kavga ediyorsun?” 

            Öğrenci:”Çünki onların beni geçmelerini istemiyorum,en iyi ben 

olmalıyım.”dedi. 

            Öğretmen,masasından kalkıp eline bir parça tebeşir aldı ve 15 cm. uzunluğunda 

bir çizgi çekti,öğrencinin yüzüne bakıp bu çizgiyi nasıl kısaltırsınız?diye sordu. 

            Öğrenci bir süre bu çizgiyi inceleyip içinde çizgiyi bir çok parçaya bölmek de 

olan birkaç cevab verdi. 

            Öğretmen cevabları kabul etmedi ve yere ilkinden daha uzun bir çizgi çekti. 

Öğretmen:”Şimdi birincisi nasıl görünüyor?”diye sordu. 

Öğrenci:”Daha kısa”dedi,başını eğdi. 

Öğretmen:”Bilgini ve yeteneklerini arttırarak kendi çizgini uzatman,rakibinin 

çizgisini bölmeye çalışmadan daha iyidir.”dedi. 

  

                             

                                            S  İ  M  U  R  G 

Efsaneye göre Simurg, Kaf Dağının zirvesinde yaşadığına inanılan Kuşlar 

hükümdarının adıdır. Kuşlar ülkesinde çok büyük bir karışıklık hüküm sürmektedir. 

Kuşlar Simurg’a inanır ve onların kendilerini kurtaracağını düşünürlerdi. Her şey ters 

gitmeye devam ettikçe bu durumdan kuşku duymaya başlayan kuşlar Simurgu aramaya 

koyuldular. Bunun üzerine söz alan Hüdhüd ismindeki bilge kuş kendilerinin Simurg 

isminde bir hükümdarları olduğunu ve kendisinin gizemli Kaf Dağının zirvesinde 

yaşadığını söyler. Binlerce nur perdesinin ardında yer alan Simurg’dan hiçbir kuşun 

haberinin olmadığını ama aslında onun "bize bizden yakın, bizimse uzak" olduğunu 

anlatır. Bunun üzerine kuşlar Hüdhüd’ün peşine takılarak Simurg’u bulmak üzere yola 

çıkarlar.  

Ancak yol çok zahmetli ve menzil uzak olduğundan; kuşlar yorulup hastalanırlar. Hepsi 

de, Simurg’u görmek istemelerine rağmen, Hüdhüd’ün yanına varınca kendilerince 

çeşitli mazeretler söylemeye başlarlar. Çünkü, kuşların gönüllerinde yatan asıl hedefleri 

çok daha basit ve dünyevî’dir. Örnek olarak, bülbülün isteği gül; dudu kuşunun 



arzuladığı abıhayat; tavus kuşunun amacı cennet; kazın mazereti su; kekliğin aradığı 

mücevher; hümânın nefsi kibir ve gurur; doğanın sevdası mevki ve iktidar, puhu 

kuşunun aradığı viranelerdeki definedir. Yolda hastalanan veya bitkin düşen kuşlar 

bunlar gibi çeşitli bahaneler, mazeretler ileri sürerler. Bunların arasında, nefsanî 

arzular, servet istekleri, geride bıraktığı sevgilisinin hasreti, ölüm korkusu, ümitsizlik, 

vefa, küskünlük, kibir, ferahlık arzusu, kararsızlık gibi hususlarla; bir kuşun sorduğu 

"daha ne kadar yol gideceğiz " sorusu vardır.  

Bu soruların hepsine tatminkâr cevaplar veren Hüdhüd önlerinde aşmaları gereken 

daha yedi vadi olduğunu söyler. Bu vadiler talep, aşk, marifet, istiğna, tevhit, hayret, ve 

fena vadileridir.  

Kuşların Yorgunluğu  

Bu meşakatli vadilerden geçerken pek çok kuş isteklerine yenik düştükleri, peşinden 

gidecekleri başka aşklar buldukları, ellerindekiyle yetinmek istedikleri, şaşkınlıktan ne 

yapacaklarını bilemedikleri ve yokluğa dayanamadıkları için gruptan ayrılırlar. 

Sonunda yorgunluktan bitap düşmüş otuz kuş kalırlar. Son bir gayretle yola koyulan 

otuz kuş ise kendilerini Simurg olarak görürler. "Aslında sen Simurg’sun, Simurg 

senden ibarettir." Kuşlar Simurg’a bakınca orada ancak kendilerini gördüler. 

Kendilerine bakınca da orada Simurg’u gördüler. Bu sefer her iki bakışta da gördükleri 

eksiksiz bir Simurg’dan ibaretti.  

Aslında Attar efsanenin sonuna taşıdığı derin anlamın ipuçlarını Simurg başlığında 

vermiştir. Farsça Si=Otuz ve Murg=Kuş kelimelerinden türetilmiştir.”[1]  

  

 

  

 

[1] Feridüddin Atar-ın Mantıkut Tayrından.Akit.20-8-2003. 

  

  

  

  

                                   HAYVANLARIN DİLİNDEN ANLAMAK İSTEDİ 

  

            Bir Adam vardı;tuhaf bir duyguya kapıldı,illede hayvanların dilinden anlamak 

istiyorum diye tutturdu.Zahiri ve batini ilimlerde yüksek behre sahibi birisini 

buldu.Ondan sonra,”Hayvanların dilinden anlamak istiyorum.Bana ne 

dersin?”dedi.Büyük alim,bunun bir düşüncesizlik olduğunu söyledi.”Eğer hayvanların 

dilinden anlamak bizim için faydalı bir şey olsaydı,şeksiz,şüphesiz Allah onu bize 

öğretirdi”dedi. 
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Bu garib meraka tutulan adam döndü;ama yine de içindeki bu acaib merakı 

bastıramadı.Büyük alimin kapısını aşındırmaya devam edip durdu.”Efendim ne 

olursun,bana dua et de hayvanların dilinden anlayayım”diye ısrar ediyordu.Alim 

zat,onun arzusunun son derece yanlış bir şey olduğunu biliyordu.Ama onun ısrarlarına 

daha fazla dayanamadı.Dua etti.Adam bir de sabahleyin kalkınca hayvanların dilini 

anlamaya başladı. 

Kedi ile köpek konuşuyorlardı.Hemen onlara kulak misafiri oldu.Ne dediklerini bir bir 

anladı.Şunu diyorlardı:”Yarın sahibimizin atı ölecek,doyasıya et yiyeceğiz”Adam alel 

acele atı tutup pazara yürüttü ve satıp parasını cebine attı.Ertesi günü atın gerçekten 

öldüğünü duyunca sevindi.”Ne güzel,biz sattık kurtulduk”dedi.Bir müddet sonra bir 

baktı;yine kedi ile köpek fısır fısır bir şeyler mırıldanıyorlar.Bunlar acaba ne 

konuşuyorlar diye kulak kabarttı.Demesinlermi ki”Yarın sahibimizin öküzleri 

ölecek.Bizim gibi fakir fukara bir doyunca et yiyecek.” 

Bizimki daha önceden de işin kolayını almıştı ya,hemen öküzleri önüne katar,hayvan 

pazarının yolunu tutar.Onları biraz ucuz fiyata satar,dönüşünde yan gelir yatar.Ertesi 

günü öküzlerin gerçekten öldüğünü duyunca bir de kahkaha atar.Ve hayalinde hoca ile 

konuşur.”Ya gördün mü?Sen diyordun ki hayvanların dilinden anlamanın bir faydası 

yoktur.Gel,gör bakalım ki nasıl faydası yokmuş.Ben bunların dilini anlamasa idim 

öküzlerde at da ölecek,beş kuruş alamıyacaktım.” 

Aradan bir müddet daha geçmiştir ama devamlı ve dikkatli olarak hayvanların 

konuşmalarını takib etmektedir.Acaba gene ölümden,kalımdan bahsediliyor mu 

diye.Heyhat!Bu defaki konuşmalar pek dehşet verici.Şöyle diyorlar:”Yarın sahibimiz 

ölecek,ailesine,evine her taraftan yağan yemekler bize kalacak.O atı,öküzleri bizden 

kaçırdı ya sırayıda kendine getirdi.”Bu sözleri duyunca beyninden vurulmuş gibi 

oldu.Sonra hemen toparlandı.”Canım öyle kedinin köpeğin dediğine inanılır mı?”diye 

kendi kendisini teselliye çalıştı.Fakat tutturamadı.İyi ama onların,at ve öküzler için 

söyledikleri doğru çıkmıştı.”Ya benim için söyledikleri de doğru çıkarsa benim halim ne 

olur?”İçinden hemen,hele bir hocaya gidip durumu anlatayım der,Anlatır!Hoca,”Ya 

evladım,ben sana dememişmiydim”Allah’ın hikmetli işlerine karışma.Çünki onun 

hikmetinden sual olunmaz.Eğer o dileseydi hayvanların dilini biz anlardık.Ama 

dilemedi.Sadece mucize olarak Hz.Süleyman,hayvanların dilinden anlıyordu.Senin 

atın,öküzlerin ölecekti,bazı hayvanların onların etini yiyecekti.Bu senin için sadaka 

olacaktı ve ömrünün uzamasına da belki sebeb teşkil edecekti.Sen hiç duymadın mı iyi 

mal büyük kaza bela götürür diye.Sabırsızlık yaptın,başkalarının evini yıktın,kendi 

menfaatını onların zararında aradın.Paralarını cebine basıp sevindin.İşin sonunun böyle 

olacağı zaten belli idi.Yapılacak bir şey yok artık.Fakat Allah’dan ümid 

kesilmez.Git,tevbe istiğfara devam et.” 

Adam bu sözleri dinlerken,kalbi çarpmaya başlar,dışarı çıkar çıkmaz dizlerinin bağı 

çözülür,ertesi sabah ölür.(Sohbetler-Hatıralar-kitabından) 

                                             

                                                       HAYVAN   SEVGİSİ 

  



         Peygamberimizin arkadaşlarından Cafer’in oğlu Abdullah,bir gün yolculuğa 

çıkmıştı.Giderken bir meyve bahçesine uğradı.Bahçede bir hizmetçi bekçilik 

yapıyordu.Az sonra bu hizmetçiye üç ekmek getirdiler.Hizmetçi,ekmeğin birini 

köpeğine verdi.Köpek ekmeği hemen yedi.Hizmetçi,ekmeğin birini daha uzattı,köpek 

onu da yedi.Hizmetçi,elinde kalan son ekmeği de köpeğe verince Abdullah,hizmetçiye: 

            -Niye ekmeklerin hepsini köpeğe verdin?Kendini niye düşünmedin?diye 

sordu.Hizmetçi şu cevabı verdi: 

            -Bu köpek burada gariptir,sahibi yoktur.Onun,uzak bir yerden geldiğini 

sanıyorum.Onu aç bırakmak istemedim. 

            Peki,sen ne yiyeceksin? 

            Oruç tutarım. 

Hizmetçinin bu cevabı üzerine Abdullah kendi kendine şöyle dedi: 

            -Herkes benim çok cömert bir insan olduğumu söyler.Bu hizmetçi ise benden 

daha cömert. 

            Sonra Abdullah,hizmetçinin bekçiliğini yaptığı meyve bahçesini sahibinden satın 

aldı ve hizmetçiye bağışladı.”(Ahmet Efe) 

  

  

                                               FIKRALAR 

  

Hayatımızda 1 ve 0 ın önemi  

1982 yılı Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda 2. sınıf öğrencileri Türkiye 

Ekonomisi dersinin hocasını bekliyor. Sınıf, öğrencilerin gürültü patırtısıyla sallanırken 

sert görünümlü hoca kapıda beliriyor, içeriye kızgın bir bakış atıp kürsüye geçiyor. 

Tebeşirle tahtaya kocaman bir (1) rakamı çiziyor.  

"Bakın" diyor.  

"Bu,kişiliktir. Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey. "  

Sonra (1)'in yanına bir (0) koyuyor:  

"Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik (1)'i (10) yapar".  

Bir (0) daha "Bu, tecrübedir. (10) iken (100) olursunuz"  

Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor: Yetenek... disiplin... sevgi... Eklenen her  

yeni (0)'ın kişiliği 10 kat zenginleştirdiğini anlatıyor hoca... Sonra eline  

silgiyi alıp en bastaki (1)'i siliyor. Geriye bir sürü sıfır kalıyor. ve  

Hoca yorumu patlatıyor,  

"Kişiliğiniz yoksa, öbürleri hiçtir"...  

 

Nasreddin Hoca FiKRALARi 



 

DEVA 

Nasreddin Hoca pazara giderken mahalleden şakacı biri yanına gelip : 

-Efendim akşam uyurken fare ağzıma kaçtı.Bunun çaresi nedir? 

-Çaresi kolay demiş Nasreddin Hoca, acıkmış bir kediyi ağzınıza sokup yutun! 

 

EŞEK-KADI 

Nasreddin Hoca eşeğini kaybetmiş ve aramaya başlamış.Bir tanıdığı ona şaka yapıp : 

-Hocam duyduğuma göre eşeğiniz falan şehire kadı olmuş, demiş. 

Hoca hemen : 

-Ben de öyle olmuştur diye düşünüyordum.Ne zaman kadılardan söz etsem, dikkatle 

dinlerdi. 

 

 

SEN DE ÇEKTİR 

Nasreddin Hoca'ya bir kişi sormuş : 

-Hocam gözüm hastalandı, ne ilaç kullansam olur? 

-Benim dişim hastalandığında çektirip kurtulmuştum.Sen de çektir, kurtulursun, demiş. 

 

TURNA AYAĞI 

Hoca güzel bir Turnayı kızartıp tepsiye koyar ve Timur'a götürmek üzere yola 

koyulur.Ancak tepsiden gelen mis gibi kokular Hoca'nın ağzını sulandırır.Bir ağacın 

altına oturup Turna'nın bir budunu koparır yer. 

Timur, Hoca'nın getirdiği Turna'nın tek ayaklı olduğunu anlayınca : 

-Bu Turna'nın bir budu nerede Hoca?...diye sorar. 

Hoca hemen yanıtlar : 

-Bizim köyün Turnaları tek bacaklı olur da.. 

Timur inanmaz, gözüyle görmek ister.Kalkıp Hoca ile birlikte göl kenarına 

giderler.Gölde Turnalar tek ayakları üzerinde durduklarından Hoca keyifli keyifli 

söylenir : 

-İşte devletlüm gözünüzle görünüz... 

Timur, Hoca'ya döner : 

-Al şu oku at, birini vur... emrini verir. 

Hoca çaresizlik içinde ok atar.Turnalar birden öteki ayaklarını da çıkarıp kaçmaya 

başlarlar. 

Timur : 

-Gördün mü Hoca, hepsi de iki ayaklıymış... 

Hoca lafın altında kalır mı? : 

-Aman Sultanım, sizde sıkıyı görseniz iki ayağınızla kaçmaz mısınız? 

 

YA AŞKA GELİRSE 

Nasreddin Hoca ile arkadaşları Konya'da bir eve akşam yemeğine davet edilmişler.Ev 

eski ve ahşap, bastıkça tahtalar gıcırdıyor, hoca laf atmış : 

-Evin tahtaları ses veriyor! 

Adam ukala ya : 

-Bizim ev pek sofudur, ara sıra zikreder! 

Hoca laf altında kalır mı : 

-Ya aşka gelip secdeye varırsa 

 



 

YELPAZE 

Nasreddin Hoca, geçim sıkıntısından tavuk tüyünden yelpaze yapıp satmaya 

başlamış.Müşteriler yelpazeyi kullanıp denemiş, tüyler hemen dağılmaya başlamış. 

-Bu nasıl yelpaze, sallar sallamaz tüyleri dökülmeye başladı, demiş müşteriler. 

Hoca : 

-Kullanmasını bilmek lazım, yelpazeyi sıkı tutarak, başınızı iki tarafa sallarsanız olur, 

diye cevap vermiş. 

 

DAVETİYE 

Nasreddin Hoca'nın komşusu evlenirken Hoca'dan davetiye dağıtmasını istemiş.Hoca 

şehirde kendini beğenmiş olarak ün kazanan bir zenginin davetiyesini vermeye 

gitmiş.Hoca'yı gören zengin sinirinden : 

-Davetiyeleri dağıtmaya iyi bir insan bulamamışlar mı? demiş. 

Nasreddin Hoca : 

-İyi insanlar da vardı, ama onlar iyi insanların davetiyelerini vermeye gitti, diye cevap 

vermiş. 

 

 

CENNET DOLUP TAŞMIŞ 

Bir gün padişah Nasreddin Hoca'dan sormuş : 

-Hocam ben ölünce cennete mi gideceğim yoksa cehenneme mi, söyle bakayım? demiş. 

Hoca padişahtan korkmadan : 

-Cehenneme gidersiniz padişahım? demiş. 

Padişahın sinirden sakalları titremiş. 

Bu durumu gören Hoca : 

-Kızmayın padişahım ben aslında size cennete gidersiniz diyecektim fakat sizin 

cellatlarınızın kılıçlarıyla ölen suçsuz kişilerden cennet dolup taşmış.Bu yüzden cennete 

sığmazsınız diye cehenneme gidersiniz dedim, demiş. 

 

BU NASIL NAMAZ 

Nasreddin Hoca abdest alırken, bir ayağına su yetmemiş.Namaz kılarken de bir ayağını 

yukarı kaldırarak namaz kılmış.Bunu gören cami cemaati : 

-Hocam bu nasıl namaz? diye sormuş. 

Nasreddin Hoca : 

-Bir ayağı abdestsiz namaz, diye cevap vermiş. 

 

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ ZAMAN 

Nasreddin Hoca'nın evine tüccar arkadaşı misafir olmuş.Hoca ona mantı pişirip 

getirmiş.Arkadaşı acele edip mantıyı hemen ağzına atınca boğazı yanmış.Boğazının 

yandığını belli etmemek için başını tavana doğru dikmiş ve yanmanın etkisi gidince de 

başını tavandan indirmeyip sormuş : 

-Hocam bu tavanı ne zaman yaptınız. 

Hoca hemen : 

-Boğazıma ateş düştüğü zaman, demiş. 

 

BEN UYUYORUM 

Bir gün Nasreddin Hoca şehire gelip, bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış.Gece yarısı 

arkadaşı sormuş : 

-Hocam, uyudunuz mu? 



-Buyurun birşey mi var? 

-Biraz borç para isteyeyim demiştim. 

Nasreddin Hoca derhal horlamaya başlayıp : 

-Ben uyuyorum! demiş. 

 

 

 

ALLAH BİLİYOR 

Nasreddin Hoca bir cimri tanıdığının evine gittiğinde tanıdığı ona bayat ekmek ile bir 

tabak bal ikram etmiş. Nasreddin Hoca bayat ekmeği dişi kesmeyince sinirinden balı 

kaşıkla yemeye başlamış.Ev sahibinin gözü yerinden oynamış : 

-Aman efendim, bal ekmekle yenmez ise, insanın içini sıyırır, demiş. 

Nasreddin Hoca hiç ses çıkarmadan balı bitirmiş ve : 

-Kimin içinin sıyrıldığını Allah biliyor, demiş. 

 

 

AKLIN VARSA GÖLE KOŞ 

Hoca, bir gün kırlardan topladığı çalı çırpıyı eşeğine yükleyip evine götürürken : 

-Acaba, yaş çırpı da kurusu gibi yanar mı? diye düşünür ve şeytana uyarak çakmağını 

çakar ve alevi çalı çırpıya dokundurur.Aralarında kuruları da bulunan çalı çırpı hemen 

alev alır.Eşekte bir korku, bir telaş, huzursuzluktur başlar.Anıra anıra, çifte ata ata 

dört nala koşmağa başlar.Hoca da arkasından olanca gücüyle bağırır : 

-Aklın varsa göle koş! 

 

 

 

Nasreddin Hoca bir gün gençlerle otururken,gençlereden bir tanesi muziplik yapar ve 

Hocanın Heybesini saklar,durumu sonradan fark eden Hoca Nasreddin gazaba gelir ve 

kükrer: 

 

--Kim benim Heybemi saklamışsa çabuk çıkarsın yoksa ben yapacağımı bilirim.! 

 

Bu kükremeden korkan genç Hocanın Heybesini çıkarır ve iade eder. 

 

Daha sonra sorarlar ürkek bir sesle: 

 

-- Ya Hoca heybeyi sana vermeseydik ne Yapardın ? 

 

Hoca mahzun bir seda ile ' Ne mi yapacaktım,Kilimi bozup Heybe yapacaktım. 

Fıkralar 

Şoför Temel 

Kamyonu ile yol alan Temel yokuşun başına geldiğinde frenlerin tutmadığını 

farkeder. Bir yoklar freni yok iki yoklar, nafile. Tabi bu arada arabada yokuş aşağı 

gittikçe hızlanmakta. Kesin bir yere vuracak. Temel bir sağa bakar bir de sola, solda 

pazar yeri, girse en az 100 ölü. Sağda bir çocuk, ama 100 lerce insan yerine bir çocuk 

der ve doğru çocuğun üzerine... 

Ertesi gün gazetelerde manşet. 

- Pazara giren kamyon dehşet saçtı. 117 ölü. 

Tabi alta Şoför Temel' in açıklaması. 



- Bütün suç çocuğun. Eğer o çocuk sağdan sola pazar yerine kaçmasa o kadar insan 

ölmeyecekti. 

  

Lütfen Dikkat:) 

Amerika'da ölen bir kadin icin kilisede cenaze töreni düzenlenmisti. 

 Tören sonunda cenaze görevlileri tabutu tasirken, tabutun ön 

 bölümünü yanlislikla kilisedeki sütunlardan birine carptilar. 

 Bu olaydan sonra tabuttan bir inilti sesi duyuldu. 

 Tabut acildi ve öldügü sanilan kadinin yasadigi anlasildi. 

 Bir süre hastanede tedavi edilen kadin iyilesti ve 10 yil daha yasadi. 

 10 yil sonra öldügünde ise cenaze töreni yine ayni kilisede yapildi. 

 Tören sonrasi görevliler tabutu tasirken, kilisedeki ayni sütunun önüne 

 geldiklerinde, ölen kadinin kocasinin, arkalardan sesi duyuldu; 

Aman ha o kolona dikkat edin:) 

  

BİR NEDEN 

Sabah, anne oglunu uyandirmaya gelir : 

- Oglum, kalk artik, okula gitme zamanin geldi ! 

- Anne, okula gitmek istemiyorum. 

- Okula gitmemen icin bana en az iki sebep gosterebilir misin? 

- Tabii, birincisi ; cocuklar beni cok sinirlendiriyor,ikincisi ogretmenlerin cogundan 

hoslanmiyorum. 

- Bunlar sebep degil, kalk ve hazirlan bakalim. 

- Peki Anne, sen benim okula gitmem icin iki sebep soyleyebilir misin? 

- Bir ; 52 yasindasin, Iki ; sen okulun mudurusun... 

  

AMELİYAT YERİ 

İki sevgili bir ağacın gölgesinde otururlar.Delikanlının tatlı sözleri arasında bir ara 

kız sevgilisinin kulağına fısıldar : 

-Sevgilim sana apandist ameliyatı olduğum yeri göstereyim. 

Delikanlının gözleri parlar. 

-Göster canım göster. 

Kız eliyle uzak bir yeri göstererek : 

-Bak şu ilerde görünen sarı bina var ya, onun üçüncü katı.... 

  

BAKAN 

Bir ülkede bir bakan, kendisini gazetecilere hiç sevdirememişti.Ne yapsa makbule 

geçmiyor, basın hergün kendisiyle uğraşıyordu.Nihayet : 

-Öyle bir şey yapayım ki, gazeteciler kendisi ile uğraşmaktan vazgeçsin diye düşündü 

ve ilan etti : 

-Pazar günü saat 10'da denizin üzerinden yürüyerek geçeceğim. 

Pazar sabahı saat 10'da tüm basın mensupları toplandılar orada.Bakan geldi ve 

elinde bastonuyla denizin üzerinde yürümeye başladı.Karşı kıyıya kadar da yürüdü ve 

geçti.Herkesin gözleri dehşetle açılmıştı. 

Fakat ertesi günü tüm gazetelerde şu başlık okundu : 

-Bakan yüzme bilmiyor 

  

BAKAN KARISI? 

Bakanlardan birinin ölmesiyle başka bir milletvekili onun süresini doldurmak üzere 

seçilmişti. Adam hemen karısına telefon ederek, bu haberi vermek istedi : 



-Bir bakan karısı olmak ister miydin? diye sordu. 

Karısı biraz düşündü sonra: 

-Hangisinin? 

  

ENAYİ DEĞİLİM 

Arabasını park edip lokantaya giren adam, çıktığında arabasını akordeona dönmüş 

bir halde bulur.Cam sileceğinin altında bir kağıt vardır.Kağıdı açtığında, şu satırlarla 

karşılaşır : 

-Ön vitesle geri vitesi şaşırıp arabanıza sert bir şekilde çarptım. Arabanızda 

gördüğünüz gibi büyük hasar var. Olayı gören kimseler de şu an, ben bu satırları 

yazarken çevremde toplanmış bulunuyorlar ve bu kağıda adımı ve adresimi yazdığımı 

sanıyorlar.Ne halin varsa gör, o kadar enayi değilim! 

  

ÖNEMLİ NEDEN 

-Hayrola nereden? 

-Be be ben mi?Rad rad radyodan geliyorum... 

-Ne vardı radyoda? 

-Spi spi spi spiker sı sı sı sınavı vardı da... 

-Eeee, ne oldu? 

-Bı bı bı bırak yahu?Kı kı kıravat tak tak takmadık diye almadılar. 

  

ÇORAP 

Ayakları çok fena kokardı. Bir gün bir arkadaşına birlikte tiyatroya gitmelerini teklif 

etti. 

-Hay hay, dedi arkadaşı.Ama eve git, ayaklarını yıka ve temiz bir çorap giy. Söz mü? 

Tiyatroya gittiler.Yerlerine oturdular.Aradan beş on dakika geçmeden etrafındakiler 

mendillerini burunlarına götürmeye başladı. 

-Hani söz vermiştin, dedi arkadaşı. 

-Vallahi değiştirdim, dedi. 

İnanmazsın diye kirlileri de cebime koydum.... 

  

AVUKAT 

Sehrin hayirsever vakiflarindan birindeki çalisanlar sehrin en basarili avukatindan 

henüz herhangi bir bagis almamis olduklarini fark ettiler. Bagis toplama görevindeki 

kisi avukati bagista bulunmasi için ikna etmeye çalisiyordu: 

"-Arastirmalarimiza göre yillik geliriniz en az 500 000 dolar, ancak bugüne kadar hiç 

bir hayir isine bir kurus bagista bulunmamissiniz. O paranin bir kismini bir sekilde 

topluma iade etmek istemez miydiniz?" Avukat bir süre düsündü, sonra: 

"-Önce, arastimalariniz annemin uzun bir hastaliktan sonra ölmek üzere oldugunu 

ve hastane masraflarinin onun yillik gelirinin bir kaç kat üstünde oldugunu da gösterdi 

mi?" Görevli utandi: 

"-Sey, hayir." 

 "-Sonra, kardesimin malul bir gazi, kör ve tekerlekli iskemleye mahkum 

oldugunu?" 

 Görevli utancindan kipkirmizi kesilmis bir halde özür dilemeye çalisirken avukat 

onun sözünü kesti: 

"-Ya da kizkardesimin kocasinin bir trafik kazasinda öldügünü ve onu üç çocuguyla 

bes parasiz biraktigini?" 

 Görevli yerin dibine geçmisti, sadece,"-Hayir, hiç bir bilgim yoktu ..." diye 

mirildanabildi. Avukat bir kez daha onun sözünü keserek devam etti:  



"-Pekala, ben onlara zerre miktar para vermezken size niçin vereyim?" 

  

TEMEL FIKRALARI 

 

ASMAK 

 

Dursun evinden çiktigindanda birde bakar ki komsusu Temel kendini belinden agaca 

asmis halde duruyor.Hemen gidip ipi agactan çözer.Komsusunu agactan indirdikten 

sonra merakla sorar : 

-Ha sen ne yapayudun öyle? 

-Hiç kendimi asaydum... 

-Ha usagum, penum pildigum insan poynundan asilayi. 

Temel üzgün ve çaresiz bir halde komsusu Dursun'a baktiktan sonra cevap verir : 

-Ben de öyle yapmis idum.Ama ipu poynima pagladium zaman bi türlü nefes 

alamayrum. 

 

 

ARABAM DISARIDA 

 

Temel kirtasiye'ye girmis, tezgahtara : 

-Pana pir roman lazum, demis. 

Kirtasiye tezgahtari sormus 

-Efendim agir mi olsun hafif mi? 

Temel : 

-Farketmez, nasul olsa arabam disarudadur. 

 

 

 

 

AGAÇLARADAN GÖREMiYORUM 

 

Temelle Dursun ormanda yürüyorlar.Bir ara Temel Dursuna sesleniyor : 

-Dursun ormanyn güzelligine bak. 

Dursun: 

-Agaçlardan göremiyorumki. 

 

 

AYNI YERDE 

 

Temel uzun zamandir görmedigi arkadasi Cemal'le Istanbul'da karsilasinca : 

- Usak nasilsun pakayum? 

-Iyiyum... 

-Çocuklarin nasildur? 

-Onlar da iyidur. 

-Peki karin nasildur? 

Temel böyle sorunca Cemal'in birden yüzü degisir...Temel arkadasinin karisinin geçen 

yil öldügünü hatirlayip hemen söyle der : 



-Yani hala ayni mezarda mi yatiyii? 

 

 

 

BULASIKÇI 

 

Temel bir lokantanin önünden geçerken "Bulasikçi Araniyor" ilanini görmüs. 

Hemen içeri girip patrona : 

-Pen ha purada pulasikçiluk yapapilirum. 

demis.Patron sormus: 

-Kaç dil biliyorsun? 

Temel hiç duraksamadan cevap vermis : 

-On tört 

Önce biraz sasiran patron sonra sinirlenmis ve : 

-Sen benimle alay mi ediyorsun? 

Temel : 

-Valla önce sen paslattun... 

 

 

 

BAS GAZA 

 

Tir söförü Dursun ile muavin Temel kamyonlarina 6 metre yüksekliginde havaleli mal 

yüklemis gidiyorlarmis. 

Birden bir tünel ve önünde bir uyari isareti : 

"DIKKAT !! Azami Yükseklik 4 metre" 

Muavin Temel, etrafa dikkatle bakmis. Sonra Dursun'a dönerek : 

-Bas gaza usta ! Etrafta polis molis körinmeyu... 

 

 

 

 

PES KISILUK 

Cemal silahçi dükkanina girer , 

-Ha pi tapanca almak isteyrum. 

Satici sorar : 

-Nasil bir tabanca? 

Cemal : 

-Pes kisiluk... 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ MOTOR 

 

Temel Reis , Idris reisle birlikte uçakla Istanbul'a gidiyormus.Bir sarsinti 

olmus.Herkeste bir telas...Pilot konusmus: 

-Bir motorda ariza var.Ama meraklanmayin, üç motorla da gidebiliriz... 

15 dakika sonra bir anons daha : 

-Bir motor daha istop etti ama telaslanmayin, iki motorla gideriz... 

10 dakika sonra pilot üçüncü motorun da bozuldugunu ama tek motorla da 



gidebileceklerini söylemis. 

Temel Reis dayanamayip: 

-Ula Idris Reis, ister misun simti törtünçü motor da pozulsun da hepten havata 

kalalum... 

 

 

 

ARSLAN 

 

Temel hayvanat bahçesinde gezerken açik buldugu bir kafesten içeri dalmis. 

-Hoop ! Dur , ne yapiyorsun? Orasi aslan kafesi... 

diye bagirmislar.Temel geri dönmüs ve kizarak : 

-Sankim aslaninizu yedük... 

 

 

 

SIKINTI 

Temel Ingiltere'ye gidip gelmisti.Cemal sordu: 

-Ula Temel ,sen incilizçe bilmeyidun.Çok sikinti çektin mu? 

Temel : 

-Hayir, asil sikintiyi inciluzler çektu... 

 

 

 

SABIKA 

 

Hakim Temel'e sorar : 

-Sabikan var mi? 

Temel : 

-Hayir efendum, Allah'tan paska kimsem yoktur... 

 

 

 

KONYA'YI GÖR 

Temel Konya'ya bir arkadasini görmeye gitmis.Arkadasi Temel'e birkaç gün Konya'yi 

gezdirdikten sonra : 

-Eee Temel, atalarimiz "Gez Konya'yi, gör Dünya'yi" demisler. Sen ne diyorsun? 

Temel : 

-Ne tiyecegum.Onu tiyen atalarumuz pizum oralari körmemislertur... 

 

 

 

MAKINIST 

 

Temel'in kol saati durmus.Içini açmis ve içinden ölü bir karinca çikmis. 

Temel: 

-Uyy...Zaten pen tahmin etmistum makinistun öltügünü... 

 

 

 



ÇARESIZLIK 

 

Hakim Temel'e sorar : 

-Niye adamin basina sandalyeyle vurdun? 

Boynu bükük Temel : 

-Ne yapayum ,çaresizluk efendum.Masayi kaltiramatum ki... 

 

 

 

MERAK 

Cok kalabalik bir belediye otobusunde yolculuk eden Temel'in ayagina iri yari bir adam 

basar.... 

Nasiri aciyan Temel, adamin yanina yaklasir ve sorar: 

- Ula usak, sen nerelisun? 

Adam, Temel'e bakar, nereli oldugunu söyler ve sonra da sorar : 

- Niye sordun? 

- Hic der Temel, bu cins ayular hangi memlekette yetisur diye merak ettum da..... 

 

 

 

DEVEKUSU 

Temel avustralyaya devekusu avlamaya seyahata cikiyor.Orada malzemelerini 

hazirlayip maceraya atiliyor. 

Bir viraji donunce bakiyor 10,15 tane devekusu. 

Hemen arabayi durduruyor silahini dogrultuyor. 

Devekuslari silahi gorunce urkerek kafalarini kuma gomuyorlar. Yani kendi akillarinca 

saklaniyorlar. 

Temel etrafa bakiyor, ve kendi kendine sinirli sinirli soruyor: 

-ulan nereye gitti bu hayvanlar?... 

ASURE 

Adamin biri asureyi cok severmis ( benim gibi :) 

Bir gun o kadar cok asure yemis ki kut diye dusup bayilmis. 

Telasla hemen doktor cagirmislar. 

Doktor gelmis, durumu anlamis. Adami zar zor ayilttiktan sonra bir hap, bir bardak da 

su uzatmis. 

'Bunu ic, hic bi seyin kalmaz', demis. 

Adam da su ile hapa soyle bir bakip 'Git isine ya!', demis. 'O kadar yer olsa asure 

yerim' 

  

Avcinin biri anilarindan birini anlatiyormus: 

--Günün birinde av yaparken öyle bir yere geldim ki patikanin üst tarafi sarp 

kayalik,alt tarafida uçurum.Aniden karsima bir ayi çikti.Arkami döndüm bir arslan 

geliyoooo! 

DINLEYICILER:eeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

--Mermimde bitmis. 

DINLEYICILER:eeeeeeeeeee!Peki sonraaa...? 

--Beni yediler. 



  

Bir berber fikrasi 

Çeçenistan’da bir avuç mücahid dünyanin en güçlü ordularindan birine kök 

söktürüyor... 

Konuyla ilgili bir fikra: 

 

Rus’un biri berberde saçini kestiriyormus. 

Berber durduk yerde “Askerlik yaptiniz mi?” diye sormus. 

 

“Yaptim” demis adam. 

 

“Nerede yaptiniz?” 

 

"Çeçenistan’da." 

 

"Çeçenistan’da mi?” 

 

"Evet, Çeçenistan’da." 

 

Aradan bir-iki dakika geçmis. Berber tekrar sormus: 

 

“Askerligi nerede yapmistiniz?” 

 

"Çeçenistan’da." 

 

"Nerede nerede?" 

 

"Çeçenistan dedim ya!" 

 

Bir-iki dakika sonra yine ayni hikâye: 

 

“Demek askerligi Çeçenistan’da yaptiniz.” 

 

“Evet, evet, evet! Çeçenistan’da yaptim!” 

... 

 

Berber birkaç dakika sonra ayni konuyu bir daha açmaya kalkisinca müsteri isyan 

etmis: 

 

“Kardesim, askerligimi Çeçenistan’da yaptigimi elli kere söyledim. 

Niye tekrar tekrar soruyorsun?” 

Berberin cevabi: 

“Çeçenistan deyince saçlarin diken diken oluyor, daha rahat kesiyorum.” 

Meshur Cimri Pasa, atlarinin arpa yemesi gerektigini soyleyen seyislerine kizar ve her 

seferinde "La havle" cekermis. 

Bir gun arabasinin atlari dermansizliktan yigilip kalinca, hiddetle sormus: 

- ATLARIMA NE OLDU?! 



Seyis cevap vermis: 

- Ne olacak efendim, "La havle" yiye yiye "Ve la kuvvete" oldular. 

Temel Net 

Temel is için basvurmus. 

- Önce bilgi testinden geçmen gerek, demisler ve sormuslar, 

- Internet ne demektir? 

- Ise ciremedum temektur. 

Hazır Cevaplar 

Sokrat Ölüme mahkum edildiğinde, eşi: 

- Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca, Sokrat: 

- Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi öldürülseydim! 

Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir 

gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbirşeyi olmayan kibirli bir adamla 

karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir... Mağrur 

zengin, hor gördüğü filozofa: "Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem" der.  

Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir: 

 - Ben çekilirim!!-  

Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirleri incelemesi için 

Sheaksper' a gönderdiğinde, ünlü yazarın cevabı şu olur: 

- Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın.. 

Meşhur bir filozofa: 

- Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar 

fakirsiniz? diye sorulduğunda: 

- Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş. 

Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui' ye: 

- Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse budalalağı 

kabul etmeyeceğine göre, herkes böyle bir vergiyi seve seve öder. 

Kral, alaylı alaylı gülerek: - Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu 

buluşunuza karşılık, sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum. 

Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile' ye hasımlarınından biri: - Efendim, demiş. 

Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi? Galile: - Doğru, demiş. Benim 

kulaklarım bir insan için biraz büyük ama, seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz 

mı? 

Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon' un bir muharebede tenkide 

kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek: 

- Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini 

zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye başlayınca, Napolyon: 

- Evet, demiş. Onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım. 



Bir toplantıda bir genç M. Akif küçük düşürmek için: 

- Afedersiniz, siz veterinermisiniz? demiş. M. Akif hiç istifini 

bozmadan şu cevabı vermiş: 

- Evet, biryeriniz mi ağrıyordu? 

İdam edilmek üzere olan bir mahkuma: 

- Diyeceğin bir şey var mı? diye sorduklarında: 

- Bu bana iyi bir ders oldu!! 

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı 

yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri 

ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona: 

- Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş. Vezir: 

- Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış: - Bende bilirim. 

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklarında ilerlerken, 

keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla: 

- 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der. 

Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der: 

- Bizde onlara yaklaşıyoruz. 

Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanırmısınız? 

Filozof: Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle 

açıklardım. 

  

-Adam arkadaşına dert yanıyordu:”Başıma gelenleri sorma!Bizim hanım üçüz 

doğurmaz mı?Ama ona söylemiştim,şu üç silahşörleri okuma.Üçüz doğuracaksın...” 

Öteki birden haykırdı:”Eyvah felaket” 

Ne oldu birader? 

Bizim hanım dünden beri kırk haramileri okuyor da.” 

  

-Temel ile İdris Amerika’da okuyorlarmış.Sene sonu gelince Temel karneyi almadan 

Türkiye’ye gelmek için yola çıkmış.İdris’e de tenbih etmiş: 

Eğer karnemde bir zayıf varsa,bir peygamber ümmetinin selamı var,iki zayıf varsa,iki 

peygamber ümmetinin selamı var,dersin demiş. 

Temel,memlekete vardığında İdris,karneyi almış,bakmış ki bütün dersler zayıf.Temele 

telefon açıp,”Alo,Temel,ümmeti Muhammedin selamı var”demiş. 

  



-Annesi ceza için sekiz ve on yaşlarındaki çocuklarına soğan soyma görevi verir.Az 

sonra küçüğün soğan soyduğunu,diğerinin kardeşinin yanında beklediğini görünce 

sorar: 

Sen neden soymuyorsun,kızım? 

Biz iş bölümü yaptık anneciğim.Kardeşim soyuyor,ben de bir bezle onun göz yaşlarını 

siliyorum. 

  

-Temel ile Dursun Sultan Ahmed’te gezinirken bir turist gelip kendilerine bir adres 

sorar. 

Turist İngilizce,Almanca,Fransızca sorar;fakat bizimkiler de tık yok. 

“Ula Temel bir İngilizce öğrenemedik gitti”der Dursun. 

Temel:”Neye yarayacak ki,bak adam dört dil biliyor;gene de derdini anlatamıyor.”  

  

-İdris,Dursun ve Temel 75-80 yaşlarında üç arkadaştılar.Bir gün İdris,Dursun’a telefon 

eder ve temel’e oturmaya giderler.Biraz muhabbetten sonra Temel kalkıp kahve yapar 

ve içerler. 

Aradan biraz zaman geçer.Temel”Kusura bakmayın,unuttum.Birer kahve yapayım 

içelim”der. 

İdris ve Dursun’da tık yoktur.Getirir de içerler. 

Aradan biraz zaman daha geçer.Temel,”Size bir kahve bile yapmadım”der.Ve tekrar 

kahve yapar,içerler. 

İdris ile Dursun akşama doğru bastonlarını tıkırdatarak yürürken,aralarında 

konuşurlar.”Şu temeli gördün mü?Ne kadar cimrileşmiş.Bize bir kahve bile ikram 

etmedi.” 

“Temeli ne zaman gördün ki?” 

  

-Temel,üniversite imtihanına girmiş.Her soruya yazı tura atarak cevapları 

işaretliyormuş.İki saat sonra öğrencilerin çoğu sınav kağıdını verip salonu terk etmiş. 

Temel hala yazı tura atıyormuş.Öğretmen başına dikilmiş.”Oğlum soruların hepsi için 

yazı tura atıyorsun,hala bitiremedin mi?” 

“Bir saat önce bitirdim de şimdi cevabları kontrol ediyorum hocam!” 



  

-Temel oğlundan gururla söz ediyordu.”Uşağım hala tıp fakültesinde” 

“Sahi mi?Hangi alanda uzmanlık yapıyor?” 

“Oğlum değil,doktorlar oğlumun üzerinde uzmanlaşmaya çalışıyorlar. 

  

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

  

                                                                HZ. ÜMMÜ HARAM 

Kıbrısın manevi bekçisi olarak bildiğimiz “Hala Sultan’ın asıl adı Ümmü 

haram’dır.Rasulullahın müjdesine mahzar olabilmek için yaşlı halinde Medine’den 

kalkıp kıbrıs’a kadar gelen ve orada şehid olan bu büyük İslam mücahidesi,meşhur 

sahabi Enes bin Malik’in teyzesidir.Yine büyük sahabi Haram bin Milhan’ın kız 

kardeşi,peygamberimizin de teyzeleri tarafında akrabası aynı zamanda süt 

teyzesidir.İslamdan önce Amr bin Kays ile evlenmişti.İslamiyetin Medine de yayıldığı ilk 

yıllarda Müslüman oldu.Kocasını da Müslüman olmaya davet etti.Fakat o bunu kabul 

etmedi.Bir müşrikle hayatını devam ettirmek istemeyen Ümmü Haram,kocasından 

ayrılmakta tereddüt göstermedi.Bir müddet sonra da meşhur sahabi Ubade bin Samit’le 

evlendi. 

            Peygamberimiz, süt teyzesi olan bu büyük İslam kadının evini 

şereflendirir,zaman zaman ziyaret ederek gönlünü alırdı.Bazen”Öğle uykusunu orada 

uyuduğu da olurdu.Ümmü Haram da resulullaha ikram ve izzette kusur etmez,ona 

hizmet etmeği kendisi için büyük bir şeref sayardı. 

            BÜYÜK MÜJDE 

            Bir gün yine peygamberimiz onu ziyaret etmiş,biraz sohbet ettikten sonra 

uyumuştu.Biraz sonra uyandı,tebessüm ediyordu.Ümmü Haram buna bir mana 

veremedi.”Ya rasulullah,annem babam size feda olsun niçin gülüyorsunuz?”diye 

sordu.Peygamberimiz cevab verdi:”Ey Ümmü Haram,ümmetimden bir kısmını gemilere 

binip kafirlerle savaşmaya gittiğini gördüm” 

            Ümmü Haram heyecanlanmıştı.Onlardan biri olmayı arzu etti.”Ya 

rasulullah,dua etseniz de ben de onlardan biri olsam”diye ricada bulundu.Sonra 

yeniden uyumak üzere tekrar uzandı. 

            Fazla bir zaman geçmemişti ki,yine tebessüm ederek uyandı.Ümmü Haram 

gülmesinin sebebini sordu.Rasulullah,”Bu defa da ümmetimden bir kısmını 

padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini 

gördüm”dedi.Ümmü Haram peygamberimize tekrar dua etmesi ricasında 



bulundu.Kendisinin de onların arasında olmayı arzu ettiğini söyledi.Fakat rasulullah 

bunu kabul etmedi.Sen önceliklerdensin”buyurdu. 

            Aradan yıllar geçti.Peygamberimizin vefatından sonra,kocası Übade bin Samit 

Humus’da tebliğ vazifesinde bulunmak üzere görevlendirildi.Birlikte Humus’a 

gittiler.Uzun bir müddet orada islamiyetin neşri için gayret gösterdiler.”(Bizim 

Aile.sayı.12)                  

  

  

                                                            BAKIŞ       AÇISI 

  

            Arjantinin ünlü spor adamlarından biri olan Robert de Vincenzo,bir turnuvayı 

kazanmış,ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve klüp binasına gidip oradan ayrılmak 

üzere hazırlanmıştı.Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasına yürürken 

yanına bir kadın yaklaştı.Kadın başarısını kutladıktan sonra,ona çocuğunun çok hasta 

ve ölmek üzere olduğunu anlattı.Zavallı kadının hastane masraflarını ödemesi 

olanaksızdı.Kadının anlattığı öykü De Vincezzo’yu çok etkilemişti.Hemen cebinden bir 

kalem çıkarttı ve turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yazdı çek defterine.Çeki 

kadının eline sıkıştırırken de ona: 

            -Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın,dedi. 

            Ertesi hafta klüpte öğle yemeği yerken,derneğin bir görevlisi onun yanına geldi 

ve şöyle dedi: 

            -Otoparktaki görevli çocuklar bana geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra 

yanına bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunu söylediler.De Vincenzo evet 

anlamında başını salladı,görevli; 

            -Sana bir haberim var.O kadın bir sahtekârdır.Üstelik hasta bir çocuğu da 

yok.Seni fena halde kandırmış. 

            De Vincenzo; 

            -Yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu? 

            -Hayır,yok. 

  

  

  

                          



   ÖĞRENCİ İÇİN HAVA VE YOL DURUMU 

Okuldan aldığımız meteorolojik bilgilere göre,dönem sonu karneleri mevsim 

normallerinin altında olup,şiddetli soğuklara neden olacak.Buna bağlı olarak karneler 

bir ile dolacak.Bu durum da sınıftaki nem oranı artacak.Gözler bulutlu,,tyer yer soğuk 

ve yağışlı olacak.Sınıflardaki yoğun sis,kopya görüş mesafesini daraltacak.Matematik 

sınavı alçak basınç altında yer aldığı için şimdiden mevsim normallerinin üzerine çıkmış 

ve Eylül rüzgarlarının etkisi altında kalmıştır.Bu arada labaratuardan gelen şiddetli 

Kimya fırtınasının ardından bunaltıcı bir İngilizce kasırgası okulu çepe çevre 

saracak.Son aldığımız meteorolojik bilgilere göre;Edebiyat ve Fizik karla karışık 

yağmur;Resim,Müzik ve Beden eğitimi civarında bol güneşli ve sıcak bir hava 

bekleniyor... 

            Bir üst sınıfa giden yollar bu durumda kapalı olup,bu yöne gideceklerin 

yanlarında kopya kağıdı,hesap makinesı bulundurmaları,sözlüğe,iaşret ve işaretçilere 

uymaları gerekmektedir. 

            Önemle duyurulur... 

                                              ***************** 

             ÇİĞ KÖFTENİN YAPILIŞI VE KULLANILAN MALZEMELER 

            Fatih leğeninde;Safiye Bayram,Ercan Y,Bilal’dan oluşan soğanlar doğranılarak 

konulur.Metin,Fehmi ve Ramazandan oluşan biber ile,Abdurrahman ve Aydın’dan 

oluşan karabiber bir iki çevrilir.Emrah,İlhan ve Kâzım’dan oluşan 

salçayı,Güneş,Sevim,Songül,Gönül,Recep,Bayram ve Zeliha’dan oluşmuş et ile birkaç 

kere iyiiice yoğrulur. 

            Varsa Orhan G,Abdurrahman D,Hüseyin,Şeyho,Orhan ve A.Göçer 7 baharatı da 

eklenebilir. 

            Esma,Mehtab,Özlem,Pınar ve Gülşen’den oluşmuş buğlur yavaş yavaş bir 

yandan eklenerek yoğrulur.Hasan sarımsağı,Yasin ve Yusuf yağı,Mahmut,Derya A,Gazi 

ve Çavuşlar tuzu da unutulmamalı,eklenmelidir. 

            Arada bir fazla olmamak üzere Yaşar suyu katılarak yoğrulmaya ara vermeden 

devam etmelidir. 

            Sona doğru;Tülay,Derya ve Kenan maydanozu da katılmalıdır. 

            Mehmet Özçelik hocanın yoğurduğu bu çiğ köfte yapılırken diğer yandan da 

Yavuz teresi,Recep K. Yeşil soğanı,Saim,İsmail,Muharrem salatalarıyla Hacı ve 

Hüseyin domatesi salatalık için yıkanıp hazırlanmalı,üzerine de Maide limonundan 

sıkılmalıdır. 

            Mukaddes marolu ile Erdal C. Turpu salatanın yanında 

bulundurulabilir.Üzerine içmek üzere Faik,Ercan ve Abdullah ayranı 

hazırlanıp,buzdolabında hazır edilmelidir. 



            80 dakikalık ve 57 kişilik bu çiğ köfte yenilmeye hazırdır. 

                                                                                              Afiyet  Olsun... 

  

                                               ******** 

  

Arkası gelmez sınavların,bıktım 

                                            İLLALLAH! 

Biri biterken,biri de başlar,vermesin 

                                            ALLAH! 

Böyle gelmiş,böyle gidecek,korkarım 

                                           VALLAH! 

Yok mu çaresi hocam? 

                                            FESÜBHANALLAH! 

Beşliklerin keyfi yerinde yine 

                                            MAŞAALLAH! 

Bize de bir gün –Beş-ler güler,güler 

                                            İNŞAALLAH! 

-Beş-ler gitmiş-Bir-ler gelecek 

                                            VALLAH! 

Yok mu çaresi hocam? 

                                             FESÜBHANALLAH! 

  

  

                                               ******************** 

  



Damdan kuşlar kovulmasın 

Hoca elin ovulmasın 

Bu gün mani düzmeyelim 

Moralimiz bozulmasın... 

  

Çatılar kuşlara dar 

Senin neşen buraya kadar 

Dünya umurunda değil 

Hocanın ev taksidi var.          

  

Bu gün beni üzemezsin 

Gözlerinle süzemezsin 

Ödevlerin hepsi bitti 

Moralimi bozamazsın... 

  

Bugünler dünde kalacak 

Elbet moral bozulacak 

Yarınları unutunca 

Gör bak neler olacak... 

  

İNSAN VÜCUDUNDAKİ HASSAS AYARLAR 

Harun Yahya 

Kimi zaman insanın üzerindeki alışkanlık perdesinin kalkması ve gereği gibi 

düşünebilmesi için farklı düşünme yöntemleri geliştirmesi gerekir. Bunun için bazen 

benzetmeler yaparak, bazen de günlük yaşamdan örnekler vererek anlatıldığında insan 

çevresindeki olağanüstülüğü daha iyi anlar. 

Bu düşünme yöntemlerinden birini kullanarak insan vücudunun genel olarak nelerden 



oluştuğunu birlikte düşünelim. İstediğimiz her hareketi kolaylıkla yaptığımız, yemek 

yediğimiz, gülebildiğimiz, nefes alabildiğimiz, kısacası dilediğimiz gibi kullandığımız 

vücudumuzun hammaddesi doğadaki en dayanıksız maddelerden biri olan ettir. Bu 

aslında son derece ilginç bir durumdur. İnsan vücudunun büyük bir bölümü, açıkta 

kaldığında bozulan, dayanılmaz bir hal alan ortalama 60-70 kiloluk bir et ve kemik 

yığınından oluşur. Sorular sorarak düşünmeye devam edelim. Neden insan bedeni 

açıkta bırakılan diğer etler gibi korkunç bir hal almaz? İnsan bedenine sahip olduğu 

kusursuz özellikleri veren nedir? 

İnsan bedenini diğer et parçalarından ayıran en önemli özellik kuşkusuz ki vücudu 

besleyen ve kan dolaşımını sağlayan damarların varlığıdır. Ayrıca deri de dışarıdaki 

bakterilerden vücudu koruma özelliğine sahiptir. İşte bu gibi özellikler insan bedeninin 

bozulmadan canlılığını sürdürmesini sağlar. 

İnsan vücudunda her detayı planlanmış ve çok hassas dengeler üzerine oturtulmuş bir 

sistem vardır. İlk olarak işitme organımız olan kulaktaki hassas dengeyi buna örnek 

olarak verebiliriz. Kulak ancak belirli sınırlar arasında gelen ses titreşimlerini algılar. 

Yani biz her sesi duymayız. Örneğin köpeklerin, atların ya da başka canlıların duyduğu 

pek çok ses bizim için hiçbir şey ifade etmez. Bu durum karşısında ilk anda çok daha 

geniş sınırlar içinde duymak bizim açımızdan daha avantajlı olabilirdi diye 

düşünülebilir. Oysa daha fazla sesi duyabilen bir kulak bizim için bir avantaj değil, 

aksine sıkıntı verecek bir durum meydana getirirdi. Yine düşünelim. Duyduğumuz 

sesler içinde bizim için dayanılmaz olan bir ses yoktur. Bunun nedeni insan kulağındaki 

mükemmel işleyen tasarımdır. İnsan vücudundaki diğer tüm organlar gibi kulak da tam 

gerekli olan özelliklere sahiptir. Örneğin insan kulağında 'duyum eşiği' olarak 

adlandırılan algı sınırları belirli bir amaca yönelik olarak ayarlanmıştır. Eğer çok 

hassas bir kulağa sahip olsaydık neler olurdu, ne gibi sesler duyardık düşünelim. 

Öncelikle vücudumuzdaki her türlü işlemi duyabilirdik. Kalbimizin atarken çıkardığı 

sesten, midedeki sindirim hareketlerine, gözlerimizi kırparken göz kapaklarımızdan 

çıkan sese kadar pek çok rahatsız edici sesi duymak zorunda kalırdık. Bundan başka 

yerdeki mikroskobik böceklerin çıkardığı hışırtılar gibi daha birçok sesle her an 

muhatap olmak durumunda olurduk ki bu da bizim için son derece rahatsızlık verici bir 

durum oluştururdu. 

Böyle düşünüldüğünde Allah'ın kulakta yarattığı kusursuz sistemin bizim için ne kadar 

büyük bir nimet olduğunu daha rahat anlayabiliriz. Bu sistem sayesinde sadece gereken 

şeyleri hiçbir rahatsızlık hissetmeden duyarız. Kuran ayetlerinde insanın yaratılışına 

şükretmesi gerektiğine şöyle dikkat çekilmektedir: 

Allah, sizi annelerinizin karnından hiç bir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki 

şükredersiniz diye işitme, görme (duyularını) ve gönüller verdi. (Nahl Suresi, 78) 

O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz. 

(Müminun Suresi, 78) 

Kulakta bulunan "hassas ayar"ın bir benzeri de dokunma duyusunda vardır. İnsandaki 

deri dokusunun altında dokunmaya hassas sinirler vardır. Bu sinirler olabilecek en iyi 

biçimde duyarlılaştırılmış ve vücudun çeşitli yerlerine dağılmışlardır. Bu dağılma 

bölgelerinin özelliği insana en faydalı olacak şekilde, özel seçilmiş yerlerde 

bulunmalarıdır. Örneğin en çok sinir ucu, parmak uçlarında ve dudaklarda yer alır. 



Buna karşılık daha "önemsiz" bölgelerde, örneğin sırt bölgesinde oldukça az sayıda 

sinir ucu vardır. Bu seçilmişlik, insana büyük avantajlar sağlar. Bunun aksi bir durumu 

örneğin parmak uçlarının son derece duyarsız olduğunu düşünelim. Bu durumda 

cisimleri kavramakta zorlanırdık. Bir cismin ne olduğunu dokunarak anlamak ise 

imkansız hale gelirdi. Bundan başka tüm sinir uçlarının sırtta toplandığını varsayalım. 

Hiç kuşkusuz ki bu da bizim için oldukça rahatsız edici bir durum oluştururdu; elimizi 

doğru düzgün kullanamazken, sırtımıza temas eden en ufak bir maddeyi bile -mesela 

elbisemizin bütün kıvrımlarını, giydiğimiz çorabı- hissedecektik. Böyle bir durumun 

insana ne kadar büyük bir sıkıntı vereceği ise tartışılmayacak kadar kesin bir gerçektir. 

Vücuttaki hassas dengelere verilecek örnekler sadece kulak ve deri ile sınırlı değildir. 

Vücudumuzdaki diğer pek çok yapının gelişimi, sözgelimi saç ve kirpiklerin büyüme 

hızları da bu hassas dengeye çok güzel birer örnektirler. Saç ve kirpikler aynı maddeden 

oluşmalarına rağmen birbirlerinden ayrılan bir özellik olarak eşit derecelerde 

uzamazlar. Böyle bir durumun gerçekleştiğini farzedelim ve kirpiklerimizin saçlarımız 

kadar uzayıp gözlerimizin önüne düştüğünü düşünelim. Bu durumda kirpiklerimiz hem 

görüşümüzü engelleyecekler, hem de göze girerek zarar vereceklerdir. Bilindiği gibi 

kirpiklerin belirli bir uzunluğu vardır ve bu uzunluk hep sabit kalır. Yanma ve benzeri 

bir kaza sonucu kirpikleriniz kısalırsa, yeniden eski 'ideal' boya gelinceye kadar uzarlar 

ve sonra gerektiğinde dururlar. 

Bu ölçülü yaratılış, yeni doğan bir bebekte de, gelişme çağındaki insanlarda da 

değişmez. Mesela yeni doğan bir bebeğin kafatası kemikleri çok yumuşaktır. Ve bu 

kemikler, birbirlerinin üzerinde az da olsa hareket edebilirler. Bu esneklik sayesinde 

bebeğin başı doğumda bir hasar görmez. Eğer kafatası kemikleri doğum sırasında sert 

bir yapıda olsalardı, anne karnından çıkarken çatlayabilir hatta kırılarak bebeğin 

beyninde büyük hasarlara yol açarlardı. 

Aynı kusursuzlukla, gelişme çağındaki bir insanda tüm organlar, birbirine uyumlu 

olarak büyür. Örneğin, gelişen kafada, beyinle birlikte onu çevreleyen kafatası da 

büyümektedir. Burada durup yine düşünelim. Eğer bebeklerde beyine oranla daha 

yavaş genişleyen bir kafatası olsaydı, kafatası bir süre sonra beyni sıkıştıracak ve kısa 

sürede o kişinin ölümüne sebep olabilecekti. Aynı denge kemiklerle organların birlikte 

büyüdükleri kalp ve akciğerlerle göğüs kafesi, göz ile göz çukuru gibi başka organlar 

için de geçerlidir. 

Akıl ve vicdan sahibi bir insan bu örnekleri gördüğünde vücudunun "yaratılmış" 

olduğunu anlayacaktır. Bu noktada da evrim teorisinin iddialarına değinmekte fayda 

vardır. Evrimciler insan vücudu gibi mükemmel bir sistemin arka arkaya eklenen 

tesadüflerin sonucunda ortaya çıktığını iddia ederler. Bu asılsız iddiaya göre, kalp gibi, 

böbrek gibi kompleks organların hepsi birer tesadüf sonucunda ortaya çıkmıştır! Bu 

noktada evrimcilerin hesaba katmadıkları çok önemli detaylar vardır. İnsan vücudu 

ancak tüm organları birden var olduğunda çalışabilir. Akciğeri, kalbi veya midesi 

olmayan bir insan yaşayamaz. Bu organlar var olsa ama görevlerini tam yerine 

getiremeseler yine sonuç değişmeyecektir, insan yaşamını yitirecektir. 

Bu da bize insan vücudunun bir bütün olarak, eksiksiz bir biçimde ortaya çıktığını 

gösterir. Yani insan vücudu bir anda yaratılmıştır. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah 

insanı en kusursuz haliyle yaratmıştır. 

  



  

  

                                                                            HZ.  HAFSA 

Rasulullahın mübarek hanımlarındandır.Ömer bin Hattab’ın (ra) kızıdır.Ömer 

islamiyeti kabul edince Mekkede Müslüman oldu.Huneys bin huzafe ile evlenip,önce 

Habeşistana sonra Medineye hicret etti.Huneys,Bedir ve Uhud gazvelerine katılıp 

Medine de şehit olunca,Hz.Hafsa genç yaşta dul kaldı.Daha sonra Rasulullah 

Efendimizle nikahlanarak,müminlerin annesi sıfatını aldı. 

            Peygamberimiz (sam) bir defasında kendilerinehitaben:”Ey Hafsa!Sakın çok 

konuşma!Allahı anmadan çok konuşmak kalbi öldürür.Allahın zikri ile çok konuşmak 

ise kalbi diriltir.”buyurdu. 

            Yine Hz.Âişe ile ikisine:”Allaha tevbe ederseniz,kalbleriniz meyl 

eder.”buyurdu.Peygamberimizden altmış hadisi şerif rivayet etmişti. 

            Hz.Hafsa,bilgili,iradesi kuvvetli,özü sözü bir idi.Dini vecibeleri hakkıyla yerine 

getirir,geceleri ibadetle geçirir,gündüzleri oruç tutardı.Peygamber efendimizin 

(sam)nikâhıyla şereflendikten sonra dini pek çok hususlara bizzat şahid oldu.Çok bilgili 

idi. 

            Hz.Ömer şehid olurken,Hz.Ebubekirin toplatmış olduğu Kur’an-ı Kerim-i 

muhafaza etmekle vazifelendirildi.Hz.Osmanın hilafetinde Kur’an-ı Kerim-in 

çoğaltılması esnasında muhafaza ettiği nüshayı halifeye teslim etti. 

            Hz.Hafsa,hicri 45 (m.665) seneyi şaban ayında Medine-i Münevvere de vefat 

etti.Cenaze namazını Mervan Âmil kıldırdı... 

            Allah ondan razı olsun.(Yuvamız/Altınoluk eki/sayı.9 

  

     

                                                                KISA     SURELER 

                                     Bismillâhirrahmânirrâhîm. 

1_ Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'büdü 

ve iyyâke nesteîn. İhdina's-sırâtel müstekîm. Sırâtel-lezîne en-amte aleyhim gayril 

mağdûbi aleyhim  Veleddâllîn(âmin) 

2-Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele 

aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl. 

3- Li îlâfi kureyşin îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdü rabbe hâze'lbeyt. Ellezî 

etamehüm min cûin ve âmenehüm min havf. 



4-Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmil 

miskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. 

Ve yemne’ûnelmâûn. 

 

5-İnnâ a'taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel-ebter. 

 

6-Kul yâ eyyühelkâfirûne, Lâ a'büdü mâ ta'büdun velâentüm âbidûne mâ a'büd. Vela 

ene âbidün mâabedtüm. Velâentüm âbidûne mâabüd Leküm dînüküm ve liyedîn. 

7-İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve reeytennâse yedhulûne fî dînillâhi afvâca. Fesebbih 

bihamdi rabbike ves tağfirhü innehü kâne tevâbâ.  

8- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren 

zâte leheb. Vemraetühû hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablün min mesed. 

9-Kul hüvâllâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Velem yekün lehu 

küfüven ehad. 

10-Kul eûzü birabbil felak. min şerrimâ halak. vemin şerri  ğasikin izâ vekab. vemin 

şerrin neffâsâti fîlukad ve minşerri hâsidin izâ hased. 

11-Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlahinnâs  Minşerril vesvâsilhannâs. Ellezi 

yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs. 

12-Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve 

rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ 

ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. 

13-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ 

İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd. 

14-Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ 

İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd. 

15-Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr 

16-Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle 

senâük) ve lâ ilâhe gayrük. 

17-Vel'asr. İnnel'insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı 

vetevâ savbissabr. 

18-Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ 

fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne 

eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia 

kürsiyyühüssemâvâti vel ard. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hü 

  

  



  

                                                                KADIN KÖTÜ  İSE... 

  

            Büyük veli Şakik-i Belhi’nin hanımı çok huysuzmuş.Onu seven dostları bir gün 

dayanamamışlar: 

            -Efendi hazretleri!Hanımınızın huysuzluğunu biliyoruz.Size çok eziyet çektirdiği 

için de üzülüyoruz.Onu niçin boşamıyorsunuz?”diye sormuşlar.Şakik’de: 

            -“Onun huyu kötü ise benim huyum güzeldir.Boşanacak olursam ben de onun 

gibi yapmış olurum.Kalkıp ta onu boşayacak olsam,benden sonra zavallıyı kimse almaz 

diye korkuyorum”demiş 

            Sevgili Peygamberimiz:”Bir kimse karısına kin beslemesin.Onun bir huyunu 

beğenmezse,bir başka huyunu beğenir.” 

            “Koca hanımının bir hareketinden dolayı hemen kızıp kükremesin!Hanımından 

razı olduğu başka bir hareket ve davranışını aklına getirip onunla teselli olsun.” 

buyurmuştur.  

            Kadın kötü ise,erkek kendisinin iyi olup olmadığına baksın. 

            Kadın kötü ise,erkek kendisinin iyi olmasına baksın. 

            Kadın kötü ise,erkek onun gibi olmasın. 

            Kadın kötü ise,onun kendisi gibi olmasına baksın. 

            Kadın kötü ise,onun gibi olanlardan onu ayırsın. 

             

             

             

  

  

MAĞARADAKİ ÜÇ KİŞİ 

Abdullâh İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem'den şöyle hikâye buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir:  

(Ashâbım!) Sizden evvel gelip geçen milletlerden üç kişilik bir cemâat sefere gitmişler ve 

yağmura tutulup dağda bir mağaraya ilticâ etmişlerdi. Mağaraya girdikleri zaman 



dağdan bir kaya parçası aşağı düşüp bunların üzerine mağarayı kapadı. Bunlar 

görüştüler (içlerinden birisi:) sizi bu kayadan bir şey kurtaramaz, ancak a'mâl-i 

sâlihanızı yâd ederek Allâh'a duâ ve ilticâ halâs eder, dedi. Bunlardan birisi:  

- Yâ Rab! Benim yaşlı, ihtiyar babamla anam vardı. (Her gün) ben, (koyunlarımı sağıp) 

bunların akşam sütünü içirmezden evvel âileme ve hizmetçime süt içirmezdim. 

Günlerden bir gün bir iş peşinde evden uzaklaşmıştım da, ebeveynim uyuyuncaya kadar 

dönüp gelememiştim. Bu ihtiyarların akşam sütünü sağıp geldiğimde ikisini de uyuyor 

buldum. Bunlara sütlerini içirmezden evvel âileme ve hizmetçime süt vermeği kerih 

gördüm. İki elimde süt bardağı olduğu halde bunların uyanmalarına intizâr ederek 

şafak parlayıncaya kadar bekledim. O zaman uyandılar ve sütlerini içtiler. Allâh'ım! 

(Sen pek iyi bilirsin ki) benim, ebeveynime karşı bu ihtimâmım, Sen'in rızâ-yi ilâhîni 

taleb etmek içindir. Bu, böyle ise, içinde bunaldığımız şu kaya belasından bize 

kurtulmayı ihsan et! diye duâ etti. Kaya biraz açıldı. Fakat çıkmağa muktedir 

olamadılar.  

Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: bu def'a da bir başkası:  

- Yâ Rab! Benim amcamın bir kızı vardı. O bana insanların en sevimlisi idi. Ben ondan 

nâil-i emel olmak istedim. Fakat o benden sakındı. Tâ ki bir yıl geçti. Amcamın kızı 

bana geldi, (arz-ı ihtiyâc etti). Ben de onunla bir haramgâhta bulunmak şartiyle yüz 

yirmi dînar verdim. O va'dini tuttu. Fakat ben onun şâhika-i ismeti üzerine çıkmak 

isterken o, bana: (hayır, ey Allâh'ın kulu, Allah'dan kork! Kudret-i fâtıranın bu 

bekâret) mührünü senin hiç bir sebeble açmanı halâl etmem, yalnız hakk-ı nikâh ile 

halâl ederim, dedi. Artık ben de günahtan ictinâb ederek insanların bana en sevimlisi 

olan kızcağızın yanından ayrıldım. Ve ona verdiğim altınları da bıraktım. Allâh'ım!! 

Ben bu günahtan, yalnız Sen'in rızâ ve muhabbetini kazanmak maksadıyla sakındım, 

içinde kapandığımız şu kayadan bizi kurtar! diye duâ etti. Kaya (biraz daha) açıldı. Şu 

kadar ki, bunlar için yine çıkmak müyesser olmadı.  

Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem (devam buyurup) üçüncü yolcu da:  

Allâh'ım! (Sen her şey'i pek yakından bilirsin ki) ben bir kere birtakım işçiler tutum. 

İçlerinden bir işçi müstesnâ olmak üzere bunların ücretlerini verdim. Fakat öbür işçi 

ücretini bırakıp gitti. Bunun ücretini (ticâretle) nemâlandırdım. Hattâ bunun bu 

ücretinden hayli servet vücûde geldi. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi. Ve: ey Allâh'ın 

kulu, ücretimi bana ver! dedi. Ben de ona: şu gördüğün deve, sığır, koyun (ve bunlara 

hizmet eden) köle hep senin ücretinden vücûd bulmuş bir servettir, dedim. İşçi: ey 

Allâh'ın kulu, benimle alay etme! dedi. Ben de ona: hayır, seninle alay etmiyorum, (bu 

bir hakîkattir; malını al, götür! dedim). O da bunların hepsini sürüp götürdü. 

Bunlardan hiç bir şey bırakmadı. Rabb'im! Bu hayır ve sadâkatimi Sen'in rızâ ve 

muhabbetin için ihtiyâr ettimse şu kaya parçasıyla bunaldığımız şu darlıktan bizi halâs 

eyle! diye duâ etti. Kaya tamâmen açıldı. Bunlar da mağaradan çıkıp gittiler."  

  

  

  



  

  

                                            İLMİN AYAĞINA GİDİLİR 

  

         Büyük fıkıh alimi İmam Malik hazretlerinin hayatı Medine’de geçmişti.Muvatta 

isimli kıymetli hadis kitabını yazmış olan İmam Malik,öğrencilerine bu kitaptan ders 

okutmakta idi.Böylece yüzlerce öğrenci yetiştirmiş,İslam aleminin her tarafına 

göndermişti. 

            İmam Malik hazretleri,hususi hayatında yumuşak huylu,hoş görülü 

birisiydi.Ancak ders okuturken,yumuşaklığı bir tarafa bırakır,hocalığının izzetli ve ağır 

başlı tavrını takınırdı.İlmin haysiyetini hiç kimseye çiğnetmezdi. 

            Abbasi halifelerinden Harun Reşid,bir gün Medine’ye gelmişti.Vezirini İmam-ı 

Malik’e göndererek: 

            -“Hoca Efendiye benden selam söyle.Hazırladığı değerli eseri Muvatta’yı alarak 

huzuruma teşrif etsin.Bize hadis dinletsin…”demişti. 

            Vezir,İmam-ı Malik’e varıp halifenin selamını söyledi.Kendisinden,huzurunda 

hadis dinlemeyi rica ettiklerini de sözlerine ekledi. 

            Hazreti imam,Halifenin bu ricasına şu karşılığı verdi: 

            “İlim hiç kimsenin ayağına gitmez.Belki ilmin ayağına gelinir.İlim öğrenmek 

isteyenler,ilmin yanına gelmelidirler;ilmi yanlarına çağırmamalıdırlar. 

            Vezir,bu beklenmedik cevab üzerine,Hz.imam’a hiçbir itirazda 

bulunmadı.Dönüp halifeye olanları anlattı.Henüz sözlerini tamamlamamıştı ki,Hazret-i 

İmam’ın Halifeyi ziyarete geldiği haber verildi.Harun Reşid,İmam-ı Malik’i 

bekletmeden içeri aldırdı. 

            Kendisine ilk suali şu oldu: 

            “Ya Malik,bize karşı çıkmanın sebebi nedir ki?Ricamızı niçin kabul 

etmiyorsun?” 

            -İmam-ı Malik halifeye şu açıklamayı yaptı: 

            -“Ey mü’minlerin halifesi!Benim sana bir itirazım yoktur.Ayağınıza gelip ders 

vermek istemememin sebebi de,size muhalefetimden değildir.Tam tersine,sizin ilmin 

itibarını ayaklar altına alan bir halife olmanızı istemediğim için böyle davrandım.İlmin 

şanı hepimizden yücedir.Kalkıp onun ayağına gitmeliyiz.İlmi kendi ayağımıza 

getirmemiz uygun bir davranış olmaz.” 



            Harun Reşid,bu sözlere hak verdi.Kalktı,birlikte imamın ders yerine 

gittiler.Hazret-i İmam,Kıymetli eseri Muvatta’dan ders okudu.Halife de bir öğrenci gibi 

verilen dersi dinledi.”(M.Dikmen) 

  

                                   KADERDEN YİNE KADERE KAÇMAK 

  

         Hicretin 17.yılında Hz.Ömer,ikinci defa Şam’ı ziyaret etmek istedi.Bu defa 

muhacir ve ensardan bazılarını da yanına aldı.Sarağ’a (Şam ile Tebük arasında hac 

yolu üzerinde bulunan bir yer) geldiklerinde,ordu komutanları onları karşılayarak 

Şam’da salgın hastalık (veba) olduğunu söylediler.Bunun üzerine Hz.Ömer,önce 

beraberinde gelen muhacir ve ensarla,daha sonra da Fetih muhacirleriyle ayrı ayrı 

görüştü.Fakat gruplardan hiç birisi geri dönmek veya yola devam etmek konusunda 

fikir birliğine varamadı.Vebadan kaçmak için geri dönmek isteyenler gibi,yola devam 

etmek isteyenler de vardı.Sonra vakit gece olduğu için,karar vermeyi sabaha bıraktılar. 

            Geceyi orada geçirdikten sonra,ertesi gün Hz.Ömer:”Ben geri dönüyorum,siz de 

geri dönün”dedi.Bunu duyan Ebu Ubeyde bin Cerrah:”Allah’ın kaderinden mi 

kaçıyoruz,ey mü’minlerin emiri?!”dedi.Hz.Ömer’de:”Evet,Allah’ın kaderinden,yine 

Allah’ın kaderine kaçıyoruz.”dedi ve ekledi:”Bir vadide biri verimli,biri kurak iki 

yamaç gören bir insan,hangisini tercih eder?Tercihi hangisi olursa olsun,yine de kaderi 

seçmiş olmaz mı?Buna sen değil de bir başkası itiraz etse şaşırmazdım,ey Ebu 

Ubeyde!”dedi.Sonra bir kenara çekilip oturdu.Halk ise,toplu halde kararı 

bekliyordu.Bu arada yanlarına,gece yapılan toplantıda bulunmayan Abdurrahman bin 

Avf geldi.Durumu öğrenince;”Bu konuda benim de söyleyeceklerim 

var”dedi.Hz.Ömer’de:”Söyle,sen güvenilir bir kişisin.”dedi.Abdurrahman:”Ben 

rasulullahın bu konuda şöyle söylediğini duymuştum”dedi ve Hz.Muhammedin:”Bir 

yerde salgın hastalık olduğunu duyarsanız oraya yaklaşmayın;siz orada iken salgın 

hastalık çıktığında ise oradan ayrılmayın.”hadisini nakletti.Hz.Ömer bunun 

üzerine:”Çok şükür ya Rabbi!”dedi ve ekledi:”Haydi öyleyse dönelim.”Sonra da hep 

beraber döndüler.”(H.D.Yıldız) 

  

KİFL KISSASI 

4961 - İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:  

"Sizden önce yaşayanlar arasında Kifl adında biri vardı. Bildiğinden hiç şaşmazdı. 

İhtiyaç içinde olduğunu bildiği bir kadına gelerek, altmış dinar verdi. Kadından kâm 

almak üzere teşebbüse geçince kadın, titredi ve ağladı. "Niye ağlıyorsun?" diye sorunca, 

kadın:  

"Bu benim hiç yapmadığım (haram) bir amel. Bu günaha beni razı eden de fakrımdır!" 

dedi. Adam da:  



"Yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Öyleyse, Allah'tan korkmaya ben 

senden daha layıkım! Haydi git, verdiğim para da senin olsun. Vallahi ben bundan böyle 

Allah'a hiç asi olmayacağım!" dedi. Adam o gece öldü. Sabah, kapısında şu yazılı idi:  

"Alah Kifl'i mağfiret etti!"  

Halk bu duruma şaşırdı kaldı. Allah o devrin peygamberine Kifl'in durumunu vahyen 

bildirinceye kadar şaşkınlık devam etti." 

Tirmizi, Kıyamet 49, (2498). 

  

  

                                                           SİHİRBAZ   VE   RAHİB 

  

            Suheyb (ra)dan: 

(Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) 

            “Sizden öncekiler içinde bir kral vardı.Onun bir de sihirbazı vardı.Sihirbaz iyice 

yaşlanınca krala dedi ki:”Ben artık yaşlandım.Bana bir çocuk gönder de ona sihir 

öğreteyim.O da sihir öğrenmesi için bir çocuk gönderdi.(çocuğun) yolu üzerinde gelip 

giderken uğradığı ve yanında oturup bir şeyler sorduğu bir rahib vardı. 

            Sihirbaza her gidişinde rahibe uğrar,bu sebeble sihirbaz da çocuğu 

döverdi.Rahibe uğradığında ise ona sihirbazı şikayet ederdi.Rahib dedi ki:”Sihirbazdan 

korktuğun zaman:”Beni ailem alıkoydu”de!Ailenden çekindiğin zaman ise:”beni 

sihirbaz alıkoydu”de!” 

O bu şekilde yaşayıp giderkenaniden büyük bir canavar çıkıp insanları yollarından 

alıkoydu.Bunun üzerine içinden dedi ki:”Bu gün sihirbazın ilmi mi,yoksa rahibin ilmi 

mi daha üstün göreceğim.”Sonra eline bir taş alıp şöyle niyet etti:”Allahım!Eğer rahibin 

işi,sana sihirbazın işinden daha sevimli ise,bu taşla o canavarı öldüreyim de halk 

rahatça geçip yoluna devam etsin.”Sonra elindeki taşı hayvana attı ve hayvan öldü,halk 

da oradan serbestçe geçti.Gelip durumu rahibe anlatınca,rahib ona:”Artık senin halin 

benimkinden daha üstün oldu.Ancak(ilerde)başına bir iş gelecek,o zaman sakın benden 

kimseye sözetme!”dedi. 

            Nihayet çocuk körleri ve sedef hastalarını iyileştirmeye,insanların bütün 

hastalıklarını tedavi etmeye başladı.Kralın kör olan arkadaşı bunu duyunca,hemen 

çocuğun yanına birçok hediyeyle gelip:”Beni iyileştirirsen,bu hediyeleri ve daha birçok 

şeyi sana veririm”dedi.Çocuk şu cevabı verdi:”Benim elimde bir şey yok,insanları ancak 

Allah şifa verip iyileştirir.Eğer Allah’a iman edersen,ben de Allah’a senin için dua 

ederim,seni iyileştirir.”Bunun üzerine adam Allah’a iman etti.Allah’da ona şifa ihsan 

etti ve adamın gözleri açıldı.Kralın arkadaşı iyileştikten sonra kralın yanına 



varınca,kral şaşırdı ve sordu:”Söyle bakalım,gözün nasıl iyileşti?”Adam şu cevabı 

verdi:”Beni Rabbim iyileştirdi.” 

            “Benden başka rabbin mi var?”dedi. 

            Adam:”Evet benim de senin de Rabbin Allah’tır.”diye cevab verince,adamı 

hapsetti ve işkenceye başladı ve:”Seni iyileştiren çocuğun nerde olduğunu söylemedikçe 

sana işkenceden vazgeçmem”dedi.Bunun üzerine adam çocuğun yerini gösterdi,çocuğu 

yakalattı ve huzuruna getirip sordu: 

            “Ey çocuk!Sihir yapmakta o kadar ileri gitmişsin ki körleri iyileştiriyor,diğer 

hastaları da tedavi ediyormuşsun!”Çocuk:”Şifa benden değil,Allah’tandır”deyince ona 

işkence etmeğe başladı.Sonunda o da rahibin nerede olduğunu söylemek mecburiyetinde 

kaldı.Gidip rahibi de yakaladılar.Rahibe.”Haydi dininden vazgeç!”dedi. 

            Rahib buna yanaşmadı.Hemen bir testere alıp rahibin başından başlayarak biçip 

ikiye ayırdı.Sonra çocuk getirildi ve ona da:”Haydi dinden 

vazgeç!”denildi.Vazgeçmeyince,onu adamlarından bazılarına teslim edip şöyle dedi: 

            “Haydi bunu alın,falan dağa götürün,dağın tepesine çıkınca,kendisine dininden 

vazgeçmesini teklif edin,geçerse ne ala,geçmezse oradan aşağıya atın!”Tam atacakları 

sırada Allah’a şöyle yalvardı:”Allahım,beni bu adamların elinden kurtar!”Allah duasını 

kabul etti,dağda büyük bir deprem oldu,hepsi aşağıya yuvarlandılar.Çocuk kurtuldu ve 

yürüyerek kralın yanına geldi.Kral ona sordu: 

            “Adamlarıma ne oldu?” 

            “Allah beni onların elinden kurtardı.”deyince bu defa onu başka bir gruba 

verip:”Haydi bunu alıp denizin ortasına götürün,dininden vazgeçerse ne ala,geçmezse 

onu hemen denize atın!”Onu alıp götürdüler,dininden dönmesini teklif ettiler,fakat 

çocuk dönmedi.Bunun üzerine denize atmak istediler.Çocuk yine Allah’a.”Allahım beni 

bunların elinden kurtar!”diye yalvardı.Gemileri battı.Hepsi boğuldu,kendisi ise 

kurtulup yine kralın yanın ageldi. 

            Kral sordu:”Ne oldu seni götürenlere?” 

            “Allah beni onlardan kurtardı,hepsi denizde boğuldular”dedi ve şunu ekledi: 

            “Sana söylediğimi yapmadıkça,beni asla öldüremezsin.” 

            “Nedir o?”diye sordu. 

            “İnsanları bir yerde topla.beni bir kütüğe bağla!Sonra sadağımdan bir ok çıkar 

yaya koyup:”Bu çocuğun Rabbi olan Allah’ın adıyla”de!Sonra at!”Kral dediğini 

yaptı.Attığı oku çocuğun şakaklarına isabet ettirdi,çocuk şakağına elini koydu ve 

öldü.Bunun üzerine oradaki halk bir ağızdan şöyle haykırdılar: 

            “Biz,bu çocuğun rabbine inandık.”Kral dönüp geldiğinde ona denildi ki:”İşte 

korktuğun başına geldi.İnsanlar hep birden çocuğun Rabbine iman ettiler.Şimdi ne 

olacak?” 



            Hemen yol başlarında hendekler kazdırttı,hendekler içinde ateşler yaktırdı 

ve:”Dininden dönmeyenleri buraya atın!”emrini verdi.Dediğini yaptılarDerken 

kucağında çocuğu olan bir kadın getirildiOna da bu teklifi yaptıklarında çocuk 

konuştu:”Anneciğim,sakın yapma!Sabret,tahammül göster,zira sen hak 

üzeresin!”(Rudani.C.5/217-217(9158) 

  

                        İYİLER İYİLİĞİNDE – KÖTÜLER BELASINDA 

  

            Padişah;ilim,irfan,fazilet timsali bir hoca efendiyi her gün makamına rica 

eder,ondan dünyanın ahvali hakkında bilgi alırdı.Hoca efendi,ona her varışında şu 

soruyla karşılaşırdı,”Hocam,dünyanın hali nasıldır?”Fakat hocanın cevabıda her 

defasında sabit olmuş ve hiç değişmemişti.”Padişahım,Allah size,afiyet ihsan 

eylesin.Benim bu dünyada gördüğüm bir şey var;iyiler iyiliğinde,kötüler 

belasındadır.”Padişah hocayı türlü ikramlar,izzetler ve hediyelerle taltif eder,onu 

uğurlar,ertesi günü onun kendisine takva ve cesaret telkin eden çehresini görmeyi 

sabırsızlıkla beklerdi.Hoca efendi geç kalsa veya herhangi bir mani çıksa,padişah başka 

işlerini bırakır,bu sözü tekrar duymak için hocayı ziyaret ederdi. 

            Nihayet bir gün tabiatı bozuk,denaet örneği ve yine hoca kılığına bürünmüş birisi 

bu işin farkına vardı.Padişahın bu iltifatlarına mahzar olan hoca efendiye yaklaşıp 

yalvardı.”Ne olursun,benim de padişahla irtibatımı sağlarsan,hatta yanında bazen beni 

de götürürsen,belki iltifatı şahaneye ben de mahzar olurum”dedi.Hoca efendi,derin 

nazarları ile bu adamdaki hıyanet ve denaet nişanelerini görür ve okur gibi oldu;ama 

onu kuş tüyü yumuşaklığındaki kalbi,hiç kimseyi kırmayı kaldıramıyordu.Belki de ıslah 

olabileceğini umuyordu.Onu da beraberinde padişaha götürmeye müsaade aldı. 

            Artık beraber padişaha gidip geliyorlar,hoca efendinin yanında bu hoca 

görünüşlü adam da bir takım iltifatlara nail oluyordu.İyilik gördüğü kimselere hainlik 

yapmayı bir tabiat haline getiren bu aşağılık adam,bir türlü rahat edemiyor;hoca 

efendinin padişah nezdindeki itibarını çekemiyordu.Hoca efendinin ayağının altına bir 

karpuz kabuğu koymayı,onu kaydırmayı,bu suretle de tek başına padişahın iltifatlarına 

sahib olmayı şeytanca planlıyordu. 

            Yine bir gün huzura varmışlardı.Hoca efendi akşamdan yediği sarımsaklı 

yemeğin tesirinin devam edebileceğini ve bunun da padişahı rahatsız edebileceğini 

zannederek mendili ağzına tutuyor ve bu çekingenlik içinde 

konuşuyordu.Padişah,bundan bir şey anlamadı.Biraz da canı sıkıldı.Ötekisi de bu işin 

farkındaydı.Hemen değerlendirmeye koyuldu.O gün bir fırsatını bulup tekrar padişahın 

yanına sokuldu.Bir fitnelik yapacağı belliydi.Fakat ne acıdır ki,padişah padişah 

olmuştu,ama insanlık zaaflarından kurtulamamıştı.Onu dinledi.Adam neler anlatsa 

beklersiniz;”Padişahım,herhalde farkında oldunuz,hoca efendi size karşı tutumunu 

bugün tamamen açığa vurdu.Padişah tamam,anlat bakalım.Hocanın vaziyetini bugün 

sevmemiştim.Acaba niye öyle idi”dedi.”Efendim,çoktan beri hoca sizin ağzınızın kötü 

koktuğunu,size yakın durmaktan tiksindiğini söylerdi.Aslında sizin yanınıza gelmekten 

azab duyduğunu,fakat geçim derdi yüzünden size uğramaya mecbur kaldığını 

anlatırdı.Demek,herhalde bugün sizden daha fazla iğrendiki sizden iyice  uzakta durup 



ürkek bir vaziyette mendili burnuna tutarak bekledi ve sizinle görüşmesini bitirip acele 

uzaklaştı.Ben şimdiye kadar dedi kodu olur diye bunları size anlatmaktan 

çekiniyordum.Fakat sonra düşündüm,sizin gül kokan ağzınızdan iğrenen bir kimseye bu 

derece büyük ikramlar ve iltifatlarda bulunmanız ağırıma gitti.Nihayet gerçeği 

söylemek zorunda kaldım”dedi. 

            Bu şeytanca sözler,padişahın bütün insani zaaflarını ayağa kaldırdı.Padişah artık 

aklı ile değil,hisleri ile hareket eden bir iradesiz kişi haline gelmişti.Kararını verdi.Hoca 

efendinin ölüm fermanını hazırlatıp özel celladına gönderdi.Ferman da şu ibare 

vardı:”Hamili mektub-un halli”Bu,”Bu mektubu sana getirenin işini bitir”demekti. 

            Hazırlanmış,zarflanmış,üzerine adresi yazılmış olan bu mektubu,adama teslim 

etti.”Bunu hocaya ver,ona son bir iyiliğim olsun.”dedi.Ama bu adam bunu anlayacak 

ferasette değildi.Kendi kendisin,”herhalde padişah hocayı bilahere cezalandırmak için 

ona büyük bir iyilik yapmak istiyordur”dedi.Buna bile razı olmadı.Mektubu hocaya 

vermekten kendisi götürüp ona takdir edilen bu son mükâfata nail olmak istedi ve 

böylece de kazdığı kuyuya düştü. 

            İlim,irfan,fazilet örneği hoca efendi,o kendine mahsus edeb,haya,heybet ve 

vakarı ile ertesi günü saatinde padişahın karşısında göründü.Padişah,celladın vazifesini 

yapmış olacağından emindi.Hocayı görünce şaşırdı. 

Size dün bir mektub göndermiştim,bir yere verecektiniz,almadınız mı?Hoca 

efendi:”Hayır,efendim öyle bir şey gelmedi.padişah: 

-“Peki,öbür hoca nerede?diye sordu. 

-“Efendim,o bu gece evine gelmemiş.Sabahleyin evine uğradım.Evi de merak 

içindeydi.Padişah meseleyi anlamıştı.Fakat renk vermedi. 

_”Peki hocam,dünyanın hali nasıldır?” 

-“Padişahım,hal-i alem nasıl olacak,yine her günki  gibi.Allahın kanunu 

değişmez.”İyiler iyiliğinde,kötüler belasındadır.”dedi.Padişah da hemen arkasından üç 

defa bir biri peşine bu sözü tekrarladı.Şimdi bu sözün manasını tam olarak 

anlamıştı.”(Sohbetler-Hatıralar) 

  

  

                                               BİR   HATIRA 

  

         “Kendisi,eğitim enstitüsünden talebemdi.Temiz bir aile köküne bağlı olmakla 

birlikte,onu Marksistler sarmış,inançlarını allak bullak etmişlerdi.Bugün,bana ders 

dışında bazı sorularsormuştu ve aramızda şöyle bir konuşma geçmişti: 

-Hocam,siz tanrıya inanır mısınız? 



-Evet,ya siz?... 

-Eskiden inanırdım,ama şimdi değil! 

-Eskiden inandığın tanrı ne oldu? 

-Galiba öldü! 

-O halde,inandığın şey,gerçekten Allah değilmiş,ölmesi ve yok olması gereken yanlış bir 

tanrı fikri imiş. 

-Yanlış bir tanrı fikri ne demek? 

-İnsanlık,asırlardan beri Allah’ı arıyor,fakat,kendini,eşyaya ait 

illüzyonlardan,çocukluktan kalma antropomorfizm’den (en soyut varlıkları bile insana 

benzetmekten) ve animizm’den (tabiatı ve tabiat kuvvetlerini canlı sanıp onlara 

tapınmaktan) kurtaramadığı için,farkında olmadan objektif ve sübjektif yanlış bir 

“tanrı kavramına”sahib oluyor.Sonradan,yaşı ve tecrübesi arttıkça,bunun”Gerçekten 

Allah”olmadığını görüp onu kırıp atıyor.Bütün beşer tarihi,bir bakıma”sahte 

tanrılar”dan kurtulup”Yüce Allah-a ulaşma”çilesinden ibarettir.Beşeriyet,Allah’ı 

bulmak için yüz binlerce “put”kırmak zorunda kalmıştır ve kalmaktadır.Kimbilir,senin 

red ve inkâr ettiğin “tanrı fikri”nasıl bir şeydi?Sen,onu kırmakla gerçekte”Allah-a 

giden yolda bir engeli aşmış olmalısın”İslam’da”Lailahe illallah”demek,bütün”sahte 

mabudlardan”kurtularak,Allah’a doğru yol bulmak demektir.Yüce kurtarıcı 

Hzç.Muhammedin (O’na binlerce selam olsun) hayat ve mücadelesini ciddiyetle 

incelersen,gerçekten huzur bulursun.” 

Ders zili çaldı ve ayrıldık.”(S.Ahmed Arvasi) 

İlahi Adalet 

  

  

Hz. Musa (a.s) ilahî adaleti sormustu Rabbine.. Allah (c.c) Musa'ya 

bir misâl ile ilahî adaleti gösterdi.. 

Musa (a.s) bir yerden hadiseleri gözleyecekti.. Bir çesme vardi ve 

oraya su içmek için bir süvari geldi.. Kendi ve ati su içtiler ve süvari 

burada para kesesini düsürdü, farkina varmadi gitti.. 

Daha sonra çesme basina bir çocuk geldi ve su içerken keseyi görüp 

aldi ve gitti.. 

Bu sirada süvari düsürdügü keseyi fark edip çesme basina döndü.. 



O sirada çesmeden bir âmâ sahis su içmekte idi.. 

Süvari bu adama kesesini sordu.. Adam bilmedigini söyledigi halde 

süvari inanmadi ve adami öldürdü.. 

Musa (a.s) saskindi ve olaylarin iç yüzünü herseyi bilen Allah'a 

sordu.. Cevap ilahî adaleti anlatiyordu: 

Süvarinin babasini kendisi henüz küçük bir çocuk iken bu âmâ 

sahis öldürmüstü.. Süvarinin kaybettigi kesenin içindeki miktar ise 

süvarinin (keseyi alan) çocugun babasina olan borcu kadardi tami 

tamina.. 

Belki kassas denilen ve çogu yahudi olan hikayecilerin bir 

uydurmasi idi ama gerçekte de böylesi hadiseler çok olurdu.. 

Depremden sonra düsündüm bu kissayi.. Acaba dedim, ilâhî 

adaletin bir baska resmi mi idi deprem.. 

Emr-i bil mâruf, nehy-i anil münker vazifesi ile yükümlü olan 

müslümanlar bu görevi savsaklamislar ve bedavadan hiçbir bedel 

ödemeden, çile çekmeden , kendilerinden önce gelip geçmis 

ümmetlerin çektigi sikintilari çekmeden kolayca Cennet'e 

giriverebileceklerini sanmislar (ayettir) ve bu yanilginin dehsetini 

anlayamamislardi.. 

Ilâhî Adalet hiçbir zaman belesçiligi kabul etmez. Iki cihan günesi 

Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimiz hazretlerine çileli bir 

mücadelenin sonunda zaferi bahseden yüceler yücesi Allah'in (c.c) 

sani siradan insanlar olan bizlere kolayca gavurluklari yok etme 

zaferini bahsetmekten münezzehtir (uzaktir, böyle yapmaz, bu ona 

yakismaz). 

Nuh (a.s) kavminin yok edilmesini istemis idi Allah'tan. Muhammed 

(a.s) efendimiz ise onlarin islahini.. Allah (c.c) Nuh kavmini yok etti. 

Muhammed'in (s.a.v) kavmini ise hidayete giden sürece intisab 

ettirdi.. Kimi hemen teslim oldu, kimi teslim olanlara gibta ederek 

iman iklimine girdi, kimi harbler, kimi zahmetli tebligler, kimi 

mucizeler sonunda imana geldiler.. 

Asr-i Saadet denilen o mübarek günlerden sonra bu zahmetli isler 

yavas yavas terkedilmeye baslandikça çesitli fitneler; kitaller, 

kitliklar ve çesitli felaketler zuhur etti alem-i Islâm'da.. 

Nihayet günümüzde de benzeri fitneler peyda oldu ve fakat bizler 

akillanamadik.. Ta ki en büyük fitnelerden olan afat-i araziyye 

deprem geldi.. Deprem ile Cenab-i Allah söyle demis oldu bizlere: 

"Sizler gavurlarin veya gavurlugun yok olmasini istiyorsunuz 



tamam.. Lakin bunu rahatinizi bozmadan, bir eliniz yagda bir eliniz 

balda temenni ediyorsaniz bu duaniza icabet etmemin ilâhî adaletim 

geregi bir sarti var: BIR ONLARDAN BIR SIZDEN ALIRIM!.. 

Yok, bunu da temenni etmiyorsaniz çalisin, Peygamberiniz 

Muhammed'in (s.a.v) izinden gidin, sünnetine sarilin, tibki onun 

gibi eziyetlere sabr edin, benim yolumda sehit olmak dahil her türlü 

gayreti göze alin" 

Ne dersiniz bu da bir ilâhi adalet resmi degil midir? 

Ramazan Ercan, 22.09.1999 

  

  

  

 

 

BİNBİR DAMLA Yusuf Yavuz  

 

SEPETLE GİDEN HURMALAR  

 

Ashab-ı Kiram’dan Abdullah İbnü’z-Zübeyr r.a. Hazretleri anlatıyor:  

 

Bir gece Mescid-i Haram’a gitmiştim. Baktım ki bir grup kadın Kâbe’yi tavaf ediyor. 

Tavaflarını bitirince kapının birinden çıkıp gittiler. Hallerinde bir gariplik sezdiğim için, 

şunları bir takip edip yerlerini öğreneyim, dedim. Akabe’ye kadar yürüyüp oraya çıktılar. 

Ben de çıktım. Sonra aşağı doğru indiler. Onların peşi sıra ben de indim. Vadide bir 

harabeye girdiler. Onların ardından ben de girdim. Bir de baktım, bir toplantı. Bana 

sordular:  

 

- İbnü’z-Zübeyr, neden geldin?  

 

Ben de onlara sordum:  

 

- Söyleyin hele, siz kimsiniz?  

 

- Bizler cin cemaatiyiz.  

 

- Ben Kâbe’yi tavaf eden bir kadın topluluğu gördüm de onlara hayret ettim. Peşlerine 

takılıp buraya girdim.  



 

- Ha, onlar bizim kadınlarımız. Sen dilediğin şeyi bizden iste!  

 

- Ben taze hurma isterim, dedim.  

 

O günlerde Mekke’de taze hurma yoktu. Bana bir miktar o hurmadan verdiler, ben de 

yedim. Sonra dediler ki:  

 

- Artanı da yanında götür!  

 

Kalan hurmaları alıp döndüm. İstiyordum ki bunları Mekke halkına göstereyim.  

 

Evime geldim ve hurmaları kapaklı bir sepete koydum. Sepeti de bir sandığa kapattım. 

Sonra başımı yaslayıp kestirmeye başlamıştım ki, vallahi uyku ve uyanıklık arasında iken 

evde bir gürültü duydum. Birbiriyle şöyle konuşuyorlardı:  

 

- Onu nereye koydu nereye?.. Sandığa koydu sandığa!..  

 

- Açın sandığı açın! (Sandık açıldı) Hani o nerede?  

 

- Sepetin içinde. Sepeti de açın!  

 

- Onu açamayız ki. Onun üstüne Allah’ın ismi (besmele) okunmuş.  

 

- Öyleyse onu olduğu gibi alıp götürün!  

 

Böylece hurma sepetini alıp götürdüler. Cinler evden hurma sepetini aşırırken, onlara 

saldırmadığıma çok pişmanım.  

 

İbn Asâkir: Tarîhu Medineti Dimaşk (Beyrut, 1995), 28/125  

BİR EV TAPUSU  

 

Meşhur velilerden Habib-i Acemî k.s. (ö. 120/739) zamanında, benzeri görülmemiş şöyle 

bir hadise yaşanmıştır:  

 

Horasanlı bir adam, evini onbin dirheme satarak, ailesiyle Basra’ya geldi. Oradan hacca 

gidecekti. Habib-i Acemî’yi buldu ve ondan şöyle bir istekte bulundu:  

 

- Ben eşimle hacca gidiyorum. Şu onbin dirhem parayı al da, Basra’da benim için uygun 

bir ev alıver.  

 

Horasanlı ve eşi Mekke’ye doğru yola koyuldu. O günlerde ise Basra’da müthiş bir kıtlık ve 

açlık başgösterdi. Habib-i Acemî Hazretleri ise elindeki emanet parayla gıda maddeleri 

alıp, sahibinin hayrına muhtaçlara dağıtmak zorunda kaldı. Adamın rızası olmazsa, 

parasını geri verecekti.  

 

Horasanlı, hac dönüşünde kendisine ev alınıp alınmadığını sordu. Habib-i Acemî dedi ki:  

 

- Rabbimden sana Cennet’te bahçeli bir ev alıverdim!  

 



Adam bu durumu eşine haber verdi. Kadın buna memnun oldu, fakat evin tapusunu da 

istedi. Horasanlı bu isteği iletince, Habib-i Acemî ona şöyle bir senet yazıp eline verdi:  

 

“Bismillah.. Bu senet, Habib’in Horasanlı için Rabbinden aldığı evin tapusudur. Allahu 

Tealâ bu evi Horasanlı’ya verecek ve Habib’i de borcundan kurtaracaktır...”  

 

Bu senedi aldıktan sonra adamcağız ancak kırk gün daha yaşadı. Ölmek üzereyken, bu 

tapu senedinin kefenine konulmasını vasiyet etti. Öyle yaptılar. Bir zaman sonra da 

kabrinin üzerinde, bir levhaya parlak bir yazıyla yazılmış şöyle bir yazı buldular:  

 

“Habib Ebu Muhammed’in falan Horasanlı için onbin dirheme aldığı evin beratıdır. 

Rabbi, Habib’in istediği evi Horasanlı’ya verdi ve Habib’i de borcundan kurtardı.”  

 

Habib Hazretleri bu yazıyı alıp okuyunca, levhayı öperek ve ağlayarak dostlarının yanına 

koştu: “Bu Rabbimin bana olan beratıdır!” diye sevincini ifade etti.  

 

Ebu Nuaym: Hilyetü’l-Evliyâ (Beyrut, 1997), 6/162; Tarîhu Medîneti Dimaşk, 12/54-55.  

BİR BOSTAN BEKÇİSİ  

 

Evliyanın büyüklerinden İbrahim bin Edhem k.s. Hazretleri (ö. 162/779) anlatıyor:  

 

Babam Horasan – Belh hükümdarlarındandı. Bir gün atına binip ava çıkmıştım. Önüme 

çıkan -tilki veya tavşan- bir hayvanı kovalıyordum. Arkadan bir ses duydum:  

 

- Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın, bununla emrolunmadın!  

 

Sağa-sola bakındım, fakat kimseyi göremedim. Aynı sesi daha açıktan, sonra da pek 

yakından yine iki kere duydum. Bu sefer durdum ve dedim ki: Bu bana Allah’tan bir 

uyarıdır. Vallahi bugünden sonra Rabbime isyankârlık yapmam.  

 

Atımı sürüp babamın bir çobanına geldim. Onun çoban elbisesini aldım, kendi kıymetli 

elbiselerimi ona bıraktım. Dağları, ovaları aşarak yürüdüm; Irak ülkesine ulaştım. 

Oralarda günlerce işçi olarak çalıştım. Fakat helal kaygısından hiçbir şey bana huzur 

vermiyordu.  

 

Bazı olgun kişiler, safi helal kazanç için Şam ve Tarsus tarafına gitmemi tavsiye etmişlerdi. 

Oralara gittim. Tarsus’ta iken nice günler bostanlarda bekçilik yaptım. Bir gün bostan 

sahibinin arkadaşları gelmişti. Adam dedi ki:  

 

- Ey bağ bekçisi! Git de narların en iyisinden biraz getir.  

 

Bir miktar nar getirdim. Adam narı kesince, ekşi olduğunu gördü. O zaman dedi ki:  

 

- Sen bunca zamandır bahçemizde bekçisin; meyve ve narlarımızdan da yiyorsun. Tatlıyı 

ekşiden ayıramıyor musun?  

 

- Vallahi ben meyvelerinizden bir şey yemedim, tatlısını da ekşisinden ayıramam!  

 

Adam şaşkın bir edayla bana şunu söyledi:  

 



- Hayret bir şeysin yahu! Sen İbrahim Edhem olsan, bundan fazla olmazdın.  

 

Ertesi gün bu haber halk arasında yayılıverdi. Meraklı insanlar, gruplar halinde bahçeye 

akın etti. Gelenlerin çoğaldığını görünce, ben bir yanda saklandım. İnsanlar bahçeye 

dolarken, aralarından sıyrılıp kaçıverdim...  

 

Hilyetü’l-Evliyâ, 7/426 vd.; Tarihu Medîneti Dimaşk, 6/284 vd. 

  

  

                                      İLK MÜSLÜMAN ÇOCUK HZ ALİ 

  

            Hz.Ali henüz on yaşında bir çocuktu.Babası kıtlık sebebi ile fakir düştüğü için 4-

5 yaşından beri Peygamberimizin evinde kalıyordu.babası Ebu Talib,Peygamberimizin 

amcası olduğu için,aralarında çok yakın bir akrabalık bağı vardı.Hz.Muhammed nur 

yüzlü,büyük bir insandı.Kureyşliler kendisine El-Emin,yani güvenilir insan 

diyorlardı.Hanımı Hz.Hatice ve çocuklarıyla beraber mutlu bir hayat sürüyordu.Ali de 

onların yanında büyük bir rahatlık ve saadet içinde idi.Gülüyor,koşuyor,oynuyordu.Sık 

sık Hz.Peygamberin yanına oturup,O’nun konuşmalarını dinliyordu.Küçücük 

yüreğinde ona karşı anlatılmaz bir sevgi ve saygı vardı.Onu kendi canından daha çok 

seviyordu. 

            Bir gün garib bir olaya şahid oldu küçük Ali.Hz.Peygamber ve hanımı Hz.Hatice 

odalarında ona göre garib hareketler yapıyor,sanki görünmez bir ilâha secde 

ediyorlardı.Küçük Ali,hayret ve hayranlıkla onları seyretmeye başladı.Ne yapıyorlardı 

böyle?Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemişti.Mutlaka çok önemli bir şeyler 

olmalıydı.Daha sonra Peygamberimiz ve hanımı ibadetlerini bitirdiler.Küçük Ali 

yanlarına sokulup sordu: 

            -Bir türlü anlayamadım,lütfen bana ne yaptığınızı 

söylermisiniz?dedi.Peygamberimiz canına can katan tebessümüyle küçük Ali’ye baktı. 

-Bu Namaz’dır,dedi.Yüce Allah’a böyle ibadet edilir.Bilmelisin ki ey Ali,Allah’ı 

Taala birdir.Eşi,benzeri ve ortağı yoktur.Kavmimizin tapındığı taş ve ağaç,putlar asla 

ilah değildir.Ey Ali,ben Allah’ın peygamberiyim,insanları İslam dinine çağırmak için 

vazifelendirildim.Seni de bu kutsal dine davet ediyorum.Şahadet getirip Müslüman 

olurmusun?dedi.      

Küçük Ali’nin iri,güzel gözleri daha da büyümüş,yüreği kuş yüreği gibi 

çarpınmaya başlamıştı. 

Fakat diye mırıldandı.Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum.Bana biraz müsaade 

ediniz.Babama danışıp kararımı öyle vereyim,dedi. 

Peygamberimiz onun saçlarını okşayarak: 



-Peki ey Ali,dedi.Ancak,bu gördüklerini kimseye söyleme.Henüz açıkça insanları 

dine davet etme emri gelmedi.Sırrımızı saklarsın değil mi?dedi.Elbette diye karşılık 

verdi,küçük Ali,hiç kimseye bir şey söylemem,dedi. 

Akşam karanlığı Mekke üzerine çöktü.Gece oldu.Küçük Ali yatağı içinde 

kıvranıp duruyor,duyduklarını anlamaya çalışıyordu.Kalbi heyecanlanıyor,yüreğinde 

tarifsiz bir sevinç duyuyordu.Evet doğru söylüyordu Hz.Muhammed.Akıllı bir insan,taş 

ve ağaçtan putlara tapınırmıydı hiç?Allah birdir.Ondan başka ilah yoktur. 

Neredeyse sabaha kadar gözünü kapamadı,küçük Ali,bir o yana bir bu yana 

dönüp durdu.kararını vermişti artık.Gün ışırken yatağından fırlayıp,Peygamberimizin 

yanına koştu,onun önüne gelip konuştu. 

Evet Ey Allah’ın elçisi.Ben şehadet ediyorum ki,Allah’dan başka ilah yoktur ve 

yine şehadet ediyorum ki Hz.Muhammed onun kulu ve elçisidir,deyip Müslüman 

oldu.Peygamberimiz sevgiyle ona şöyle sordu: 

Babana danışmadın mı ya Ali? 

Hayır diye cevab verdi.Sabaha kadar düşündüm.Allah beni yaratırken babama 

sormadığına göre,ben ona iman ederken niçin babama soracakmışım,dedi. 

Peygamberimiz küçük Alinin zeka ve anlayışına hayran olmuştu.Onu kucaklayıp 

bağrına bastı.Şimdi Hz.Hatice,evlatlığı Zeyd ve küçük Ali Müslüman olmuştu.Böylece 

Müslümanların sayısı kendisiyle beraber dörde çıkmıştı.Yüce Allah’a şükredip namaza 

kalktı.”(Ahmet Efe) 

  

                                               İNSAN   İLİŞKİLERİ 

  

         İslam dininde sorumluluk,insanın temel 

özelliğidir.İnsan,kendinden,ailesinden,toplumdan ve çevreden sorumludur.İslamın 

ahlak anlayışı,sorumluluk üzerine kurulmuştur. 

            Kişi,bu yüzden yaşadığı dünyadakilerle ilişkilerine dikkat etmelidir.Allah’ın 

belirlediği kuralları unutmadan yaşamalıdır.Aksi halde,aşağıda belirtildiği gibi bir 

hayat sürmüş olur: 

            Bir gün Hz.Peygamberin yanından bir cenaze geçti. 

            Hz.Peygamber:”Rahata ulaşmış veya kendisinden kurtulunmuş,buyurdu. 

            Arkadaşları: 

            Bu ne demek ya rasulullah?”diye sordular. 

            Hz.Peygamber: 



            “Mü’min kişi öldüğünde,dünyanın yorgunluğundan kurtulur ve rahata 

kavuşur.Günahkâr kişi öldüğünde ise,insanlar,şehirler,ağaçlar ve hayvanlar 

kendisinden kurtulur.”cevabını verdi. 

            Gerçekten,iyi kişi öldüğü zaman bıraktığı boşluk kolay kolay dolmaz.İyi insan 

ölünce dünyanın sıkıntılarından kurtulmuş olur.Çünki iyi insan,dünyada sorumsuzca 

yaşayan kimse değildir.O,diğer insanların rahatı için kendi rahatını feda eden bir 

kimsedir. 

            Günahkâr ve kötü insan ise,kendisine olduğu kadar çevresine de zarar veren bir 

kimsedir.Öyle ki bütün insanlar,hayvanlar ve hatta dağlar ve taşlar,o kişi ölünce 

rahatlamış olur.”(A.Uraler) 

  

  

Fıkıh – İntihar Olayları ve İslama Göre Hükmü / Süleyman Ramazanoğlu 

  

Önceden beri toplumumuzu hatta bütün toplumları üzen, tedirgin eden, son 

haftalarda daha da artan intihar olaylarından bahsetmek istiyoruz bu yazımızda, 

kıymetli okuyucular... 

            İntihar:Insanın kendi canına kıyması, öldürme yöntemlerinden biri ile kendi 

hayatına son vermesi olayıdır. Bütüm toplumlarda görülen bu olay esefle söyleyelimki 

son zamanlarda daha da artmaktadır. Basından okuduğumuza göre ülkemizin bazı 

yörelerinde son aylarda ve haftalarda bu tür olaylara daha kısa aralıklarla ve dahada 

çok şahit olunmaktadır. 

            Yine basından öğrendiğimize göre Diyarbakırda 134 intihar teşebbüsü olmuş, bu 

teşebbüslerden 26’sı ölümle sonuçlanmıştır. Bunların 17’si kadın 9’u erkektir. 

Batmanda son dört ayda 76 intihar teşebbüsü olmuş, bunlarında 26 sı ölümle 

sonuçlanmıştır. Ölenlerin ise 22’si kadın 4’u erkektir. Muşta son 6 ayda 28 genç kız 

intihar etmiştir. 4 ayın toplam bilançösü 250 intihar teşebbüsüdür. Ayrıca Rotterdamda 

yakınımızda oturan bir genç de, geçtiğimiz haftalarda intihar ederek hem ailesini hem 

de cevresini özmüştür. 

            Olayı sosyolojik ve psikolojik açılardan değerlendirenlerin bazı tesbitleri basına 

şöyle yansıdı. 

            *Aile içi baskılar. Özellikle genç hanım kızların, evli insanlarla veya istemedikleri 

kişilerle evlenmeleri için baskı yapılması. 

            *Televizyon programlarıyla insanların bir şeylere veya birilerine özendirilmeleri. 



            *Korku ve ümitsizlik. 

             Ayrıca biz bu yazıyı kaleme alırken İstanbulda bir kişinin, önce eşini sonra üç 

çocuğunu öldürüp sonra da silahını kendisine çevirerek intihar ettiğini haber veren 

televizyon kanallarından bazılarının, olayın dedikodu yüzünden, bazılarının ise cinayeti 

işleyen şahsin işlerinin kötüye gitmesi sebebiyle meydana geldiğini haber yapmalarının 

iki önemli sebebi daha (dedikodu ve iş düzeninin bozulması) araştırmacıların önüne 

koymuştur. Yapılan bu tesbitlere katılmakla birlikte bunlara ilave edebileceğimiz çok  

önemli bir diğer husus daha varki o da toplumumuzda gün geçtikce arttırılmak istenen 

inanç zayıflamasıdır. 

            Yukarıdaki maddeler üzerinde, kunuyla ilgilelen uzmanlar durdular ve 

duruyorlar. Biz ise konunun inançla ve islamla ilgili olan yönünü ele alacağız. 

            Genel anlamda insan öldürmek “Ekber-ul-Kebâir” yani büyük günahların en 

büyüklerindendir. Bir insanı haksız yere öldüren “bütün insanları öldürmüş gibidir.” 

Ayrıca bir insanı ölümden beri alıp hayata döndüren de “bütün insanları hayata 

döndürmüş gibidir.” Diye israil oğullarının üzerine yazıldığı Kur’an-ı Kerimde haber 

verilmektedir.”(bakınız maide süresi 32) 

            Zira insan kıymetli bir varlıktır. Bu varlığın canını, malını ve ırzını (namusunu) 

İslam korumaya almıştır ve bu üç şeyine dokunmayı haram etmiştir. 

            İmanı bütün olan bir müslüman başkasını öldüremez. Hatta, içine korku 

salacağından dolayı şakadan bile olsa, silahını bir müslümana doğru çeviremez. 

  

                        Kur’an-ı Kerimde, rahman olan Allah’ın kullarının özellişkleri 

anlatılırken “onlar ki, Allah’la beraber başka bir ilâha ibadet etmezler; Allah’ın haram 

kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zina yapmazlar, kim de bunları yaparsa, 

günahının cezasına kavuşur. 

            Kıyamet günü de azabı katmerleşir ve bu azab içerisinde hakir olarak ebedî 

kalır. (Furkan Süresi 68,69) 

            Ayet-i Kerimedeki “Haklı öldürme hariç...”ifadesinden dolayı insan 

öldürenlerden hiç kimse kendisine suçsuzluk payı çıkaramaz. Çünkü ölüm cezasının 

sadece üç çeşit suçtan dolayı verilebileceğini ve bunlar da insan öldürme suçuna karşılık 

kısas cezası, zina suçunu işleyenlere verilen recim (taşlama) cezası ve bir de dininden 

dönenlere verilen cezalardır. Bu cezalar ancak mahkeme tarafından kesin delillere 

dayanılarak verilirse haklılık kazanabilir. 

            Yargısız infazların hiçbirisinin haklılıkla zerre kadar alakası yoktur. Bunu ister 

fertler kendi adına yapsın isterse devlet adına yapsın, asla kabul edilemez. 



            Kur’an-ı Kerimde “Kim de bir mü’mini kasden öldürürse, onun cezası, içinde 

devamlı kalmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve büyük bir 

azab hazırlamıştır. (Nisa süresi 93) buyurulmaktadır. 

            Kıymetli bir varlık olması itibariyle insanın varlığını hedef alan saldırıların hem 

dünya hem de ahiret cezası bu ölçüde büyük olacağı bildirilmektedir. Katil, Allah’ın 

nezdinde dünyada lanetlik bir kişi haline düşmüştür, Allah’ın gazabına uğrayıp 

rahmetinden uzaklaşmıştır. Ahirette de büyük bir azab onu beklemektedir.  

  

            Yazımızın başlığı  intihar olduğu halde buraya kadar insan öldürmenin 

hükmünü anlatmaya çalışmamız intiharın nekadar büyük günah olduğunu daha iyi 

anlatabilmek içindir. 

            Dinimiz, insanın kendi kendisini öldürmesini, başkasını öldürmesinden daha 

vahim ve daha büyük bir günah saymıştır. 

            İnsanın canı kendisine emanettir. Hiç kimse kendi canının sahibi değildir. 

Kendisi üzerinde hiç kimse dilediğini yapmaya yetkili de değildir. Bütün semavî dinlerin 

günümüze kadar ortak taşıdığı özelliklerinden birisi “Nefsi (canı)korumak”tır. Bu , 

insan oğluna yüklenen önemli bir sorumluluktur. İnançlı insanlar bu sorumluluğun 

idraki içinde olduğu içindir ki en ağır hayat şartları karşısında bile böyle bir yola baş-

vurmamışlardır ve de vurmazlar. Çünkü canını korumak imanın gereği olduğuna 

inanmışlardır. 

  

            “İnsanların, musibet yönünden en ağırına maruz kalanları peygamberlerdir, 

sonra velilerdir, sonra derecesine göre bunlara benze-yenlerdir.” Şeklindeki sadık haber 

ortada olduğu halde bu zatlardan böyle yollara başvurulduğu görülmemiştir.  

            Peygamber (s.a.v) zamanında böyle bir yola baş vuranlar olmuşsa da cenazeleri, 

peygamber (s.a.v) tarafından kıldırılma  nimetinden mahrum bırakılmışlardır. 

             

            İntiharın Ahiret Yönü: Intihar edenler, hayatlarına son vermekle rahata 

kavuşacaklarını zannederler, halbuki hiç de böyle değildir. Ahirette tahammul etmesi 

çok zor cezalara çarptırılacağını şu hadis-i şeriflerden birlikte öğrenelim. 

            1-Dahhakin oğlu Sabitten; dediki: Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim İslam 

dininden başkası ile yemin ederse o, dediği gibidir. Kim kendi kendisini bir şey ile 

öldürürse, cehennemde aynı şey ile azab edilecektir. Mü’min bir kişiye lanet etmek onu 

öldürmek gibi günahtır. Kim bir mü’mine küfür isnad ederse bu da onu öldürmek 

gibidir.” (1) 



            2-Ebu Hureyre (r.a) den; Resulullah (s.a.v) dan naklen dediki: “Kim bir tepeden 

kendini aşağıya atıp, kendi kendini öldürürse o, ebediyyen devamlı Cehennemde 

yuvarlanır. Kim zehirli bir madde içerek kendini öldürürse o, ebediyyen elinde zehiri 

olacak ve devamlı cehennemde onu içecektir. Kim kendini demirden bir aletle öldürürse 

o, demir aleti elinde ebediyyen cehennemde onu karnına saplayıp duracaktır. (2) 

            Görülüyorki intihar kurtuluş çaresi değildir, aksine ebedi olan ahiret hayatını 

karartmaktadır. Kurtuluşun yolu sırat-ı müstakîm diye ifade edilen hak yolda yürüyüp 

başa gelen musibetlere karşı sabır ve tehammüllü olmaktır. Her zorluğun arkasında bir 

kolaylık her mağlubiyetin arkasında bir zafer vardır. Eğer insanlar inanarak kararlılık 

gösterebilirse... 

  

İntiharın Fıkhı Hükmü: İslam Alimleri, müctehid imamlar intihar edenin cenaze 

namazının kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler ileriye sürmüşlerdir. Bu 

farklılığın sebebi de Resulullah (s.a.v)’in gününde meydana gelen şu olaydır: 

            Sümrenin oğlu Cabir’den dediki: “bir adam kendi kendini bıcakla öldürdü de 

Resulullah (s.a.v) onun cenazesini kılmadı” (3) Bu rivayete dayanarak bazı müctehid 

imamlar intahar edenin cenaze namazının kılınamayacağını söylemişlerdir. İmam Azam 

hazretleri başta olmak üzere diğer üç mezhebin imamı cenazenin kılınabileceğini ancak 

büyük imamın yani devlet yöneticinin kıldıramayacağını söylemişlerdir. Bunların 

gerekcesi de Resulullah (s.a.v)’in intihar eden kişinin cenaze namazını kılmamasını 

ancak başkasının kılmasını engellemediğini söylemeleridir. Yani Peygamber (s.a.v) o 

kişinin cenaze namazını kılmamıştır ama başkalarına da kılmayın dememiştir. Bu 

itibarla bu hâdiseye tepki olsun diye imam kendisi değil de başkaları kılabilir 

demişlerdir.(4)  

            Her halukarda ihtilaflı bir konu olduğunu düşünerek insanların böyle bir yola 

başvurmaktan şiddetle sakınmaları gerektiğini söyleyerek burada yazımızı noktalarken 

böyle bir duruma tevessül edenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek bütün insanlar 

böyle bir duruma düşmekten korumasını yüce Mevladan niyaz ederiz.   

_____________________ 

(1)Buhari Kitabu’l-İman hadis nr:159 , Müslim Kitabu’l İman hadis nr:160 

(2)Buhari Kitabu’d-Tıbbi hadis nr:5333, müslim kitabul İmam Hadis nr:158, Ebu 

Davud Dıbb nr:3374 

(3)Buhari Hariç Kütüb-i Sittenin beş imamı bu hadisi rivayet etmişlerdir.  

(4)bkz. El-Cevheret’ün - Neyyire 1/ 145 Fazilet Neşriyat 1978 İst., Rahmet’ül Ummeh fi 

İhtilaf’il- eimme 68 Darül Kütüb’il -İlmiyye 1995 Beyrut. 



  

  

                                               İBADET      ÜZERİNE 

  

         Namaz,bir zerrelik damlayla,bitmez tükenmez derya arasında buluşma zamanı ve 

yeridir.Namaz,kaynayıp coşan bir hazinenin anahtarıdır.Namaz,fani olan şu insan 

oğlunun bu daracık kara parçasının sahasından uçup,kâinatı ihata eden ilahi kudretin 

sahasına süzülüşüdür.Namaz,kızgın çöl güneşinin altında,serin bir ağaç 

gölgesidir.Namaz,bir ilk bahar yağmuru ve bitmeyen meltemdir.Namaz,üzgün ve 

yorgun gönüllerin şefkatli bir el (ilâhi kudret) tarafından okşanışıdır.Bunun için resuli 

Kibriya zorluklarla karşılaştığı anlarda”Bizi ona (namaza) çağır ya Bilal!...”derdi.İşinin 

çok olduğu yorgun zamanlarında,gönlünü ilahi haşyetin derinliklerine bırakmak için 

namaz kılardı. 

            İslâm,bir ibadet nizamıdır.İbadetlerde pek çok esrar-ı ilâhi gizlidir.İbadet,sonsuz 

yolculuğun zahiresi,ruhun istinadgâhı,kalbin cilasıdır.Ne zaman bir ilahi emir varid 

olmuşsa,bu emri fertlerin gönül rızası ile karşılaması için ibadet,kalplerin anahtarı 

olmuştur.Bunun için Allah-u zülcelal,Efendimizin omzuna bu yüce ve ağır vazifeyi 

yüklerken:”Ey esvabına bürünen (habibim!) Gecenin birazı hariç olmak üzere 

kalk.Gecenin yarısı miktarınca yahut ondan birazını eksilt..Yahut üzerine ekle.Kur’anı 

da açık açık,tane tane oku.”buyurdu.Bu ağır yüke,meşakkatli işe ve azametli cihad 

devresine hazırlık,geceleri ihya etmek,Kur’an okumakla başlamıştı…İbadet kalpleri 

açar.Allah’la kul arasındaki bağı kuvvetlendirir;işi kolaylaştırır;Gönüllere nur 

yağdırır;ruhlara sükunet ve huzur verir.İbadet bir kurtuluş helvasıdır.O bir mennü 

selvadır. 

            Baştaki âyet-kerimede Allahu teala mü’minlere,kendilerine yapılan eziyetlere 

namaz ve sabırla mukavemet etmelerini emrediyor ve âyetin devamında: 

            “Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.”buyuruyor. 

            Allah onlarla beraberdir.Sabredenleri destekler.Mü’minlere sebat verip,takviye 

eder ve tehlikeli yollarda yalnız bırakmaz.Mü’minleri mahdut takatleri,zayıf kuvvetiyle 

baş başa terk etmez.Yol azıkları tükenince imdatlarına yetişir.Katedecekleri mesafeler 

uzayınca azimlerini artırır.”(Fizilal-il Kur’an.Müzzemmil.1-4) 

  

                                               İNSAN   SARRAFI 

  

         Adam arifti.Kafası ve kalbi itibariyle öyle yetişmişti ki,bir bakmada insanın ne 

olduğunu,ne değerde bulunduğunu hemen kestiriyordu.Ona bir gün on yaşında bir 

çocuk getirdiler.Onu övdü durdular:Akıllı,zeki,terbiyeli çocukmuş efendim,siz ne 

dersiniz?Bir görseniz,dediler. 



            Ona bir baktı,bir soru sordu:”Senin baban var mı çocuğum?”dedi.Çocuk,”Evet 

efendim,annem de var.”der demez insan sarrafı hükmünü verdi:Bu çocukta,”Kesret-i 

kelam,yani çok konuşma hastalığı var.Bundan tedavi görmezse kendisinden hayır 

gelmez.” 

            Bir adam,ağır bir işi için güçlü,kuvvetli bir işçi arıyordu.Böyle olduğu zannedilen 

birisi sarrafa getirdi.Sarraf onun için hemen bir sofra düzenletti.Yemek yemesini 

beğenmedi.Çünki işçi adayı falanı severim,filan yemeği sevmem gibilerden 

konuşuyor,hele vücuduna göre hiç yemiyordu.Sarrafımız kararını verdi:”Bu adamın 

işinden de hayır gelmez”dedi. 

            Yine bir gün,bu insan sarrafına üç kişi getirildi.Üçüne birlikte çok önemli bir 

memleket meselesi teslim edilecekti.Görünüşte hepsi nazik,hürmetkâr,birbirlerine 

bağlı,kendilerine teslim edilecek işi birlikte yapacakmış gibi bir intiba 

uyandırıyorlardı.Fakat sarfın içi bunları tutmadı.Bunları denemek,içlerini dışlarına 

çevirmek,içlerinin resmini çekip herkese göstermek,memleket işlerini layık olmayan 

kimselere teslim etmekten kurtarmak istiyordu. 

            Bunlardan birisini hususi bir odaya aldı.Onun yüzüne güldü,kendisine bazı 

ikramlarda bulundu.Sonra onu yüzüne karşı bir saat övdü.Sarraf kendisini övdükçe 

o,tavus kuşu gibi kabarıyordu.Sarraf,girişini bitirmiş,demirini kızdırmış,onu tam tavına 

getirmişti.Artık onu tanıyabilirdi.Ona,”Seni çok beğendim,sevdim,kendini çok iyi 

yetiştirmişsin ama filan arkadaşını beğenmedim.Ona buna karşı,fazla yaltaklanıyor 

duruyor,onun yanında olmak size zarar getirir.”Bizim yüksek mevki adayı,bülbül gibi 

konuşmaya başladı.Arkadaşı için,”Evet efendim,affedersiniz,onun tabiatı köpek 

tabiatına benzer.Biz onu zaten aramızdan atmak istiyorduk.Zorla it gibi peşimize 

takıldı,geldi.”Adam işte bu sözlerle güya arkadaşını tanıyordu;ama asıl kendisini 

tanıttığı,yakayı ele verdiğinin farkında değildi. 

            Sarraf,diğer iki arkadaşı ile de aynı minval üzere görüştü.Onların da 

ağızlarından laf aldı.Onların da birisi diğeri için,”Affedersiniz o,eşeğin 

birisidir.”dedi.Diğer arkadaşları da kendi arkadaşına,”O,öküzün 

birisidir.”deyiverdi.Böylece her üçünün dereceleri,daha doğrusu derekeleri de tesbit 

olunmuştu.Bir hayli vakit geçtiğinden adamlar acıkmış olabilirlerdi.İnsan sarrafı her 

birine münasib bir yemek hazırlattı.Bir tabağın üzerine,kokmaya yüz tutmuş biraz çiğ 

et,bir tabağa biraz arpa,bir sahana da biraz saman koyup hizmetçi ile bu üç ahbab 

çavuşa gönderdi.İyice acıkmışlardı,tabakları görünce sevindiler.Ama yemek çeşitlerini 

görünce sevinçleri kursaklarında kaldı.Sofranın etrafında ne yapacaklarını 

şaşırdılar.Biraz sonra insan sarrafı içeri girdi:”Nasıl,layık olduğunuzu buldunuz 

mu?Bilmiyorsunuz ite et öküze saman eşeğe arpa gerektir.”dedi ve çıkıp gitti. 

            İnsan sarrafından herkes çekinmeye başladı.”Kimi getirsek 

beğenmiyor”diyorlardı.Bir gün yine korka korka ona iki kişi daha getirdiler.Bunlar 

üstün mevkilere namzed kişilerdi,en değerli vazifeler kendilerine teslim 

edilecekti.Sarrafımız bunları görür görmez,bunların boş olmadıklarını anladı.Ama 

durumlarını başkalarına da anlatmak için kendilerini imtihana alması gerekiyordu. 

            Onlara ikram ve izzette bulundu.Birisi bir ara dışarı çıkmıştı.Dışarı 

çıkan,fizyonomisi itibariyle pek şişmandı.Arkadan onun için,sarraf,arkadaşınız ne 

kadar şişmanmış”dedi.Sarrafa daha fazla laf etme fırsatı vermemek için,”Evet 



efendim,o,bir ilim küpüdür.İlmi,fazileti ve takvası da aynen cesedine benzer.”dedi.Bu 

defa sarraf,şişman zatla baş başa kaldı.Diğer arkadaşı dışarıdaydı.Bu dışarıda olan zat 

son derece zayıf,cüsseli birisiydi.Sarraf bunu bahis konusu ederek,”Arkadaşınız ne de 

cılızmış.Hiç bir şey yemez içmez mi?Bu haliyle ne hizmet 

yapacak?”demiş.Arkadaşı:”Efendim o,tepeden tırnağa bir ilim cevheridir.Siz onun 

maddesine bakmayın,onun ilmi,irfanı,maneviyatının heybetini görürseniz 

şaşırırsınız.Hele yanında ilmi bir bahis açın,konuşturun,dinleyin,nasıl hayran 

kalacaksınız.” 

            İnsan sarrafı,bu iki zatın heybetli,vakarlı şahsiyetleri karşısında sarsıldı.Bir 

takım dolambaçlı yollardan onlara soru sormak,sun-i hareketler yapmak derhal 

sırıtıyor,belli oluyor,çirkin kaçıyordu.Zaten görür görmez haklarında notunu verdiği bu 

zatların dizlerinin dibine oturdu,kendilerinden ilim ve edeb dersi almaya,bu suretle 

eksikliklerini telafi etmeye koyuldu. 

            Herkes,sarrafı takdir ediyor,”Biz zannediyorduk ki o hiç kimseyi 

beğenmez.Demek beğenilecek adam bulursa beğeniyor ve ona layık olduğu kıymeti 

veriyor.Yeter ki,beğenilecek adam bulunsun”diyorlardı.”(Sohbetler-Hatıralar) 

  

                                                            İSYANLI   SÜKUT 

Gitmişti makama arzı-hal için 

“Bey”ded,yutkundu eğdi başını 

Bir azar yedi ki oldu o biçim 

“Şey”dedi yutkundu,eğdi başını... 

  

Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı 

Gözler çakmak çakmak,benzi sap sarı 

Bir baktı konağa alttan yukarı 

“Vay”dedi,yutkundu eğdi başını... 

  

Çekti ayakları kahveye vardı 

Açtı tabakasını sigara sardı 

Daldı...Neden sonra garsonu gördü 

“Çay”dedi,yutkundu,eğdi başını... 



  

İçmedi,masada unuttu çayı 

Kalktı ki garsona vere parayı 

Uzattı çakmağı ve sigarayı 

“Say”dedi,yutkundu,eğdi başını... 

  

Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş 

Sandım can evime döktüler ataş 

Sordum:”Memleketin neresi gardaş?” 

“Köy”dedi,yutkundu,eğdi başını... 

  

Yürüdü,kör-topal çıktı şehirden 

Ağzına küfürler doldu zehirden 

Salladı dilini...Vazgeçti birden 

“Oy”dedi,yutkundu,eğdi başını.... 

  

                                               Abdurrahim  KARAKOÇ 

  

Bir İman İnkılabı Olarak Risale-i Nur 

Colin Turner 

Biz müslümanların Batıya neler sunabileceği, İngilterede doğup büyümüş birisi 

olarak bana sık sık sorulur. Buna cevap vermeden önce, kendim bir soru sormak 

isterim: Biz Allah’a inandığımız için mi Müslümanız, yoksa Müslüman olduğumuz 

için mi Allah’a inanıyoruz?  

Bu soru on yıl kadar önce, Rusya’nın Afganistan’ı işgalini protesto için Londra 

sokaklarında yapılan bir gösteri sırasında aklıma düştü. Ondan yıllarca önce resmen 

İslâmiyete girmiştim ve bu, katıldığım ilk gösteri değildi. Afişler, pankartlar, 

bağırmalar, tezahürat—hepsi vardı. “Ruslar defolun”, “Brejnev’e ölüm” ve “Yaşasın 

Afganistan müslümanları” gibi sloganların arasında, kendi İslamî sloganlarımızı da 

haykırıyorduk: “Allahu ekber, Lâ ilâhe illâllah.” Gösterinin sonuna doğru, kendisini 



İslâma ilgi duyan birisi alarak tanıtan bir genç yanıma yaklaştı. “Afedersiniz,” dedi, 

“Lâ ilâhe illâllah ne demek?” Hiç tereddüt etmeden cevap verdim: “Allah’tan başka 

ilah yoktur.” “Tercüme etme-nizi istemiyorum,” dedi. “Bu sözün gerçekten ne 

mânâya geldiğini soruyorum.”  

Kendisine cevap vermekte aciz kaldığımı fark edince, bunu uzun ve şaşkın bir sükût 

takip etti.  

Hiç şüphesiz şöyle düşünüyorsunuz: “Bu ne biçim müslüman ki, Lâ ilâhe illâllahın 

mânâsını bilmiyor?” Cevap vereyim: “Tipik bir müslüman.”  

O akşam cehaletim üzerinde uzun uzun düşündüm. Bu cehaletimi çoğunlukla 

paylaşmak hiçbir fayda vermiyordu. Tam tersine, sıkıntımı daha da arttırmıştı.  

Öyleyse nasıl müslüman oldum? Nasreddin Hocanın hikâyesini duymuşsunuzdur. 

Bir arkadaşı, bir gün kendisine uğradığında, Hocayı, koca bir sepet kırmızı biberin 

önünde otururken bulur. Bakar ki, gözleri kızarmış ve şişmiş, ağzından kanlar 

akıyor, gözü yaşlar içinde... Ama biberleri yemekten de bir türlü vazgeçmiyor. Sorar: 

“Niye kendine eziyet ediyorsun, Hoca?” Yeni bir biberi eline alıp ısıran Hoca, 

“Çünkü,” der, “sepetin içinde tatlı biber arıyorum.”  

Ben de aynı durumdayım. Fazladan birşey, hayatı yaşanmaya değer kılacak birşey 

istiyordum. Hiçbir ideoloji veya alternatif hayat tarzı, bu ihtiyacı karşılamıyordu. O 

ele avuca gelmez “birşey” ise, her seferinde köşeyi dönünce beliriverecekmiş gibi 

görünüyor, fakat hiçbir zaman ortaya çıkmıyordu. Nihayet İngiltere’den ayrılarak 

Ortadoğuya doğru yola çıktım. Bu şuurlu bir tercih değildi; fakat tatlı kırmızı biberi 

orada buldum.  

İslâm, başka hiçbir şeye benzemez şe-kilde bir mânâ ifade ediyordu. Devlet idaresi 

için kanunları vardı, ekonomik bir sistemi vardı, günlük hayatın her yönünü içine 

alan kaideleri vardı. Hukukta eşitlik getiriyordu, bütün ırklara birden hitap 

ediyordu, açıktı ve anlaşılması kolaydı. Hâ, bir de Allah’ı vardı. O zamana kadar 

kendisine belli belirsiz inandığım tek bir Allah. Hepsi o kadar. “Lâ ilâhe illâllah” 

dedim ve bu topluluğun bir parçası oldum. Hayatımda ilk defa bir mensubiyet hissini 

tadıyordum.  

Mühtedîler, yeni dinleri hakkında, az zamanda çok şey öğrenebilmek için pek 

heveslidirler. İhtidâmı takip eden birkaç yıl içinde benim de kütüphanem süratle 

genişledi. O kadar çok öğrenilecek şey ve öğretmeye hazır o kadar çok kitap vardı ki! 

İslâm tarihi üzerine, İslâmın ekonomik sistemi üzerine, İslâmda devlet mefhumu üze-

rine kitaplar, İslâm hukukuna dâir sayısız broşürler ve hepsinin de ötesinde, İslâm ve 

devrim üzerine yazılan, müslümanların nasıl ayaklanarak İslâmî idareler kurmaları 

gerektiğini anlatan kitaplar... 1979 başlarında İngiltere’ye üniversitedeki derslerim 

için döndüğümde, İslâmı Batıya tanıtmak için hazırdım!  

“Lâ ilâhe illâllah”ın mânâsını öğrenmek için, bu kitaplara başvurdum. Yine hayal 

kırıklığına uğradım. Bu kitaplar İslâmdan bahsediyordu, fakat Allah’tan 

bahsetmiyordu. Hayalinize hangi konu gelirse hepsi bu kitaplarda vardı; ama asıl 

mühim olan konu yoktu. Üniversite camiindeki imama durumu anlattım. O da bir 

mâzeret beyan ederek döndü, gitti. Derken, imamla konuşmamı duyan bir kardeş 



yanıma gelerek, “Bende Lâ ilâhe illâllah tefsiri var,” dedi. “İstersen beraber 

okuyabiliriz.” Bu tefsirin en fazla on veya yirmi sayfa olabileceğini düşünü-yordum. 

Meğer beş bin sayfanın üzerindeymiş! Tahmin ettiğiniz gibi bu eserler, Üstad 

Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatıydı.  

Önceleri, Risale-i Nur’u tasavvuf sandım ve mühimsemedim. O kardeşimize, bu 

hareketimin dar bir kafanın tepkisi olduğuna işaret etti. Eski kitaplarımın koltuk 

değnekliği olmadıkça, kendimi cahil ve kaybolmuş hissediyordum. Halbuki bu 

eserler tamamıyla yeni bir lisan ve yeni bir bakış demekti. Kardeşim rahatsızlığımı 

sezdi. “Merak etme,” dedi. “Daha önce okuduğun kitapların da hepsinin yeri var. 

Onlar cilt gibidir. Fakat bu (Âyetü’l-Kübrâ’nın bir nüshasını işaret ederek) 

meyvenin kendisidir.” Böylece okumaya başladık—bu defa Allah’ın adıyla. Derken 

herşey yavaş yavaş yerine oturmaya başladı.  

Hepimiz cahil doğarız; kendimizi ve dünyayı tanıma arzusu ise içimizde vardır. “Ben 

kimim? Nereden geldim? Kendimin içinde bulduğu bu yer neresidir? Buradaki 

vazifem nedir? Beni varlık alemine çıkaran kim?” gibi soruları hepimiz kendimize 

göre cevaplandırırız—ya doğrudan gözlemle, ya da başkalarının ileri sürdüğü 

cevapları körü körüne benimsemek suretiyle. İnsanın haya-tını nasıl yaşayacağı ve 

bu dünyada hangi kıstaslara göre hareket edeceği de, tamamıyla bu cevaplara 

bağlıdır. Âyetü’l-Kübrâ ise rehber eşliğinde bir kâinat seyahatidir; onun yolcusu, işte 

bu sorulara cevap arar.  

Âyetü’l-Kübrâ, Allah’a îmânı peşin olarak varsaymaz; yaratılmıştan yola çıkarak 

Yaratıcıya varır. Ve ispat eder ki, bu sorulara samimi olarak cevap bulmak isteyen, 

mahlûkatı kendi görmek istediği veya hayal ettiği gibi değil de olduğu gibi gören 

kimse, kaçınılmaz bir surette “Lâ ilâhe illâllah” neticesine gelecektir. Çünkü 

baktığında nizam ve ahenk, güzellik ve ölçü, adâlet ve merhamet, rubûbiyet ve şefkat 

görecek ve bu sıfatların fanilik ve mahkumiyet, acz ve mahlukiyet içinde bulunan 

yaratılmışlara ait olmadığını görür, bütün bu sıfatların mutlak ve mükemmel bir 

surette bir Vacibü’l-Vücud’da mevcut olduğunu anlar. Böylece kâinatı, yazarını 

anlatan bir kitap olarak görür.  

Tabiat Risalesinde Bediüzzaman “Lâ ilâhe illâllah” tefsirini daha da açar. Bu 

eserinde sebepler konusunu ele alır ki, bu materyalizmin temel taşıdır ve modern ilim 

bunun üzerine kurulmuştur. Sebeplere inanmak, “Bu tabiîdir, tabiat yaptı, tesadüfen 

oldu” gibi ifadelerin ortaya çıkmasını netice vermiştir. Mantıkî delillerle sebepler 

efsanesini berhavâ eden Bediüzzaman, bu inanca sarılanların kâinatı olduğu gibi 

değil, kendi görmek istedikleri gibi gördüklerini ortaya koyar.  

Tabiat Risalesinde, Bediüzzaman, her seviyedeki bütün yaratıkların birbirleriyle 

mütedâhil daireler gibi iç içe münasebetler içinde bulunduklarını ve birbirlerine 

bağımlı olduklarını gösterir. Yaratıklar varlık alemine sanki hiçten gelir gibi gelir; ve 

kısacık hayatları müddetince, herbiri kendi hususi maksadı, gaye ve vazifesi ile, İlahî 

sıfatların ve Esmâ-i Hüsnânın sayısız cilvelerini aksettiren birer ayna gibi vazife 

görür. Kendi vücutları dışındaki faktörlere tam ve kesin bağımlılıkları, hiçbir 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterir ki, onlar ellerinde bulunan şeyin sahibi 

değildir—nerede kaldı, kendileri gibi, yahut kendilerinden daha büyük varlıkları 

mükemmel özelliklerle donatmak!  



Materyalistler ise eşyayı farklı görür, yoksa farklı şeyler görmezler. Kâinattaki 

düzen ve ahengi inkâr edemezler; ancak bu düzen ve ahengin tesadüf sonucu ortaya 

çıktığına inanmamızı isterler. Bundan sonra inanmamızı istedikleri şey ise, sebepler 

arasındaki mekanik münasebetler ile kâinatın varlığını devam ettirdiği iddiasıdır ki, 

bunun ne mânâya geldiğini materyalistlerin kendisi de bilmez. Onlara göre, kendileri 

yaratılmış, âciz, câhil, fâni ve başıboş sebep-ler, hiç yoktan ortaya çıkan kanunlar 

aracılığıyla, etrafımızda görüp işittiğimiz o hârikulâde ahenk ve muvâzene içindeki 

sanat eserlerini icad etmektedirler. Bediüzzaman ise, tıpkı puthaneye giren İbrahim 

Aleyhisselâm gibi, bu efsane ve hurafeleri parçalayıverir. Tekrar tekrar teyid eder: 

Herbir şey birbiriyle münasebet içinde olduğuna göre, çiçeğin tohumunu kim 

yaratmışsa ağacı da O yaratacak. Birbirleriyle iç içe münasebetler içinde 

yaratıldıklarına göre, ağacı kim yaratmışsa ormanı da O yaratacak, ilh... Böylece, tek 

bir zerreyi yaratabilmek için, bütün bir kâinatı yaratmak gerekir. Buna ise kör, âciz, 

fâni, muhtaç, câhil ve gayesiz bir “sebebin” boyu yetişmez.  

Gittikçe artan sayıda ilim adamı, geçmişin mekanik teorilerinin artık 

savunulamadığını fark etmektedir. Kâinattaki güzellik, ihtişam, düzen, ahenk, 

simetri ve maksatlar karşısında, sebeplere ve tesadüfe dayanarak varlıkları açıklama 

teşebbüsleri, gittikçe müdafaa edilemez hâle düşmektedir. Bunlardan birçoğu, eski 

ilâhlarının kaçınılmaz çöküşü karşısında histeri nöbetlerine kapılıyorlar. Tanınmış 

bir biyologun—biyoloji hâlâ en katı mânâda mekanik ilim branşları arasındadır—

şöyle söylediği biliniyor: “Gariptir, kâinatta güzellik ve ahengi keşfettikçe, onun 

manasızlığına daha çok inanıyorum.” Zavallı, bilmiyor ki, eğer her şey mânâsızsa, 

kendi akıbeti de aynen öyle olacaktır. Yine bir biyolog olan başka bir meşhur—yoksa 

mahut mu diyeyim—ilim adamı ise, yaratıkların var oluşunun, bilhassa “şekil” 

vakasının kör, aciz ve cahil sebeplerin tesadüfî hareketlerine hiç bir şekilde izafe 

edilemeyeceğini söylüyor. Bu düşüncesinde yalnız olmamakla birlikte, bu ilim adamı, 

böyle bir inanışı açıkça beyan eden ilk tanınmış Batılı biyologdur. İşin daha da ilgi 

çekici tarafı, Batının ilim dünyasını Brejnev idaresindeki Rusya’ya benzetmesidir. 

Mekanik teori, güvenilir olmak ve meslekte kalabilmek için her ilim adamının, 

bilhassa biyologların boyun eğmek zorunda olduğu katı ve hâkim-i mutlak Ortodoks 

doktrinidir. Böylece kalabalık içinde bu teoriye sadakatlerini haykırmak, tenhâda ise 

gerçek düşüncelerini fısıldamak suretiyle, korku içinde bir oyunu sürdürmek 

mecburiyetindedirler. Bu yazarın kitabı basıldığında, New Scientist dergisi bunu 

“yakılacak kitap” ilân etti. O günden bu yana kitabın yazarı aforoza uğramış 

durumdadır ve Batılı ilim dünyasının bir Selman Rüşdisi haline gelmiştir.  

Sebepler faraziyesinin işleyip işlemeyeceğine dair ortaya atılan görüşlerin 

birbirinden bu kadar farklı şekilde ayrılması gösteriyor ki, tabiata veya tabiat 

kanunlarına yaratıcı bir güç isnad etmek, objektif bir ilmî araştırmanın kaçınılmaz 

neticesi olamaz. Bu olsa olsa şahsî bir kanaatten ibaret kalır. Bunun gibi, zâhirî 

sebepleri yed-i kudretine bir perde yapan bir Kâinat Yaratıcısını inkâr etmek de 

muhakemenin değil, bir arzunun neticesidir. Kısacası, sebeplere yaratıcılık isnad 

etmek kaba ve aldatıcı bir oyundan ibarettir ki, insan bununla Yaratıcının mülkünü 

yaratılmışlara taksim eder—tâ ki kendi varlığı ve sahip oldukları üzerinde kendisi 

mutlak hâkim olabilsin.  

Maksadım Risale-i Nur’u özetlemek değil, Allah hakkındaki daha evvelki 

düşüncelerimin, Risale-i Nur’un tasvir ettiği portrelerden ne kadar uzak düştüğünü 

göstermekti. Bu eserleri okuduktan sonra, “Lâ ilâhe illâllah” derken, Allah hakkında 



söylenebilecek herşeyi söylemiş olduğumu düşünmeye başladım. Risale-i Nur 

sayesinde anladım ki, evvelki düşüncemde Allah, manzarayı tamamlamak için ve 

teselsülün imkânsızlığını önlemek üzere, yaradılış hadisesinin başına neredeyse 

rastgele yerleştirilmiş bilinmeyen bir faktördü. O bir ilk sebep idi; İlk Muharrik idi; 

boşlukları dolduran bir tanrı idi. Adeta İngilizlerinki gibi bir “meşrûtî kral” idi—

kendisine âzamî saygı gösterilmeli, fakat günlük hayata karışmasına da müsade 

edilmemeliydi!  

Âyet-i kerimeden ilham alan Risale-i Nur ise, Allah’ın isim ve sıfatlarının birer 

aynası olan varlıklarda Allah’ın varlık ve birliğini gösteren delillerin devamlı değişen 

yeni şekiller ve kompozisyonlarla her an gözlerimizin önüne serildiğini ve marifet, 

tasdik, teslim, muhabbet ve ubûdiyeti netice verdiğini gösteriyordu. Böylece, Risale-i 

Nur, kelimenin hakikî mânâsıyla bir müslüman olmanın açık bir vetire halinde 

gerçekleştiğini de ortaya koyuyordu: Tefekkürden ilme, ilimden tasdike, tasdikten 

îman veya itikada, itikattan da teslime varış. Her yeni hareket, her yeni gün ise İlâhî 

hakikatin yeni bir cephesini ortaya çıkardığına göre, bu vetire de devamlılık arz 

etmektedir. İslâmın dış tezâhürleri, yani ibâdet şekilleri bir mânâda statiktir; 

halbuki îman, sözünü ettiğim bu vetireye bağlı olarak, artma veya eksilmeye 

mâruzdur. İşte, dikkatimizin büyük kısmını teksif etmemiz gereken îman hakikati 

budur; İslâm’ın hakikatleri ise bunu zarurî olarak takip edecektir.  

Bu yüzdendir ki, “Risale-i Nuru tanımadan önce müslümandım, fakat mümin 

değildim” diyebilirim. Çünkü o zaman îman diye kabul ettiğim şey, gerçekte inkâr 

etmenin imkânsızlığından başka birşey değildi. Her ne kadar bana İslâm’ı tanıtan 

Bediüzzaman değil idiyse de—ki bunu herkes yapabilirdi—o beni îmanla tanıştırdı. 

Taklitle değil, tahkik yoluyla elde edilen bir îman.  

Şimdi asıl sorumuza dönelim: Müslümanlar olarak Batıya sunabilecek neyimiz var? 

Cevap: Herşeyimiz ve hiçbir şeyimiz. İmânımız ve İslâmiyetimiz var—ki bunlar 

herşeydir. Bir de İslâmiyeti anlayışımız ve yorumlayışımız var ki, çoğu zaman sıfıra 

sıfır, elde var sıfır.  

Bana İslâmı tanıtan kitaplardan da açıkça anlaşılacağı gibi, Batıyı dikkate alarak 

yazılmış ne varsa, hemen hemen hepsi de masum bir kültür alışverişi seviyesinde 

kalmıştır. Asıl mesele olan iman ise kaçınılmaz bir şekilde, ya bir dipnotu hacminde 

geçiştirilmiş veya tamamıyla ihmal edilmiş.  

Kur’an’da Allah lafzı ikibin beşyüzden fazla tekrar edilir; İslâm kelimesi ise yüz 

defadan az. Halbuki modern İslâm lite-ratüründe bu nisbet tersine çevrilmiştir. 

Kur’an’da îman ve İslâm kelimelerinin nisbeti, iman lehine olmak üzere 5:1’dir. 19. 

yüzyıl sonlarına kadar yazılan Arapça ki-tapların isimlerinde İslâm kelimesi imânı 

3:2’lik bir nisbetle geçiyordu. 1960’larda bu rakam 13:1 nisbetine sıçramıştır ve hiç 

şüphesiz bugün daha da yükseklerdedir. Bunun kaçınılmaz neticesi olarak da, 

Batı’nın İslâm’a yaklaşımı bir sistem ve bir alternatif “ideoloji” etrafında temerküz 

etmiş, bu da hemen hemen tamamıyla îman hakikatlerinden mahrum bir şekilde 

takdim edilmiştir.  

Batıya yaklaşma tarzımızla çok az mesafe almış olmamızın bir diğer sebebi de, Batıyı 

yanlış anlamamızdır. Batı sadece jeopolitik bir varlık değil, aynı zamanda bir 

mecazdır da. Coğrafi olarak Batı, Ulûhiyete karşı kitle halinde bir isyanın görüldüğü 



yerdir. Çağdaş Batı medeniyeti, bildiğimiz kadarıyla, temelinde düzenli bir dinî inanç 

bulunmayan ilk medeniyettir. Böylece Batı dinî inancın gurubunu, Ulûhiyet 

güneşinin tutulmasını ifade eden bir mecaz olmaktadır. Şimdi ise bu güneş tutulması, 

sadece jeopolitik Batıya münhasır kalmadığına göre, îman hakikatlerinin gözardı 

edildiği her yere Batı diyebiliriz. Yani, Batı bir hâlet-i ruhiye, hastalık, bir sapma 

olarak görülmelidir. Bunun temel sebebi ise, Bediüzzaman Said Nursî’nin işaret 

ettiği gibi, eneye tapma hastalığıdır.  

Rönesans’tan bu yana Batı insanı kendi kendisinin referans noktası ve kendi 

kâinatının merkezi haline gelmiş, bîçâre ha-yatının mikyası olmuştur. Esmâ-i 

İlâhiyenin kisvesini çalarak ona bürünmüş ve bir ilâh gibi çalım satmaya kalkmıştır. 

Fakat bu elbise ona uymamıştır ve uymaz da.  

Kendi vazifesinin, Ulûhiyet tecellilerini Yaratan adına ve onun rızasına uygun şekilde 

müşahede etmekten ibaret olduğunu kabul etmek istemeyen Batı insanı, bu tecellileri 

kendi malı olarak ilan eder ve onları kendi hayalî mülküne dahil etmek için bir ömür 

boyu çabalar. Ebediyeti fânî dünyada arayışı, onu hemcinsleriyle şiddetli ve çoğu 

zaman câniyâne bir rekabete sürükler. İnsanan sınırlı, âciz ve bağımlı oluşu ve 

günün birinde kendisinin sandığı her şeyi terk ederek yoklukla yüz yüze geleceği 

gerçeği, onun sonsuz arzularını daha da şiddetlendirir. Karşı karşıya bulunduğu 

sınırlamaların ve eksiklerin ona mutlak acz ve fakrını hatırlatması gerekirken, o 

kendi kendini hipnotize ederek bu gerçeklerden saklanmaya çabalar. Akıbetiyle ilgili 

her türlü düşünceden kaçan Batı insanı, Yaratıcısını tanımak ve sevmek ve 

kendisinin O’nsuz hiçbir şey olmadığını ve hiçbir şeye sahip olamayacağını anlamak 

üzere fıtratına yerleştirilmiş olan kabiliyetini de böylece boğar. Laik ve hodperest 

Batı toplumu, insanı her seviyede körleştirmek ve sersemletmek üzere 

plânlanmıştır... Benlik inancının kendinden bekleneni vermediği gerçeğini saklamak 

için, “sınırsız terakki, mutlak hürriyet ve kayıtsız mutluluk” şeklindeki laik teslis 

akidesinin yüzyıllar önce safdışı edilmiş bulunan Hıristiyanlığın teslis akidesi kadar 

mânâsız kaldığını saklamak için; laik hümanizmin ilkeleri olan iktisadî ve ilmî 

ilerlemenin Batıyı bir mâneviyat çöplüğüne çevirdiği ve nesilleri birbiri ardınca 

helâk ettiği gerçeğini saklamak için.  

Bununla beraber, uyanmaya başlayan ve bugüne kadar içinde yaşadıkları hayal 

dünyasının farkına varanlar da vardır. İşte bunlara “ene” hastalığı gösterilmelidir. 

Bu hastalıkla mâlûl kimselere İslâmın iktisat veya hukuk sisteminin en müsavatçı 

veya en adil sistem olduğunu anlatıp durmanın hiçbir faydası yoktur. Kanserden 

muzdarip bir hastaya yeni bir ceket hediye ederek onu tedâvi edemezsiniz. Onun 

muhtaç olduğu şey, doğru bir teşhis, radikal bir ameliyat ve onu takip edecek sürekli 

bir tedâvidir. Risale-i Nur’da hepsi vardır.  

Hatırlayacağınız gibi, Risale-i Nur’u önceleri mistik bir eser diye reddetmiştim. Aynı 

zamanda başkalarının da bu eserleri böyle vasıflandırdığını işitmiştim. Gerçek ise 

bunun tam tersidir; çünkü Said Nursi’nin önümüze koyduğu berrak tercihte hiçbir 

esrârengizlik yoktur: Ya îman, ya da inkâr; ya ebedî saâdet, ya da ebedî felâket; ya 

kurtuluş, ya helâk—hem bu dünyada, hem de ahirette.  

Risale-i Nur’un “inkılapçı” olarak vasıflandırıldığını da işitmiştim. Gerçi buna 

iştirak ederim; fakat kelimenin siyasî mânâsıyla değil. Risale-i Nur’da böyle bir şeyin 

bahsi yoktur. Ama eminin ki, eğer Bediüzzaman bütün laik idarelerin şiddet yoluyla 



devrilmeleri gerektiğini savunmuş olsaydı, bütün Batı üniversitelerinde Risale-i Nur 

mecburî ders olarak okutulur ve Bediüzzaman Batı dünyasında her ev halkının 

tanıdığı bir isim haline gelirdi. Çünkü aşırılık, hele bir de dinî duygularla 

renklendirilmişse, Batının zayıf noktasıdır. Batı basını için, uzak beldelerden birinde 

“Amerika’ya ölüm!” diye bağıran, ihtilâl ve şeriat isteyen binlerce öfkeli 

Müslümandan daha güzel, daha sevimli ve daha nefis hangi manzara vardır? Batı, 

artık İslâmı yanlış tanıtmak için zahmete girmek zorunda değildir. Bunu onlar adına 

biz yapıyoruz; onlara ise sadece filme çekip göstermek kalıyor. Amerika’nın “Büyük 

Şeytan” olarak bilindiği bir ülkede, on yıl kadar önce böyle bir gösteri seyretmiştim. 

Fakat dikkatimi çekti: Göstericilerin belki de yüzde 75’i Levi’s bluejeanleri 

giyiyordu; dağılan kalabalığın ardında kalan sigara izmaritleri ise Marlboro idi, ya 

da Winston. Bir el güya bizi Batı ile bağlayan bağları koparıyor; diğer el ise o bağları 

sıktıkça sıkıyor!  

Yine de “Yeteri kadar konuştuk, artık hareket zamanıdır” deyip duruyoruz. Hattâ 

bu sözü Risale-i Nur hakkında dahi işitmişimdir. “Hep sözden ibaret; hiç aksiyon 

yok” demişti birisi. Fakat henüz konuşmuş da değiliz. Sadece feryâd ü figan edip 

durduk, o kadar. Birbirimizle kardeş kardeşe, mümin mümine, Müslüman 

Müslümana, Allah adına, Kur’an lisanıyla ve kâinat kitabının diliyle 

konuşmadığımız, sohbet etmediğimiz içindir ki, hareket ettiğimiz zaman yanlış 

şekilde, yetkisiz ve disiplinsiz bir tarzda ve hakikî bir ölçü veya referans noktasından 

mahrum bir halde hareket edi-yoruz. Sonunda da hiçbir kalıcı netice ortaya 

çıkaramıyoruz. Batı ise bunu çok iyi anlıyor.  

Hayır, Bediüzzaman’ın müdafaa ettiği inkılâp Tahran, Kahire veya Cezayir 

sokaklarında çığırtkanlığı yapılan cinsten bir inkılâp değildir. Risale-i Nur’un 

inkılâbı zihinlerde, ve kalblerde, ruhlarda ve nefislerde inkılâptır. Bu bir İslâm 

devrimi değil, iman inkılabıdır. Bu da iki seviyede gerçekleşir. Müslümanları taklidî 

îmandan tahkikî îmana, inanmayanları ise enenin kulluğundan Allah’ın kulluğuna 

eriştirecek şekilde tanzim edilmiştir. Batıyı hâkimiyeti altında tutanların Risale-i 

Nur’dan dehşet almaları bu yüzdendir.  

Netice olarak, yıllar süren araştırma ve mukayeselerim sonunda şunu söyleyebili-rim 

ki; kâinatı olduğu gibi gören, îman vakasını olduğu gibi aksettiren, Kur’an’ı 

Peygamberimizin murad ettiği gibi tefsir eden, modern insana musallat olmuş son 

derece tehlikeli ve gerçek hastalıkları teşhis ederek çare sunan, kendi kendine yeterli 

ve şümûllü yegâne İslami eser, Risale-i Nur’dur. Kur’an’ın nuruyla kâinatı 

aydınlatan Risale-i Nur gibi bir eser görmezlikten gelinemez. Çünkü çağdaş insanı 

karşı karşıya bulunduğu felâketten kurtaracak olan yanlız İslâmdır; İslâm’ın 

geleceği ise, Risale-i Nur’a ve ona uyan ve ondan ilham alanlara bağlıdır. 

 

H O C A M 

Sizlere emanet şu körpe yavrum, 

Ortalıkta sürtüp gezmesin hocam. 

Gözümün çırası,tek tasam kaygım, 



Aç,sefil,perişan kalmasın hocam. 

Fidanıma hoş bak aman solmasın, 

Kahraman yetişsin,korkak olmasın. 

Rabbini tanısın,dinsiz kalmasın, 

Ahrette yakamı tutmasın hocam. 

Milletin şerefini şerefi bilsin, 

Tarih okusun ki ne imiş görsün. 

Her bir kötülüğü kalbinden bilsin. 

Kendi milletine çatmasın hocam. 

Gaflet uykusunda sakın yatmasın, 

Milletini sevsin,hain olmasın, 

Rus’a,Çin’e kanıp hemen azmasın, 

Vatanı düşmana satmasın hocam. 

Asıl muallimi peygamber olsun, 

Kur’an-ı dinlesin yolunu bulsun, 

İslâmın nuruyla yolunu bulsun, 

Küfran çamuruna batmasın hocam... 

Ey benim kardeşim!Kıymetli hocam. 

Hepimiz insanız,kardeşiz tamam, 

Ata yüreği bu darılma aman, 

Bilal’im rayından çıkmasın hocam...(Bilal Işıklı) 

ÖĞRETMENİM 

  

  



                                                           Okul vardı gelmiyordum 

                                                           Kitap vardı görmüyordum 

                                                           Yazı yazma bilmiyordum 

                                                           Sen öğrettin öğretmenim. 

  

                                                           Hepimize açtın kucak 

                                                           Okul oldu bize ocak 

                                                           Şimdi kitap okuyorsak 

                                                           Sen öğrettin öğretmenim 

  

                                                           Büyüğe saygı duymayı 

                                                           Küçükleri korumayı 

                                                           İyi bir insan olmayı 

                                                           Sen öğrettin öğretmenim 

  

                                                           Bayrağı candan sevmeyi 

                                                           Milletimle öğünmeyi 

                                                           Vatan için ölünmeyi 

                                                           Sen öğrettin öğretmenim 

  

                                                           Gece-Gündüz öğreterek 

                                                           Bizim için verdin emek 

                                                           Bilmek mutlu olmak demek 

                                                           Sen öğrettin öğretmenim. 

  

                                                           Bize neler verdin neler 

                                                           Hesap yapmak,türlü hüner 



                                                           Bilgi dolu hep zihinler 

                                                           Sen öğrettin öğretmenim. 

  

                                                           Öğretmenim canım sensin 

                                                           Damarımda kanım sensin 

                                                           Bilgide mimarım sensin 

                                                           Sen öğrettin öğretmenim 

 

 

ÖĞRETMEN GÖREV BAŞINDA 

  

                                               Savaş açtım cehalete 

                                               İlim meşale elimde 

                                               Hizmet yolunda millete 

                                               İlim meşale elimde 

  

                                               Cehaleti bozmak için 

                                               Karanlığı kovmak için 

                                               Güneş gibi doğmak için 

                                               İlim meşale elimde 

  

                                               Verdim en güzel bilgiyi 

                                                Dostluk,kardeşlik,sevgiyi 

                                               İlme artırdım ilgiyi 

                                               İlim meşale elimde 

  

                                               Öğrenciler benim canım 



                                               Sanki damarımda kanım 

                                               Bana hız veren imanım 

                                               İlim meşale elimde 

  

                                               Bütün yurdum köşe bucak 

                                               İlim-İrfanla dolacak 

                                               Türkiyem cennet olacak 

                                               İlim meşale elimde 

 

 

 Bediüzzamanın ifadesiyle her mesleğin ortası vardır ancak Peygamber mesleği 

olan Öğretmenlik mesleğinin ortası yoktur. 

 Öğretmen ya minare başındadır veya kuyu dibindedir. 

 -Arı su içer bal akıtır. 

  Yılan su içer zehir akıtır. 

  

                                      KADERİN MAHKUMUMUYUZ 

  

         Pek çok insan kaderden şikayet eder.”Kaderin mahkumuyum”.”Kader bizi 

bağlamış”,”Kader utansın”gibi ifadelere hemen her yerde rastlamak mümkündür. 

            Evet,insan kaderin mahkumudur.Fakat bu,kendi iradesiyle yaptığı fiillerde 

değil,erkek veya kadın olması,saçının rengi,boyunun uzun veya kısa olması gibi 

hususlardadır.İnsan,kendi hür iradesiyle yaptığı fiillerde (işlerde),kaderin zorlamasıyla 

değil,bilerek,isteyerek hareket etmektedir. 

            Bir zat değerli bir hoca efendiye şöyle der,”Hocam,benim kaderimde namaz 

kılmamak var”Hoca efendi çeşmeyi gösterir ve der ki:”Kollarını sıvayıp şu çeşmede 

abdest al.Sonra da iki rekat namaz kıl.O zaman kaderinde namaz kılmak olacak.” 

            Evet,Cuma günü ezan okunurken camiye doğru koşanlarla aynı esnada 

meyhaneye doğru gidenler,kendi iradeleriyle bu işi yapmaktadırlar. 



            “Kader beni bağlamış”diyenlere,biri bir tokat atsa veya eşyasını çalsa,”Ne 

yapayım,benim kadrimde tokat yemek,soyulmak;onun da kaderinde tokat atmak veya 

soymak varmış”dememeleri gösteriyor ki,bu inançlarında samimi değiller.Sırf ibadetten 

kaçmak,günahlara rahatça dalmak için böyle söylüyorlar. 

            Böyle kimselerin,”Kader utansın”demeleri,haddi aşmaktan başka bir şey 

değildir. 

            Yüce Allah şöyle buyuruyor:”Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik.İster 

şükreder,isterse inkâr eder.”(İnsan.3) 

            “De ki Rabbinizden size hak gelmiştir..İsteyen iman etsin.İsteyen inkâr 

etsin...”(Kehf.29) 

            “Allah cennete davet ediyor.”(Bakara.221) 

            Evet,cehenneme davet yok.Zira bu insan,cehennem için yaratılmamıştır.Fakat 

oraya gidenler de olacaktır.Mesela,devlet,okulları insanlar yetişsin diye açar.Fakat 

sınıfta kalanlar da olur,tembeller de çıkar.Cenâb-ı Hak şöyle bildiriyor: 

            “Eğer inkâr ederseniz,şüphesiz Allah size muhtaç değildir.Bununla beraber 

O,kulları için küfre razı olmaz.Eğer şükrederseniz,bundan sizin lehinize razı 

olur.”(Zümer.7)(Zafer dergisi.1992.Aralık) 

  

                                   MAĞARA ARKADAŞLARININ HİKAYESİ 

  

         Çok eski zamanlarda bir hükümdar vardı.Bu hükümdar putlara tapardı.Halkını 

da putlara tapmaya zorlardı.Bir grup genç,hükümdarın dinini terk etti ve Allah’a 

ibadet etmeye başladı.Hükümdar,bunu haber alınca onları cezalandırmak istedi.Bunun 

üzerine onlar,kaçıp bir mağaraya sığındılar ve orada uykuya daldılar. 

            Hükümdar,onları bulmak için her yeri aradı,fakat bulamadı.Sonunda onların 

saklandığı mağaraya geldi.Hükümdar,adamlarına içeri girip bakmalarını 

söyledi.Mağara çok karanlık olduğundan hiç kimse buna cesaret 

edemedi.Adamlarından biri hükümdara: 

            -Efendimiz,sizin maksadınız onları öldürmek değil mi?Mağaranın girişini 

taşlarla kapatalım.Onlarda açlıktan ve susuzluktan içerde ölsünler,dedi. 

            Hükümdar,bu fikri beğendi.Adamlarına,mağaranın girişini sıkı bir şekilde 

kapatmalarını meretti.Adamları,hükümdarın bu emrini hemen yerine getirdiler. 

            Mağaradaki gençler,uzun bir süre sonra uyandılar.Onlardan biri: 

            -Bu mağarada acaba ne kadar kaldık,diye sordu.Diğerleri: 



            -Bir gün veya daha az bir zaman kaldık,dediler 

            Aralarındaki bu konuşmadan sonra,karınlarının aç olduğunu 

hissettiler.Arkadaşlarından birini,yiyecek alması için şehre göndermeye karar verdiler. 

            Yiyecek almaya gidecek olan genç,mağaranın girişine geldiğinde,girişin taşlarla 

örülmüş olduğunu gördü.Küçük bir delik bulup oradan çıktı.Kimseye görünmeden 

yürümeye başladı.Çevresine bakınıyor,fakat her şeyin değişik olduğunu 

görüyordu.Buna çok şaşırdı. 

            Genç,sağına soluna baka baka,şehrin giriş kapısın avardı.Bu kapı daha önce 

gördüğünden farklıydı.Bir günde her yerde ne kadar da değişmişti.Acaba rüya mı 

görüyorum?diye gözlerini oğuşturdu.Sonra şehre girip bir fırına gitti.Ekmek aldıktan 

sonra cebinden para çıkardı ve fırıncıya uzattı.Fırıncı,parayı eline alıp bakınca 

şaşırdı.Çünki para antikaydı. 

            Fırıncı,bir polis çağırıp parayı ona gösterdi.Polis,paranın antika olduğunu 

anlayınca genci yakaladı ve doğruca hükümdarın yanına götürdü.Genç,hükümdarın 

kendilerini arayan hükümdar olmadığını görünce  daha da şaşırdı. 

            Hükümdar,genci sorguya çekti.Parayı nereden bulduğunu öğrenmek 

istedi.Genç,paranın antika olmadığını ve başından geçenleri bir bir 

anlattı.Hükümdar,paranın üzerinde resmi bulunan hükümdarın üç yüz sene önce 

öldüğünü söyleyince,genç: 

            -Biz mağarada üç yüz yıl mı uyuduk?dedi. 

            Hükümdar: 

            -Uyudunuz mu?Senden başkaları da mı var?diye sordu. 

            Genç: 

            -Evet.başka arkadaşlarım da var.Onlar da benimle birlikte hükümdardan 

kaçtılar,cevabını verdi. 

            Hükümdar,gencin bu anlattıklarına çok şaşırdı.Birlikte mağaraya 

gittiler.Mağaraya vardıklarında genç,hükümdara: 

            -Siz burada bekleyin.Önce ben,onlara bir haber vereyim,dedi. 

            Hükümdar adamlarıyla dışarıda kaldı ve genç,mağaraya girdi.Arkadaşlarına 

bütün olanları anlattı ve onlara bu mağarada üç yüz fazla kaldıklarını söyledi.O sırada 

gençlerin yeniden uykuları geldi ve hepsi bir daha uyanmamak üzere tekrar uyudular. 

            İçeriden uzun bir süre haber gelmeyince hükümdar ve adamları mağaraya 

girdiler.O genci ve arkadaşlarını ölmüş olarak buldular. 

            Hükümdar,bu durum karşısında şunları söyledi: 



            -Sübhanallah!Bu büyük bir mucizedir.Yüce Allah bu gençleri üç yüz yıldan daha 

fazla uyuttuktan sonra tekrar diriltti.Bununla bizlere bir ders vermek istedi.O yüce 

Allah,insanlar ölüp toprak olduktan sonra da hepsini böyle diriltmeye gücü yetendir. 

Sonra hükümdar,o mağaranın önüne bir cami yapılmasını emretti.”(Seyyid 

Kutub) 

KUR'AN ve MÜSBET İLİMLER 

Kur'an-ı Kerim, eğitici ve yol gösterici bir kitaptır. Bu yÜce kitabımızda, Cenab-ı 

Hakkın, varlığı, birliği ve azameti anlatılmak için, kâinattan bahsedilmiş ve deliller 

getirilmiştir. 

En'am sûresi 59. ayette şöyle buyurulmaktadır; "YAŞ VE KURU HERŞEY KİTAB-I 

MÜBİN'DE (yani Kur'an-ı Kerim'de) VARDIR." Evet, herşey Kur'an-ı Kerim'de 

bulunur. Ancak bazen açık bir şekilde, bazen bir işaretle, bazen bir ima ile bugünkü 

müsbet ilimlere temas edilmiştir. 

Hicr sûresi 22. âyette mealen şöyle buyurulmaktadır; "BİZ AŞILAYICI (dölleyici) 

RÜZGÂRLAR GÖNDERDİK." Bilindiği gibi, rüzgarlar çiçeklerin döllenmesinde vasıta 

kılınmıştır. İşte Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Keriminde, asırlarca önce açıkça bu gerçeğe 

işaret etmiştir. 

Zariyat sûresi 49. âyeti "İBRET ALASINIZ DİYE HERŞEYİ ÇİFT ÇİFT 

YARATTIK." İnsanlar ve hayvanlar için, şüphesiz erkeklik ve dişilik söz konusu idi. 

Ancak, bitkilerle alâkalı ilmin gelişmesi, bitkilerde de erkeklik ve dişilik organlarının ve 

hücrelerinin bulunduğunu, bitkilerde de döllenmenin söz konusu olduğunu 

isbatlamıştır. 

Kıyame sûresi 3 ve 4 ncü âyetleri "İNSAN ZANNEDERMİ Kİ, BİZ ONUN 

KEMİKLERİNİ TOPLAYIP BİR ARAYA GETİRMEYECEGİZ." "EVET, BİZ 

PARMAK UÇLARINI BİLE DERLEYİP İADE ETMEYE KÂDİRİZ." 

Bilindiği gibi, insanların parmak uçlarındaki izler ayrı ayrıdır. Hiçbir kimsenin parmak 

izi, diğerine benzemeyecek biçimde yaratılmıştır. İşte "BİZ PARMAK UÇLARINI 

BİLE İADE ETMEYE KÂDİRİZ." diyerek, Cenab-ı Allah, öldükten sonra dirilme ile 

alâkalı bir mevzuda, bu ilmi hakikate de işaret etmiştir. 

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim, insanları düşünmeye sevk etmek için, bir çok âyetlerle, gökte ve 

yeryüzünde görülen delilleri tekrar etmektedir. Meselâ, göklerin ve yerin yaratılışı, 

semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi, açıkça görünen delilleri misal 

vermektedir. 

Kur'an'ın sürelerine verilen isimlere dikkat edelim. Bilhassa Mekke'de nazil olan 

sûrelere, kâinatla, mahlûkatla alâkalı isimler verilmiştir. Meselâ gökgürültüsü mânâsına 

gelen Ra'd sûresi, güneş mânâsına gelen Şems sûresi, ay mânâsına gelen Kamer sûresi, 

yıldız mânâsına gelen Necm sûresi, gece mânâsına gelen Leyl sûresi gibi. 

Bundan başka, insanoğlunun yeryüzünde en çok karşılaştığı bazı böceklerin isimleri, 

baş sûrelerin adı olmuştur. Meselâ, 128 ayetten meydana gelen Nahl süresi, arı 



manasına gelen bu isimle anılmıştır. Karınca manasına gelen Neml, örümcek manasına 

gelen Ankebüt süresi gibi. Bunlardan başka insanın yaratılması ile alâkalı, A'lâk sûresi 

gibi isimler de, surelere ad olarak verilmiştir. 

Yani bu ve benzeri isimler, insanları bunlarla alâkalı çalışma yapmaya, düşünmeye 

teşvik ve tevhide, yani ALLAH'ın birliğine delil olması içindir. 

Kâinatın yaratılışı ile alâkalı ayetlere örnek; 

Enbiya sûresi 30. âyet: "İNKÂR EDENLER BİLMİYORMI Kİ, GÖKLER VE 

YERLER BİRBİRİNE BİTİŞİKTİ. SONRA ONLARI BİRİBİRİNDEN AYIRDIK." 

Hud sûresi 7 âyet: "ALTI VAKİTTE GÖKLERI VE YERİ YARATAN O'DUR. 

GÖKLERİ VE YERİ YARATMADAN ÖNCE, C. ALLAH'IN MADDE ÂLEMİNDE 

İLK TASARRUFU VE TECELLİSİ BİR SIVI MADDE ÜSTÜNDE İDİ." 

Bu ayetlerle, kâinatın ve yeryüzünün ilk yaratılışı, C. Hakkın harika işleri tasarrufları 

anlatılmaktadır. Bugün en çok kabul gören kâinatın yaratılışı ile alakalı teoriler, bu 

ayetlerle tam bir uygunluk göstermektedir. 

Yâsin Sûresi 38. âyet: "GÜNEŞ DE İLÂHÎ BİR DELİLDİR Kİ, KENDİ EKSENİNDE 

YANİ KENDİSİNE TAKDİR EDİLEN YERDE, DEVAMLI OLARAK SEYR 

ETMEKTEDİR. BU, HERŞEYİ HAKKI İLE BİLEN ALLAHIN TAKDİRİDİR." 

İşte "GÜNEŞ DÖNER" tabiri ile, kış, yaz, gece ve gündüzün meydana gelmesinde, C. 

Hakkın yaptığı tasarrufu hatırlatır. Güneşi yaratan ve öylesine büyük ateş kitlesini 

intizâmla döndüren C.Hakkın büyüklüğünü, insanlara bildirir. 

Bakara sûresi 164 ayet; "GÖKLERİN VE YERİN YARATILMASINDA GECE İLE 

GÜNDÜZÜN BİRBİRİ ARKASINDA GELMESİNDE İNSANLARA ÇOK FAYDALI 

OLAN GEMİYİ, DENİZDE İNSANLARIN EMRİNE VERMESİNDE, ALLAHIN 

GÖKTEN SUYU İNDİRİP, YERİ ÖLÜMDEN SONRA DİRİLTMESİNDE; 

HERTÜRLÜ CANLIYI TOPRAKTA YARATMASINDA RÜZGÂRLARI VE YER 

İLE GÖK ARASINDA BOŞLUKTA DURAN BULUTLARI TOPLAYIP 

DAĞITMASINDA, DÜŞÜNEN KİMSELER İÇİN DELİLLER VARDIR." İşte bu 

âyetle C.Hakkın varlığına ve birliğine kâinattan deliller getirilmekte, sonunda da 

insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik için, mesele akla havale edilmektedir. 

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de, müsbet ilimlerle ilgili olan diğer bir misâl, insanın 

yaratılmasına dairdir. İnsanın anne rahminde gelişmesini inceleyen ilim dalına, 

bugünkü lisanda embriyoloji adı verilmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'de 50'den fazla 

âyeti kerime, insanın bu hikmetli olan ilk yaratılışından, yani anne bedenindeki 

yaratılışından bahsetmekte, onu tevhide yani Allah'ın birliğine, varlığına, ayrıca haşre 

yani öldükten sonraki dirilmeye delil olarak göstermektedir. 

Mü'minun sûresi, 12,13 ve 14. âyetleri: "ANDOLSUN, BİZ İNSANI (yani Adem 

Aleyhisselâmı) ÇAMURDAN SÜZÜLMÜŞ BİR HÜLASADAN YARATTIK." 

"SONRA ONU (yani insanı) SAĞLAM BİR KARARGAHTA (rahimde) BİR NUTFE 

YAPTIK." 

"SONRA O NUTFEYİ BİR KAN PIHTISI HALİNE GETİRDIK. DERKEN O KAN 

PIHTISINI BİR ÇİĞNEM ET YAPTIK. O BİR ÇİĞNEM ETİ DE KEMİKLERE 



KALBETTİK VE O KEMİKLERE DE ET GİYDİRDİK. BİLÂHARE ONU BAŞKA 

YARATILIŞLA İNŞA ETTİK. SURET YAPANLARIN (yaratanların) EN GÜZELİ 

OLAN ALLAH'IN ŞANI, BAK NE YÜCEDİR." 

Yâsin sûresi 78. âyet: "YANİ İNSAN DER: "ÇÜRÜMÜŞ KEMİKLERİ KİM 

DİRİLTECEK?" 

79. âyet: "SEN DE: KİM ONLARI BİDAYETEN (yani ilk başta ana rahminde) İNŞA 

EDİP HAYAT VERMİŞ ÎSE, O DİRİLTECEK". diyerek, öldükten sonra olacak olan 

dirilmeye bu ilk yaratılış delil olarak gösterilmektedir. 

İnsanın yaratılışı nasıl Allah'ın birliğine delil olabilir? Meselâ, her insanın yüzündeki 

organların aynı olarak yaratılmasıdır. Yani her bir insanın yüzünde, iki göz, iki kulak, 

bir burun, bir ağız vardır. Bu bütün insanların yaratıcısının tek olduğuna delil olmaz 

mı? Yani bütün insanlar bir olan C. Hakkın sanatı olduklarından dolayıdır ki, aynı dış 

ve iç organlara sahiptirler. 

Ancak, C.Hak, herbir insanı da ayrı ayrı yüz şekilleri ile yaratmıştır. Bu ise, O'nun 

hadsiz kudretini isbat etmektedir. 

Bilineceği gibi, insanların yüz şekilleri ayrı ayrı olarak yaratılmıştır. Yani kimsenin 

siması kimseye benzemez. Yani bütün dünyadaki milyarlarca insanlar adedince ayrı 

ayrı yüz şekilleri yaratılmıştır. Geçmiş asırlardaki insanlarda ayrı simalarla 

yaratılmıştır. Ve bu devam etmekte olan kanunda şunu isbat etmektedir ki, gelecek 

asırlarda yeryüzünde yaşayacak insanların yüz şekilleri de ayrı ayrı olarak 

yaratılacaktır. 

  

  

  

                                                            BENİM   MASKOTUM 

Benim Maskotum (Hedy J. Dalin)  

 

89 yaşındaki yaşlı adamın hemşireleri ona sürpriz bir parti düzenlemişlerdi. Bu aktif ve 

uyanık emekli doktorun iki yıl önce bacağı kesilmişti. Zamanın çoğunu tekerlekli 

sandalye de geçirip, bir bacakla yaşamaya alışmak gerçek bir hayat mücadelesini 

gerektiriyordu.  

 

Aydınlık ve iyi dekore edilmiş odayı aile bireyleri,arkadaşları ve gönüllüler 

doldurmuştu. Yaşlı adam gruba şöyle bir baktı ve hemşirelerden birinin çocuğu olan altı 

yaşındaki küçük kıza yanına gelmesi için işaret etti. Küçük kıza sarıldı ve onu herkese 

‘Bu kız benim maskotum’ diyerek tanıttı. Gruptaki insanlara onunla ilk tanıştıkları 

günü hala unutamadığını anlattı. Küçük kız odaya girmiş,bir yaşlı adama,bir tekerlekli 

sandalye de bir parçası sıyrılmış pantolona bakmış ve ‘Protezin nerede?’ diye sormuş. 

Küçücük bir kızın bu kelimeyi bilmesi onu çok şaşırtmış. Küçük kız ona kendi protezini 

göstermiş ve hikayesini anlatmış. Üç yaşındayken,bir adam zorla evlerine girmiş,17 

yaşındaki erkek kardeşini öldürmüş ve maket bacağıyla küçük kızın bacağını kesmiş.  

 

Küçük kız yaşlı adama şikayet etmemesini,iki ayakla geçirdiği 88 yıl için Allah'a 



şükretmesini söylemiş. Şimdi aralarında oldukça özel bir bağ oluşmuş. Küçük kız yaşlı 

bir adama yardım edebildiği için kendisiyle gurur duyuyor. Yaşlı adamsa, protezin 

önündeki bütün engelleri kaldırmasıyla enerjik ve neşeli adımlar atabilen küçük kız 

sayesinde hayata gülümseyebiliyor.  

 

  

  

                                                                            KOMŞULUK   HAKLARI 

Ebu hanifenin semerci bir komşusu vardı.Gündüzleri çalışır,akşam evine döndüğünde 

yemeğini yer ve içmeye başlardı.Alkol onda tamamen tesirini gösterince çalgıyı eline 

alır,türkü söylemeye başlardı: 

            “Yitirdiler beni yitirdiler;ne iyi genci getirdiler; 

            Kötü bir günde ve açılan gediği kapatma zamanında...” 

            Semerci hiç durmadan dinlenmeden içip bu mısraları tekrar ederdi.Onu 

durduan tek şey,uyku olurdu.Ebu Hanife her gece onun naralarını duyar,fakat hiç sesini 

çıkarmazdı.zaten onun adeti idi,hiç uyumaz bütün geceyi namaz ve Kur’an okumakla 

geçirirdi.Nihayet bir gün semercinin sesi duyulmaz oldu.Ebu Hanife merak etti,durumu 

onun yakınlarından sorduğunda rezalet çıkarıp,ortalığı karıştırdığı için birkaç gece 

bekçiler tarafından yakalandığını söylediler.İmam-ı Azam sabah namazını kıldıktan 

sonra katırına binip hükümdarın evine gitti.İçeri girmeye izin istediğini gören 

hükümdar derhal,”Ona müsaade edin ve bineğinden inmeden kendisini karşılayın.”diye 

mir verdi.Hizmetçiler aldıkları talimat gereğince hareket ettiler.Hükümdar,imam için 

meclisde yer ayırdı,kemal-i nezaketle hal hatır sorduktan sonra: 

            -Hacetiniz nedir ya imam?diyerek iltifatta bulundu. 

            Ebu Hanife:”Komşuma  şefaat etmeye geldim!”dedi. 

            Bunun üzerine hükümdar.”onu ve onunla beraber o gece yakalanları 

bırakın”diye emir verdi.Semerci ve arkadaşlarını salıverdiler;herkes sevinerek evine 

doğru yol alırken Ebu hanife de müsaade isteyerek katırına bindi,yavaş yavaş yoluna 

devam etti,onu bekleyen semerci mahcub bir vaziyette arkasından yürümeye 

başladı.Ebu Hanife onu görünce: 

            -Merhaba genç komşu,biz seni yitirmedik değil mi?diyerek iltifat etti.Semerci 

utanarak: 

            -Aman efendim,bilakis korudunuz.Bugüne kadar komşuluk hakkına ve sizin gibi 

alicenab bir din adamına saygı göstermediğimin bütün acısını bu anda 

hissetmekteyim.Yerler yarılsa da içine girsem!..Allah size hayırlar,mükâfatlar ihsan 

buyursun,ne iyi bir insansınız!. 

            Evet,semerci bu büyüklük  ve alicenablık karşısında eridi,tıpkı tuz 

gibi.Yaptıklarına yüz bin kere pişman oldu.Tevbe edip İmam-ı Azamın eteklerine 



yapıştı.”Bir tecrübe,bin nasihattan yeğdir”demişler,ya işte semerci de böyle oldu.O 

günden itibaren eski huylarını terk etti ve İmam-ı Azama layık bir komşu olmaya 

çalıştı.”(OKU’dan) 

  

  

                                   MASALLARIN  DÖŞEMELERİ 

  

         Sözlü halk edebiyatının en güzel bölümlerinden biri de masallardır.Masallarda 

faydalı olmak amacı ön saflarda yer alır.Masalın eğitici değeri olduğunu bilen halkımız 

uzun kış gecelerinde masal anlatımına da yer vermiştir. 

            Masallarda her kahraman bir karakterin timsalidir.Kişilerin her yaptığında bir 

ibret dersi gizlenir.İyiler yüceltilir ve kötüler ayıplanır. 

            Masallar döşeme adı verilen bir bölümde başlatılır.Döşeme,masalcının 

dinleyicileri masal atmosferine hazırlamak,onları biraz güldürmek biraz da ustalığını 

göstermek için düzüp koştuğu sözlerdir.Bunların çoğunu gelenekten alır,biraz da kendi 

icatlarını katar.Döşemeye ilgili ilgisiz,manalı manasız bir çok sözler doldurur.Bu 

döşeme örneklerinden bazılarını sunuyoruz: 

            -Bir varmış bir yokmuş.Allah’ın kulu çokmuş.Evvel zaman içinde,deve tellal 

iken,sıçan berber iken,ben onbeş yaşında iken,anamın babamın beşiğini tıngır mıngır 

sallar iken...Var varanın,sür sürenin,destursuz bağa girenin hali budur hey! 

            Yârân-ı safa,Bekr-i Mustafa kaynadı kafa...Ak sakal,kara sakal,pembe sakal,yeni 

berber elinden çıkmış bir taze sakal...Kasap olsam sallayamam satırı,nalbant olsam 

nallıyamam katırı,hamamcı olsam dost ahbab hatırı...Birisi benim karım değil..doğru 

kelam,bir gün başıma yığıldı hamam... 

            Buradan kalkıp gittik gittik.Az gittik uz gittik,dere tepe düz gittik,altı ay bir güz 

gittik...Bir de arkamıza baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz.Yine kalktık gittik,gide gide 

gittik...Göründü Çin,Maçin padişahının bağları.Girdik birine,değirmencinin biri 

değirmen çevirir.Yanında bir de kedisi var.O kedideki göz,o kedideki kaş,o kedideki 

burun,o kedideki ağız,o kedideki kulak,o kedideki yüz,o kedideki kuyruk... 

Az iken uz iken 

Deve pisliği koz iken 

Annem evde kız iken 

Kara tavuk kömürcü,saksağan berber iken. 

At ekmekçi,köpek dülger iken 



Tavuk saatçi,kedi çuhadar iken 

Babam beşikte iken 

Annem ağlar anamı sallardım,babam ağlar babamı sallardım. 

Derken 

Babam düştü beşikten  

Ben hopladım eşikten 

Anam kaptı maşayı 

Babam kaptı meşeyi 

Dolandırdılar bana dört bir köşeyi 

Anam kaptı yarmayı 

Babam ocaktan dolmayı 

Dolapta koptu patırtı 

Yoğurt üstüme atıldı 

Aklım uçtu kurtuldu... 

                                               Pınar Yumrutaş   

  

  

  

                                               ÇÖLDE SUSUZ KALAN KÖPEK 

  

         Köpek yaşlanmıştı,artık gözleri görmüyor,kulakları iyi işitmiyordu.Eskisi gibi 

koku da alamıyordu. 

            Köpeğin sahibi,merhametsiz bir adamdı.Yıllarca kendisine hizmet ettiğini 

unutup onu çöle bıraktı. 

            Günlerce çölde kalan yaşı köpek çok susamıştı.Bir kuyu başına geldi.Kuyuda su 

vardı.Bunu hissediyordu.Ama suyu çıkaramıyordu.Çünkü o,sadece bir 

köpekti.Susuzluktan ölmek üzereydi.Derisi,kemiğine yapışmış,kupkuru kalmıştı.Bu 

gidişle akşama kadar yaşaması bile zordu. 



            Çölde seyahat eden bir adam,susuzluğunu gidermek için kuyuya yaklaştı.Köpeği 

yere uzanmış buldu.Zavallı,kendini ölüme terk etmişti. 

            Fakat aksilik.Kuyudan su çekmek için ne ip ne de kova vardı.Fakat adam 

akıllıydı.Köpeğin hayatını da kurtarmak istiyordu.Ona acımıştı. 

            Kavuğunu başından çıkarıp kova yaptı.Kavuğunu çözerek kavuğa 

tutturdu.Böylece kuyuya sarkıttı ve suyu çıkardı.Kavuk dolusu suyu,köpeğin önüne 

koydu.Köpek,doyuncaya kadar içti ve bir süre sonra da kendini toparladı. 

            Peygamber efendimize bu olayı haber verdikleri zaman,”Allah,o adamı 

iyiliğinden dolayı affetmiştir.”buyurdu. 

            Ey İnsan!... 

            Bir köpeğe yapılan iyilik boşa gitmez de,insanlara yapılan iyilik hiç boşa gider 

mi? 

            Elinden ne kadar iyilik yapmak geliyorsa,o kadar yap.Çünki Allah,iyilik kapısını 

kimseye kapatmamıştır. 

            Kimseye kötülük etme!...”(N.Sevinç) 

  

  

  

  

LOKMAN  

 

Efendisinin düzinelerle kölelerinden yalnızca birisi idi Lokman. Derisinin 

siyahlığının aksine, tüm aydınlığını içinde saklamıştı sanki. Diğer köleler ise tam 

aksine... Ne onun hikmetli sözleri, nede ağırbaşlılığı ilgilerini çekmez, sürekli 

yapmaları gereken işlerden kaytarmaya, kendilerinin olan zamanlarını; 

"efendilerinin malı kendilerinin olsa" neler yapacakları hakkında fikir üretmekle 

geçirirler. Lokman'ı anlamak bir yana, ondaki farklılıktan rahatsız dahi olurlar. 

Fırsat buldukça da efendilerinin gözünden düşürmek için arkadaşlarına olmadık 

düzenler kurar, akla gelmedik yalanlar uydururlar. 

Hep aynı geçen günlerinin birinde efendi, meyve yemek istedi ve kölelerini bağa 

gönderdi. Herkes topladı; Lokman hariç, topladıklarının çoğunu yediler diğerleri... 

Birleştirdiler kalanları ve evin yolunu tuttular. 

Efendi: 

-Bu nedir.. akşama kadar bununla mı oyalandınız?. Hepinizi cezalandıracağım... diye 

kükredi. 

Köleler: 

-Aman efendimiz, vallahi bizim bir suçumuz yok... Meyveleri Lokman yedi, dediler. 

Lokman: 



-Efendimiz, iznin olursa yalnız görüşmek isterim. 

Efendi, kabul ettiğini bildirdi teklifi, diğerlerine dışarı çıkmaları için işaret etti. 

Lokman: 

-Efendimiz, ben hiç meyve yemedim. Ama kalbinin mutmain olması için bir tedbir 

söylerim .. 

-Nedir, söyle bakalım. 

-Ey kerem sahibi, hepimizi imtihan et. Bizlere fazlasıyla sıcak su içir, ondan sonra 

büyük bir sahraya götür bizleri... Sen atlı olarak koştur hepimizi. O zaman kötülük 

yapanı gör, Hakkın işlerini seyret.. 

Aklı yattı efendinin. Zaten Lokman'ın yapmayacağını biliyor, lakin aklına 

diğerlerinin suçunu ispatlayacak çare gelmiyordu. Herkesi topladı, getirilen sıcak 

suyu içmelerini söyledi, hepsi korkudan içtiler.. Sonra onları ovalarda kovalamaya 

başladı. Koşturdu koşturdu.. Nihayet yoruldular. Başladılar kusmaya. İçtikleri su 

yedikleri meyvelerin hepsini çıkardı. Lokman'ında içi bulandı, O da kustu. Fakat 

karnından halis su geldi. 

Oğul: Kıyamet gününde bütün sırlar çıkacak, bilinip görülecek... Sizin de bilinmesini 

istemediğiniz sır aşikar olacaktır. Lokman'ın hikmeti bunları gösterebildi ise, 

varlığın Rabbi olanın hikmeti nelere kâdir değildir. 

(Mevlana mesneviden) 

   

  

  

                        MARLBORO’NUN TEKERLEKLİ SANDALYESİ 

  

         Çanakkale’de,kullanılmış eşya alım satımı yapan İzmirlioğlu ticaretin sahibi 

Kahraman İzmirlioğlu harıl harıl boş Marlboro paketi topluyor.İzmirlioğlunun gayesi 

boş marlboro paketlerini biriktirip her bin paket karşısında sakatların kullandığı bir 

adet tekerlekli sandalye almak. 

            İzmirlioğlu marlboronun dünya çapında başlattığı bu”Bin boş marlboro paketine 

bir tekerlekli sandalye”kampanyasının Çanakkaledeki tek öncüsü ve konu ile ilgili 

olarak şunları söylüyor: 

            “Şu ana kadar tek başıma üç-dört bin adet boş paket topladım.Bunun için 

utanmadım.Düğün salonlarında,kahvelerde,lokantalarda,hatta çöp kutularında boş 

marlboro paketi aradığım için beni yadırgayanlar oldu.Ancak gayemi hiç kimse 

bilmiyordu. 

            “İzmirlioğlu sonunda muradına erdi ve boş bin  paket marlboro karşılığında 

aldığı tekerlekli sandalyeyi Çanakkale Devlet Hastanesinde bacakları kesilen Mümtaz 

Beye hediye etti. 

            Mümtaz bey tekerlekli sandalyenin kendisine teslim edildiği törende bir konuşma 

yaparak her iki bacağının da neden kesildiğini anlattı. 



            Meğer Mümtaz bey müthiş sigara tiryakisiymiş ve tıkanan damarları yüzünden 

bacaklarını kaybetmiş! 

            Doğru…Hikayenin ikinci kısmını biz uydurduk… 

            Ama ne güzel uydurduk…”(R.Ş.Apuhan) 

  

                                               KİM FARKEDER Kİ ? NEME LAZIM 

  

         Zamanın birinde kralın biri halkı sınamak üzere,sarayın bahçesindeki 

havuzun,ertesi güne kadar süt ile doldurulmasını söyler. 

            Özellikle akşamdan getirip doldurmalarını,herkesin havuz büyük de olsa bir 

kova sütle havuzu rahatlıkla doldurabileceklerini söyler. 

            Pek fazla da bir şey istememektedir.Koca bir sultanın bir kova süt isteğine karşı 

çok da büyük istek değildir ancak bütün hepsinin getirmesi halinde de azımsanmayacak 

derecede çok olacaktır. 

            Padişahın bu emri herkese duyurulur ve herkesde özellikle gece karanlığını 

seçmiştir.Nasıl olsa kimse görmeyecektir.Koskoca bir havuzun içinde bir kova su bu 

kadar südün içerisinde hiç de görülmeyecektir. 

            Bu düşünce ile havuza süt doldurmaya gidenlerden birisi: 

            -Hava nasıl olsa karanlık,kimse de yok,süt yerine su koysam ne olur ki?Hem bir 

şeyde fark etmez?Aslında koyuyor gibi yapsam da yine kimse fark etmez!Benim bir 

kovam mı bu koca havuzu tamamlayacak? 

            Bu düşüncelerle bir kova suyunu havuza boşalttı. 

            Ancak herkes de öyle düşünmüştü. 

            Sabah olunca bahçeye çıkan kral,havuzun süt yerine su ile doldurulmuş 

olduğunu görünce şaşırdı.Tahmin etmişti ancak bu kadar da ummuyordu. 

            Böylece hem kendi tecrübesini yeniledi hem de halka bir sorumluluk dersi 

vermiş,neme lazımdan uzaklaşmaları gerektiğini göstermiş oldu. 

  

                                                                                                          17-10-2003 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

  



                                   BİZİ  BÖYLE  KIRDIRDILAR 

  

         “Çanakkalede çarpışıyorduk.Siperlerde bulunduğumuz sıralarda düşman 

tarafından bir askerin sıçrayarak bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördük.Korkusuz 

bir delikanlıydı bu.Bizim erattan onu görenler arka arkaya ateş ediyor,fakat bu askerin 

bize yaklaşmasına engel olamıyorlardı.Düşmanımız,anlaşılan bize sokularak el bombası 

atacaktı.Hemen silahımı doğrultarak nişan aldım ve ateş ettim.Vurularak yere düştü ve 

bir müddet debelendikten sonra hareketsiz kaldı.Sürünerek yanına gittiğimde,ölmüş 

olduğunu gördüm.Fransız üniformalı,zenci bir askerdi bu.Üzerini yokladım,iç cebinde 

bir şişlik vardı.Elimi,üniformasından içeri sokarak onu aldığımda,donakaldım.O değil 

de ben vurulmuştum sanki.Elimde tuttuğum şey,sözde düşmanım olan o zencinin 

kanlarıyla ıslanmış bir Kur’an-dı. 

            Ah o sömürgeci İngilizler,ah o Fransızlar. 

            Yulkarıdaki satırlar Çanakkale gazilerinden Mülazım Ahmed Halid Üngör’ün 15 

Nisan 1915 tarihli bir hatırasıdır.Ve İslam düşmanlarının gerçek yüzlerini ortaya koyan 

acı bir vesikadır. 

            Evet, ah o İngilizler ve ah o Fransızlar. 

            Önce başka ülkelerde yaşayan Müslümanları aldatarak birbirine 

kırdırdılar.Sonra da aynı sınırlar içinde yaşayan ve asırlar boyunca Allah ve peygamber 

aşkıyla islama bayraktarlık yapmış olanları,Türk-Kürt,Alevi-Sünni gibi ayrımlar 

sonucunda akan her damla Müslüman kanı,o vampir yarasaları biraz daha mutlu etti. 

            Artık İslam ülkelerinde dökülen kanlar,göllere dönüşmüştür ve o meş’um 

yaratıklar,inşallah bu kan göllerinde boğulacaktır. 

            Çünkü zulüm,fazla uzun sürmez.” 

  

  

                                                           KASİDE-İ BÜRDE 

  

            İmam Busiri hazretlerinin Kaside-i Bürdesini tercüme ve şerh eden ağabeydin 

Paşa bu eserin mukaddimesinde şu hadiseyi anlatıyor. 

“Bir gün evine giderken yolda bir pir-i faniye rastlar.Yaşlı adam ona: 

-“Ya Busiri!Bu gece Resulullahı rüyanda gördün mü?”diye sorar.İmam Busiri: 

-“Hayır görmedim”diye cevab verir. 



Bunun üzerine pir-i fani başka bir şey demeden ayrılır.Fakat İmam-ı Busirinin kalbine 

o anda Hz.Peygamberin aşk ve muhabbeti düşer.Hemen evine gider.O akşam rüyasında 

Hz.Peygamberi görür.Uyanınca içinin neşe ve huzurla dolduğunu fark eder.Bunun 

üzerine peygamberi medheden Mudariyye,Hemziyye gibi bir çok kaside yazar. 

            Daha sonraları vücudunun yarısı felç olur.Yürüyemez ve hareket edemez 

duruma düşer.O zaman Kaside-i Bürdeyi yazıp bununla Cenâb-ı Hakdan  şifa 

diler.Kasideyi bitirdiği gece rüyasında Hz.Peygamberi görüp bu kasideyi ona 

okur.Resulullah(SAM) mübarek elleriyle felç azalarını mesh eder.İmam-ı Busiri 

uyanınca hastalığının yok olduğunu görür.Allah’a şükreder. 

            O gecenin sabahında camiye giderken yolda Şeyh Ebur Reca Hazretlerine 

rastlar.Şeyh Ebur Reca ona:”Ya Busiri!Fahri alemi medhettiğin kasideyi 

getir”der.İmam-ı Busiri cevaben”Resulullahı medheden kasidelerim pek çok .Hangisini 

istiyorsunuz?”der.Bunun üzerine şeyh:”Emin Tezekkür-i Ciranın Bizi Selem,Mezecte 

dem’an cerâ muletin bi demi”beytiyle başlayan kasideyi istiyorum.Çünki sen onu 

peygamberin huzurunda okurken işittim ve Peygamberin çok memnun olduğunu 

gördüm,der. 

            Bu kasideyi daha hiç kimsenin duymadığını bilen Busiri hayretler içinde kalır. 

            Rivayet edildiğine göre bu kaside,Hz.Peygamberin huzurunda okunurken 

resulullah,rüzgarın tesiriyle ağaç dallarının sallanması gibi mübarek vücudlarını 

hareket ettiriyor ve memnuniyetini izhar ediyormuş.” 

  

            **OSMAN GAZİ 

            “Osman Gazi rüyasında,kurmak istediği yerleşik devleti en güzel şekilde ifade 

eden meşhur ağacı görür.Aşıkpaşa Zade,Şeyh Edebalinin doğru olarak tefsir ettiği bu 

ağaç rüyasını şöyle anlatır:”Osman Gazi uyuyunca rüyasında gördü ki,bu azizin 

koynundan bir ay doğar,gelir,Osman Gazinin koynuna girer.Bu ayın Osman gazinin 

koynuna girdiği demde göbeğinden bir ağaç çıkar.Gölgesi dünyayı tutar.Gölgesinin 

altında dağlar var.Her dağın dibinden sular çıkar.Bu çıkan sulardan kimi içer,kimi 

bahçeler sular.Kimi çeşmeler akıtır.(Sohbetler-Hatıralar kitabından) 

  

  

KAZA NAMAZI KONUSUNDAKİ TEREDDÜTLERLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA 

İrfan YÜCEL 

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 

Bu yazı Güncel Dini Konular (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 399, Halk Kitapları, 118 ISBN: 

975-19-2085-X sayılı, (Ankara 1999, s 37-51) kitaptan alınmıştır) 

Başkanlığımıza yurttaşlarımız tarafından, çeşitli konularda pek çok dini soru sorulmaktadır. 

Bunlardan en çok sorulan ve halkımızın çoğunluğunu ilgilendirenlerin, cevaplarıyla birlikte 

yayınlanması faydalı görülmüştür. Son aylarda, kaza namazı ile ilgili olarak, pek çok yurttaşımız 



tarafından sorulan "ortak soru" şöyle: 

  

Toplumumuzda pek çok müslümanın namaz borcunun olduğu bir gerçek. Bunlardan, -benim 

gibi- bir kısmı, belirli bir yaşa gelinceye kadar, sözgelimi I5-20 yıl hiç namaz kılmamış; yaşı kırkı 

aştıktan sonra namaza başlamış. Bir kısmı ise, bir mazeret sebebiyle veya mazeretsiz olarak, bazı 

vakitlerde namaz kılmamış, yahut kılamamış. Hemen kaza etmediği için, bunlar da toplam 

olarak, epeyce bir sayıya ulaşmış. 

Bizim şimdiye kadar hocalarımızdan, bu konuları bildiğine inandığımız kişilerden ve okuyup 

anlayabildiğimiz kitaplardan edindiğimiz bilgilere göre, "ister mazeret sebebiyle, ister mazeretsiz 

olarak, vakti içinde edâ edilmemiş olan farz ve vacip namazların en kısa zamanda kaza edilerek, 

borcun ödenmesi gerekir. Ancak, namaz borcu olan kimseler, kaza namazı kılmak bahanesiyle 

beş vakitte kılınan sünnet namazları terketmezler; beş vakit namazlarını sünnetleriyle birlikte 

kılarlar. Fırsat buldukça da vaktinde edâ edemedikleri farz ve vacip namazları kaza ederek, bir 

an önce borçlarını ödemeğe çalışırlar..." 

  

Bu konuda bizim bilgimiz böyle. Şimdiye kadar böyle yaptık; sanıyoruz, pek çok müslüman da 

bizim gibi yapıyor. Ancak son zamanlarda kaza namazı ile ilgili olarak, çok farklı göriiş ve 

iddialar ortaya çıktı. Kimi, sadece meşru bir mazeretle vaktinde kılınamayan namazların kaza 

edilebileceğini; mazeretsiz terkedilen namazlann kazasının olmadığını iddia ediyor. Kimi, 

üzerinde farz ve vacip namaz borcu bulunan kimselerin, kıldıklan sünnetlerin, Allah katında 

makbul olmadığını söylüyor. Kimi, fıkıh kitaplarındaki "fâite" (çoğulu: fevâit) teriminin 

"mazeret sebebiyle edâ edilememiş (kaçırılmış) namaz" anlamında olduğunu; bu itibarla meşru 

bir mazeretle edâ edilemeyen namaz borcu olan kimseler, beş vaktin sünnetini kılabilirlerse de, 

mazeretsiz olarak terkedilmiş namaz borcu olanların sünnet yerine kaza namazı kılmalan 

gerektiğini; kimi de bu gibi kimselerin, beş vakit namazlannı edâ ederken, farzdan önce ve sonra 

kılınan sünnetlerde, "hem vaktin sünnetine, hem de geçmiş bir namazın kazasına niyyet 

edilmesini; böylece hem vaktin sünneti kılınmış, hem de geçen bir vakte âit borcun da kaza edilip 

ödenmiş olacağını" -bazı kaynaklar da vererek; yazılarında ısrarla savunuyor. 

Ayrıca, "İnsanların hesap günü, önce farz namazlar konusunda hesaba çekileceği; farz namazları 

tamam ise, hesabının kolaylaştırılacağı; tamam olmayanların eksiklerinin nafilelerden ikmal 

edileceğini..." beyan eden hadis-i şerifler de naklediliyor. 

  

Bütün bu farklı görüş ve iddialar karşısında, meşru mazeretlerle veya mazeretsiz olarak, zaman 

zaman kısmen, yahut da belli bir süre tamamen namazlarını vakti içinde edâ etmemiş, üzerinde 

az veya çok namaz borcu olan müslümanların, ne yapacaklarını şaşırmamaları mümkün değil. 

Mazeretsiz olarak terkedilmiş olan namazların kazası mümkün değil midir? Farz borcu 

olanların, bunları kaza etmeden kıldıkları sünnet namazlar, boşuna mı gitmektedir? Bir 

namazın, -hem vaktin sünneti, hem de geçmiş bir namazın kazası olarak- iki ayrı niyyetle 

kılınması câiz ve sahih midir? Böylece ikisi birden kılınmış olur mu? Ve bir de bu iddialara 

mesnet olarak gösterilen kitaplar, kaynak niteliğine hâiz muteber eserler midir ve nakiller doğru 

olarak yapılmış mıdır? 

Biraz uzun, fakat pek çok kimseyi ilgilendirdiğini sandığımız bu hususları açıklamanızı 

bekliyoruz. 

  

CEVAP 

  

Namaz, dinimizin ifâsını emrettiği ibadetlerin en önemlisidir. Kelime-i şehâdetten sonra, İslâm 

binasının üzerine kurulduğu beş esastan birincisidir. Akıllı ve erginlik çağına ulaşan her 

müslümana, istisnasız farzdır. Farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Terkedilmesi ve -

geciktirmeyi câiz kılan meşru bir mazeret bulunmaksızın- vaktinde edâ edilmeyip, kazaya 



bırakılması, en büyük günahlardan biridir. Bu itibarla, her müslümanın beş vakit namazını vakti 

içinde edâ etmesi; geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret olmadıkça, hiçbir vaktin namazını 

kazaya bırakmaması gerekir. 

  

Bilindiği üzere, beş vakit namaz ve Ramazan orucu gibi, edâsı belirli vakitlere bağlanmış olan 

ibadetlerde, hem ibadetin ifası, hem de emrin belirlenen zaman içinde yerine getirilmesi olmak 

üzere iki ayrı mükellefiyet söz konusudur. Bu tür ibadetleri, dinimizin tayin ettiği vakti içinde eda 

edenler, her iki mükellefiyeti birden yerine getirmiş olurlar. Vaktinde edâ etmeyip, daha sonra 

kaza edenler ise, bu iki sorumluluktan sadece birini yerine getirmiş olurlar. 

  

İslâmî hükümlere göre, hiç kimse gücünün yetmediği bir şeyi ifâ ile mükellef olmaz ve bundan 

dolayı sorumlu tutulmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de (Bakara Sûresi, âyet : 286): "Allah kişiyi 

ancak gücünün yettiğinden sorumlu tutar..." buyrulmuştur. Bu itibarla, bir ibadeti meşru bir 

mazeret sebebiyle vakti içinde edâ edemeyip, daha sonra kaza eden kişi dinen sorumlu olmaz. 

Fakat meşru bir mazeret olmadığı halde namazlarını vaktinde edâ etmeyenler, daha sonra 

bunları kaza etmekle emri, vakti içinde yerine getirmeme sorumluluğundan kurtulmuş olmazlar. 

Bu gibilerin ayrıca tevbe ve istiğfarda (günahlannın affı için niyazda) bulunmaları ve bu 

sorumluluğu telâfi edecek iyi işler ve nâfile ibadetler yapmaları gerekir. (1) Nitekim Kur'an-ı 

Kerim'de (Hûd Sûresi, âyet: 114): "İyilikler kötülükleri (günahları) giderir." buyrulmuştur. 

  

  

(1) Ahmed b. Muhammed et-Tahtâvi, Hâşiye ala Merâlcı'1-felah, sh. 358. İst., 1985; Alaüddin el-

Haskefi; ed-Dürrii'1-münteka, 1/144, İst., 1328; a. mlf., ed-Dürrü 1 muhtâr, 1/485 (Reddü'1-

muhtar kenarında). Bulak, 1272; İbn Abidin, Reddü 1-Muhtar, 1/485, Bulak, 1272; H. Zihni 

Efendi, Nimet-i İslâm (Kitabü s-salat), sh. 453, İst., 1326; Haseneyn M. Mahlûf, Fetavayı Şer'iyye, 

1/242-243, Kahire, 1391/1971. 

  

  

Namazın terki için, dinimizde hiçbir mazeret yoktur. Geciktirilmesi (kazaya bırakılabilmesi) için 

dinin meşru saydığı mazeret ise, unutma ve uyku gibi şuur dışı haller ile, o anda (vakti içinde) edâ 

edebilme imkanının bulunmayışından ibarettir. Sözgelimi, Ramazan'da seferde veya savaşta olan 

bir kimse, -oruç tutma imkanı olsa bile- orucunu kazaya bırakabilir; bundan dolayı günahkâr 

olmaz. Fakat edâ imkânı varsa fiilî savaş hali bile, namazı kazaya bırakmayı meşru kılan bir 

mazeret değildir. Çünkü namaz, kişiye daima ilahî mürakabe altında bulunduğunu hatırlatarak, 

onu her türlü kötü davranıştan koruduğu gibi; her durumda kolayca edâ edilebilen bir ibadettir. 

Abdest alamayanın teyemmümle, ayakta duramayan veya oturamayanın yattığı yerde, sadece 

başı ile ima ederek namazını edâ etmesi müınkündür. O halde, aklı başında ve edâ imkanı olan 

bir müslümana namazı kazaya bırakmak için meşru bir mazeret, söz konusu değildir. Bu itibarla, 

bir namazı kaza etmekle borç ödenmiş olursa da, mazeretsiz vaktinde edâ etmemenin 

sorumluluğu kalkmış olmaz. 

  

Şimdi, konu ile ilgili bu girişten sonra, soruda belirtilen hususların açıklanmasına geçebiliriz. 

1. Bir müslüman namazını, ya uyku, unutma, dalgınlık... gibi dinen meşru sayılan bir mazeretle; 

veya mazeretsiz olarak geçirmiş olabilir. İster mazeret sebebiyle, ister mazeretsiz olarak, her ne 

şekilde olursa olsun, namazını vaktinde edâ etmemiş olan bir kimsenin, onu kaza ederek, borcunu 

ödemesi gerekir. Ancak, meşru bir mazeretle vaktinde kılınmamış bir namaz, ilk fırsatta kaza 

edildiği takdirde, her hangi bir sorumluluk söz konusu olmaz. Nitekim Rasûlüllah (s.a.s.) : 

"Her kim bir namazı unutur veya ondan gaflet edip uyuyakalırsa, onu hatırladığında hemen 

kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur..." buyurmuştur. (2) 

  



  

(2) Buhari, es-Sahih, 1/148 (Mevâkit; 37) İst., 1315; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, 2/26-27, Kahire, 

1380/1961; Mansur Ali Nâsıf, et-Tâcü'l-câmi, 1/147, Kahire, 1381/1961; Tecrid Tercemesi, 2/537 

(Hadis No: 354), Ankara, 1975. 

  

  

Şüphesiz mazeret sayılan uyku, namaza kalkmamak üzere yatıp uyumak değildir. Namazı 

geçirmeme azmi ile gerekli tedbir alındğı halde uyanamamak veya uyuyup kalmaktır. Nitekim 

Rasûlüllah (s.a.s.) Efendimiz, bir gece seferinde son derece yorulmuş olan ashabına, ancak 

içlerinden birini kendilerini namaza uyandırmak üzere görevlendirdikten sonra istirahat için izin 

vermiş, fakat herkes uykuya dalınca, görevli de uyuyuvermiştir. Konu ile ilgili rivayetlerden, bir 

kaç defa tekerürü muhtemel bulunan bu olayda, Rasûlullah (s.a.s.) sabah namazını güneş doğup 

yükseldikten sonra, yine cemaatle kıldırmıştır. (3) 

Hendek savaşında da zor bir gün Rasûlüllah (s.a.s.) ve ashabı, öğle, ikindi ve akşam namazlarını 

vaktinde kılma imkanı bulamamışlar; bu üç vakti, yatsı namazından önce tertip üzere, cemaatle 

kaza etmişlerdir. (4) 

  

  

(3) Buhari, a.g.e., 1/148 (Mevakıt, 35); Şevkânî, a.g.e., 2/29; M. Ali Nâsıf, a.g.e., 1/147, Tecrid 

Tercemesi, 2/252-260 (Hadis No: 226) ve 2/532 (Hadis No: 352). 

(4) Buhari, a.g.e. 1/148 (Mevâkıt, 38) ve 3/233 (Cihâd, 98) ve 5/48 (Meğâzî, 29); İbn Hümam, 

Fethu'l-Kadir, 1/349, Bulak 1315; Zeyleî, Nasbü'r-râye, 2/164, Beyrut, 1393/1973. 

  

  

Görüldüğü üzere, meşru mazeretlerle vaktinde edâ edilemeyen namazlann daha sonra kaza 

edilmesi Rasûlüllah (s.a.s.) in kavlî ve fiilî sünnetiyle sabittir. Mazeretsiz terkedilmiş namazların 

kaza edilip edilemeyeceğine gelince : 

  

2. Kasden namazı terketme günahının, kaza ile telâfisinin mümkün olmayacağı, esâsen 

Rasûlüllah (s.a.s.) in bu konudaki söz ve uygulamalannın hep mazeret sebebiyle vakti geçirilmiş 

namazlarla ilgili olduğu düşüncesinden hareketle, sahabeden Hz. Ömer, oğlu Abdullah, Sa'd b. 

Ebî Vakkas, İbn Mes'ud, Selman Fârisî ve tâbiundan el-Kasım b. Muhammed, Muhammed b. 

Sîrin, Mütarraf b. Abdillah, Ömer b. Abdilaziz, Büdeyl b. Meysere ve Sâlim b. Ebi'l-Ca'd ile 

Dâvud ez-Zâhîri, İbn Hazm ve İbn Rüşd gibi Zâhiri mezhebi müctehit ve fakihleri kasden 

terkedilmiş olan namazların kaza edilemeyeceği görüşünde iseler de, (5) başta dört mezheb 

müctehid ve fakihleri olmak üzere İslâm âlimlerinin cumhuruna (çoğunluğuna) göre, edâsı farz 

olan namazların, mazeretsiz (kasden) terkedilmiş de olsa, kazası da farzdır. (6) 

  

Cumhur bu hükme mesnet olmak üzere: 

a. Hadis-i şeriflerde unutma, uyku gaflet... gibi, şuur dışı haller sebebiyle vakti geçirilen 

namazların kazası emredildiğine göre, mazeretsiz terkedilen namazlann kazasının evleviyetle 

gerekeceği (7) 

b. Hadis-i şeriflerde yer alan "nisyan" (unutma) kavramının, kasden terketmeyi de ifade ettiği; 

çünkü bu kelimenin, ister zuhûlen, ister kasden olsun, (Tevbe Sûresi, âyet : 67 ve Haşr Sûresi, 

âyet : 19 da olduğu gibi) mutlak "terk" anlamında da kullanıldığı (8) 

  

  

(5) Aynî, Umdetü'l-kari, 2/602, İst., 1308; ibn Hazm, el-Muhallâ, 1/238, Beyrut, 1352; Şevkânî, es-

Seylü'l-cerrâr, 1/289, Beyrut, 1405/1985; Tecrid Tercemesi, 2/538-539. 

(6 ) Aynî a.g.e., 2/206; Abdurrahman el-Cezîrî, el-Mezâhibu'l-erbea, 1/488, Kahire ts., Tecrid 



Tercemesi, 2/538-539. 

(7) Şevkânî, Neylü'l-evtâr, 2/27; Mansur Ali Nâsıf, a.g.e., 1/147; Tecrid Tercemesi, 2/539. 

(8) Aynî, a.g.e., 2/608; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, 2/27. 

  

  

c. Yine unutma veya uyku gibi şuur dışı haller sebebiyle geçirilen namazlann kazası ile ilgili 

hadis-i şeriflerde yer alan "onun bundan başka keffareti yoktur." ifadesinin, mazeretsiz olarak 

namaz vaktini geçirenlere de delâlet ettiği; çünkü mazeretle vakti geçirmiş olanlar için günah 

olmadığından, keffaretin de söz konusu olamayacağı; (9) 

  

d. Namazı kasden terkedenlerin de, Cenab-ı Hakk'ın emrine muhatap olmaları dolayısıyla, onlar 

üzerine de namazın borç olduğu; borcun ise ancak ödenmekle zimmetten düşeceği; (10) nitekim 

Rasûlüllah (s.a.s.) in de: "Allah'a olan borç, ödenmeye en lâyık olandır," (11) buyurduğu; 

  

e. Namazın edâsı ile ilgili emrin, edâ edilmediği takdirde kaza için de emir sayılacağı, çünkü 

emirle vacip olan şey, edâ edilmedikçe emrin hükmünün devam ettiği... (12) gibi delillere 

dayanmışlardır. 

  

  

(9) Şevkânî, Neylü'l-evtâr, 2/27.  

(10) Şevkânî, Neylü'l-evtâr, 2/27-28; es-Seylül-cerrâr, 1/289.  

(11) Buhari, a.g.e., 2/240 (sıyam, 42); Müslim, es-Sahih, 2/804 (Sıyâm, 154-155 No: 1147) Kahire, 

1374/1955.  

(12) Aynî, a.g.e., 2/608; Şeyhzâde Abdurrahman b. Muhammed, Mecmeu'l-enhur, 1/144, İst., 

1328; Ahmed b. Muhammed et-Tahtâvî, Haşiye ala Merâki'l-felâh, sh. 357-358. 

  

  

Görüldüğü üzere, meşru mazeretlerle terkedilen namazlar gibi, mazeretsiz olarak vaktinde edâ 

edilmemiş olan farz ve vacip namazların da kaza edilmesi gerektiği görüşü, delil yönünden daha 

kuvvetlidir. Ancak İslâm müctehid ve fakihlerinin, ittifaka yakın derecede büyük çoğunluğuna 

göre, hangi sebeple olursa olsun vaktinde edâ edilmemiş olan farz ve vacip namazların kazası 

fevridir; geciktirilmemesi gerekir. Bu sebeple günlük iş ve ibadet saatleri ile yemek, uyku, 

dinlenme... gibi hayatî ihtiyaçların karşılanması için geçen zamanlar dışında kalan bütün boş 

vakitlerde devamlı olarak kaza namazı kılınarak, borcun bir an önce bitirilmesi gerekir. (13) 

  

3. Kaza namazlarının gecikmesi açısından, kaza namazı borcu olan kimselerin nâfıle ve sünnet 

namazlara vakit ayırıp ayıramayacağı konusu, mezhepler arasında ihtilaflıdır. 

  

a. Şâfiî mezhebinde, kaza borcu olan kimselerin günlük farz namazlar dışında, ister beş vaktin 

farzı ile birlikte kılınan sünnetler, ister terâvih, teheccüd... gibi diğer sünnet ve mutlak nâfileler 

olsun, kaza borcunu tamamlamadıkça, sünnet ve nafile kılarak kaza namazlarını geciktirmeleri 

haramdır. Ancak bu hükmün anlamı, diğer boş zamanları değerlendirmeyip, sadece sünnet 

yerine kaza kılarak borçlann tamamlanması değil; kaza borcu olan kimselerin, sünnet kılacak 

kadar zaman bile kaza borçlarını geciktirmelerinin câiz olmadığıdır. 

  

b. Mâlikîlere göre de, günlük farz namazlar ile sabah namazının sünneti, vitir, bayram ve 

tahiyyetü'l-mescid dışında sünnet veya nafile ile meşgul olarak kaza namazını geciktirenler, 

günah işlemiş olurlar. 

  

c. Hanbelilere göre ise, bu durumda olan kimselerin, gerek beş vakitte farzla beraber kılınan 



sünnetleri, gerek bunlar dışındaki diğer sünnetleri kılmaları câiz ise de, borcu çok olanların, 

sabah namazının sünneti müstesna; bunların yerine de kaza namazı kılmaları efdaldir. Sünnet 

olmayan mutlak nafile ile meşgul olmaları ise haramdır. (14) 

  

  

(13) Aynî, a.g.e., 2/602; Şevkânî, Neylü'l-evtâr, 2/28; Abdurrahman el Cezîri, a.g.e., 1/491. 

(14) Abdurrahman el Cezîrî, a.g.e., 1/491-492.  

  

  

  

d. Hanefilere gelince: Üzerinde ister az, ister çok, kaza borcu olan kimselerin, gerek farz 

namazlarla birlikte kılınan revâtib sünnetlerini, gerek Peygamber (s.a.s.) Efendimizin kılınmasını 

tavsiye buyurduğu terâvih, teheccüd, tesbih, duhâ, tahiyyetü'1-mescid, evvâbîn... gibi diğer 

sünnetleri kılmaları, -bu yüzden kaza borçlarının ödenmesi gecikmiş olsa bile-, efdal 

görülmektedir. Sünnet olmayan mutlak nâfile namaz kılmak da haram veya mekruh olmayıp; 

câiz ise de bunların yerine kaza kılmak efdaldir. (15) 

  

Hanefî mezhebinde muteber kaynak niteliği taşıyan ve bir kısmı isim, cilt ve sahife numaraları 

15'inci dipnotta gösterilen fıkıh kitaplarında bu husus bu şekilde beyan olunmaktadır. Bu 

itibarla, kaza borcu olan kimselerin sünnet kılmalarının ahmaklık olduğu; bunların Allah 

katında makbul olmayıp boşa gideceği... gibi sözler, Hanefî fukahasının kaynak olarak kabul 

ettiği muteber eserlerde yer almayan mesnetsiz iddialardan ibarettir. Esasen, -yukarıda 

görüldüğü üzere; Şafiîler dışında diğer üç mezhebe göre de, kaza borcu olan kimselerin sünnet 

kılmaları câiz; Hanefîlere göre ise efdaldir. 

  

  

(15) Ahmıed b. Muhammed et-Tahtâvî, a.g.e., sh. 363; ibn Abidin, Reddu'l-Muhtar, 1/493, Bulak, 

1272; el-Fetâvâl-hindiye, 1/125, Bulak, 1310; Abdurrahman el-Cezîrî, a.g.e., 1/491-492; 

Osmanlica Tahtâvî Tercemesi, 2/143; İst. 1285; Zühdü Paşa, el-Mecmûatü'z-Zühdiye, 1/131-132, 

İst., 1311; Hacı Zihni Efendi a.g.e., sh. 467; Hacı Muhammed Nehif Ef., İlaveli Enisü'l-abidin, sh. 

67, İst., 1327; Ahmed Davudoğlu, İbn-i Abidin Tercemesi, 3/152, Ist., 1982; Ö.N. Bilmen, Büyük 

İslâm İImihali, sh. 183, İst., ts. 

  

  

4. Üzerinde "fâite" yani meşru bir mazeret sebebiyle vaktinde edâ edemediği namaz borcu olan 

kimselerin sünnetleri kılabileceği; üzerinde meşru mazeret olmadan terkedilen namaz borcu 

olanların ise, sünnet ve nafile kılamayacağı, çünkü fâite ile mazeretsiz terkedilmiş namazların 

kazasının aynı olmadığı... hususuna gelince : 

  

Sözlük anlamında "fevt" bir şeyi yapamadan vakti geçmek; "terk" ise, bir şeyi bırakmak, bir 

işten vazgeçip, onu kasden yapmamak demektir. Ancak, sözlük anlamları farklı olan bu iki 

kelime fıkıhta, namazla ilgili terim olarak, arada fark gözetilmeksizin , aynı anlamda, birbiri 

yerine kullanılmaktadır. Hemen bütün fıkıh kitaplarında "fâite" kelimesi, ister mazeret 

sebebiyle, ister mazeretsiz olsun, "vaktinde edâ edilmemiş olan namaz" anlamında kullanıldığı 

gibi, mesela Alaüddin es Semerkandî'nin "Tuhfetü'l-fukaha" adlı eserinde; (kaza namazlarında 

tertibin sukutu ile ilgili olarak) 

  

 

  

"Kim bir namazı terkeder, sonra bu fâiteyi hatırlar olduğu halde beş vakit kılarsa..." ve 



  

 

  

"Kim bir vakit namazı terkeder, sonra bu fâite hatırında olarak bir ay namaz kılarsa..." (16) ... 

  

gibi ifadelerinde, bu iki kelime arasında hiçbir mana ve hüküm ayrılığı gözetilmemiş; terkedilen 

namaza "fâite" denilmiştir. Bâbertî'nin "el-İnâye" adlı "Hidâye" şerhinde "... men fâtethü 

salâtün ev fevvetehâ amden..." (kim bir namazı kaçırır veya kasden geçirirse...) (17) ibaresinde 

de, fevt kelimesi hem mazeret sebebiyle, hem de kasden vakti geçen namaz için kullanılmıştır.  

  

  

(16) Alaüddin es-Semerkandi, Tuhfetü'l-fukaha, 2/231-232, Beyrut, 1405/ 1984. 

(17) Bâbertî, el-İnâye, 1/346 (Fethu'l-kadir kenarında), Bulak, 1315. 

  

  

Esasen, vaktinde edâ edilmemiş olan namazlara "metrûke" (terkedilmiş) yerine "fâite" (vakti 

geçmiş) denilmesinin, -başka bir maksatla değil, sadece; müslümanın namazını ancak bir özürle 

geçirmiş olabileceğine dair hüsn-i zan sebebiyle olduğu, fıkıh kitaplarında beyan edilmektedir. 

(18) 

  

5. Hem bir kaza namazına, hem de vaktin sünnetine olmak üzere bir namazın iki ayrı niyyetle 

kılınması ise, kaynak niteliği taşımayan (Necâtü'l-mü'minin ve benzeri) bazı ilmihal tipi kitaplar 

ile, bu kitaplardan nakiller yapan kişiler dışında, Hanefî müctehid ve fakihlerince câiz 

görülmemektedir. 

  

Bilindiği üzere, sünnet ve nafile namazların sıhhati için, mutlak namaz niyyeti yeterli ise de, farz 

ve vacip namazların sıhhati için, (söz gelimi, "bu günkü öğle namazının farzı..." veya "dünkü 

ikindinin kazası..." gibi) niyyette kılınacak namazın hem aslını, hem isim ve vasfını tayin şarttır. 

(19) Bu itibarla, sünnet veya nafile bir namazda, söz gelimi hem tahiyyetü'l-mescid, hem duha 

(kuşluk) gibi, iki ayrı niyyet câiz görülmekte ise de, -ister edâ, ister kaza olsun-; bir farz namazda 

iki ayrı niyyet câiz değildir. Bu takdirde niyyet, bunlardan kuvvetli olana masruf olur. 

  

  

(18) Alaüddin Haskefı, ed-Dürrii-1-münteka, 1/144 (Mecmeu'l-enhur kenarında) İst., 1328; ed-

Dürrü'l-Muhtar 1/475 (Reddü'l-Muhtar kenarında); Ahmed b. Muhammed et-Tahtâvî, a.g.e., 

1/485; Hacı Zihni Ef., a.g.e., sh. 452.  

(19) İbn Hümam, a.g.e., 1/186-187; Ahmed Tahtâvî, a.g.e., sh. 179; Haskefi, ed-Dürrü’l-Muhtâr, 

1/279-280; İbn Abidin, a.g.e., 1/279-280; Hacı Zihni Ef., a.g.e., sh. 84. 

  

  

Mesela; aynı namaz için: 

a. Biri farz-ı ayn, diğeri farz-ı kifâye iki ayrı farz namaza niyyet, farz-ı ayn olan namaz için; 

b. Biri vakti girmiş, diğeri henüz vakti girmemiş iki ayrı namaza niyyet, vakti girmiş olan namaz 

için; 

c. Biri edâ, diğeri kaza iki ayrı farz namaza niyyet, -vakit müsait ise; kaza için; vakit dar ise, 

vaktin farzının edâsı için; 

d. İki ayrı vaktin kazasına niyyet, -kişi sahib-i tertib ise; ilk kazaya kalan için; (aksi halde bu 

niyyetin hükmü yoktur.) 

e. Hem bir nafileye, hem cenaze namazına niyyet, -nafile rükû ve secdeli kâmil namaz olması 

itibariyle; nafile için; 



f. Hem farz (mesela bir kaza namazı), hem de sünnet veya nafile bir namaza niyet, -İmam Ebû 

Yusufa göre; sadece farz namaz için geçerli olur. 

İmam Muhammed'e göre ise, sonuncusunda her ikisi içinde geçerli olmaz. (Zo) 

  

Görüldüğü üzere bir kısmı dipnotta gösterilen en muteber kaynakların beyanına göre, "hem 

geçmiş bir namazın kazası, hem de vaktin sünneti" niyyetiyle kılınan bir namaz, İmam 

Muhammed'e göre, ne farz, ne sünnet, ne de nafile olarak sahih olur. İmam Ebû Yusuf a göre ise 

sadece farz olarak câiz olur; aynca sünnet veya nafile sevabı söz konusu olmaz. İki tane 

müctehidin bu konudaki ictihatları, böyle olunca, fakih bile sayılmayan "filan kişinin kitabında 

şöyle buyruldu" demenin, hiç bir anlamı yoktur. 

  

  

(20) İbn Hümam, ' a.g.e., 1/187; İbrahim el-Halebî, Günyetü'l-mütemelli (Halebî Kebir), sh. 249-

251, İst., 1325; Halebî Sağîr, sh. 121-122, Ist., 1309; İbn Nüceym, el-Eşbâh ve'n-nezâir, sh. 39-43, 

Dımaşk, 1403/ 1983; el-Bahru'r-râik, 1/296-297, Beyrut, ts.; el-Fetâva'l-Hindiye, 1/65; Ahmet et-

Tahtâvî, a.g.e., sh. 174; İbn Abidin, a.g.e., 295-296; Zihni Efendi, a.g.e., 84-86; Ö.N. Bilmen, a.g.e., 

sh. 118-119. 

  

  

Şüphesiz, sünnet yerine kaza namazına niyyet ederek, sünnet namazlan terkeden müslümanlar, 

günahkar olmazlar. Kıldıklan namazlar kaza olarak sahihtir. Ancak, sünnetlerin sevabından 

mahrum kalacakları gibi, -müekked sünnetlerin mazeretsiz terkinden dolayı- isâet (ihmal ile 

zarar vermek) etmiş olurlar. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.) in itâb (azarlama, darılma) ve 

tekdirine maruz kalırlar. (21) 

  

6. Soruda söz konusu edilen Hadis-i şerif, kısmen değişik senet ve lafızlarla, Buhari ve Müslim 

dışında bütün Kütüb-i Sitte' de, ayrıca Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i, Dârimî'nin Sünen'i ve 

Hâkim'in Müstedrek'inde rivâyet edilmektedir ki anlamı şöyledir : 

"Kıyamet günü, müslüman kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazdır. Eğer bunu tam 

kılmışsa, mesele yok. Aksi takdirde meleklere :-Bakınız onun nafile namazları var mı?, denilir. 

Eğer nafilesi varsa, farz namazları nafilelerinden ikmal edilir. Sonra diğer farz ameller için de 

bunun gibi yapılır." (22) 

  

  

(21) Bâbertî a.g.e., 1/13; Ebû Gudde, Takdimetu Fethi bâbi'l-inâye bi şerhi kitabi'n-Nükaye, 1/14-

15, Haleb, 1387/1967.  

(22) Ebû Davud, es-Sünen, 1/200 (Salat, 145, No: 8(i4), Kahire, 1371/1952; Tirmizi el-Camiu's-

sahih, 2/270 (Salat, 188, No: 413), Kahire, 1356/ 1937; Nesâî, es-Sünen, 1/232 (Salat, 9) Kahire 

1312; İbn Mâce, es- Sünen, 1/458 (İkame, 202, No: 1425), Kahire, 1372/1952; Darimî, es- Sünen, 

1/313, (Salat, 91) Mısır, 1349; Hâkim, el-Müstedrek, 1/394 (No:966), Beyrut, 1411/1990. 

  

  

Görüldüğü üzere hadis-i şerifte, farz namazlardaki eksikliklerin, nafilelerden ikmal edileceği 

beyan olunmaktadır. Hadis şarihleri, ikmal keyfiyetinin hadis-i şerifin zahiri manasına da uygun 

olarak, "kılınmamış farz namazların nafilelerle tamamlanacağı" şeklinde olmasını da "edâ 

edilmiş olan farz namazlardaki âdâb, sünnet, huşu, dua ve zikirlerle ilgili noksanlarının ikmâli" 

şeklinde olmasını da ihtimal olarak zikrediyorlar. Ebû Bekr İbnü'l-Arabî, "Arîzatü'l-ahvezî" adlı 

Tirmizi şerhinde, "bana göre, edâ edilmeyen farzların nafilelerle tamamlanması ihtimali, daha 

açıktır; çünkü hadisin devamında diğer farz ameller için de, bunun gibi yapılır, ifadesi bunu 

göstermektedir..." demektedir. (23) 



  

7. İddialara mesnet gösterilen kitapların kaynak niteliğinde olup olmadığı ve bunlardan yapılan 

nakillerin ne derece doğru olduğu hususuna gelince; böyle bir dergi için uzunca sayılabilecek bu 

yazıdan, sanırım bu konuda bir kanaate varmak mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse, 

Kudüs Kadısı Sakızlı Muhammed Sadık Efendi'nin "en-Nevadiru'l-fıkhıyye fi mezhebi'l-

eimmeti'l-Hanefiyye" adlı gayr-ı matbu eserinden, İbn Nüceym'in : 

-"Üzerinde kaza namazı olan bir kimsenin; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının sünnetlerini, bu 

namazların kazalarına niyyet ederek kılarsa, sünnetleri terketmiş olur mu?” şeklindeki bir 

soruya cevaben : 

-Hayır olmaz; çünkü sünnet kılmaktan maksat, şeytanın burnu sürtülmesi için, vakit içinde 

farzdan başka bir namaz daha kılmaktır..." dediği nakledilmektedir. 

  

  

(23) 2/207, Kahire (Matbaatü’1-Mısrıyye), 1350/1951; Azimabâdî, Avnü'l-mâbûd, 2/116, Delhi, 

1322; Seharenfûri, Bezlül-mechûd, 5/136; Mahmud Muhammed es-Sübkî, el-Menhelü'l-azbi'l-

mevrûd, 5/311, Mısır, 1394; Süyûtî, Zehru'r-ruba ale'l-Mücteba, 1/233 (Sünen-i Nesâî ile 

birlikte); Haşiyetü's-Sindi ala Şerhi'n-Nesâî Lis's-Suyûtû, 1/232-233 (Sûnen-i Nesaî ile birlikte); 

Beğavî, Şerhu's-Sünne, 4/159, Dimaşk 1390-1400/1970-1980; Haydar Hatiboğlu, Sünen-i İbn 

Mâce Tercemesi ve Şerhi, 4/248. İst., 1983. 

  

  

Oysa, yukarıda (ve 20 numaralı dipnotta cilt ve sahife numaralan ile) gösterildiği üzere İbn 

Nüceym, "el-Eşbâh ve'n Nazâir" ve "el-Bahrü'r-râik" adlı kendisine ait kıymetli eserlerin her 

ikisinde de, en-Nevâdiru'l-fıkhiyye'de kendisine isnat edilen sözlerin tam aksini nakletmekte; bu 

anlamda hiçbir ifadeye yer vermemektedir. O halde bu sözler, yeterli araştırma yapmadan, 

mezkür kitaba dercedilmiş, asılsız bir isnattan başka bir şey değildir. 

  

Kaldı ki, ibn Nüceym büyük ve muhakkık bir fakih olmakla birlikte -fukaha arasındaki derecesi 

itibariyle; "tahric ve tercih ashabı"ndan bile sayılmamaktadır. Hükmü beyan edilmiş olan bir 

konuda, tahric ve tercih ehlinden olan fakihlerin bile müctehide muhalefeti söz konusu 

olamayacağına göre, (24) farz-ı muhal, isnat edilen bu sözlerin kendisine ait olduğu sabit bile olsa, 

-yukarıda İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed gibi müctehidlerden nakledilmiş olan 

hükümler karşısında, ictihad yetkisini haiz olmayan bir fakihin sözlerine itibar edilemeyeceği 

aşikardır.  

  

Şunu da belirtelim ki, bir mesele için, kaynak niteliği taşıyan bir eser de olsa, sadece kitabın adını 

vermek, kaynak göstermek demek değildir. Kaynak, eserin müellifi, adı, cilt. ve sahifesi, baskı 

yeri ve tarihi belirtilerek gösterilir. 

  

  

(24) İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, 1/52-53; Ukûdu resmi'l-müftî (Mecmûatti'r-resâil içinde), sh. 

11-12, İstanbul, 1325; M. Ebû Zehra Ebû Hanife, sh. 442-447, Kahire, İkinci baskı, ts.; Aynı eser, 

çeviren: Osman Keskioğlu, sh. 388-393, Ankara, 1962; Seyyid Bey, Usûl-ı Fıkh (Medhal), sh. 243-

249; İstanbul, 1333; Ö. Nasuhi Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu, 1/324-325, İstanbul, 1949; 

Hayreddin Karaman, İslâm’ ın Işığında Günün Meseleleri, 2/505-506, Istanbul, 1988. 

  

  

  



  

“Sünnet Yerine Kaza 

*** Buharî (597. Hadis) ve Müslim (684. Hadis)’de şöyle buyurulur: “Her kim bir 

namazı unutursa veya uykuda kaçırırsa, onu hatırladığı zaman kılıversin. Onun bundan 

başka keffareti yoktur.” 

Kazaya kalmış namazların gecikmeye bırakılmadan acilen kazası farz olduğu için, kaza 

borcu olanların sünnet ve nafile namazlarla meşgul olması, Şafiî mezhebinde caiz 

görülmemiştir. Malikîler de kazası olanlar için sabah namazının sünneti hariç, sünnet ve 

nafileye vakit ayırmayı caiz görmezler. Hanbelîler ise, kaza namazı olanların sünnet 

kılmalarını caiz görmekle birlikte, sabah sünneti hariç, sünnet yerine kaza kılmayı daha 

faziletli ve öncelikli görürler. 

Hanefilere göre ise, kaza borcu olanların bir taraftan kazaları kılarken, beş vaktin 

sünnetlerini de kılmaya çalışması efdaldir, daha iyidir. Hatta kazaya namazları 

kalanlar, kuşluk ve teheccüd namazı gibi nafileler de kılabilir. Ancak sünnetler dışında, 

diğer nafilelere fazlaca vakit ayırıp kazaları geciktirmek doğru değildir. 2” 2- el-Cezirî: 

Kitâbü’l-Fıkıh, Kahire-1994, 1/403; İbn-i Âbidin: Reddü’l-Muhtâr, Beyrut-1994, 2/536.” 

  

  

                                                                        KARINCA  MİLLETİ 

            Karınca milleti yaratılış itibarıyla çalışkan hayvanlardır.Gerçek özelliklri,ortak 

özellikleridir.Bir birlik ve cemaat ruhu içinde hareket ederler.Onlarda ben değil,biz 

vardır.Fedakâr bir millettir. 

            İbrahim peygamber Nemrut tarafından cezalandırılmak üzere şimdiki 

Şanlıurfa’da balıklı gölün bulunduğu yere dağ gibi odunlar yığılıp ateş yakılır.İbrahim 

peygamber yukarıdan mancınıkla o ateşe atılıp cezalandırılacaktır.Değil insanın 

hayvanın bile göz yumup tahammül edilemiyeceği böyle bir vahşete karşı Karıncada 

yola çıkar.Ağzına almış olduğu bir damla su ile ateşi söndürmeye gitmektedir.Yemekte 

eti olmasa da bir tuzu olsun kabilinden İbrahim peygamberin ateşinin söndürülmesi için 

–Karınca kaderince,Karınca kararınca,Karınca kudretince,Karınca ayağıyla-

söndürmeye gider. 

            Kendisine sorarlar;Bu bir damla su ile ne yapabilirsin ki? 

            -En azından safımı belli etmiş olurum,der. 

            Nemruttan yanamı,İbrahimden yanamı olduğumu,safımı ve tarafımı belli etmiş 

olurum,der. 

            Tıpkı Mekke’ye kâbeyi tavaf etmeye giden karıncaya;-Bu ayakla 

mı?dediklerinde; 



            Bu ayakla oraya ulaşamazsam da,o yolda ölürüm ya... 

            93 âyetli Neml yani karınca suresi onun adıyla adlandırılmıştır.Süleyman 

peygamberin şükrünü arttırmaya vesile olmuştur. 

            “Süleyman’ın cinlerden,insanlardan,kuşlardan(oluşan) orduları toplandı.İşte 

bütün bunlar(onun tarafından) zapt ve idare ediliyordu. 

            Hatta Karınca vadisi üzerine geldiği zaman içlerinden bir karınca:”Ey 

karıncalar!Hemen yuvalarınıza girin,Süleyman’ın askeri farkına varmadan sizi ezip 

geçmesin. 

            Süleyman karıncanın bu sözüne güldü ve:”Ey Rabbim,bana ve ana babama 

verdiğin nimetlere şükretmemi ve senin razı olacağın iyi işleri yapmamı bana ilham 

et.Rahmetinle beni de Salih kulların arasına sok”dedi.”[1]     

            Allah’ın emriyle bir karınca Fir’avunun sarayını harab eder,yere atar.[2] 

            Kişi kendine güvenmesi halinde ise,karıncadan ve onun yaptığından daha aşağı 

düşmüş olur.[3] 

            Karınca milleti cumhuriyeçidirler.Bu konuda Bediüzzaman:”Benden sordular 

ki: Cumhuriyet hakkında fikrin nedir? Ben de dedim: Yaşlı mahkeme reisinden başka 

daha siz dünyaya gelmeden, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i 

hayatım isbat eder. Hülâsası şudur ki: O zaman şimdiki gibi, hâlî bir türbe kubbesinde 

inzivada idim, bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karıncalara veriyordum, 

ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben dedim: Bu karınca ve arı 

milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten taneleri karıncalara 

veriyorum. Sonra dediler: Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? Cevaben diyordum: 

Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (R.A.) Aşere-i 

Mübeşşere'ye ve Sahabe-i Kiram'a elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat manasız 

isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar 

cumhuriyetin reisleri idiler.”[4] 

            Karıncalar yeryüzünün temizlikçileridirler. 

            “Demek bu saray-ı âlem ve bu fabrika-i kâinat, İsm-i Kuddüs'ün bir cilve-i 

a'zamına mazhardır ki, o tanzif-i kudsîden gelen emirleri, değil yalnız denizlerin âkil-ül 

lahm tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurdlar ve karıncalar gibi cenazeleri 

toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar.”[5] 

            Sanat itibariyle mükemmel sanata sahib olup filden geri değildir.[6] 

            “Ger mizan-ül vücudla karıncayı tartarsan, ondan çıkan kâinat küremize 

sıkışmaz. 

Karıncanın karşısına, o zîşuur başının nısfı bile olamaz.”[7] 

            İnsanda Kâinat içinde bir karınca mesabesindedir.[8] 
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            Bütün güzellikleriyle beraber hırslı bir millettir karınca milleti... 

            “Hayat-ı içtimaiyeye sahib olan mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla 

ayaklar altında kalmış ezilir. Çünki kanaat etmeyip, senede birkaç tane buğday kâfi 

gelirken, elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatından dolayı 

başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden, balı insanlara emr-i İlahî ile ihsan eder, 

yedirir.”[9] 

“Karıncayı emirsiz, arıyı ya'subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye; elbette beşeri 

nebisiz bırakmaz.”[10] 

“İnsan nev'inde şu tehalüf ile beraber buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki 

tevafuk, kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikârdır.”[11] 

“Karıncayı halk eden cins-i hayvanı halkedenin gayrısı, hayvanı yaratan arzı 

yaratanın gayrısı, arzı halkeden, Rabb-ül Âlemîn'in gayrısı olması muhaldir.”[12] 

“Hayvanattan olsun nebatattan olsun tevellüd ile tenasül şümulüne dâhil olan her 

ferd vech-i arzı istilâ ve tasallut etmek niyetindedir ki, arzı kendisine ve zürriyetine has 

ve hâlis bir mescid yapmakla Fâtır-ı Hakîm'in esma-i hüsnasını izhar ile Hâlıkına gayr-ı 

mütenahî bir ibadette bulunsun. 

Evet kuşların, balıkların, karıncaların yumurtalarında, eşcar ve sebzevatın 

semeratında ve o semeratın tohumlarındaki ifrat derecesini bulan kesret o vaziyeti 

tenvir eder. Lâkin âlem-i şehadetin darlığına ve müstakbel ibadetlerin Allâm-ül 

Guyub'un ilminde mevcud olduğuna binaen, niyetten fiile henüz çıkmayan onların 

ibadetleri kabul edilmiştir.”[13] 

            Tüm bu ve bunun gibi özelliklerdendir ki,din bilerek onlara ayak basmayı 

yasaklar.[14] 

            Yıllık yiyeceklerini önceden tedarik eden bu hayvanlar farklı farklı özelliklere 

sahibtirler.Bekçisinden işçisine,temizlikçisinden aşçısına kadar vazife taksimatı 

içerisinde görev yaparlar. 

            “Ağaçlarda yaşayan bazı karıncalar,yuvalarını birbirlerine diktikleri 

yaprakların içine yaparlar.Bu iş için,birkaç karınca,iki yaprağı uç uca tutarlarDiğer bir 

karınca ise,ipek salabilen yavrusunu getirir ve onu bir mekik gibi kullanarak,yavrunun 

saldığı ipekle iki yaprağın uçlarını birbirine diker.Acaba terzi karıncalar,bu sanatı 

nerede ve kimden öğrenmişler?” 

  

                                                                                                          Mehmet  ÖZÇELİK 

                                                                                                               04-09-200  
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[1] Neml.17-19. 

[2] Bak.Sözler.B.Said Nursi.298. 

[3] Age.320. 

[4] Şulalar.363. 

[5] Lemalar.305. 

[6] Şualar.12,759. 

[7] Sözler.703. 

[8] Lemalar.51,244.Mesnevi-i 

Nuriye.221. 

[9] Mektubat.366. 

[10] Age.469. 

[11] Mesnevi-i Nuriye.181. 

[12] Mesnevî-i Nuriye 196. 

[13] Mesnevî-i Nuriye.217. 

[14] Tarihçe-i Hayat.82. 

  

  

         KÂFİR OLARAK OTURDU,MÜSLÜMAN OLARAK KALKTI 

  

            Bağdat’ta İmam-ı Âzam hazretlerinin davetli bulunduğu bir sofrada bir de gayr-

ı Müslim vardı.İmam-ı Âzamın güzel adetlerindendi;sofra esnasında yalnız yemekle 

meşgul olmaz;aynı zamanda yemeğin hakkını vermek için insanı düşündürecek çok 

faydalı yemek sohbetleri de yapardı. 

            Bir çok yerde sofra adabı ile ilgili olarak pek yanlış bir telakki vardır.Sofranın 

başında küskün küskün oturmayı ve konuşmamayı adeta sofra adabındanmış gibi 

zannederler.Halbuki adab kitaplarımızda hususan ev sahibimizin sofrada 

konuşması,latifeler yapması misafirlerinin daha emniyetli yiyip içmeleri için teşvik 

edilmiştir.Yeter ki konuşurken dikkatli olunsun,karşımızdakilere yemek kırıntıları 

sıçratılmasın. 

            İmam-ı Âzam sofrada adeti veçhile nimetlere dikkat çekiyor,bakınız,sofradaki bu 

nimetlerin hepsinin kaynağı,hava,su ve toprak olduğu halde,her birisinin 

rengi,tadı,kokusu başka başkadır.Bu nimetleri yerken,bunların hakiki sahibi ve 

sanatkârı olan Cenâb-ı Mevlayı düşünerek vücudumuzun muhtaç olduğu gıdaları bizim 

için yaratan Allahımıza şükretmeyi unutmayacağız.Esasen,yemeğe başlarken,besmele 

çekmek,yemek esnasında böyle şeyleri düşünmek,sonunda elhamdülillah 

demek,nimetlere karşı bir şükür borcumuzdur.Çocuklarımızı buna 

alıştırmalıyız.Çocuklara ayrıca nasibten,rızıktan bahsedilmeli.Cenâb-ı Hakkın bizi 

yaratırken nasibimizi,rızkımızı da takdir buyurduğunu,bize düşen şeyin onu elde etmek 

için Allahın verdiği akıl,fikir ve bedeni hücü kullanmak olduğunu,anlamaktır. 

            Dünyada nasibimizi elde etmek için çalışıp çabalamamız emrolunmuştur.Fakat 

bu nimetlerin daha  güzelleri cennette hiçbir çalışma yapmadan bize Cenâb-ı 

Mevlamızın kudretinden ihsan olunacaktır.Orada yemek içmeyi,aklımızdan 

geçirdiğimiz her şey hemen önümüzde bulunacaktır.nasibsiz bir lokma yenemez.Hiç bir 

kimse de nasibini alamadan dünyadan ayrılmaz.Fakat biz,çalışıp,helalinden nasibimizi 

kazanmakla mükellefiz. 

            İnsanın bir yerde yiyeceği ekmeği,içeceği suyu kendisini çeker götürür.Elimizde 

olmayarak ille de onu bulur,yeriz ve içeriz.”Bakınız,bugün nasibimiz bizi buraya çekip 

getirdi.”deriz. 
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            Herkes gibi gayr-ı Müslim de İmam-ı Âzamın sohbetini dinliyordu.Artık sabrı 

taşmaya başladı.İmam-ı Âzamam dönerek:”Ya İmam!Siz de her şeyi,her meseleyi kendi 

dini zaviyenizden izah etmeye kalkışırsınız.Nasib rızık da nedir?Ben böyle şeylere 

inanmam.Bunları akla da uygun bulmam.Buraya geldik,buradaki yemekleri 

yiyiyoruz,gelmesek,evimizdekini yerdik.” 

            İmam-ı Âzam soğukkanlılığını muhafaza ederek,”iyi ya,işte nasibimiz olduğu 

için,bizi buraya çekti,getirdi.Hatta buraya gelmiş olmamız bile yetmez.”nasibimiz 

değilse,kopardığımız lokmayı ağzımıza götüremeyiz,ağzımıza götürsek 

yutmayız.”Bunun üzerine,kâfir büsbütün kızdı,sinirlendi ve alel acele bir lokma ekmek 

koparıp İmam-ı Âzam’a doğru döndü:”İşte bu lokmayı kopardım,yiyeceğim.Bunu 

yememe hangi kuvvet engel olabilir?”Fakat o bunu söylerken,bir taraftan İmam-ı 

Âzama sert sert bakıyor,öbür taraftan lokmayı tuttuğu eli titriyordu.Büyük 

imam:”Evet”dedi.”İmanla ve ısrarla söylüyorum,nasibiniz değilse,siz bu lokmayı 

yutamıyacaksınız.”Gayrı müslimin eli titremekte iken,oralarda dolaşmakta olan bir 

kedi bu lokmanın kendisine tutulduğunu zannetti ve onun elinden kapıp 

uzaklaştı.Böylece kedi imam-ı Âzamın imdadına yetişmiş oldu. 

            Gayrı Müslim bu manzara karşısında neye uğradığını şaşırır,kolu kırılmış 

gibi”Pat”diye dizinin üzerine düşer.Kısa bir müddet şaşkınlaşıp kalır.Sonra kendine 

gelince şöyle der,”Ya imam!Şimdi anladım ki sizin her sözünüz haktır,bizim her 

itirazımız ise bu kabil inattan başka bir şey değildir.Şu anda Müslüman olmaya karar 

verdim.Fakat sofranın sonunu beklemeye tahammülüm yoktur.Ne olursun bana hemen 

telkini yap”der.”Peki sen de sofradan sonra hemen boy abdestini alırsın”der ve kelime-i 

şehadet getirir.Böylece İmam-ı Âzam hazretlerinin sofrasına kâfir olarak oturan 

kimseler Müslüman olarak kalkarlar.Cenâb-ı Hakkın bizi de bu büyüklerimiz gibi 

başkalarının hidayetlerine vesile kılmasını dileriz.”(Sohbetler-Hatıralar-kitabından) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MENKIBELERDEN İBRETLER Mustafa Bahadıroğlu  

 

NE MASUM NE GÜNAHKAR  

 

İsa A.S. zamanında, hayatını bilgisizlik ve azgınlıkla geçiren, taş yürekli fakat cesur bir 

günahkâr yaşardı. Şeytanı bile kendisinden uzaklaştıracak kadar pisti. Günlerini günah 

ve kötülükle kirletir, kimse rahat yüzü görmezdi onun yüzünden. Kendini beğenmişlikle 

dolu kafasında ne beyin, ne de akıl vardı. Yüzü günahtan kömür gibi siyahlaşmış, doğru 

yola yabancılaşmıştı.  

 

İsa A.S. çölden dönüyordu.  

 

Ömrünü Allah’a kullukla süslendiren bir âbidin evine uğradı. İnsanlarla görüşmeyen ve 

odasından çıkmayan âbid, İsa A.S.’ın geldiğini görünce avluda karşıladı onu ve 

ayaklarına kapandı.  

 

Kötülük ve günahkârlıkta şeytanı bile utandıran adam, bir kenarda seyrediyordu 

onları.  

 

Işığa uzaktan bakan pervaneye benziyordu, bu haliyle. İçine bir pişmanlık oku 

saplanıyor, gözlerinden yaşlar süzülüyor, bu ışıklı insanlarla kendi karanlık dünyasını 

kıyaslayarak, isyan ve gafletle geçirdiği ömrüne ağlıyordu. Kendi kendine, ‘eyvah!’ 

diyordu; ‘aldandım, dünyayı sonsuz zannettim, iyilik adına en küçük bir kârım yok. 

Kimsenin bana benzemesini istemem. Ölümüm yaşamamdan daha iyi. Ey yerlerin ve 

göklerin Yaratıcısı! Günahımı bağışla. Esirge beni, merhamet et!’ diyor ve utanç içinde 

başını yere eğiyor, ağlıyordu.  

 

İsa A.S.’ın evine uğradığı ihtiyar âbid gördü adamı. Yüreği kibir ve gurur ateşiyle 

doldu. Kaşlarını çatarak, ‘bu uğursuz neden gözlüyor bizi?’ dedi; ‘yanımıza mı gelmek 

istiyor yoksa? Kendini bizimle aynı makamda mı görüyor? Rezil bir insanda zerre 

kadar iyilik mi olur ki, benimle ve Peygamber’le konuşmak istiyor? Ne olurdu yıkılıp 

cehenneme gitseydi, ölümünü görseydik dünya gözüyle! Ne çirkin bir surat, ne karanlık 

bir yüz öyle! Yarabbi! Diriliş gününde beni bu adamla birlikte haşretme!’  

 

Tam bu sıra İsa A.S.’a Allah’tan vahiy geldi:  

 

‘Biri kulluk, öteki şarap ve günahla sarhoş olan bu bilgin ve bilgisiz kullarımın ikisinin 

de dileğini kabul ettim.  

 

Bu bahtsız adam, ömrünü günah kirleriyle kirletmişse de, o kadar yürekten yakardı ki, 

kötülüklerini bağışladım. Bizim kapımız şefkat ve esirgeyiş kapısıdır. Oraya içtenlikle 

başvuran ve bağışlanmak isteyenlerin duası reddedilmez. Eşiğimize pişmanlıkla yüz 

sürenler ne kadar günahkâr olurlarsa olsunlar, onlara bağış ve ikramda bulunur, 

cennetimize alırız.  

 

Âbide gelince; madem onunla birlikte diriltilmek ve onun bulunduğu cennette yer 

almak istemiyormuş, onun da dilediğini yerine getiriyoruz. Ona söyle, kendisini 

cehenneme, kötü adamı da cennete gönderiyoruz.’  

 

Arkadaş!  



 

Kimin üstü başı temiz, görünüşü güzel ve gösterişli, fakat ahlâkı kötü ve içi pis ise, 

cehennem kapıları ona sürekli açıktır. Anahtarı kötü ahlâkıdır onun.  

 

Allah’ın dergâhında, O’nun büyüklüğü karşısındaki acizlik ve düşkünlük, mağrurane 

kulluktan daha iyidir.  

 

Kendini iyi gören kötüdür. Gerçek kulda benlik olmaz. Kendisinde fıstık içi gibi bir iç 

gören, soğan kabuğundaki zar olduğunu anlar bir gün.  

 

Benlikten vazgeçmeden kul olunmaz. Benliği bırak, Allah’a kullukta özür dileyici ve 

kendini küçük görücü ol.  

 

Hakka karşı iyi, halka karşı kötü olunmakla kulluğa erişilmez.  

 

 

 

KABİRDE KONUŞAN GENÇ  

 

Takva sahibi olmak, hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir 

başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi 

mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa, sonsuz bahar bir adım ötede.  

 

Hz. Ömer’in (R.A.) halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç 

vardı. Hz. Ömer’in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi, Allah ve Rasulü’nün 

(A.S) sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar 

çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü.  

 

Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her 

defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç, Allah 

korkusundan ona iltifat etmiyordu.  

 

Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken, kadın tekrar karşısına çıktı. 

Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç, kadının 

ardı sıra eve girerken birden bire Allahu Tealâ Hazretleri’ni hatırladı ve korkuyla 

dilinden şu ayet döküldü:  

 

“Takvaya erenler (var ya); onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman 

(Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp, hemen gerçeği görürler.” (A’raf/201)  

 

Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin 

önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı 

çıkınca, oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan bir kaçı genci 

tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince, babası:  

 

- Evladım neyin var ne oldu? diye sordu. Oğlu:  

 

- Bir şeyim yok. dedi. Babası:  

 

- Allah aşkına söyle! deyince, oğlu başından geçenleri anlattı. Babası:  



 

- Hangi ayeti okumuştun? diye sordu. Genç, ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir 

de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti 

götürüp göz yaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hz. Ömer’e bildirildi. Hz. Ömer, 

gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve:  

 

- Bana niye haber vermedin? diye sordu. Gencin babası:  

 

- Ey Mü’minlerin Emiri, vakit geceydi. dedi. Hz. Ömer:  

 

- Bizi onun kabrine götürün. dedi. Hz. Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine 

geldiler. Hz. Ömer (R.A):  

 

- Ey filan kişi! Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var. (Rahman/46) 

dedi. Kabirdeki genç konuşup:  

 

- Ya Ömer! Rabbim Cennette bana onları iki defa verdi. diye cevap verdi.  

 

(Hayatü’s-Sahabe)  

 

 

 

DİRİLEN ÖLÜ  

 

Enes bin Mâlik (R.A.) anlatıyor: “Gözleri görmeyen yaşlı bir hanımın Saib adında bir 

genç oğlu vardı. Daha hayatının baharında olan bu delikanlı Medine vebasına 

yakalanmıştı. Uzun zaman hasta yattı. Bir gün delikanlının ziyaretine gittik. Fakat 

maalesef biz orada iken delikanlı ruhunu teslim etti. Bizde gözlerini kapadık ve üzerine 

elbisesini örttük. İçimizden biri annesine:  

 

- Onun için Allah’a dua et. dedi. Annesi:  

 

- Ama o öldü. dedi. Biz:  

 

- Olsun sen yine de dua et. dedik. Bunun üzerine kadın çocuğun ayak ucuna oturdu, 

ayaklarını tuttu ve:  

 

- Allahım, ben isteyerek sana iman ettim. Senden korktuğum için, putları bıraktım. 

Arzumla sırf senin için hicret ettim. Allahım, puta tapanları bana güldürme, gücümün 

yetmeyeceği bu yükü bana yükleme.’ diye dua etti.  

 

Alah’a yemin ederim ki, kadın sözünü bitirir bitirmez, çocuk ayaklarını kımıldatmaya 

başladı. Sonra da yüzünden örtüyü attı. Rasulullah (A.S.) ve annesi vefat edinceye kadar 

da yaşadı.” (Hayatü’s-Sahâbe)  

 

FUDAYL BİN İYAZ  

 

Bugün menkıbelerini ibret ve hayretle okuduğumuz nice büyük zat, yaşadıkları büyük 

dönüşüm sonucunda maneviyat semamızda birer yıldız oldular. Kimi İbrahim Edhem 

gibi dünya sarayını terk edip gönül saraylarında padişah oldu. Kimi de Fudayl b. Iyaz 



gibi eşkıyalıktan evliyalığa terfi etti. Bu dönüşümün adı tevbedir. Herkesi arındırmaya 

yetecek kadar büyük bir okyanus olan tevbe.  

 

Tevbekârların medar-ı iftiharı, verâ ve irfan deryası Ebu Ali Fudayl b. İyaz (Rh.A.), iki 

cihandan yüz çeviren şeyhlerin büyüklerinden olup, himmet ve fütüvvet ehli bir sufi idi. 

Merv, Kufe veya Horasan’lı olduğuna dair değişik görüşler var.  

 

Fudayl b. İyaz, Merv ile Ebiverd arasında eşkiyalık yapardı. Fakat tabiatı hayır ve 

salaha meyilli idi. Soygun yaptığı kafilede bir kadın bulunacak olsa ona ilişmez, fakirin 

malını gasbetmezdi. Sahranın ortasında bir çadırı vardı. Adamları soydukları her 

kafilenin malını önüne getirirler, o da dilediğini kendine ayırırdı.  

 

Bir gün muazzam bir kervan çıkageldi. Eşkiyalar kervanın gelmekte olduğunu fark edip 

hazırlık yaptılar. Kervanla birlikte gelen bir kişi haramilerin sesini işiterek, kafiledeki 

ağaya haber verdi. Ağa da haramilerden gizlemek için yanındaki altınları alıp çöle 

açıldı. Orada bir çadır gördü. Çadırda sırtına aba giymiş biri oturuyordu. Bu 

Fudayl’dan başkası değildi.  

 

Durumdan haberdar olmayan ağa altınları ona emanet etmek istedi. Fudayl altınları 

çadırın içinde bir köşeye koymasını söyledi. Ağa da altınları bırakıp geri döndü. 

Kervanın yanına varınca haramilerin bütün kervanı soyduğunu gördü. O da geriye 

kalan bir kaç eşyasını toplayıp, çadırın yolunu tuttu.  

 

Oraya vardığında bir de ne görsün! Eşkiyalar oturmuş malları taksim ediyorlardı. 

Adamcağız bir ah çekti ve, “demek altınlarımı haramilerin eline teslim etmişim!” diye 

hayıflandı. Geri dönmek isterken Fudayl onu gördü ve “gel!” diye seslendi. Oraya 

varınca Fudayl, “senin burada ne işin var?” diye sordu. Ağa: “Emaneti almak için 

gelmiştim de...” dedi. Fudayl, “nereye koyduysan git oradan al.” dedi. Adam gitti ve 

altınları koyduğu yerden aldı. Yoldaşları Fudayl’a: “Biz bu kervanda hiç nakit 

bulamadık, sen ise bunca nakdi iade ediyorsun!” dediklerinde Fudayl:  

 

- “O, hakkımda hüsnüzan besledi ve ben de Allahu Tealâ hakkında hüsnüzan 

besliyorum. Ben onun hakkımdaki hüsnüzannını doğru çıkardım. Ola ki Allahu Tealâ 

da benim kendisi hakkındaki hüsnüzannımı doğru çıkarır.”  

 

Naklederler ki, Fudayl (Rh.A.) ilk zamanlarında bir kadına aşık olmuştu. Eşkiyalıktan 

her ne elde ederse ona gönderirdi. Zaman zaman da yanına gider konuşur, ağlardı. Bir 

defasında yine akşama kadar gönül eğlemiş, tırmandığı duvar üzerinde kadınla 

muhabbet ediyordu.  

 

Bu esnada oradan geçmekte olan kervanda bulunan bir hafız şu mealdeki ayeti okur: 

“Allah zikredildiği zaman, iman edenlerin kalplerinin saygıyla yumuşayacağı zaman 

halâ gelmedi mi?” (Hadid/16)  

 

Okunan bu ayet bir ok gibi Fudayl’ın yüreğine saplanır. Ta derinden yaralar. “Geldi, 

geldi... Hatta geçti bile!” diye söylenir. Şaşkın ve mahcup olur, yerinde duramaz. 

Günahlarına içten bir şekilde tevbe eder. Bundan sonra ağlaya ağlaya, diyar diyar 

gezerek, haksızlık yaptığı kişilerden af ve helallik diler.  

 

Fudayl, işte böyle mahcup ve mahzun dolaşırken, Ebiverd’de onu gören bir Yahudi, 



kendi yoldaşlarına: “İşte şimdi Muhammedîler ile eğlenmenin zamanı geldi.” der. Sonra 

Fudayl’a, “eğer sana hakkımı helal etmemi istiyorsan, falan yerdeki filan kayalık tepeyi 

kaldır, yerini dümdüz et.” diye bir şart ileri sürer.  

 

Tepe gayet büyüktür. Fudayl, bu tepeyi gece gündüz demeden kazmaya başlar. Nihayet 

bir seher vakti bir rüzgar çıkar. O rüzgar, kayalık tepeyi yerinde hiçbir şey yokmuş gibi 

dümdüz bir hale getirir. Bu manzarayı gören Yahudi bu defa, “malımı iade etmedikçe 

hakkımı sana helal etmeyeceğim, diye and içmiştim. Benim şu yastığın altında altınlarım 

var. Şimdi, sana hakkımı helal edebilmem için onları al bana ver.” der. Aslında yastığın 

altına çakıl taşı vardır ve maksadı da Fudayl’ı denemektir. Ama Fudayl, elini yastığın 

altına sokarak bir avuç altın çıkarıp Yahudi’ye verir. Bu defa Yahudi, “sana hakkımı 

helal etmeden evvel bana İslâm’ı arzet.” der. Fudayl, “bu ne hâl böyle?” deyince 

Yahudi: “Ben seni imtihan ettim, aslında yastığın altında çakıldan başka bir şey yoktu. 

Elinde çakılın altın olduğunu görünce anladım ki, samimisin ve dinin de haktır.” der ve 

müslüman olur.  

 

Fudayl b. İyaz (R.A.), daha sonraları hanımıyla birlikte Mekke’ye gitti. Orada evliyanın 

halkasına katıldı. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin sohbetlerine iştirak ederek ilim tahsil 

etti ve hadis rivayetinde bulunacak kadar ilimde derinleşti.  

 

Eski eşkıya Fudayl, sonraki hayatında artık bir hikmet, marifet ve hakikat pınarıdır. 

Mekkeliler yanına gelip sohbetinde bulunmaya gayret ediyorlardı. Kerametleri herkes 

tarafından biliniyordu. Uzak mesafelerden onu ziyarete gelenlerin haddi hesabı yoktu. 

Halife Harun Reşid de sohbetinde bulunmuştu.  

 

Nihayet h.187/m.803 yılında vefat etti.  

 

(Kuşeyrî Risalesi, Keşfu’l-Mahcub, Tezkiretü’l-Evliya, Nefahat, Vâkıât-ı Üftade)  

 

  

  

                                                        ŞAİR NÂBİ VE ŞİİRİ 

  

            “Peygamber aşığı Nâbi,padişah IV.Mehmet döneminde hacca gitmek üzere bir 

kısım devlet erkânıyla birlikte yola çıkar.Kafile Medine-i Münevvereye 

yaklaşmıştır.Vakit gecedir.Rasulullah Efendimize bir an önce ulaşma özlemiyle 

Nâbi’nin gözüne uyku girmemiştir.Fakat kafiledeki bir paşa,hem de ayaklarını kıbleye 

karşı uzatmış,uyumaktadır. 

            Hz.Peygamberin (SAM) beldesinde,edebe aykırı böyle bir gaflet halini bir türlü 

hazmedemeyen ve çok üzülen Nâbi,içinden gelen bir ilhamla..”irticalen şu kasideleri 

söylemeye başlar: 

            Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu 

            Nazargâh-ı ilâhidir,Makam-ı Mustafa’dır bu 



            Felekde mâh-i nev,Bâbusselâm’ın sîne-i çâkıdır 

            Bunun kandili Cevzâ,matla’ı ziyâdır 

            Habib-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazilette 

            Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu. 

            Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil 

            Amâdan açdı mevcûdât tûtiyadır bu. 

            Muraât-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha 

            Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyadır bu Ey Nâbi. 

  

                                                           AÇIKLAMASI 

            “Burası Allah’ın sevgilisinin beldesidir. 

            Cenâb-ı Hakkın nazar buyurduğu,Ravza-i Nebidir. 

            Bu gökteki yeni ay,Bâbusselâm’ın kapısının yüreği yanık âşığıdır. 

            Ayın kandili Cevzâ yıldızı bile ışığının nurunu ondan almaktadır. 

            Burası,Allah (cc)’ın sevgilisinin ebedi istirahatgâhının,türbesinin bulunduğu 

yerdir ve fazilet bakımından Cenâb-ı Hakkın arşının bile üstündedir. 

            Bu toğrağın ziyâsından,yokluğun karanlıkları ortadan kalktı.Bütün 

yaratılmışların görmeyen gözleri açıldı,çünkü bu toprak,gözlere şifa veren sürmedir.Bu 

dergâha edeb ölçülerini gözeterek gir;çünki burası meleklerin tavaf ettiği ve 

peygamberlerin tecelli ettiği bir yerdir.” 

             

            “Ravza-i Mutahharanın minarelerinden sabah ezanı okunmaktadır.Müezzin 

ezanın ardından Türkçe bir kaside okumaya başlar.Nâbi,dikkat eder,okunan kendi 

şiiridir.Hemen minarenin kapısına koşar.Müezzine,”Allah aşkına,okuduğun bu kasideyi 

nereden öğrendin?”der.Müezzin şöyle cevab verir:”Bu gece rüyamda Efendimizi (SAM) 

gördüm,bana dedi ki:”Y müezzin kalk yatma.Benim ümmetimden bana aşık bir zat 

benim kabrimi ziyarete geliyor.Muhabbetinden benim için şu kasideyi söylemiştir.İşte 

bu cümlelerle minareden onu istikbal et”dedi.Ben de hemen kalkdım.Abdest 

aldım.Peygamberimizin iltifatına mahzar olan aşık acaba kimdir diye düşünerek 

minareye koştum.Öğretildiği gibi okudum.” 

            Nâbi,”Ümmetimden mi dedi?”diyerek sevincinden oracığa bayılıp düşer.” 



            (Bir rivayete göre tüm Medine camilerinin minarelerinden tüm müezzinler 

birbirinden habersiz olarak aynı kasideyi okurlar.) 

  

                                                                                                          Mustafa Aydın 

  

  

                                               BÜYÜK  MİSAFİR 

  

         Resuli Ekrem efendimiz,Medine-i Münevvereye hicret buyurdukları gün,Medine 

Müslümanlarını bir heyecan sarmıştı. 

            “Acaba Allah’ın resulü ve iki cihanın efendisi kimin evinde misafir olacaklardı?” 

            Bu şerefin kendilerine nasib olması için,her Müslüman çeşitli çareler 

düşündü.Bazıları,resulü erkemin devesine işaret ediyor,bazıları da kapılarının önüne 

yeşil otlar koyarak resulullahı sırtında getiren deveyi kapıları önüne çekmek 

istiyorlardı. 

            Bunların hiç birinin de faydası olmadı.Çünki  Allah’ın resulünü,Mekke’den 

medine’ye kadar sırtında taşımış olan mübarek devenin ipi,Hz.Cebrailin elinde idi.Onu 

çeke çeke Ebu Eyyüb-un hanesi önüne getirdi. 

            Şimdi bütün gözler Ebu Eyyub’da... 

            Ashab arasındaki konuşmalar,şu şekilde cereyan etmektedir: 

            -“Ebu Eyyub’un bu kadar büyük bir insan olduğunu bilmiyorduk..Sessiz sedasız 

dururdu,fakat iç alemi zengin,resuli erkeme hepimizden fazla bağlı imiş...” 

            Resulullah (SAM),Ebu Eyyub’un ahşab evinin alt katına teşrif buyurdular...Üst 

katında ise Ebu Eyyub’un kalmasını mrettiler.Yatsı namazı kılınmış,bütün Medine 

kâinatın en mesud hadisesine sahne olmanın huzuru içinde tatlı bir sükuta 

dalmıştı.Fakat Ebu Eyyub’da heyecan son haddinde idi.Oturmuyor otursa 

kalkmıyor,kalksa ayağının altındaki tahtalara basamıyor,ailesi ile tek kelime olsun 

konuşamıyordu... 

            Nasıl oturabilirdi?Alt katta kâinatın efendisi vardı.Nasıl kalkabilirdi?İki cihanın 

övünç kaynağı on gündür yol yürümüş,ilk istirahatını bu evde,hem de evin alt katında 

yapmaktaydılar...Aşağıya bir toz zerresi olsun düşebilir,iki cihan serverini rahatsız 

edebilirdi.Bu hislerle düşünüp durdu.Ve kimse ile tek kelime olsun konuşamadı.Çünki o 

güne kadar gece rüyasında,gündüz hayalinde  seyrettiği fahri kâinat artık o gün 

hakikaten kendi evine inmişti...Ya onu uyandırarak istirahatini zedelemiş olursa...ne 

olurdu sonra?.. 



            Velhasıl o gece ne Ebu Eyyub,ne de onun muhtereme refikası (eşi) asla 

uyuyamadılar.Uyumak ne kelime?İkisi de diz çöküp oturdukları seccadeleri üzerinde 

sabahladılar. 

            Güneş,altın sarısı ışıklarını mukaddes Medine ü<zerine salarken Ebu Eyyub’un 

ilk işi Resul-i Erkemden evin üst katına çıkmasını istirham etmek oldu... 

            “Ya Rasulullah,siz alt katta iken,bizim yukarıda yaşamamıza imkân yok.Lütfen 

yukarıya teşrif buyurun,alt kat bize kâfi gelir.” 

            Bu ricasını ısrarla tekrar ettiği için istirhamı kabul edildi ve Allah’ın resulü üst 

kata çıktılar... 

            Fahri kâinat efendimiz,burada misafir kaldıkları sekiz ay müddetince Ebu 

Eyyub’un evi bir ziyafetgâh oldu.Ashabın her biri bir hediye ile buraya gelir,resuli 

Ekrem efendimizin sofrasını yemeksiz bırakmazlardı...Onlarla birlikte hicret etmiş 

muhacirler de bu sofrada buluınurlardı.”(A.Şahin) 

  

                                                    MİSVAKTAKİ ON HASLET 

  

“Ey ümmetim misvak kullanınız.Muhakkak ki onda on haslet vardır: 

1)Misvak kullanmak ağzı temizler. 

2)Allah hoşnud ve razı olur. 

3)Melekleri sevindirir. 

4)Gözün görmesini keskinleştirir. 

5)Dişleri beyazlaştırır. 

6)Çürümeleri önler. 

7)Diş paslarını yok eder. 

8)Yemeğin hazmını kolaylaştırır. 

9)Balgamı keser. 

10)Misvak kullanılarak kılınan namazlar sevab bakımından kat kat olur.” 

  

  



                                                NE   KADAR KOCAMANSA.... 

 

Ne Kadar Kocamansa O Kadar İyi (Barry Spilchuk)  

 

Karen ve ben,oğlumuz Michael’in anaokulunu ziyarete gittiğimiz o gün kendimizi 

günün ana babası gibi hissetmiştik. Bize sınıfını gezdirirken ve arkadaşlarıyla 

tanıştırırken çok eğlendik. Kesme,yapıştırma,dikme aktivitelerine katıldık. Günün en 

güzel kısmını kumlarlar oynayarak geçirdik. Tam bir cümbüştü.  

 

‘Halka olun’ diye seslendi öğretmenleri. ‘Hikaye anlatma zamanı.’ Ortada ayakta durup 

sırıtmamak için Karen ve bende yeni arkadaşlarımızla halka oluşturduk. ’Kocaman’ 

adlı hikayeyi bitirdikten sonra, öğretmen ‘Size kendinizi ne kocaman hissettiriyor ‘diye 

sordu.  

 

‘Böcekler bana kendimi kocaman hissettiriyor’ dedi çocuklardan biri. Diğeri 

‘karıncalar’ diye seslendi. Bir diğeri de ‘sivrisinekler’ diye bağırdı.  

 

Öğretmen sınıfı düzene sokmak istiyordu. Ellerini kaldıran çocuklara söz hakkı 

veriyordu. Sonra küçük bir kız çocuğunu işaret ederek,’Evet güzelim,sana kendini ne 

kocaman hissettiriyor?’ diye sordu. Çocuğun yanıtı ‘Annem’ oldu.  

 

‘Annen sana kendini nasıl kocaman hissettiriyor’ diye sorguladı öğretmen. ‘Çok basit’ 

dedi minik kız, ‘Beni kucaklayıp,seni seviyorum Jessica diyerek’.  

 

  

  

                            MEZARA BOŞALAN ÇÖP ÇUVALLARI 

  

         “Bir müezzinim vardı.Tam 23 sene beraber çalışmıştık.Vazifesinin manevi 

mesuliyetinin idrâki içinde,ehl-i takva ve fevkalade halim,selimdi.Bu ulvi 

meziyetlerini,bülbül misal sadâsından da anlamak mümkündü.Daima tebessüm 

eder,sıkça ölümü tekrarlar,bizlere de hatırlatırdı. 

            Bir gün camiyi temizlerken,garib bir hareketine şahid olmuştum.Camiyi 

süpürdükten sonra,topladığı tozları,çerçöpü,bir kağıt parçasına sarmış,cebine 

koymuştu.Sonradan çöpe atacağını tahmin ederek,fazla aldırmamıştım. 

            Nihayet,camiyi her temizleyişinde,onu takib etmeye karar verdim.Fakat yine 

gördüklerim farklı şeyler değildi.Her defasında,topladığı tozları,cebinden çıkardığı bir 

kağıt parçasına sarıyor,itina ile cebine yerleştiriyordu.Caminin yanındaki çöp 

bidonun,neden devamlı bomboş durduğunu,böylece öğrenmiş gibiydim. 

Bazı tahminlerim olduysa da,onun bu hareketinin hikmetli sebebini 23 sene 

düşünüp durduğum halde,çözememiştim.Kaç kere,kendisine sormayı niyetlendim.Fakat 



bir türlü cesaret edemiyordum.Bir gün mutlaka tefsir olunur diyerek,izahını,en büyük 

müfessir olan zamana havale ettim… 

Yıllar sonra,emekliliğim yaklaşmıştı.Bir Cuma akşamı,hastalandığını 

söylediler.Ziyaretine gittiğimde,sekerâttaydı.Her halde,ikimiz beraber emekli 

olacaktık.Ben imamlıktan,o da dünyadan… 

Çocuğu olmadığı için,baş ucunda hanımından başkası yoktu.Konu komşu,bu 

evde kıyamet bile kopsa,yine duymazlardı.Hasılı,müezzinimin  sade ve çok sakin bir 

hayatı vardı.Camiden eve,evden camiye…Hırıltılar başlayınca,doktor çağırmaktan vaz 

geçip baş ucuna diz çöktüm.Galiba,beklenen misafir gelmişti.Şehadet kelimeleriyle, 

hanımının bana uzattığı tastaki suyu,küçük bir çay kaşığıyla,devamlı açılıp kapanan 

ağzına aktarmaya çalışırken,birden hareketlendi.Sanki,az önceki şahıs kendisi 

değildi.Yarım uzanmış bir şekilde doğrulduktan sonra,gözlerini açarak,zafer kazanmış 

yiğit cesaretiyle konuşmaya başladı: 

“Vaktim doldu,gidiyorum.Beni,siz yıkayacaksınız.Yalnız,defnederken,şu üç 

çuvalı üzerime boşaltmadan toprak dökmeyeceksiniz.Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve 

eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh.” 

Heyecandan,birazcık korkudan,yıldırım çarpmışa dönmüştüm.O anda,rica 

edip,azraile teslim olabilmek için,ne olsa yapardım.Böylesini de,ilk defa 

görmüştüm.Yanımda,hiçbir şey olmamış gibi,gayet sakin ve aldırışsız bir rahatlıkta 

duran müezzinimin hanımı,kocası için getirdiği içi su dolu tası,korkudan titreyen 

dudaklarıma yanaştırıyordu.Zira,görünürdeki halim,ölmek üzere olan kocasındakinden 

daha endişe vericiydi.Neticede,başımdan aşağı süzülen buz gibi suyun tesiriyle kendime 

geldim.Derhal,söz konusu çuvalların yanına yaklaştım.Evet, 23 senelik merakım,şimdi 

sona ermişti.Ağzına kadar dopdolu çuvalların içinde,23 yıldır temizlediği caminin 

tozlarını biriktirmişti. 

Vasiyeti üzerine,kendisine ve son hadiseden sonra da hanımına veli nazarıyla 

baktığım muhterem müezzinim mübarek cesedini yıkamak şerefine mahzar 

olmuştum.Camimizde namazını kıldıktan sonra vakti dolan herkesin taşındığı mezarlığa 

onu da taşıdık.Cesedi kabre yerleştirip üzerine de 23 yıllık hazinesini 

dökerken,müezzinimin ulaşacağı manevi mertebeleri düşünerek haline 

imreniyordum…”(Abdulkadir Akgündüz.Sur.Eylül.89) 

  

                                      MEHMED’İN   DÖNÜŞÜ 

  

         Saçtan yapılmış bir su deposuydu.Evin inşa edildiği günlerde takılmış ve 25 yılı 

aşkın süredir çürümeden dayanmıştı. 

            Fakat,ah o yalnızlık yok muydu? 

            Koskoca çatının içinde tek başına olması yetmiyormuş gibi bir de gün ışığından 

mahrum bulunması,işini iyice güçleştiriyordu. 



            Su deposu,takıldığının ikinci senesinde yalnızlığını kısmen de olsa gidermenin 

yolunu bulmuş ve kendisine bağlanan boruya: 

            -Ucundaki musluğa rica et,demişti.Evin içinde neler olup bittiğini,arada bir bize 

aktarıversin. 

            Deponun bu teklifi zor da olsa kabul edilmiş ve musluktan aldığı haberler,onun 

karanlık dünyasını aydınlatmaya başlamıştı.Artık depo,bazen suyunun neden birkaç 

saat içinde tükendiğini çok iyi biliyordu.Bunlardan ilki,Kurban Bayramı’na 

rastlamıştı.Ev,tepeden tırnağa temizlenmiş ve kesilen hayvan için bol su 

gerektiğinden,depoyu kısa sürede boşaltmıştı.Üç ay sonra musluktan,ev sahibinin düğün 

yapacağı haberini aldı.Ve düğün günü tıka basa dolu olduğu halde,gelen kalabalığa 

ancak iki saat dayanabildi.Depo,böyle günlerde elinden geldiği kadar idareli olmaya 

çalışıyor ve suyunu azar azar göndermeye gayret sarfediyordu.Öyle yaptığında,tekrar 

suyla dolana kadar huzurlu kaldığını fark etmişti. 

            Su deposu,çatıdaki dördüncü senesinde musluktan sevinçli bir haber daha 

aldı.Evde artık üç kişiye hizmet edilecekti.Sahiplerinin nur topu gibi bir erkek çocukları 

dünyaya gelmiş ve ona dedesinin ismi verilmişti:Mehmed. 

            Birkaç gün sonra musluktan: 

            -Mehmed’i Yıkıyorlar,müjdesini duyduğunda,sevinci daha da arttı.Onun ilk 

banyosu için büyük bir titizlik göstermeli ve suyunun en berrak kısmını 

göndermeliydi.Depo,daha sonraki günlerde de,onun bezleri için aynı titizliği göstermeyi 

ihmal etmedi ve Mehmed’in büyümesini,adım adım soruşturdu.Musluktan aldığı 

haberlerle saçlarının uzamasını,emeklemesini,yürümeye başlamasını ve okula gitmesini 

hayalinde canlandırarak kendisini avutuyor ve Mehmed’i görmüş gibi oluyordu. 

            Yıllar,böylece akıp gitti.Su deposu yaşlanmış,Mehmed ise yağız bir delikanlı olup 

askere gitmişti.Depo sanki ilk defa yalnızlık çekiyor ve ona kavuşmak için,suyunun her 

damlasıyla dua ediyordu. 

            Mehmed’in dönmesi bir hayli gecikti. 

            Ve günün birinde su,her zamankinden fazla kullanılmaya başlandı.Evdeki 

faaliyet,yaşlı deponun gözünden kaçmamıştı. 

            Sebebini musluğa sorduğunda,yirmi yıl önceki gibi: 

            -Mehmed’i Yıkıyorlar,cevabını aldı. 

            Doğu sınırında askerlik yaparken,vatan hainlerinin kurşunlarıyla vurulan 

Mehmed’i yıkıyorlar.”(Cüneyd Suavi) 

  

                                           

 



  NASIL   ALDANIYORLAR? 

  

         Seksen vagonlu bir tren düşününüz.Bu vagonlardan her birini bir öndeki vagonun 

çektiği söylenebilir.Fakat iş lokomotife dayandığında,artık”Lokomotifi kim 

çekiyor?”diye bir sual sorulamaz.Zira,çeken fakat çekilmeyen bir lokomotif 

olmazsa,trendeki nizam bozulur ve hareket meydana gelmez. 

            Diğer taraftan bir elma,elma fabrikası olan ağacında yapılmaktadır.Bu ağaç 

ise,kâinat fabrikasında icad edilmiştir.Eğer elma ağacının da,kâinatın da, nihayetsiz bir 

ilim ve kudret sahibinin eseri olduğu kabul edilmezse kâinat fabrikasına da bir 

fabrika,o fabrikaya da başka fabrika icabedecek ve mesele bir noktaya 

dayandırılamadan sürüp gidecektir. 

            Bir er emri onbaşıdan,o da yüzbaşıdan ve nihayet baş kumandan da,emri 

padişahtan alır.”Ya padişah emri kimden alıyor?” şeklinde bir soru sorulamaz.Zira 

padişah da birinden emir alsa,o da raiyet derecesine iner ve onun emir aldığı zat 

padişah olur.Yani emir veren,fakat emir almayan bir zatın varlığı muhakkaktır ve o da 

padişahtır. 

            Verilen misallerden anlaşılacağı gibi,mahlukatın birbirini silsileler halinde 

meydana getirmesi mümkün değildir ve onları yaratan fakat kendisi yaratılmamış olan 

bir kudretin varlığı zaruridir. 

            Evet,bu hakikatlar,bütün açıklığıyla ortada dururken,Cenâb-ı Hakkı (haşa) kim 

yarattı! Diye,sual soranlar,sadece cahilliklerini ortaya koymuş olacaklardır. 

  

                                                                    MEKTUB 

    Çocuk babasından aldığı harçlığı vaktinden önce bitirmiş ve günlerdir istediği top için 

yeterli parayı biriktirememişti.Birkaç hafta sonra yaz tatiline girecek olması,onu bu 

konuda endişelendirip yeni kaynaklar aramaya sevkediyordu. 

    Evlerine gelen son aylık dergide,"Her hizmetin bir ücret karşılığı 

olduğunu"okuyunca,sevinçle havaya sıçradı.Bu a göre ailesine yaptığı yardımlarında 

elbette bir karşılığı olmalıydı. 

    Çocuk bu fikirle hemen harekete geçip gördüğü işlerin listesini çıkardı ve bunların 

yanına da ücretlerini yazdı. 

    Fırından ekmek almak için bin,çöp dökmek için iki bin,annesiyle pazara gitmek için 5 

bin lira hiç de fazla sayılmazdı. 

    Aylık toplam 80 bin lira tutan listeyi imzalayıp annesinin çantasına koyduğunda,bu 

akıllıca keşfinden dolayı gözleri parlıyordu. 



    Çocuk ertesi gün,yatağının başucunda 80 bin lira ile birlikte küçük bir kağıt parçası 

buldu.Kendi hazırladığı listeye benzeyen ve annesinin imzasını taşıyan kâğıtta: 

    "Seni hayatım pahasına dünyaya getirmemin,yıllarca bezlerini yıkamamın,bin bir 

güçlükle besleyip büyütmemin karşılığı sadece sevgindir ve yanağından aldığım bir 

öpücüktür."yazıyordu. 

    "Kazandığın parayı,güle güle harca yavrum."   (Cüneyd Suavi.Hayatın İçinden 

Hikâyeler.sh.51) 

  

                                               MAYMUN   HUYLULAR 

  

         İnanmayanlar,inatta maymun huyludurlar.Huy ise insanın içinde bir afet. 

            İnsan ne yaparsa,maymunda ondan görür,taklid eder. 

            Maymun,ben de insan gibi yaptım zanneder.O cahil hayvan,aradaki farkı nerden 

bilecek? 

            İnsan,emre uyduğu için yapar;ötekiyse iant olsun diye.Sen,inatçının başına 

toprak saç… 

            Münafık,müminle beraber namaza durur.Fakat gösteriş içindir bu,ibadet için 

değil. 

            İnananlar (müminler),farkında olmadan ikiyüzlülerle (münafıklarla) birlikte 

hareket ederler.Namazda da,oruçta da,hacda da,zekatta da bu böyle. 

            Sonunda,inananlar kazanır.İkiyüzlülerse perişan olur gider. 

            Her biri,kendi makamına gider,kendi ismine uygun biçimde yürür. 

            Onu”mümin)diye çağırırlar,ruhu hoşlanır.”Münafık”derlerse,sertleşir,ateş 

kesilir. 

            Mümin isminin sevilmesi,imanın sevilmesindendir.Bununkinin kötülenmesiyse, 

münafıklığın nefretinden… 

            “Mümin”kelimesinin harflerinde bir büyüklük yoktur.”Mümin”sözü,ancak özü 

tarif içindir. 

            Birisine”münafık”desen,içini akrep gibi yaralar o kötü ad. 

            Deniz suyunun acılığı kabından olmadığı gibi,kötü adın çirkinliği de harflerinden 

değil… 



            Harf kaba benzer,ondaki mana ise suya.Mâna denizi ise,Allah’ın yanında 

bulunan kitabın aslı (Ümmü-l kitab)dır. 

            Yan yana acı ve tatlı denizler vardır dünyada.Aralarına öyle bir perde gerilmiştir 

ki,birbirine karışmaz o iki deniz. 

            Fakat,o denizler bir kaynaktan coşup akmakta.Sen ikisinden de geç;yürü git o 

kaynağa.”(Mevlana) 

             

  

                                   KARDEŞİNİ NEFSİNE TERCİH 

  

         Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayete göre bir adam Nebi(s.a.s) Efendimize geldi ve. 

-Ya Resulullah,açlıktan tahammülüm kalmadı,diye şikayet etti. 

            Resulullah(s.a.s)’de Ebu Hureyreyi bu adama ikram etmeleri için hane-i 

saadetlerine gönderdi.Ümmühat-ı müminin de”Bizim yanımızda sudan başka bir şey 

yoktur”dediler.Yani ne ekmek ne de katık var,dediler.Hemen geri dönen Ebu Hureyre 

Rasul-i Ekrem(s.a.s)’e durumu anlattı.Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz 

yanında bulunan ashaba: 

            -Şu açı kim yemeğine ortak eder?buyurdu. 

            Ensardan bir kişi ayağa kalktı ve:”Ben,dedi.Misafiri alıp evine götürdü.Ailesine 

hitaben: 

            -Haydi resul-i Erkemin misafirini ağırla,dedi.Fakat kadın: 

            -Çocukların yiyeceğinden başka evimizde bir şey yok ki,diye cevab verdi.Kocası: 

            -O yemeği getir,ışığı yak,çocukları da uyut,dedi. 

            Kadında akşam yemeği yenileceği sırada yemeği hazırladı.Işığı yaktı.Çocuklarını 

da uyuttu.Sonra kalkıp kandili düzeltir gibi oynatıp söndürdü.Böyle karı koca kendileri 

karanlıkta misafirle beraber yemek yiyiyor gibi yaptılar.İkisi de hiç yemek yemeden aç 

olarak gecelediler.Sabah olunca ev sahibi Rasulullaha (s.a.s) gitti.Resulullah onu 

görünce şöyle dedi: 

            -Bu gece Cenâb-ı Allah sana güldü.Yahut karı kocanın güzel hareketine hayret 

etti.Allah-azza ve celle-Hazretleri: 

            -“Onlar fakr-u ihtiyaç sahibi olsalar bile misafir ve muhacirleri nefislerine tercih 

ederler.”(Haşr,9)âyet-i celilesini inzal buyurdu.”(R.Mahmud Sami) 



             

  

                                               ALTI   NASİHAT 

  

         “Hz.Ali’den: 

            Peygamber  Efendimiz (s.a.m),bir gün Hz.Ali’ye şöyle buyurdular: 

            “Ya Ali!Altıyüzbin koyun veya altın mı istersin,yoksa altıyüzbin nasihat mı?” 

            Hz.Ali:”Altıyüzbin nasihat isterim ya Resulullah!cevabını verince,Allah resulü 

şöyle buyurdu: 

            -Şu altı nasihata uyarsan,altıyüzbin nasihata uymuş olursun: 

            1-Herkes nafilelerle meşgul olurken,sen farzlarla meşgul ol. 

            2-Herkes dünya ile meşgul olurken,sen din ile meşgul ol. 

            3-Herkes birbirlerinin ayıblarını araştırırken,sen kendi ayıblarınla meşgul ol. 

            4-Herkes dünyanın imarına çalışırken,sen ahiretinin imarına çalış. 

            5-Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken,halkın rızasını gözetirken,sen 

hakkın rızasını gözet,kendini Allah’a yaklaştırıcı vasıtalar,vesileler ara. 

            6-Herkes çok amel işlerken,sen amelinin çok olmasına değil,ihlaslı olmasına 

dikkat et.” 

  

                                                           NAR   HİKAYESİ 

  

            Hükümdar,vükelası,vüzerası ile bir seyahata çıkmıştır.Şiddetli sıcak bir yaz günü 

idi.Yoldan geçerken rengarenk çiçekleri,yeşillikleri ile gözlerini dolduran,gönüllerini 

ferahlandıran bir bahçe ile karşılaştılar. 

            İçinin kırmızılığı ve lezzeti dışına da vurmuş narlara bilhassa imrendiler.Hepsi 

içlerinden”Bu bahçede biraz dinlenebilsek,birer nar yesek de,sonra yolumuza devam 

etsek”diyorlardı.Bunların istekleri bahçe sahibine ayan olmuş gibi,o,hemen dışarı 

çıktı.”Aziz misafirler,bahçemize lütfetseniz,bir dinlenseniz de sonra yolunuza devam 

etseniz olmaz mı?”dedi. 



            Beklediklerine,arzu ettiklerine nail olmuşların sevinci içinde padişah ve 

yanındakiler bahçeye girdiler.Bahçenin yeşilliği ve renkli güzellikleri,her halde bahçe 

sahibinin tabiatına da tesir etmiş olmalıydı ki,o pek ince,pek nazik bir insan 

görünüşünde bulunuyordu.O,kimin yüzüne baksa onun ne istediğini hissediyor,buna 

göre ikramlar tanzimine başlıyordu. 

            Bir ara ev sahibi,her misafirin önüne narların renkleri iile ahenk meydana 

getiren tabaklar üzerinde birer nar sundu.Yine her tabakta bir bıçak,bir de temiz 

mendil bulunuyordu.Misafirler narları yemeye başladılar.Narların lezzetleri o kadar 

güzeldi ki,insan taneleri ağzına koyunca onu yutmak istemezdi.Yaz 

sıcağı,hararet,yeşillik,serinlik ve nar...Bu arada hükümdarın içinden kendisine hiç de 

yakıştırılamıyacak bir his geçti.Ne düşünse beğenirsiniz?”Bu bahçe de hükümdara 

yakışacak bir bahçe.Yazları iki ayımı burada geçirirsem tam dinlenmiş olurum.Bahçe 

sahibine filan yerdeki evleri tahsis eder,onu buradan uzaklaştırır,çoluk çocuğumu 

getiririm.”diye düşünür.Kalbi,duyguları,melekeleri de görüşü gibi büyük bir incelik 

kazanmış olan bahçe sahibi hükümdarın içinden geçenleri okuyormuş gibi duyar ve 

üzülür.Çünkü kurulan planlar bir zulüm planıdır.Zulme düşen bir padişah pâyidar 

olamazdı.İşte ev sahibi buna üzülüyordu.Hükümdarsa,ev sahibinin kendisini tanıdığının 

farkında bile değildi. 

            Herkes önlerindeki narları yedi,ikinci postayı bekliyorlardı.Nihayet,narlar 

geldi,hükümdar,ikinci narı kesip aynen birinciye benzeyen tanelerini ağzına 

koyunca,birden bire yüzünü ekşitti,boğulacakmış gibi yutkundu,daraldı ve fena halde 

sıkıldı.Vücudunun her tarafında zehir yutmuş gibi bir rahatsızlık hissetti.Kendi 

kendine,”hayret,bu ne haldir”dedi.Sonra ev sahibine dönerek “Bunları sen deminki 

ağaçtan almadın mı?Bu niye böyle bozulmuş?”diye söylendi.Ev sahibi,”Hayır 

efendim,bizim narlara bir bozukluk yoktur.Her halde bozulan sizin kalbinizdir.Hep 

kendi menfaatlarını düşünen,kendi keyfi ve rahatı için başkalarının zarara uğramasını 

göze alan kimselerin kalbi bozulur.Kalbi bozulmuş kimseler de dünyanın en kıymetli 

nimetlerinden lezzet alamazlar.Yedikleri,içtikleri fitil fitil burunlarından gelir.Halbuki 

hep iyi şeyler düşünen,mesud insanlar,her yediklerinden ayrı bir lezzet alır ve ölünceye 

kadar bahtiyar olurlar.”(Sohbetler-Hatıralar-kitabından) 

  

                                               NAMAZ VE SAĞLIĞIMIZ 

  

         Pakistanlı genç bir doktor,bulunduğu bölgede Trahom hastalığı çok yaygın 

olduğundan,Trahom üzerinde ihtisas yapmak üzere İngiltereye gidiyor.İngiltere de 

trahom üzerinde ihtisasıyla tanınmış meşhur bir profesör bulup niyetini ona açıklıyor. 

            İngiliz profesör,Pakistanlı genç doktoru dinleyince: 

            -Pakistan’da trahom hastalığı yaygın olmaması lazım.Çünki trahom pislikten 

meydana gelen,pislikten yayılan bir göz hastalığıdır.Oysa Pakistanlılar 

Müslümanlar,günde beş vakit namaz kılmak için beş defa abdest alırlar.Bu sebeble 

Müslümanların gözleri pis olmaz.Dolayısıyla pislikte üreme ortamı bulan trahom 

mikrobu da Müslümanların gözlerine yerleşip üreme imkânı bulamaz.Binaenaleyh sizin 



bahsettiğiniz hastalık trahom değil de başka bir göz hastalığı olabilir.Siz hemen 

pakistana dönüp bahsettiğiniz bölgede tahliller yapıp neticeleri ana getiriniz.”diyor. 

            Genç doktor pakistandaki o trahomlu bölgeye gidiyor.Değişik insanların 

hastalıklı gözlerinde yaptığı pek çok tahlili İngiliz profesöre takdim ediyor.İngiliz 

profesör tahlil raporlarını incelediğinde hayretler içinde kalıyor.Gerçekten bu göz 

hastalıklarının hepsi trahom.Bu kez genç doktoru tekrar pakistana gönderip trahomlu 

bölgede yaşayan Pakistanlıların namaz kılıp kılmadıkları hakkında bir rapor 

getirmesini istiyor.Genç doktor pakistanın o bölgesine gittiğinde yaptığı araştırmalar 

neticesinde o bölgede çok az müslümanın namaz kıldığını görüyor.”(Ş.Kıcıroğlu.Sur-

ocak.88) 

  

  

                                      NAMAZ VAKİTLERİ VE BİZ 

  

         “Saat”saatten kasdımız,zamanı ölçen alet değil,fakat bizzat zamandır.Eskiden 

kendimize yaşayışımız,düşünüşümüz,giyinişimiz ve kendimize göre dinden,ırktan ve 

an’aneden hayat alan bir zevkimiz olduğu gibi bu hayat üslubuna göre de “saat” lerimiz 

ve “Gün”lerimiz vardı.Müslüman,günün başlangıcını şafağın parıltıları,sonunu akşamın 

ışıkları tayin ederdi.”Unutulan eski saatler içinde en çok hasretle hatırlanan 

saat,akşamın onikisidir.Artık”oniki”,solgun yeşil sema altında ilk yıldıza karşı 

müezzinin Müslümanlara hitab ettiği sokakların lacivert bir sisle kapandığı,ışıkların 

yandığı sinilerin kurulduğu ve yarasaların mahzenlerinden çıkıp uçuştuğu o tesirli ve 

titrek saat değildir. 

            “Halbuki fecir saatı,Müslüman için rüyasız bir uykunun sonu ve 

yıkanma,ibadet,neşe ve ümidin başlangıcıdır.Müslüman yüzü kuş sesleri ve çiçek 

kokuları gibi fecrin en güzel tecellilerindendir.Kubbe ve minareleri o alaca saatte 

görmemiş olan gözler,taşa en ilahi manayı veren o akılları hayrette bırakan mimariyi 

anlamış değildir.Esmer camiler,fecirden itibaren semavi bir altın ve semavi bir çini ile 

kaplanır.Ve İslam ustalarının tamamlanmış eserleri o saatte tamamlanır.Bakır oklu 

minareler,güneşi en evvel görmek için havalarda yükselir.” 

            Bir çoklarımız için fecir,artık gecedir.Ve bir çoklarımıza güneş,yeni ve acaib bir 

uykunun ateşlerinden evvel kilitli çarpılmış,bacakları bozuk çarşaflara 

dolaşmış,kıvranırken buluyor.Artık geç uyanıyoruz.Çünki hayatımıza sokulan yeni ve 

fena günün eşiğinde çömelmiş,kim,arzu,hırs ve hased sürülerinin bize ateş saçan 

gözlerle beklediğini biliyoruz.Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dalgın ve mağrur 

horozlara bıraktık.” 

            Namaz vakitleri bize bir çok ilahi sırları hatırlatmak ve ilham etmek için beş ayrı 

vakte tahsis edilmiştir.Her vaktin ayrı ayrı düşündürdüğü bir çok ibretli şeyler 

vardır.Merhum Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı bu konuda şunları yazıyor:”Sabah 

vakti,hayatın inkişaf zamanıdır;ilahi nurun yayıldığı bir andır.Maişet kapılarının 

açıldığı,rızıkların dağıtıldığı bu kıymetli feyzu bereket zamanında huzura durmak ne 



büyük bir kulluluk tezahürüdür.İkindi vakti ise,günün derlenip toplandığı ve gurub 

sarılıklarının aksettiği bir zaman olmakla,fani hayatın ebedi bir ölüm gurubu karşısında 

nasıl sararacağını hatırlatması cihetiyle pek ibretli ve düşündürücüdür.Öteki namaz 

vakitlerinin de ayrı kıymetleri ve düşündürücü vasıfları vardır.”(Hutbelerinden) 

            Sabah namazı vakti ayrıca bize ilk baharı,insanın ana rahmine düştüğü 

zamanı,dünyanın yaratılış başlangıcını ve bu hadiseler esnasındaki ilahi işleri 

hatırlatmaktadır.Öğle vakti,yaz mevsimini,gençliğin olgunluk zamanını,dünyanın 

yaratılışından sonra insanın yaratıldığı zamanı hatırlatacak bir vakittir.İkindi namazı 

vaktinde,güz mevsimini,insanın ihtiyarlık zamanını,ahirzaman peygamberi,peygamper 

efendimizin saadet asrını ve bunlardaki ilahi feyizleri hatırlamamız gerekir.Akşam 

namazı vakti ise,güz mevsiminin sonunu,bu münasebetle bir çok canlıların hayatlarının 

sona ermesini,insanın vefatı zamanını ve dünyanın sonunda kıyamet hadisesiyle varlığın 

son bulmasını hatırlatır.Yatsı vakti;imtihan dünyası olan dünyamızın bütün bütüne 

kapanacağı,sona ereceğini hatırlatır.Gece vakti ise;kabir hayatını düşündürür ve 

insanın Cenâb-ı Hakkın rahmetine ne kadar muhtaç olduğunu hatırlatır.Bu 

münasebetle,gece karanlığında yataktan,tatlı uykudan kopup teheccüd namazı,gece 

ibadeti ve Kur’an-ı kerim okumanın kabir hayatında insana en büyük sermaye,en 

büyük arkadaş,en büyük yoldaş olacağına işaret eder. 

            Ertesi sabah ise;kıyamet sabahını düşündürmelidir.Nasılki,her gecenin bir 

sabahı,her kışın bir baharı zaruri olarak geliyorsa,varlık aleminin yok olacağı ve 

bundan sonra tekrar canlanıp yeniden daha renkli,daha güzel bir hayatın başlayacağı 

muhakkaktır.Buna göre bu vakitleri gafletle değil,işte bu düşünceler içinde geçirmeliyiz 

ki,namazların beş vakte tahsisindeki hikmete uygun hareket etmiş olalım ve 

namazlardan matlub olan ibret ve tefekkür dersimizi alalım.Namazlarımızın feyzi,ne 

nail olalım.Allah cümlemizi ibadetlerini layıkı ile eda eden ve ölünceye kadar ibadet 

feyiz ve bereketiyle huzurlu bir hayat süren kullarından eylesin.”Gurabehane-i 

Laklakan.Ahmet haşim.Sohbetler-Hatıralar,kitabından) 

  

  

                                               SA’LEBE’NİN  ZENGİNLİĞİ               

-“Ya Sa’lebe!Şükrünü yapabildiğin az mal,şükrünü yapamadığın çok maldan 

hayırlıdır.” 

         Medine Müslümanlarından Sa’lebe mala,mülke karşı aşırı derecede hırsı 

vardı.Zengin olmak istiyordu,hem de mutlaka zengin olmak!Hatta benliğini saran bu 

şiddetli zengin olma arzusu,onu rasulullahtan dua istemeye kadar sevketti.Nihayet bir 

gün sevgili peygamberimizin huzuruna çıkarak: 

            -“Yâ rasulallah,Allah’a dua et de zengin olayım...dedi. 

            Allah’ın resulü Sa’lebenin bu isteğine şöyle cevab verdi: 

            “Şükrünü yapabildiğin az mal,şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır.” 



            Bu söz Sa’lebeyi ikna etmemişti.Bir müddet bu hadisin manası üzerinde 

düşünerek benliğini saran ille de zengin olma arzusundan birazcık olsun kurtuldu.Fakat 

hırs onun yakasını bir türlü bırakmıyordu.Zamanla ihtirası yeniden depreştiği için 

tekrar müracaat etti: 

            -“Ya rasulallah,dua et de zengin olayım.” 

            Bu sefer biraz daha açık,ağır konuşan resulü Ekrem: 

“Ben senin için kâfi bir örnek değimliyim?”dedi ve ilave etti: 

-“Allah’a yemin ederim ki,isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan 

akıp geleceklerdi;fakat ben istemedim.” 

Elinde bu kadar ilahi kudret bulunmasına rağmen,Resulullahın evinde 

haftalarca çorba pişmediği,ekseri günleri oruçlu bulundukları,çoğu zaman birkaç 

hurma tanesi ile bir arpa ekmeğinden ibaret iftar sofrası,herkesin bildiği bir hakikattı. 

Sa’lebe bunları da düşünerek bir müddet daha isteğinden vaz geçmişti. 

Kendi kendine:”Zengin olursam fakir fukaraya daha iyi yardım ederim,daha çok 

sevab kazanırım”diye kuruyor ve nihayet üçüncü olarak bir müracaat daha yapmayı 

düşünüyordu.Nitekim müracaatını da yaptı,hem de söz vererek dedi ki: 

-“Seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki,eğer beni zengin 

ederse,fakir fukarayı koruyacak,her hak sahibine hakkını vereceğim.” 

Sa’lebenin bu kadar ısrarına karşı dayanamayan rasulullah: 

-“Yâ Rabbi,Sa’lebe’yi istediği mala kavuştur”diye dua etti. 

Bu dua üzerine koyun alarak sürü otlatmaya başlayan Sa’lebe,daha evvel bütün 

namazlarını Resulullahın cemaatı olarak kıldığı için kendisine”Cami kuşu”adı verildiği 

halde,bu sefer,sadece öğle ve ikindiyi mescide kılabiliyor,diğerlerini koyunların 

ardında,bazen da kaza olarak kılıyordu. 

Kısa zamanda çoğalan,bereketlenen koyunlar,Medine yakınlarına sığmaz 

oldular,uzak çöllere,sulak yaylalara gitme zarureti ile karşılaşan Sa’lebe,artık öğle ve 

ikindi namazlarına da gelemiyor,sadece cumaları mescide görülüyordu.Nihayet çöldeki 

meşgalesi,ona Cuma namazlarını da unutturdu. 

Arada sırada sürü ile uğradığı yolların üstünde rastladığı yolculara”Ne var,ne 

yok?”diye soruyor,sonra da koyunların ardından ıssız çöllere doğru tekrar dalıp 

gidiyordu. 

Artık umumi meselelerle alakası kesilmiş,sadece şahsını ve şahsi işlerini 

düşünüyor,koyunlarını nerede daha çok iyi otlatabileceğinden başka bir şey hatırına 

gelmiyordu. 

Resulullahın: 



-“Sa’lebe görülmüyor,nerededir?”diye sorması üzerine: 

-“Koyun aldı,sinek kurtları kadar çoğaldı;buralara sığmaz olduğundan şimdi 

çöllerde sürüsünün ardında dolaşıyor”dediler. 

Resulullah: 

-“Sa’lebe’ye yazık oldu,yazık!...”buyurdu. 

İşte bu sırada sadaka âyeti nazil olarak,mâli durumu düzgün olan 

Müslümanların geçim sıkıntısı içinde bulunan kardeşlerine yardım etmeleri emredildi. 

Bu âyet-i kerimenin emrine büyük bir istekle uyan Müslümanlar,mallarının bir 

kısmını geçim sıkıntısı içinde yaşayan kardeşlerine seve seve verirlerken Sa’lebe: 

-“Bu sizin yaptığınız düpedüz haraççılıktır”diyerek yardım toplayan memurları 

boş çevirdi. 

Haberi duyan Resulullah,üzülerek:”Yazık oldu Sa’lebe’ye”sözünü tekrarladı. 

Sa’lebe’nin evvela”Zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim”diye 

yemin edip sonra da bu kadar değişik tavır göstermesi üzerine”Tevbe”suresindeki şu 

âyeti kerime nazil oldu: 

-“Münafıklardan bazıları da mal,mülk verip zengin ettiği takdirde Allah’a fazla 

bağlanıp,fakir fukaraya daha çok yardım edeceklerine dair söz verirler,ne zaman ki 

Allah onlara bu istediklerini ihsan eder,zengin olurlar;o zaman Allah’a verdikleri sözü 

unuturlar,cahillik edip fukaranın hakkını vermezler.” 

Bu âyet-i kerimenin,Salebe’nin de münafıklar sınıfına düştüğünü bildirmesi 

üzerine,akrabalarından biri şiddetli teessüre kapılarak gidip Sa’lebe’ye durumu haber 

verdi ve fukaranın hakkını vererek kendisini münafıklıktan hemen kurtarmasını istedi 

Bunun üzerine Sa’lebe,Resulullah Aleyhisselatu Vesselama müracaat ederek 

fukaranın hakkını getirdiğini söylediyse de Resulullah üzüntülü bir eda ile: 

“Senin yardımını alamam artık Sa’lebe...Allah celle ve ala menetti;haydi git”diye 

mukabelede bulundu. 

Resulullahın âhirete teşrifinden sonra Hz.Ebubekire müracaat eden Sa’lebe 

sırasıyla Hz.Ömer ve Osman (r.a)’a da müracaat ettiyse de: 

-“Resulullahın almadığı yardımı biz nasıl kabul ederiz?”diye hepsinin reddi ile 

karşılaştı. 

Hz.Osman(r.a) zamanında vefat ederken Sa’lebe’’nin kulaklarına şu sözler 

geliyordu: 

-“Yâ Sa’lebe!Şükrünü eda ettiğin az mal,şükrünü ifa edemediğin çok maldan 

hayırlıdır.” 



Ne yazık ki artık çok geçti.Pişmanlık fayda vermezdi.”(Ahmet Şahin) 

  

  

                                                            HZ.SAFİYYE 

  

            Peygamberimizin mübarek hanımlarındandır.Safiyye binti Huyey Hz.harun bin 

İmran aleyhisselam neslindendir.Hayber de (m.611) senesinde doğduğu tahmin 

edlmektedir.Safiyye hayberde meşhur Şemmus kalesi kumandanı Kinane bin hakik ile 

evlenmişti.Müslümanlar hayberi (m.629)senesinde fethedince,Safiyyenin babası ve 

kocası öldürülüp,kendisi de esir edildi.Esirler bölüşülünce Safiyye de Peygamber 

Efendimizin hissesine düştü.Peygamberimiz onu âzad etti.O da iman 

etti.Peygamberimizin nikâhıyla şereflenerek Müslümanların annesi oldu. 

            İslam dinine girince kendisini ibadet ve zikre verdi.Çok samimi bir Müslüman 

oldu.Zinet eşyası fazla olduğundan Peygamberimizin diğer hanımları arasında pay 

etti.Çok yardımsever ve fedakârdı.Peygamberimize karşı çok büyük sevgisi 

vardı.Hastalandığında ziyaretine geldi ve: 

            -Ya Nebiyyallah! Keşke sizin bütün ağrılarınızı,acılarınızı ben 

çekseydim”buyurdu. 

            Hz.Safiyye akıllı,uysal ve ağır başlıydı.Akrabalarına çok düşkündü.Çükca 

cömertti.Eline geçenleri dağıtırdı.Vefatında bir evi kalmıştı.Malının üçte birini 

yeğenine,kalanı da fakirlere sadaka olarak adağıtılmasını vasiyet etti. 

            Hz.Safiyye büyük bir ilim hazinesiydi.Hac mevsiminde taşralı kadınlar gelip 

kendisine ilmi meseleler sorup,öğrenirlerdi.İmam Zeynel ağabeydin,İshak ibni 

Abdullah,Müslim ibni Saffan ve başkaları ondan hadisi şerif rivayet etmiştir. 

            Medine de(m.671) senesinde altmış yaşında vefat etti. 

            Allah ondan razı olsun.(Yuvamız.11) 

  

  

                                   SADECE   SİZE  AİT 

  

         “İnsan,kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 

            Oysa ki biz,parmak uçlarına varıncaya kadar onu bütün incelikleriyle yaratmaya 

kadiriz.”(Kıyamet.3-4) 



            “Dünyaca ünlü saat firması,bütün mamullerinden değişik olan tek bir adet saat 

yapmış ve: 

            -“Bu kol saatini taktığınızda,onun dünyada tek ve sadece size ait olduğunu 

bilmeniz,mutluluk kaynağınız olacaktır.”şeklinde bir reklam vermişti. 

            Reklam yazısının altındaki yüzmilyonluk fiyat da,bunun herhalde önemli bir 

farklılık olduğunu gösteriyordu. 

            Acaba sizlerde,şu anda sadece size ait olan bir şeyi görmek istemez misiniz? 

            “Evet”diyorsanız,elinizi kaldırıp parmaklarınıza bakmanız yeterlidir.Çünkü 

parmak uçlarınıza nakşedilen desenlerin bir benzeri,başka hiçbir canlıda mevcud 

değildir.Her insanın farklı simalarda olmasının yanı sıra parmak uçlarındaki 

desenlerinde birbirine benzememesi,Âdem aleyhisselam zamanından bu yana yaratılan 

milyarlarca insanın simasını ve parmak izlerini ilminde muhafaza eden bir zatın 

varlığına delildir.Çünkü gelmiş ve gelecek olanların farklılık taşıması,ancak o şekilde 

mümkündür.Ve ilâhi bir kudretin tezahürüdür. 

            Bugün sadece Amerika Birleşik devletlerinin polis arşivlerinde,300 milyondan 

fazla insanın parmak izi mevcuttur.Bunlardan herhangi birisi,bir başka şahsa ait olan 

parmak izine katiyen benzememekte ve bu özelliğinden dolayı,güvenlik ve emniyet 

teşkilatlarının vazgeçilmez yardımcısı olmaktadır. 

            Evet,parmak uçlarındaki çizgilerin varlığı ve mahiyeti,ancak 19.yüzyılda 

keşfedilmiş,yani bu buluşun üzerinden henüz 2 asır bile geçmemiştir. 

            Oysa ki,mukaddes kitabımız Kur’an,bu gerçeği 14 asır öncesinden haber vermiş 

ve bu çizgilerdeki inceliği,net bir şekilde gözler önüne sermiştir. 

            Kıyamet suresinin 3. ve 4. ayetlerinde,Cenâb-ı Hak âhireti inkâr edenlere hitaben 

şöyle buyurmaktadır: 

            “İnsan,kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? 

            Oysa ki biz,parmak uçlarına varıncaya kadar onu bütün incelikleriyle yaratmaya 

kadiriz.” 

            İşte Kur’an-ın Allah kelamı olduğunu ispatlayan bir şahit daha.Parmak 

uçlarındaki inceliği kabul eden her insanın,bu hakikatı da kabul etmesi gerekmiyor 

mu?”(Onk.Dr.H.Nurbaki) 

  

                                                            PULSUZ   DİLEKÇE 

  

         Sevgili Anneciğim ve Babacığım: 



            Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek 

isterdim: 

            Sürekli bir büyüme ve bir değişme içindeyim.Sizin çocuğunuz olsam da sizden 

ayrı bir kişilik geliştiriyorum.Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. 

            Deneme ile öğrenirim.Bana ayak uydurmakta güçlük 

çekebilirsiniz.Oyunda,arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın.Beni her yerde,her 

aman koruyup kollamayın.Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi 

öğrenirim.Bırakın kendi işimi kendim göreyim.Büyüdüğümü başka nasıl öğrenebilirim. 

            Büyümeyi çok istiyorsam da ara sıra yaşımdan küçük davranmaktan kendimi 

alamıyorum.Bunu önemsemeyin.Ama siz beni şımartmayın.Hep çocuk kalmak isterim 

sonra.Her istediğimi elde edemeyeceğimi biliyorum.Ancak siz verdikçe almadan 

edemiyorum.Bana yerli yersiz söz de vermeyin.Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim 

azalıyor.Bana kesin ve kararlı davranmaktan çekinmeyin. 

            Yoldan saptığımı görünce beni sınırlayın.Koyduğunuz kurallar ve yasakların 

hepsini beğendiğimi söyleyemem.Ancak hiç kısıtlamayınca ne yapacağımı 

şaşırıyorum.Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor,hem de bundan 

yararlanmadan edemiyorum.Öğütlerinizden çok,davranışlarınızdan etkilendiğimi 

unutmayın.Beni eğitirken arasıra yanlışlar yapabilirsiniz.Bunları çabuk 

unuturum.Ancak birbirimize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve 

sürekli tedirgin eder. 

            Çok konuşup çok bağırmayın,yüksek sesle söylenenleri pek duymam,yumuşak ve 

kesin sözler bende daha iyi iz bırakır.”Ben senin yaşında iken...”diye başlayan söylevleri 

hep kulak ardına atarım. 

            Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kalkmayın.Bana yanılma payı 

bırakın.Beni korkutup sinirlendirerek,suçluluk duygusu aşılayarak uslandırmaya 

çalışmayın.Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın.Yanlış 

davranışlarımın üzerinde durup düzeltin. 

            Ceza vermeden önce beni dinleyin,suçumu aşmadığı sürece cezama 

katlanabilirim.Beni dinleyin.Öğrenmeye en yatkın olduğum anlar,soru sorduğum 

anlardır.Açıklamalarınız kısa ve özlü olsun.Beni yeteneklerim üstünde işlere 

zorlamayın.Ama başarabileceğim işleri yapmamı bekleyin.Bana güvendiğinizi belli 

edin.Beni destekleyin;hiç değilse çabamı öğün.Beni başkalarıyla 

karşılaştırmayın;umutsuzluğa kapılırım. 

            Benden yaşımın üstünde olgunluk beklemeyin.Bütün kuralları birden öğretmeye 

kalkmayın;bana süre tanıyın.Yüzde yüz dürüst davranmadığımı görünce 

ürkmeyin.Beni köşeye sıkıştırmayın;yalana sığınmak zorunda kalırım.Sizi çok 

bunaltsam bile soğukkanlılığınızı yitirmeyin.Kızgınlığınızı haklı görebilirim.Ama beni 

aşağılamayın.Hele başkalarının yanında onurumu kırmayın.Unutmayın ki ben de sizi 

yabancıların önünde güç durumlara düşürebilirim. 

            Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin.Özür dileyişiniz size 

olan sevgimi azaltmaz;tersine,beni size daha çok yaklaştırır.Aslında ben sizleri 



olduğunuzdan daha iyi ve daha değerli görüyorum.Bana kendinizi yanılmaz ve erişilmez 

göstermeye çabalamayın.Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur. 

            Biliyorum,sizi ara sıra üzüyor,belki de düş kırıklığına uğratıyorum.Bana 

verdikleriniz yanında benden istediklerinizin çok olmadığını da biliyorum.Yukarıda 

sıraladığım istekler,size çok geldiyse bir çoğundan vaz geçebilirim;yeter ki beni ben 

olarak seveceğinize olan inancım sarsılmasın. 

            Benden “Örnek çocuk” olmamı istemezseniz,ben de sizden kusursuz ana baba 

olmanızı beklemem.Sevecen ve anlayışlı olmanız bana yeter. 

            Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi.Ama seçme hakkım olsaydı,sizden 

başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim. 

  

                                                                                              Prof Atalay Yörükoğlu 

  

  

                            PEYGAMBERİMİZDE ÇOCUK SEVGİSİ 

  

         Peygamberimiz,çocuklarla birlikte olmaktan her zaman mutluluk 

duymuştur.Çocuklarla birlikte oturuyor,onlarla sohbet ediyordu.Zaman zaman onların 

başlarını okşuyor ve öpüyordu.Çocuklar,peygamberimizin kendilerine gösterdiği sevgi 

ve dostluktan çok mutlu oluyorlardı.En küçük çocukların sevinci daha bir 

fazlaydı.Çünki,peygamberimizin elinde ne zaman mevsimin yeni meyveleri olsa,onu en 

küçük çocuğa verirdi. 

            Peygamberimiz çocuklarla sohbet ederken bir bedevi geldi.Peygamberimize ve 

onun çevresinde sevinçle gülen çocuklara baktı.Bu,insanların çoğunu mutlu edecek ve 

gülümsetecek güzel bir manzaraydı.Fakat bedevi gülümsemiyordu.Hiç de mutlu 

görünmüyordu.Konuşmaya başladığı zaman,Peygamberimiz bunun sebebini 

anladı.Bedevi şunu söyledi: 

            -“Benim on tane çocuğum var.Fakat henüz onlardan hiçbirisini öpmedim.” 

            Bu çok kötü bir şeydi.Peygamberimiz,bedevinin bu haline çok üzüldü ve ona 

acıdı.On tane çocuğa sahib olmak,Allah’tan on hediyeye sahib olmak demekti.Onları 

sevmemek ve saygı göstermemek,gerçekten çok üzücüydü.Çocuklara sevgi 

göstermek,Allah’ın insanlara bağışladığı güzel bir duyguydu.Bedevinin bundan haberi 

yoktu. 

            Peygamberimiz adama yardım etmek istedi.Fakat,bunun ne kadar güç olduğunu 

biliyordu.Şöyle cevab verdi: 



            -“Allah bütün sevgi ve merhameti senin kalbinden çıkardıysa ben sana nasıl 

yardım edeyim?” 

            Bu söz adamın üzüntüsünü bir kat daha arttırdı.Çünki,peygamberimizin öğüt ve 

yardımları çok önemliydi.Oysa kendisi bu öğüdü alamamıştı.Adam çok etkilendi ve 

duyguları değişti.Bundan sonra nazik olabileceğini ve sevgi gösterebileceğini 

hissetti.Bunun için,Allah’tan ve peygamberimizden daha çok yardım istemesi 

gerekiyordu.”(Ahmet Efe) 

  

  

  

KÖTÜ OLAYLARA SABRETMEK 

Ermişlerden birinin bir arkadaşı varmış ; devrin hükümdarı onu hapseder.Ermiş 

kişi,cezaevinde ki arkadaşının hal ve hatırını sormak için ziyaret eder ve : 

- Hapishanede halin nasıldır ?.diye sorar. 

Arkadaşı : 

- Allah'a şükürler olsun,diye cevap verir. 

Sonra,hapishaneye şişman bir mecusiyi getirirler; mesusi ile onu zincirle bir araya 

bağlarlar.Öyle bir hal alırki,adam,mecusi nereye giderse,onunla birlikte gitmek zorunda 

kalır.Mecusi helaya gittiğinde,o da gitmeye ve hacetini bitirinceye dek onun yanında 

durup,pis kokuları çekmeğe mecbur olur ve bunun gibi hayli eziyetler çeker. 

O ermiş olan dışarıdaki arkadaşı bu olayı duyar ve arkadaşını ziyaret edip halini 

sorar,hapisteki arkadaşı yine şöyle cevap verir : 

- Allah'a şükürler olsun.der. 

Bunu üzerine arkadaşı : 

- Ne zamana kadar böyle şükredeceksin,senin içinde bulunduğun beladan,daha büyüğü 

varmıdır ? der. 

Bunun üzerine hapisteki ; 

- Ey kardeşim ! ben aslında daha büyük felaketlere müstahakım.Allah'u Teala bu 

kadarla bana müsamaha etmiş ise,buna şükretmek vacip olmazmı ? Sen hiç işitmedinmi 

ki,bir büyük zatın üzerine bir tas kül dökülmüş de,o zat secdeye varıp,Allah'a 

şükretmiş.Kendisine,niçin şükrettiği sorulduğunda ise şöyle cevap vermiş ; 

" Ben üzerime bir tas ateş dökülmesinden korkarım.Bir tas kül dökülmekle,daha 

büyüğünden bağışlandım,Allah'u Teala'ya şükretmiyeyimmi ? " demiş. 



  

  

Kaynak : Ahmed Şihabuddin El-Kalyubi'nin," Dini Hikayeler " adlı kitabı. 

Sayfa : 168 

Çeviren : Hüseyin Erdoğan. 

  

  

                                                                PEYAMİ SAFA'DA   ALLAH 

Samimiliklerinden şüphem olmayan bazı okuyucularımın Allah’a dair sorularıyla 

karşılaşırım.Bü sütuna en muazzaf metafizik mes’elesinin fihristi bile sığmaz.Felsefe 

disiplininden uzak kalmış olanlara en basit kavramları bile kaba saba izah etmek 

imkansızdır fakat son defa mektubunu aldığım genç bir okuyucumun hararetli isteği 

beni bir izah denemesine sevkediyor.Kaba saba ve üstünkörü. 

            Kâinat,ya tesadüfün,veya Allah’ın eseridir.Tesadüfün eseri olabilmesi 

için,atomdan sayısız yıldızlara ve galaksilere kadar onu vücuda getirsen ve en büyük 

rakamlarla bile ifadesi imkansız derecede çok sayıda elemanın (unsurun) yan yana 

gelmesini sağlayan bitip tükenmez tesadüflerin birleşmesi lazım.Buna inanmanın 

Allah’a inanmaktan daha az makul olduğunu göstermek için şöyle bir misale baş 

vurulur:Bir maymunun önüne bir yazı makinesi koyunuz.Tuşlara rastgele vurmaya 

başladığını farzediniz.Maymun,kaç milyon,kaç milyar kere vurmalıdır ki,rast gele yan 

yana gelen harflerden nihayet Shakespeare’in tam bir eseri meydana gelsin?En büyük 

matematikçiler,ihtimali hesapla bunun cevabını vermekten acizdirler. 

            Kâinat,Shakespeare’in bir eseri kadar saygılı unsurlardan meydana gelmiş ve o 

kadar küçükte değildir.İçinde sayılamayacak kadar çok eser,sistem,organizasyon,canlı 

ve cansız varlık terkibleri vardır.Bunları yaratabilmek için kaç milyar tesadüf 

maymunun kaç milyar sene el ele verip çalışması lazım.Bunu bilmek büsbütün 

imkansız.Bunun sadece imkanına inanmakta Allah’a inanmaktan milyar kere daha 

zor.Hele protoplazmadan insan şuuruna ve oradan da medeniyetlerin tarihine çıkınca 

önümüzde yığılan harikalar,Allah’a inanmyı bırakıp da tesadüf maymununa iman 

etmeyi maskara edecek bir zenginliğe varıyor. 

            Hemen ilave edeyim:Allah’ın isbatı bu kadar kolay değil.Fakat,bu kadarcık bir 

düşünme bile,Allah’ın mevcud olmadığını isbat etmenin imkansız derecede zor 

olduğunu hissettirmeğe kafi. 

            Aziz okuyucular,bu dar sütundan daha fazlasını beklemezler sanırım. 

            Şu kısa okuyucu mektubu göründüğü kadar ehemmiyetsiz değildir: 

            “Koca Peyami, 



            Şu Allah,Allahçı lafları senin ağzına yakışmıyor.Çünki kafan işliyor ve mantığın 

sağlamdır. 

            Yoksa sende de mi öte dünya korkuları başladı?..” 

            İmza yerinde de şu cümle kominist filan değil.Sadece Allahsız:Sahir kafalı.” 

            Diyen koca kafalı,dünyanın Eflatundan,Farabiye,İbn-i 

Sinaya,Mevlanaya,Newtona,Hegele,Einsteina,Bergsona ve bugün hayatta bulunan 

doğulu,batılı meşhur ilim adamları ve filozoflara varıncaya kadar “Kafası işleyen” ve 

“Mantıkları sağlam” yüzbinlerce dahi ve mütefekkir Allah’a inanırlar. 

            Kafası dalavereden başka bir şeye işlemeyen 

karaborsacılar,vurguncular,düzenbazlar ve çeşit çeşit günahkarlar arasında Allah’a 

inanmayanlar pek çoktur.Allah’ı körü körüne inkar etmek kolaydır ve çok kârlı 

görünür:İnsanı hesap vermekten,mes’uliyetten,vicdan azabından,ceza korkusundan 

kurtarır.Fakat Allah’ı metafizik felsefi ve ilmi delillerle inkâr etmek,isbat etmekten 

daha zordur.Allah fikri öyle bir güneştir ki,onsuz her izah karanlıkta kalır.Allahsız 

filozoflar bile hedefini şaşırmayan karanlık bir tabiat şuuruna inanmışlardır.Arada,bir 

kelime ve derece farkından başka bir şey kalmaz.Mahiyet aynıdır.    

            Ben Allah’a öteki dünya düşüncesinden en uzak olduğum çocukluk çağımda 

inanmaya başladım.Bütün ömrüm bu inancımı kontrol etmekle geçti.Mizacım 

bakımından,inanmaktan ziyade şüphe etmeye meylim vardır.Boşuna inanmaktan ve 

boşuna şüphe etmekten çok sakınırım.Bence şüphe edilecek şeyden şüphe 

etmek,ahmaklıktır.Benim imanım şüpheye karşı adım adım kazanılmış bir 

dikkat,inceleme,tenkid ve bilgi zaferidir. 

            Allah,kendisini kabul ettirmek için insana yeter derecede bilgi imkanı 

vermiştir.Fakat gizli bir varlığın (hele Allah’ın) yokluğunu isbat etmek için her şeyi 

bilmek lazımdır.Hiç kimse bu külli bilgiye sahib olduğunu iddia edemez.Allah’a 

inanmak değil,inanmamak insanın boyunu aşar.Unutma ki insanlar arasında Allah’a 

inanan dehalar ve büyük zekâlar pek çoktur,eşekler arasında hiç yoktur.” 

  

  

  

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED’İN (SAM) AHLAKI 

  

         Çocukluk çağından itibaren Peygamberimizin yanında uzun bir hayat geçirmiş 

olan Hz.Ali,oğlu Hüseyine,Peygamberimizin ahlakını şöyle anlatıyor: 

            “Peygamberimiz güler yüzlü,güzel huylu,nazik kalpli idi. 

            Ağzından kötü söz çıkmazdı. 



            Resulullah,sevmediği bir hareketin,hoşlanmadığı bir şeyin üzerine 

gitmezdi.Şayet,böyle bir harekette bulunan adam,hareketini kabul ettirmeye çalışacak 

olursa,onu sıkıştırmadan,kalbini kırmadan ya bundan vaz geçirir,ya da,susarak 

hoşnutsuzluğunu hissettirirdi. 

            Resulullah,kişisel münakaşa ve mücadeleden kaçınırdı.Gereksiz yere 

konuşmaz,kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmaktan çekinirdi. 

            Hiç kimseyi tenkid etmez,küçümsemez ve mahcub etmezdi.Başkalarının sırlarını 

merak edip,araştırmazdı 

            Peygamberimiz,halkı yararlandıracak meseleler ve konularla ilgilenir,boş 

işlerden bahsetmezdi. 

            O,söz söylemeye başlayınca,sahabiler hep birden susarlar ve onu dinlerlerdi. 

            Bir kimse söze başladığı zaman da,Resulullah ona yönelir ve onu dikkatle 

dinlerdi. 

            Bir yabancı kimse sert ve kaba bir şekilde konuşacak olursa,Peygamberimiz,ona 

sonuna kadar katlanırdı. 

            Kendisinin övülmesini dinlemekten hoşlanmazdı. 

            Eğer,birisi,gördüğü iyilikten dolayı teşekkür edecek olursa,onun bu teşekkürünü 

kabul ederdi. 

            Peygamberimiz,kimsenin sözünü kesmezdi. 

            Son derece âlicenab,özü,sözü doğru ve temizdi. 

            Konuşması,sohbeti tatlı idi.Kendisini ilk defa görenler,vakar ve heybeti 

karşısında sarsılırlar,onunla arkadaşlık edenler de,ona hayran olurlardı.”(M.A.Köksal) 

  

                                               PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK 

  

         Amr oğlu Rafi,küçük ve yaramaz bir çocuktu.Günlerden bir gün,Medineli 

Müslümanlardan birinin hurma ağaçlarını taşladı.Bahçe sahibi,onu yakalayıp sevgili 

peygamberimize götürdü: 

            -Bu çocuk,hurmalarımı taşlayarak bahçeme zarar veriyor,diye şikâyet etti. 

            Sevgili peygamberimiz,Rafi’yi yanına çağırdı.Saçını ve yanaklarını okşadı.Daha 

sonra,yumuşak ve gönül alıcı bir sesle sordu: 

            -Yavrucuğum,bu adamcağızın hurmalarını niçin taşladın? 



            Rafi,çok utanmıştı.Ezile büzüle cevab verdi: 

            -Acıkmıştım;karnımı doyurmak için taşladım,dedi. 

            Peygamberimiz,çocuğa hiç kızmadığı gibi,yüzünde tatlı bir gülücük 

belirdi.Çocuğu bağrına basarak ona öğüt verdi: 

            -Yavrucuğum,dedi.Bir daha ağaçları taşlama.Altına düşenleri al,ye.Yüce Allah 

seni doyurur. 

            Sevgili peygamberimizin yumuşak ve sevecen davranışı,küçük Rafi’yi çok 

etkilemişti.O günden sonra hiç yaramazlık yapmadı. 

PADİŞAH VE İHTİYAR 

Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdil'i kıyafet gezmeye karar vermiş. 

Yanına başvezirini alıp yola çıkmış. Bir dere kenarında çalışan yaşlı bir adam 

görmüşler.. 

Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş. Padişah,ihtiyarı selamlamış. 

" Selamunaleykum ey pir'i fani..." 

" Aleykumselam ey serdar'i cihan..." Padişah sormuş. 

" Altılarda ne yaptın ?" 

" Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor..." Padişah gene sormuş. 

" Geceleri kalkmadın mı ?" 

" Kalktık...Lakin, ellere yaradı..." Padişah gülmüş. 

" Bir kaz göndersem yolar mısın ?" 

" Hem de cıyaklatmadan..." 

Padişahla başvezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah başvezire 

dönmüş. 

" Ne konuştuğumuzu anladın mı ?" 

" Hayır padişahım..." Padişah sinirlenmiş. 

" Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım."  

Korkuya kapılan başvezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına 

dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor.. 

" Ne konuştunuz siz padişahla..." Adam, başveziri şöyle bir süzmüş. 

" Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim.." 

Başvezir, yüz altın vermiş. 

" Sen padişahı, serdar'ı cihan, diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu.." 

" Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi.." 

Vezir kafasını kaşımış. 

" Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek..." 

Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha almış. 

" Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mi ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. 

Ben de, yalnızca altı ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim." 

Vezir bir soru daha sormuş... 

" Geceleri kalkmadın mı ne demek ?"Adam bir yüz altın daha almış. 

" Çocukların yok mu diye sordu..Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, 



dedim..." Vezir gene kafasını sallamış. 

" Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek..." Adam gülmüş. 

" Onu da sen bul..."  

  

  

  

  

NESİBE 

  

Amma re adında oğlu olduğundan, Ümmü Ammare diye çağrılan, Kab kızı Nesibe, 

geçmişte aldığı büyük bir yaranın, omuzundaki izini hikaye ediyordu. Resul-i Ekrem 

(s.a.a) zamanını idrak etmemiş veya o vakitte küçük olan kadınlar, özellikle genç kızlar 

ve kadınlar, zaman zaman Nesibe’nin, omuzundaki çukuru görüyorlar ve merakla 

ondan, yaralanmasına sebep olan o korkunç macerayı soruyorlardı ve Uhud sahnesinde 

vukubulan ilginç hikayesini, şahsen kendi ağzından, dinlemek istiyorlardı. 

Nesibe, Uhud denilen yerde kocası ve iki oğluyla birlikte, omuz omuza savaşarak Resul-i 

Ekrem (s.a.a)’i müdafaa edeceklerini, hiç bir zaman düşünmemişti. O sadece, savaş 

meydanındaki yaralılara su ulaştırmak için bir su kırbasını yüklenmişti ve yaralıların 

yaralarını bağlamak için yanında kumaştan hazırladığı bir miktar da band getirmişti. O 

gün, bu iki işten başka üçüncü bir iş de, yapacağını ummuyordu.  

Müslümanlar savaş başlangıcında, sayı bakımından çok değildiler ve yeterli teçhizatları 

da yoktu. İlkin düşmanı büyük bir yenilgiye uğrattılar. Düşman kaçtı ve meydanı 

boşalttı. Fakat uzun sürmedi ki “Aynen” tepesindeki gözcülerden, bir kaç tanesi 

vazifelerinde gaflete düştüler. Düşman bu fırsattan yararlanarak geriden döndü ve gece 

baskını yaptı. Durum değişti ve Resul-i Ekrem (s.a.a)’den, uzakta kalan müslümanların 

çoğu dağıldılar. 

Nesibe, vaziyeti bu şekilde görünce, su kırbasını yere bıraktı ve eline de bir kılıç aldı. 

Kah kılıçtan faydalanıyordu, kah ok ve yaydan. Sonra kaçmakta olan bir adamın 

kalkanını aldı ve ondan faydalanmak istedi. Bir an düşman askerlerinden birinin 

“Muhammed nerede? Muhammed nerede?” diye bağırdığını gördü. Nesibe hemen, 

oraya gitti ve ona, birkaç darbe indirdi. O adam, üstünde iki zırh giymiş olduğu için, 

Nesibe’nin vurduğu onca darbeler tesir etmedi. Buna karşılık adam Nesibe’nin 

savunmasız omuzuna öyle bir darbe vurdu ki, tedavisi bir sene sürdü. Resul-i Ekrem 

(s.a.a), Nesibe’nin omuzundan fışkıran kanları görünce Nesibe’nin oğullarından birine 

seslendi ve “çabuk annenin yarasını sar” buyurdu. O da annesinin yarasını sardı. Nesibe 

tekrar, savaş meydanında, işiyle meşgul oldu. 

Bu arada Nesibe, oğullarından birinin, yaralandığını gördü, hemen yaralıların yarasını 

sarmak için, yanında getirdiği bantları çıkarıp oğlunun yarasını sardı. Resul-i Ekrem 

(s.a.a) seyrediyordu ve bu kadının mertliğini gördükçe gülümsüyordu. Nesibe oğlunun 



yarasını sardıktan sonra, ona “çocuğum çabuk kalk ve savaşmaya hazırlan” dedi. Bu 

söz, henüz Nasibe’nin ağzındaydı ki, Resul-i Ekrem (s.a.a), Nesibe’ye bir şahsı 

göstererek, “çocuğuna vuran budur” dedi. Nesibe, o adama bir aslan gibi saldırdı, 

kılıçla onun baldırına, öyle bir vurdu ki, adam yere düştü. Resul-i Ekrem (s.a.a): 

“İntikamını iyi aldın. Allah’a şükür ki sana zaferi bağışladı ve gözünü aydınlattı.” 

buyurdu. 

Müslümanlardan, bir çoğu, şehit oldu, bir çoğu da yaralandı. Nesibe pek çok yara 

almıştı, sağ kalmasına fazla ümit yoktu. 

Uhud vakıasından sonra, Resul-i Ekrem (s.a.a) düşmanın vaziyetinden emin olmak için, 

ara vermeden, Hamra ül-Esed’e hareket etmeleri için, emir verdi. Ordu safları hareket 

etti. Nasibe de aynı durumunda, hareket etmek istedi. Fakat ağır yaralar onun gitmesine 

izin vermedi. Resul-i Ekrem (s.a.a), Hamra ül-Esed’den dönünce kendi evine gitmeden 

önce, Nesibe’nin ne durumda olduğunu sormak için birini gönderdi. Onun sağ olduğu 

haberini verdiler. Resul-i Ekrem (s.a.a), bu haberden çok mutlu oldu ve sevindi.[1][1] 

 

  

 

[2][1] - Şerh-i İbni Ebi’l-Hadid,s. 3, Beyrut basımı, s. 568-570, Meğazi-i Vakidi’den 

nakil. 

  

 

  

  

                                 KUR’AN,HZ.ÖMER’İ NASIL ETKİLEDİ 

  

            Mekke’deki İslam düşmanları,islamı ortadan kaldırmak istiyorlardı.Bunun için 

Hz.Muhammed’i öldürmeye karar verdiler.Hattab oğlu Ömer ortaya atıldı: 

            -Bu işi bana bırakın.Ben,onun hakkından gelirim,dedi. 

            Ömer,kılıcını yanına aldı ve Hz.Muhammed’i öldürmek için yola çıktı.Yolda 

Abdullah oğlu Nuaym’a rastladı.Nuaym ona,”nereye gidiyorsun?”diye sordu.Ömer,hiç 

çekinmeden: 

            -Hz.Muhammed’i öldürmeye gidiyorum,cevabını verdi.Bunun üzerine Nuaym: 

            -Ey Ömer!Vallahi sen zor bir işe girişmişsin.Müslümanlar,Hz.Muhammed’in 

yanından hiç ayrılmazlar.Onu öldürsen bir kabilesi seni yaşatmaz,dedi. 
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            Ömer bu cevaba çok kızdı.Ona:”Sende mi onlardan oldun?”diye 

çıkıştı.Nuaym:”Sen beni bırak.Önce kız kardeşinle eniştene bak.Onlar çoktan 

Müslüman oldular.”diye cevab verdi. 

            Bunu duyan Ömer,hemen kız kardeşinin evine gitti.Hızlı hızlı kapıyı çalmaya 

başladı.Evdekiler,gelenin Ömer olduğunu anladılar.Çok korktular.Evde Kur’an 

okunuyordu.Hemen Kur’an öğretmenini ve Kur’an sayfalarını bir yere sakladılar.Sonra 

kapıyı açtılar.Ömer,hışımla içeri girdi.Sert bir şekilde,ne okuduklarını sordu.Evdekiler 

söylemek istemediler.Ömer hiddetle. 

            -Duyduklarım doğruymuş.Demek,siz de Müslüman oldunuz,öyle mi?”dedi ve 

eniştesine saldırdı.Kız kardeşi araya girmek istedi.Ömer,ona bir tokat 

vurdu.Kadıncağızın ağzı burnu kan içinde kaldı.Kız kardeşi,cesaretini toplayarak 

Ömer’e şöyle dedi: 

            -Allah’tan kork.Bir kadına yaptıklarına bak.Sen ne yaparsan yap,kocam da ben 

de Müslüman olduk.Başımızı kessen de bu yoldan asla dönmeyiz.Allah’tan başka ilâh 

yoktur.Hz.Muhammed onun elçisidir.Biz,buna inanıyor ve senden korkmuyoruz. 

            Kız kardeşinin bu sözleri Ömer’i şakına çevirdi.Yaptıklarından pişman oldu.Kız 

kardeşine,okudukları şeyi kendisine vermesini söyledi.Kız kardeşi,Kur’an sayfalarını 

ona verdi.Ömer,kendisine verilen Kur’an sayfalarını dikkatle okudu.Sayfalarda şunlar 

yazılıydı: 

            “Göklerde ve yerde ne varsa onlar Allah’ı anarlar.O,güçlüdür ve her şeyin 

sahibidir.Göklerin ve yerin sahibi O’dur.O,her şeyden öncedir.İlk de odur,son da 

odur.O,gizlidir ve açıktır.Her şeyi bilen odur.(Hadid.1-3) 

            Kur’an-ın bu sözleri Ömer’i çok etkiledi.Onun sert ve acımasız yüreğini 

yumuşattı.Ömer,hemen Müslüman olmaya karar verdi.Sonra peygamberimizin 

bulunduğu eve doğru yola çıktı.Peygamberimiz,o sırada Müslümanlarla beraber Erkam 

adında birinin evinde bulunuyordu. 

            Ömer,Erkam’ın evine varınca yavaşça kapıyı çaldı.İçerdekiler kapıda onu 

görünce telaşlandırlar.Peygamber Efendimiz,korkmamalarını ve Ömer’i içeriye 

almalarını buyurdu.Ömer,utangaç bir halde,Peygamberimizin yanına vardı.Diz çöküp 

oturdu.Şehadet getirerek Müslüman oldu.Peygamberimiz,Ömer’in Müslüman oluşuna 

çok sevindi.Çünki Ömer cesur bir adamdı.Müslümanlar onunla güç 

kazanmışlardı.”(Hüseyin Algül) 

  

  

                                                

 

 



SEN DE ALLAH’A  BAĞLAN 

  

         Gerçeği hakikat gözüyle gören Allah dostlarından naklen şöyle anlatırlar: 

            Allah dostlarından biri bir kaplanın üzerine oturmuş ve elinde de bir yılan 

tutarak sanki rahvan ata binmiş gibi giderken birisi ona demiş ki: 

            -Ey Allah’ın sevgisine ermiş adam!Bu gittiğin yolda bana kılavuz ol;beni de 

götür.Sen ne yaptın ki böyle bir yırtıcı hayvan sana tabi oldu ve adın ululardan oldu? 

            Allah dostu ona şu cevabı vermiş; 

            -Kaplan,yılan,fil ve akbaba bana tabi oluyorlarsa bunda şaşılacak ne var?Sen de 

Allah’a bağlan o zaman görürsün ki herkes ve her şey de sana bağlı olur.Sen Allah’ın 

hükmüne tabi olursan;herkes ve her şey de senin hizmetine râm olur. 

            Bir hükümdar Allah’ın emrini yerine getirirse,Allah’da onu korur ve ona yardım 

eder.Cenâb-ı Hakkın,eğer seni seviyorsa seni düşman elinde bırakması 

muhaldir.Tutman icab eden yol işte budur.Bu yolda adım at ve muradına er.(Sa’di-

Bostan) 

  

                                                    SEMPATİNİN  GÜCÜ 

            Size her münakaşanın önüne geçecek,iyi niyetleri besleyecek,dikkatle dinlemenizi 

sağlayacak sihirli bir cümle söyleyeyim mi? 

            “Elbette” diyorsunuz değil mi? 

            İşte sihirli cümle; 

            “Bu şekilde düşündüğünüz için sizi asla suçlamıyorum.yerinizde olsaydım aynı 

şekilde düşünürdüm.” 

            Böyle bir karşılık almaktan hoşlanmazmıydınız?Hoşlanırdınız.Öyle ise sizde 

başkalarına bu cümleyi söylemekte tereddüt etmeyiniz.Böyle bir cümle en katı insanı 

bile yumuşatır. 

            Meşhur haydut Al Capone’u ele alalım.Onun doğduğu yerde doğsaydınız,onun 

gibi yetiştirilseydiniz,onun büyüdüğü çevrede yer alsaydınız,onun beslendiği 

kaynaklardan beslenseydiniz sizde onun gibi olacaktınız! 

            İnekleri öpmediğiniz için övünmeyiniz.Hintli bir ailenin çocuğu olsaydınız,sizde 

inekleri öpecektiniz. 

            Bugünkü durumunuz için pek bir şeyler yapmış sayılmazsınız.Hazır 

bulunduğunuz şartlara sırtınızı dayayıp acı tenkidlere girişmenin mantığı 



yoktur.Unutmayın ki,yerin dibine geçirmeye hazırlandığınız biri farklı şartlarda 

oluşmuştur.Karşınıza hiddetli ve yanlışları ile çıkan birine de sempati duyunuz.Kim 

bilir hangi şartlar altında o hale gelmiştir. 

            John B. Gough,sokakta düşe kalka yürümeye çalışan bir sarhoş 

gördükçe”Allah’ım çok şükür !Senin lutfunla doğru dürüst gidiyorum”derdi. 

            Hayatta karşılaştığınız insanların dörtte üçü sempati ile karşılanmaya 

susamışlardır.Bu susuzluğu giderirseniz kendinizi sevdirmiş olursunuz. 

  

                                                                                                          Dale Karnegie 

  

  

                                               SEHERDE 

  

Gökyüzünden rahmet nuru 

İner seherde seherde 

Odamın nazlı ışığı 

Yanar seherde seherde 

  

Görelim boyun posunu 

Sildin mi riyâ pasını 

Rabbim kulunun hasını 

Dener seherde seherde 

  

Meliyorken kuzuların 

Biter rüya gezilerim 

Kımıldayan sızılarım 

Diner seherde seherde 



  

Açınca sır perdesini 

Duyarım ezan sesini 

Melekler aşk bâdesini 

Sunar seherde seherde 

  

Öter muhabbet kuşlarım 

Hakk’a yönelir işlerim 

Zikirdedir kardeşlerim 

Pınar seherde seherde 

  

Garip misin bencileyin 

Güzelleri inceleyin 

Gönül evim goncalayın 

Yunar seherde seherde 

  

Rahmet saçılır yollara 

Arılar koşar ballara 

Çiçekler yorgun dallara 

Konar seherde seherde 

  

İnanıyorsan Allah’a 

Hiç gerek yok âh-u vâh-a 

Ahmet Ziya kıblegâha 

Döner seherde seherde 



  

                                   Ahmet Ziya Özkul 

  

  

  

VERMEYİNCE MA’BUD  

  Ziya Paşa'nın ünlü Terkib-i Bend'inde yine ünlü bir beyti vardır. Halk arasında dil 

persengine dönüşmüş ve pek çok garibanın şikayetini dile getirmesine medar olmuş bu 

beyitte Paşa,  

 

Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez 

Baran yerine dürr ü güher yağsa semadan 

buyurur. "Gökyüzünden yağmur yerine inci ve mücevher yağsa, bahtı kapalı olanın 

bahçesine yine de bir damlası düşmez." demektir. Türkçemizde bu beytin mazmununu 

ifade eden pek çok deyim, darb-ı mesel ve vecize bulmak mümkündür. Muhallebi 

yerken dişi kırılan nasipsizden ata bindiği halde "ya nasib"i unutan geline, güvendiği 

dağa kar yağan mareşalden cemaziyelevveli keşfolunan mahzen memuruna kadar pek 

çok insan bu beyti tekellümde mazurdurlar. Ancak içlerinde bir tanesi, vardır ki şair 

belki de bu beyti onu derhatır ederek söylemiştir. Önce hikayeyi anlatalım:  

Rivayet olunur ki, Sultan II. Mahmud, tebdil gezdiği bir Ramazan gününde Üsküdar'da 

mücerred bir kunduracının, boş örse çekiç vurarak her hamlede “Tıkandı da tıkandı” 

dediğine şahit olmuş. Merak saikiyle içeri girip bunun sebebini sormuş. Adamcık 

anlatmış:  

- Bir gece rüya gördüm. Çeşmeler vardı. Bazılarından şarıl şarıl sular akıyor, 

bazılarından sızıyor, bir tanesi de tıp tıp damlıyordu. O sırada bir pîr-i nuranî belirdi. 

Ona bu çeşmeleri sordum. "- Şu şarıl şarıl akanlar, padişahımızın talihidir. Sızanlar 

devlet erkanından filanca paşaların ve falanca zenginlerin talihleridir. Şu damlayan da 

senin talihindir." deyip kayboldu. Yerden bir çöp aldım ve benim talihim olan çeşmeye 

yaklaştım. Çöple biraz kurcalayıp lüleyi açmaya çalıştım. Ah, ellerim kurusaydı! Filvaki 

çöp kırıldı ve artık eski damlalar da damlamaz oldu. O günden sonra müşterim kesildi, 

kazancım bitti. İflas ettim, bu hale geldim. Şimdi de talihimden şikayet ile "tıkandı da 

tıkandı" zikriyle boş örsü dövüyorum.  

Padişah kendini aşikar etmez ve saraya dönünce adamın söylediklerini tahkike memur 

gönderir. Meğer adamcağız herkes tarafından "Tıkandı Baba" diye tanınmakta ve 

nasipsizliğiyle bilinmekteymiş. O kadar ki çeşmeden su doldurmaya gitse kurnayı bir 

kurbağa tıkar; bir mal almak için pazara uğrasa, ona sıra gelmeden mal bitermiş. 

Sultan, mübarek Ramazan ayında bu garibi sevindirmek ister ve bir tepsi baklava 

yapılmasını, her dilimin altına da bir sarı altın konulmasını emreder. Sonra tepsiyi, bir 



zengin konağından iftarlık geliyormuş gibi gönderir.  

Nasipsizlik bu ya; Tıkandı Baba, bir tepsi baklavayı bir iftarda yiyip bitirmek yerine 

satıp parasıyla birkaç günler iftar etmeyi düşünerek tepsiyi pazara çıkarmaz mı?  

Padişah, durumu öğrenip üzülmüşse de niyetine sadakat ile aynı minval üzere ertesi gün 

nar gibi kızarmış bir hindi dolması yaptırıp yine içini altın ile doldurarak Tıkandı 

Baba'ya yollar. Baba'dan baklava tepsisini satın alarak parsayı toplayan uyanık 

müşteri, bu sefer yine kapıya dayanıp Baba'nın aklını çelmenin yollarını aramaktadır. 

Der ki:  

- Bre Tıkandı Baba! Sen bir garip ademsin. Tek başına bu hindiyi nice yiyeceksin. Gel 

sen yine bu hindiyi bana sat.  

Pazarlık tamam olup hindi de kanatlanınca, padişah bu derece safderunluğa aşırı 

derecelerde öfkelenip derhal Tıkandı'yı saraya çağırtır. Çavuşlar eşliğinde iftar vaktine 

yakın, karga tulumba sarayın yolunu tutan Tıkandı Baba telaşlanır. "Bir suç işlemiş 

olmalıyım, ama ne ola ki!" diye kara düşünceler içinde huzura alındığında neredeyse 

bayılmak üzeredir. Bu hale padişahın yüreği dayanmaz ve öfkesi merhamete döner. 

Sultan, olup bitenleri anlattığı zaman Tıkandı Baba hayretler içinde hünkarın 

ayaklarına kapanıp, dualar, şükürler okumaya başlar.  

Padişah ona son bir hak daha tanımayı isteyip doğruca hazine-i hassa odasındaki altın 

ve mücevher dolu sandıklardan birinin huzura getirilmesini buyurur. Sandık gelir. 

Sultan Mahmud selamlık dairesinin çini sobasının altını yoklayıp küreği eline alır ve:  

-Tut şu küreği! Sandığa daldır. Ne kadar alırsa hepsini sana bağışladım, der.  

Tıkandı Baba, makus talihinin böyle bağteten muradına muvafık harekatından 

fazlasıyla heyecanlanır. Sevinçten titreye titreye küreği sandığa daldırır. Bir müddet 

iteleyip çalkalar ve itina ile kaldırırsa da kürek ters daldırılmıştır ve sandıktan ancak 

sap kısmında bir tek kızıl altın ile çıkar. Baba düşüp bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli 

padişah ise seçili bir üslupla o, tarihe geçen sözünü söyler:  

- Vermeyince Ma'bud, ne yapsın Mahmud?.  

Hikmetinden sual olunmayan yüce Ma'bud, kim bilir hangi kadere binaen o küreği ters 

çevirmişti. Onca yıllık Tıkandı Baba, acaba Açıldı Baba olsaydı kendisi için daha mı iyi 

olurdu? Hem kim bilir belki de sonradan Tıkandı Baba, haline şükretmiş ve hayırlısını 

istemekten dolayı gani gönüllü bir fakir olarak vefat etmiştir. Öyle ya, nasib işi başka 

şeye benzemez. Hani ne demiş dedelerimiz:  

Kısmetinse gelir Hind'den Ye men'den 

Kısmet değil ise ne gelir elden  

Kısmet ardında koşmak elbette kişinin borcudur; illa kısmeti talepte ısrarcı davranmak 

ve bu yüzden ayrık yollara sapmak meşru değildir. Kul için en hayırlı kısmet, yine her 

şeyin hayırlısını talep etmekten geçer. Velev şair:  



Kara bahtım yoz olur 

Taşa bassam iz olur 

Ağustosta suya girsem 

Balta kesmez buz olur                               dese dahi.  

Sağlam bir iman ve akıldan nasibini aldıktan sonra, kişioğlu, yürük at misali kendi 

nasibini kendisi artırır. Sağlam iman, iyi ahlak, huzurlu bir hayat.. hepsi birer nasib 

işidir ve kıymeti bilinirse mal mülk nasibinden daha evladır. Gerisi kabiliyete bakar. 

Nitekim,  

Kabiliyyet dâd-ı Hak'dır her kula olmaz nasîb 

Sad hezâr terbiyye etsen bî-edeb olmaz edîb 

buyurulmuştur ve Allah bizi edebini muhafaza eden kabiliyyet sahiplerinden eylesin. 

Aksi takdirde kısmetimiz, fani dünyanın fani işleri peşinde ömür tüketmekten başka bir 

şey değildir. Ve yine buyurulmuştur:  

Kısmetindir gezdiren yer yer seni 

Arş'a çıksan âkıbet yer, yer seni 

  

  

                                   V A Z İ F E N……….. 

  

            Vazifen dikenler arasında güller toplayacaksın.Ayağın çıplaktır,batacak.Elin 

açıktır,ısıracaklar,buna sevineceksin... 

            Fir'avunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın.Aldığın için 

dövecekler,konuştuğun için zindana koyacaklar,sevineceksin... 

            Çöllere sürülürsen kanınla ağaç yetiştireceksin,kutuplara sürülürsen ısınla 

sebze...Yeşilliği sevmeyenler olacak,yakacaklar,yıkacaklar,sen bunu sabırla 

seyredeceksin... 

            Karanlık zindanlara salarlarsa ışık,paslı vicdanlara İMAN,imansız kalblere 

rastlarsan NUR vereceksin.Sen verdiğin için suç,sen getirdiğin için ceza,sen 

getirdiğin,konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin... 

            Anadan,yardan,serden ayrılacaksın.Candan,gönülden KUR'AN-a 

sarılacaksın.Damla iken deniz,nefes iken tayfun olacaksın.Sana deli divane 

diyecekler,aldırmayacaksın... 



            Derdini yazmak için derini kağıt,kanını mürekkeb edeceksin.Kimse ile 

görüştürmezlerse,mecnun olup çöllere düşeceksin.Leyla arar gibi NUR arayanları,NUR 

soranları bulacaksın,bulamazsan üzülmeyeceksin... 

            Makamlar,servetler verirlerse,nefsini unutacaksın.Yalan,iftira çamuruna 

tutulursan,hissiyatı terkedeceksin.Önüne demirden set yaparlarsa dişinle 

deleceksin.Dağlara tünel oymak gerekirse,iğne ile oyacaksın.Unutma,nerede olursan 

ol,küfrün ve cehlin tâ temellerini çürüteceksin... 

            Bir gün KUR'AN etrafındaki surların yıkıldığını görürsen,hemen kemiklerini 

taş,etlerini harç,kanını su edeceksin.Etrafına ilimden,irfandan,faziletten,ahlaktan 

kaleler dikeceksin...Kaleler fedailer ister.Nasıl sen de içinde feda-i 

olacakmısın...?”(Zübeyir GÜNDÜZALP) 

  

  

       -Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan 

bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman 

esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben 

bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve müslümanları imana davet 

ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah 

Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden 

alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun! Bu iman düşmanlarına karşı mücahede 

açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest 

bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin 

imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim...." 

           -"Allah’ım! Üzerimizden feyiz ve bereketini, rahmet ve mağfiretini, af ve 

merhametini eksik etme! Bizi hayırlı amellerde ve ibâdetlerde muvaffak kıl! Bizi sırat-ı 

müstakîme ulaştır! Bizi rızâna ulaştır! Bizi rahmetine ulaştır! Bizi cemâline ulaştır! Bizi 

Cennetine ulaştır! Bizi kahrından, gazabından, azabından, nârından ve Cehenneminden 

uzak tut! " 

          -"Ayet-el Kürsi:”Allâh, O Allâh'dır. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka 

İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, 

Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa 

hepsi O'nundur. " 

        -“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,fâni dünyada bıraktığın 

eserlere de kıymet verme." 

          -“İnsanın yaratılıp bu dünyaya gönderilmesindeki hikmet ve gaye;Halık-ı kâinatı 

tanımak ve O’na iman edip,ibadet etmektir.” 

         -"Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz,hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve 

ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”           

            -" Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder."         



            -" Hak, haktır; küçüğe büyüğe, aza çoğa bakılmaz."        

            -"Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a 

teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir 

Şems-i Sermed isterim. Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim."         

            -"Ey alemi İslâm gelin ağlaşalım.Hayır hayır ağlamakla devası mümkün değil bu 

derdin.Allah için uğraşalım..."        

            -"Bismillah her hayrın başıdır."          

            -"Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, 

bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir."       

            -"Madem Allah var, elbette âhiret vardır."       

            -"Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim  

             Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim."         

            -"Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahibsiz olamaz. Bir harf 

kâtibsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket 

hâkimsiz olur?"         

            -"Kimin için Allah var, ona herşey var ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, 

hiçtir."            

            -"Dost istersen Allah yeter. 

             Yârân istersen Kur'an yeter. 

            Mal istersen kanaat yeter. 

            Düşman istersen nefis yeter. 

            Nasihat istersen ölüm yeter."           

            -"Allah için işleyiniz, 

             Allah için görüşünüz, 

             Allah için çalışınız. " 

            -" O nuru gönder İlâhî asırlar oldu yeter! 

            Bunaldı milletin âfakı bir sabah ister."         

            -"Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır.”         



            -”Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san'at, 

marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.”           

            -”Zaman  gösterdi ki;Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.”          

           -”İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere başı boş bırakılmış bir 

varlık değildir.”                

            -”Din bir imtihandır. Teklif-i İlahî bir tecrübedir. Tâ,ervah-ı âliye ile ervah-ı 

safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın." 

            -”Dinim İslâm, kitabım Kur'an, imanım hakdır./Bu uğurda ölmek ebedi 

yaşamaktır.”             

            -”Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek 

zamanına kadar bizi emanette emin kıl.”        

            -”Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve 

gölgelerin asıllarını, menba'larını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu 

çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz 

nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'îd ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir 

şu muti raiyetini başı boş bırakıp i'dam etme.”            

            -”Yâ Rab! Şu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bereketi hürmetine, bize 

ihsan ettiğin maddî ve manevî rızkımıza bereket ihsan 

et!..”                                                                                            -”Neden dünya herkese 

terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedenni dünyası olsun!”            

            -”Ecel birdir, değişmez.”  

            -”Edibler edebli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı.”        

            -”Bu fâniden sonra bir bâki var...” 

  

                                                                                                          Mehmet  

ÖZÇELİK                                                                                                                                    

  

                                                                     VEDA           HUTBESİ 

Ey insanlar!  

Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum; belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak 

bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu 

aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, 

canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden 

korunmuştur.  

ASHABIM!  



Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak 

sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu 

vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki 

bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur.  

ASHABIM!  

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin! Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, 

ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulm ediniz ne de 

zulme uğrayınız. Allah’ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin 

âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmuttalib’in oğlu 

(amcam) Abbâs’ın faizidir.  

ASHABIM!  

Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk 

kan davası Abdulmuttalib’in torunu (amcazâdem) Rebia’nın kan davasıdır.  

EY İNSANLAR!  

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hâkimiyetini kurmak gücünü 

ebedî surette kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz 

işlerde ona uyarsanız; bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan 

da sakınınız!  

EY İNSANLAR!  

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. 

Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah 

adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız; onların da sizin 

üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların aile yuvasını, sizin 

hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Kadınların da sizin üzerinizdeki 

hakları; meşru bir şekilde, her türlü yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.  

EY MÜ’MİNLER!  

Size bir emanet bırakıyorum ki; ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O 

emanet; Allah Kitabı; Kur’ân’dır. MÜ’MİNLER! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi 

belleyiniz! Müslüman; Müslümanın kardeşidir, böylece bütün Müslümanlar kardeştir. 

Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz, başkasına helâl değildir. Meğer ki 

gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun.  

ASHABIM!  

Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkınız vardır.  

EY İNSANLAR!  

Cenab-ı Hak, her hak sahibine hakkını (Kur’ân’da) vermiştir. Vârise vasiyet etmeye 

lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet 

vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına 

intisaba kalkan nankör, Allah’ın gazabına, meleklerin ve bütün Müslümanların lânetine 

uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini ne de adalet ve şahadetlerini 

kabul eder.  

EY İNSANLAR!  

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise 

topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız; O’na en çok saygı göstereninizdir. 

Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.  

EY İNSANLAR!  

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?  

“Allah’ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye 

şahadet ederiz.” (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (sav) mübarek şehadet parmağını göğe 

doğru kaldırarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu:)  

ŞAHİD OL YA RAB...  



ŞAHİD OL YA RAB...  

ŞAHİD OL YA RAB...  

 

  

     

  

                                   ZENGİNLİKLE GELEN GAFLET 

  

         Hz.Musa zamanında çok fakir biri vardı.O kadar fakirdi ki,kum ile tesettür 

ederdi.Bu kişi bir gün Hz.Musaya,”Rabbime benim için dua et de,beni 

zenginleştirsin.”dedi.Hz.Musanın duası üzerine,Allah kendisine,”O kuluma söyle,bu hali 

onun için daha hayırlıdır”buyurdu.Ama,beriki ısrar edince,kendisine imkan verildi.Bir 

koyun aldı,bundan sürüler meydana geldi ve adam zengin oldu.Gel gör ki,zenginlik bu 

adamı azdırdı;derken içkiye başladı.Hz.Musa bir gün bir yerde bir kalabalık gördü 

ve”Bu kalabalık neyin nesidir?”diye sorunca, kendisine şu cevabı verdiler: 

            “Birine kısas uygulanıyor.Adam,fakir biriydi.Sonra zenginleşti;fakat,malıyla 

azdı,içkiye başladı ve derken,tuttu birini öldürdü.Şimdi de cezasını görüyor!”(Gülistan) 

  

                                                                HZ.ZEYNEB  BİNTİ  HUZEYME 

Peygamberimizin mübarek hanımlarından olup,”Ümm’ül Mesâkin”lakabı ile anılır.İlk 

evliliği Abdullah bin Cahş ile oldu.Abdullah,peygamberimizin halası Ümeyye’nin oğlu 

idi.Uhud savaşında şehid oldu. 

            Hz.Zeyneb.h.3.senesi Ramazan ayında peygamberimiz ile nikâhlandı.Kendisine 

dört yüz dirhem mehir verildi.Onun güzel ahlakına dair şu ifadeler hepimize örnektir: 

Hz.Zeyneb islamiyetten önceki devirde dahi fakir,yoksul ve muhtaçlara her 

zaman merhametle yemekler yedirip sadakalar verdiği için”Ümm’il 

Mesâkin”(Fakirlerin annesi) lakabıyla tanınırdı. 

Hz.Zeyneb eline geçen mal ve parayı bekletmeden hemen sadaka olarak 

dağıtırdı.Fakir ve düşkünleri arar,bulur ve onlara yardım ederdi. 

Hz.Zeyneb binti Huzeyme,peygamberimizin nikâhı ile şereflendikten sekiz ay 

kadar kısa bir zaman sonra,Rebiül Âhir ayında (m.626) otuz yaşlarında vefat 

etti.Rasulullah (sam) namazını kıldırdıktan sonraMedine de Bâki mezarlığına defnetti... 

Allah ondan razı olsun.(Yuvamız.sayı.10) 

  



  

  

                                                    YOLUMUZDAKİ   ENGEL 

Yolumuzdaki Engel (Brian Cavanaugh)  

 

Eski çağlarda bir kral yolun tam ortasına iri bir kaya parçası koydurmuş. Sonra da 

saklanmış ve bu kocaman kayayı birinin gelip kaldırıp kaldıramayacağını gözlemeye 

başlamış. Kralın en zengin tüccarlarından biri adamlarıyla yaklaşmış ve kayanın 

etrafında şöyle bir dönmüş. Adamların çoğu yolları temizletmediği için kralı 

suçlamışlar, ama hiçbiride kayayı yolun ortasından kaldırmak için bir çabada 

bulunmamış. Sonrada sırtında yüklüce saman taşıyan bir çoban gelmiş. Kayaya 

yaklaşınca sırtındaki yükü yere bırakmış ve kayayı yolun kenarına itmeye çalışmış. 

Kayayla epeyce itişip kakıştıktan sonra başarmış.  

 

Çoban samanı sırtına yeniden yükledikten sonra gözü tam kayanın yerinde yolun 

üstünde duran cüzdana ilişmiş. Cüzdanda bir sürü altın para ve kralın bu altınları 

yolun ortasındaki kayayı kaldırabilene bağışladığını belirten bir not varmış.  

 

Çoban diğer insanların hiç anlayamadığı bir şeyi öğrenmiş:Her engel insana o andaki 

durumunu geliştirme şansı yaratan fırsatlar sunar.  

 

  

  

                                      Y   A   R   D  I  M 

          

         Bir aile toplantısında hayat pahalılığından bahsederken,yaşlı teyzem lafa karışıp: 

            -Paradan yana sakıntı çekmenize gerek yok be evladım,diyor.Tezveren dede’ye 

bir Yasin okuyuvar,gör bak nasıl rahatlarsın. 

            Tezveren Dede’nin dahi kim olduğunu sormadan,ertesi sabah ilk fırsatta bir 

Yasin okuyorum kendisine ve bittiği anda çalan kapı ziliyle sıçrıyorum yerimden. 

            Gelen bizim kapıcı.Nefen nefese konuşarak: 

            -Ev sahibinin selamı var,diyor.Kirayı tez elden arttıracakmışsınız.Artış en az iki 

misli olmazsa,dava açacakmış. 

            Soğuk soğuk terliyorum bu haber karşısında,ama elimden bir şey gelmiyor.Bir 

de Fatiha okuyorum Tezveren Dede’nin ruhuna,herşeyde bir hayır vardır diyerek. 



            Tyzem birkaç gün sonra telefon ederek neticeyi soruğturuyor.Onu üzmemek 

için,olup biteni anlatmıyorum kendisine.Ama o,başka tedbirlere de başvurulması 

konusunda ısrar edip: 

            -Pilepeli hasan’a da üç Fatiha okumalısın diyor.Söylediklerine göre Hızır gibi 

yetişirmiş mübarek. 

            Telefonu kapatır kapatmaz,ismini ilk defa duyduğum o zata da okuyup 

gönderiyorum Fatihaları.O sırada okuldan gelen küçük oğlum: 

            -Baba,diyor.Bakkal hasan amca haber gönderdi,borcumuz çok biriktiği için artık 

veresiye falan vermiyecekmiş. 

            Haber,canımı iyiden iyiye sıkıyor.Ferahlamak için Pilepeli Hasan’a bir Fatiha 

daha okuyor ve gelmesini beklediğim yardımlardan endişe duymaya başlıyorum. 

            Teyzem,ertesi gün yine telefon ediyor ve rüyasında Telli Baba’yı gördüğü için; 

            -Beni kırma,diyor.Telli Baba’ya da bir şeyler oku. 

            Teyzeler,anne yarsı sayıldığı için kırmak olmaz tabii.Bir Fatiha da Telli Baba’ya 

gönderdiğim sırada eşim içeri girip; 

            -Mahvolduk,diyor.500 bin lira telefon parası geldi.Teyzem bizde kaldığı 

günlerde,Avustralyadaki oğluyla sık sık konuşmuş olmalı. 

            Ayaklarım birden kesildiği için en yakındaki iskemleye çöküp 

kalıyorum.İskemlenin yanındaki sehbanın üzerinde açık duran dua kitabında,arka 

arkaya okuduğum Fatihaların Türkçe meali çarpıyor gözüme: 

            İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn:Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım 

bekleriz.”(Cüneyd Suavi) 

  

                                            YAVUZ SULTAN SELİM'İN VASİYETİ 

Mısır seferi dönüşünde,Yavuz Sultan Selim hocası İbni Kemal ile birlikte at üzerinde 

gidiyorlardı.Birdenbire devrinin meşhur âlimi İbni Kemalin atının ayağından sıçrayan 

bir çamur,Yavuz Selim’in giydiği sırmalı cübbesinin üzerine sıçradı ve kirletti. 

            -“Bana başka bir cübbe veriniz.Bu cübbede böylece hazinemde 

saklansın”Sırtındaki kaftanın sandukasına örtülmesini vasiyet etmiş ve vasiyeti yerine 

getirilmiştir. 

            “Alimlerin atlarının ayaklarından sıçrayan çamurun bile makbul olduğunu 

gelecek nesiller ibretle görsün.Çünki alimler her zman padişahlara lazımdır”diyerek 

alimlerin değerini vezirlerine anlatmış oldu.Öldüğü zaman bu cübbe vasiyeti üzerine 

türbesindeki sandukasının üstüne serildi. 



            İlim ve ahlakta ün kazanmış yüksek adamların devlet işlerinde kullanılmasını 

vasiyet etmiş olan Yavuz Sultan Selim,halka rehberliği ancak ilim ve ahlakta yükselmiş 

olanlar yapabilir”şeklinde konuşmuştur. 

            Yavuz Selim,hazineyi altınla doldurunca onun zenginliği karşısında; 

            -“Benim altınla doldurduğum hazineleri torunlarımdan her kim akçe ile 

doldurabilirse kendi mührü ile  mühürlesin.Ve illa hazine-i hümayun benim mührümle 

mühürlensin.”diye vasiyet etti. 

            Oğlu Süleymanın süslü elbiseler giydiğini görünce: 

            “Süleyman sen böyle süslenirsen,anan ne giyecek?”diyerek sadeliği tavsiye 

etmiştir.(Yuvam.10) 

  

  

                                                           ZENGİN İLE FAKİR 

  

         Vaktiyle çok zengin bir adam vardı.O kadar zengindi ki,malının ve parasının 

hesabını bilmezdi.Yine de son derece cimriydi. 

            Günlerden bir gün kapısına bir fakir geldi. 

            -Allah rızası için karnımı doyurun,diye yalvardı. 

            Merhametsiz zengin: 

            -Defol kapımdan.Çalışıp kazanacağın yerde dilenmekten utanmıyor 

musun?Defol dedim... 

            Fakir boynunu büktü. 

            -Ne tuhaf?Hadi ben fakir olduğum için yüzümü buruşturuyorsun,sen zengin 

olduğun halde gülmeyi,güzel söz söylemeyi unutmuşsun. 

            -Defol dedim,defol... 

            -Kibirlenme,ne fakirlik,ne zenginlik ebedidir.Bir gün bütün malını kaybedip 

fakir olabileceğini hiç düşündün mü? 

            Merhametsiz zengin büsbütün sinirlendi.Hizmetçisine bağırdı: 

            -Defet şu herifi başımdam! 

            Hizmetçi ezile büzüle fakir kovdu. 



            Birkaç yıl geçti... 

            Merhametsiz,cimri zenginin işleri bozuldu.Herşey ter gitmeye başladı.Sanki 

altını tutsa kömür oluyordu.Bütün parası kısa süre içinde erimiş,elinde avucunda hemen 

hiçbir şey kalmamıştı. 

            Ve bir gün hizmetçisi karşısına dikildi: 

            -Bana izin,dedi.Ücretimi vermediğin için yanında çalışamam.Kendime başka bir 

kapı aramalıyım. 

            Eski zengin,bağıra çağıra hizmetçiyi kovdu.Hizmetçi gitti,merhametli bir 

zenginin yanında iş buldu.Yeni efendisi çok iyi kalbliydi.Kapısına gelen her fakirin 

karnını doyurur,elbise verir,cebine de bir miktar harçlık koyup duasını alır öyle 

gönderirdi. 

            Bir gün yine kapısına bir fakir geldi.Adam perişan haldeydi.Günlerce yemek 

yemediği ilk bakışta anlaşılıyordu.Kapıdan elini uzattı: 

            -Allah rızası için bir dilim ekmek verin. 

            İyi yürekli,merhametli ve cömert zengin hizmetçisini çağırdı.Kapıdaki dilenciyi 

gösterip: 

            -Yemek ver,diye emretti,sırtına elbise giydir,cebine harçlık koy... 

            Hizmetçi kapıdaki dilenciye yemek götürdü.Ama yüzünü görür görmez hayretler 

içinde kaldı.Efendisine koştu.Nefes nefese. 

            -Efendim,diye konuştu,kapıdaki dilenci kim biliyor musunuz?.. 

            -Kim?.. 

            -Benim eski efendim!Yanından ayrıldığım cimri zengin!.. 

            Merhametli zengin gülümsedi: 

            -Ya beni tanıdın mı?diye sordu.Sen onun yanında çalışırken kapısına 

gelmiştim.Beni kovmanı söylemişti.Çalış ve kazan,dilenmeye utanmıyor 

musun?demişti.Allah’ın hikmetine bak ki o fakirleşti,ben zengin oldum.Kimse servetine 

güvenmemeli,kimse de fakirliğinden utanmamalı.Allah herkesin Rabbidir,bol 

hazinesinden istediğine verir.Kul kendisine verilen serveti Allah yolunda 

harcamalı...”(Ahmet Şahin) 

  

                                                

 



Y O L C U 

  

         Nur yüzlü ihtiyarlar,kendimi bildim bileli onlara karşı duyduğum derin sevginin 

bir meyvesi olarak hayatımın en güzel hatıralarını oluşturmuştu.Fakat 1970’li yılların 

sonunda yaşadığım bu hadise,ilk bakışta hiç de iç açıcı görünmüyordu. 

            Bir Cuma namazı bitiminde,arabamı parkettiğim yerden geri geri çıkarken 

çarpmıştım o dedeciğe.Büyük bir telaşla dışarıya fırladığımda,camiden dağılanların 

yardımıyla yerden kalkmaya çalışıyordu.Hemen yanıbaşımızdaki şadırvanın taburesine 

otururken,ellerine sarılıp: 

            -Hakkını helal et dede,dedim.Sana çarpan bendim.Ama Allah biliyor ki,geriye 

baktığım halde seni fark edemedim. 

            Yaşlı adam,oldukça hırpalanmasına rağmen yine de gülümsemeye 

çalışıyordu.Bir asırlık hayat yükünü yüklenen beli ise,o güne kadar hiçbir ihtiyarda 

rastlamadığım şekilde bükülüp yere paralel hale gelmiş,belki de bu yüzden arabamın 

arka camından bakmama rağmen görünmemişti. 

            Üstünü temizlemesine yardım ederken: 

            -Birşeyim yok evladım,diye karşılık verdi.Biz eski toprağız,kolay pes etmeyiz. 

            Onu zorla ikna ederek biraz ilerideki eczaneye götürdüm ve yüzünde yer yer 

kanamakta olan sıyrıkları temizledikten sonra,cebine bir miktar para koymak 

istedim.Yaşından beklenmeyen bir çeviklikle yakaladığı elimi titrek avuçlarına 

hapsederken: 

            -Allah razı olsun evladım,dedi.Ama bu kadar parayı alamam senden. 

            “Bu kadar”demesinden,az da olsa para sıkıntısı çektiğini hissetmiştim.Israr 

edince,verdiklerim arasından küçük bir bölümünü ayırarak: 

            -Bu para şimdi benim mi?diye sordu. 

            -Elbette,diye cevab verdim.Kabul ederseniz çok sevinirim. 

            -Öyleyse bana bununla bir bilet alırmısın? 

            Yaşlı adam teklifi karşısındaki şaşkınlığımı fark edince,kendisini belki birkaç yaş 

daha ihtiyarlatan macerasını anlatmaya başladı.Hasta olan torununu ziyaret etmek için 

İstanbula gitmiş ve bir gece kaldıktan sonra,şimdi Bolu veya civarındaki bir yer olarak 

hatırladığım evine dönmek üzere yola çıkmıştı.Normal saatine göre Cuma namazına 

rahatça yetişebileceğini tahmin ederken,otobüsün arıza yapması üzerine,namazı 

kaçırmamak için bizim oralara gelmişti.Kısık bir sesle ve yıllar yılı unutamadığım bir 

üzüntüyle sözlerini tamamlarken: 



            -Az bir param vardı,onu da abdest alırken çaldılar,dedi.Namaz boyunca”Eve 

nasıl dönerim ve kime el açarım?”diye ağlayıp durdum. 

            Bu hatıramı,yıllar yılı bütün sevdiklerime anlattığım halde,bir türlü kaleme 

alamamıştım.Kısmet bugüneymiş.O hadiseden sonra veda etmek için sallanan bir el 

veya mendil görsem,bir hac yolcusu burukluğuyla o aziz ihtiyarın göz yaşları içinde 

ettiği duaları hatırlıyor ve”Rabbim neylerse güzel eyler”diyorum. 

            Hem o yüceler yücesi rahmet sahibi,kendisi için meşakkat çeken hangi kulunu 

yarı yolda bırakmış ki?”(Cüneyd Suavi) 

  

                                                        YAKUB KADRİ'DE ÖLÜM HAKİKATI 

Arasıra,âhiretten haber gelseydi ölüm bu kadar müdhiş olmayacaktı.Giden gidiyor,hiç 

dönmüyor ve gittiği yerden hiç ses çıkmıyor.Dönmesin,kalsın.Fakat bu ağır,bu kesif,bu 

korkunç sükut neden? 

            Gidenler arkalarından bu kadar ağladığımızı,haykırdığımızı,kalbimizde açtıkları 

derin boşluğu bilmiyorlar mı?Gözleri kapanmadan önce başı ucunda 

hıçkırdıklarımız,vücudları soğumadan evvel ellerini sıktıklarımız ve çeneleri sarkmadan 

evvel yüzünden öptüklerimiz var;bizi hepside mi unuttu?Orada dost dostu,kardeş 

kardeşi düşünemiyorsa kabilmi ki analar yavrularını,sevdalılar sevgilerini 

hatırlamasın!Halbuki o kadar analar gitti,o kadar sevdalılar gitti ve hiç birinden haber 

gelmedi.Aziz dost,bunda muhakkak dehşetli bir sır var... 

            İşte bu dehşeti sır önündedir ki bütün varlığımız titriyor. 

            Daha bir yıl evvel,daha bir gün evvel yanıbaşımızda 

kımıldıyordubakıyordu,konuşuyordu,ağlıyordu,gülüyor ve düşünüyordu,birdenbire yok 

oldu;tamamıyla bir daha dönmemek üzere yok oldu.Buna nasıl ihtimal verilebilir?Bu 

nasıl akla sığar?Ölenlerin erişilmez,uzak ve müphem bir diyarda hala yaşadıklarını 

tasavvur etmek ize daha munis,daha insani geliyor.Ne kefen,ne tabut,ne o muzlim 

çukur,ne kokan ve çürüyen et,ne çözülüp dökülen kemikler,ne kaditlerin bakışı ve 

gülüşü,uhrevi mıntıkaların eşiğinde gözlerimizle gördüğümüz,ellerimizle 

dokunduğumuz bütün bu adem tecellileri bizden o tatlı zehabı silemiyor. 

            Her yaşın ilk günlerinde içim intizarla doludur.Mevtanın mutlaka döneceğini 

zannederim;günlerce kapılarda,pencerelerde beklerim ve sabrım tükenmeye başlayınca 

gidip taze mezarı açmak ve taze ölüyü çıkarmak ve elimden tutarak yavaş yavaş evine 

getirmek isterim.Neden sonra ölüm mefhumu ta içimden bir uzvun kırılışı gibi,bende 

takarrur eder de aczimden ağlamaya başlarım.Yıllardan beri kendileri için bir tel göz 

yaşı dökmediğim aziz ölüler var.Zira,onları hâla bekliyorum.Bir tanesinin yanından 

daha dün ayrılmış gibiyim.Alnı bir küçük mermer parçasına,elleri fil dişinden 

oyulmuş,narin ve nadir bedialara benziyordu.İncelmiş şekillerle uzanan cesedinde en 

sağlam maddelerin mütehakkim tavrı vardı ve ağzı gülüyordu.O zamandanberi 

ölümü,başka türlü,daha uzun ve daha metin bir varlığın başlangıcı sayarım. 



            Kimbilir,belki de öyledir.Aksini zannetmek,Halıka karşı bir küfür sayılmaz 

mı?Halık –haşa-deli bir sanatkâr mıdır ki,yıllarca çalışarak yaptığı eserleri bir anda 

mahvetsin? 

            Aziz dost,diyelim ki,yarım saat kalmış,bozulmuş,çirkin ve adi eserler ne 

ise...Fakat ruha ibadeti,gönüle cuşişi öğreten vücutlar da çürüyor,içlerinde ezeli şuleden 

bir şey parlayan gözler de sönüyor.Her gülüşü yeni bir alemin doğuşu kadar mucizeli 

ağızlar da kuruyor!Bin çeşit hayata mahzar nebiler;mermere can vermiş,söze 

ebediyetten râşeler koymuş dünya içinde başka bir dünya yaratmış 

sanatkârlar;ateşi,suyu,bahtı,fırtınayı kendine râm etmiş kahramanlar da herhangi bir 

fâni gibi fenâ buluyor. 

            Aspasya,Cleopatra,Lükreçya,İzabella v.b neden 

öldü?Ulvi”Sokrat”,”Eflatun”,”Senek”neden öldü.Virjil,Horatyüs,Dante ve hilkatten 

daha kuvvetli Mikel Anjello neden öldü?Makedonyalı kara saçlı genç Serdar,çelik 

bilekli Romalı Sezar,tek gözlü mehip Anibal ve Bisanz fatihi II:Mehmet ve Mısır fatihi 

Selim,birer dar çukura nasıl sığdılar? 

            Ey dost,bununla beraber,adlarını saydığım bütün büyük ölülerdir ki,çok zaman 

kalbimden ölüm korkusunu sıyırıyor.Onların gittiği yere gitmekten niçin 

korkayım?Orası niçin buradan daha kasvetli,daha elim ve daha korkunç olsun?Bahusus 

ki,hayata bir kıymet verenlerin hepsi de hayattan el çekti. 

            Evet,kişi âhirette sevdikleriyle beraberdir.”(Okun Ucundan)       

  

  

  

ŞAM'DAN GELEN YAHUDİ 

        İbn Abbas (r.a.) şöyle anlattı:  

-Şam'da bir Yahudî vardı. Bir cumartesi günü Tevrat'ı okudu. Ondaki müjdeyi gördü. 

Oraya baktığı zaman , dört yerinde Resûlüllah (s.a.v.)'ın vassfını buldu. Onları kesti ve 

yaktı.  

İkinci bir cumartesi, baktığı zaman, aynı şeyleri, Tevrar'ın sekiz yerinde buldu. Onları 

da kesip yaktı.  

Üçüncü cumartesi baktığı zaman, aynı şeyleri Tevrat'ın oniki yerinde buldu.  

Kendi kendine düşündü ve şöyle dedi:  

-Eğer bunları da koparırsam, Tevrat'ın tümü onun vasıflarıyla dolacak.  



Arkadaşlarına Resûlullah (s.a.v.)'ı sordu; şöyle dediler:  

-Yalancının biridir. En iyisi, ne sen onu gör; ne de o seni görsün.  

Şyle dedi:  

-Musa'nın Tevrat'ı hakkı için , benim onu ziyaretime kimse engel olamaz.  

Onun böyle demesi üzerine izin verdiler. O da, bineğine bindi; gece gündüz yola 

koyulup gitti. Medine'ye yaklaştığı zaman; onu Selman karşıladı.  

Selman, güzel yüzlüydü. Onu görünce Muhammed (s.a.v.) sandı. Halbu ki, Resûlullah 

(s.a.v.) üçgün önce vefât etmişti Selman ağladı ve şöyle dedi:  

- Ben onun kölesiyim.  

-Peki o nerede? Diye sorunca, Selman(r.a.) düşündü:  

-Vefat etti, dese, dönüp gidecek.  

-Sağdır., dese, yalancı olacak.Şöyle dedi:  

-Gel benimle, seni arkadaşlarının yanına götüreyim.  

Mescide girdiği zaman, ashabın tümü mahzun bir hâlde idiler.  

Resûlüllah(s.a.v.)'ı onların arasında sanarak:  

-Selâm sana ey Muhammed! dedi. Bunun üzerine ashabın ağlaması arttı.  

-Sen kimsin? Yaramızı tazeledin. Galiba bir yabancısın. Üçgün oluyor. O vefât etti.  

Bunu duyan Yahudî bir sayha attı ve şöyle dedi:  

-Vay perişanlığıma, o kadar yolum da boşa gitti. Keşke anam beni doğurmasaydı da; 

Tevrat'ı okumayaydım. Tevrat'ı okuyunca da onun vasfını görmeyeydim. Onun vasfını 

gördüm; bari kendisini göreydim.  

Bundan sonra şöyle dedi.  

-Ali burada mı, onu bana anlatsın.  

-Evet burada, deyince sordu:  

-Adın nedir?  

-Ali deyince , şöyle dedi:  



-Senin ismini de Tevrat'ta buldum.  

Bundan sonra Hz. Ali(r.a.) şöyle anlattı:  

-O ne uzun boyluydu; ne de kısa. Başı yuvarlaktı. Alnı genişti. Gözleri siyah ve irice idi. 

Kirpikleri uzundu. Görüldüğü zaman dişleri arasından nur yayılırdı. Saçlıydı. Elleri ve 

ayakları etliceydi. Yürüdüğü zaman , yüksek bir yerden iniyormuş gibi ayağını yerden 

kuvvetle kaldırırdı. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardı.  

Yahudî bunları dinledikten sonra şöyle dedi:  

-Doğrusun yâ Ali, onun Tevrat'taki vasfıda böyledir.  

Bundan sonra şöyle dedi:  

-Yâ Ali! Onun bir elbisesi kaldı mı, koklamak istiyorum.  

Bunun üzerine Hz Ali(r.a.), Selman (r.a.)'a şöyle dedi:  

-Ey Selman! Fatıma'nın kapısına git ve söyle : Babası Resûlüllah'ın cübbesini versin, 

getir...  

Selman, Fatıma'nın kapısına gitti ve şöyle dedi:  

-Ey peygamberin övündüğü kapı! Ey evliyanın ziynet kapısı.  

Hasan ve Hüseyin ağlıyorlardı. Kapıyı vurunca , Hz. Fatıma içerden şöyle dedi:  

-Yetimlerin kapısını çalan kimdir?  

-Ben Selman, dedi. Sonra Hz. Ali'nin dediğini ona anlattı.  

Bunun üzerine Hz. Fatıma ağladı ve şöyle dedi:  

-Babamın cübbesini kim giyecek?  

Ona dair şeyler anlattı. Yedi yerinden hurma lifi ile dikili idi. Hz. Ali onu alıp kokladı. 

Sonra sahabe alıp kokladı. Bundan sonra, Yahudi aldı, kokladı ve şöyle dedi:  

-Bunun kokusu ne kadar güzeldir. Bundan sonra, Resûlullah (s.a.v.)'ın kabrine gitti. 

Başını semaya kaldırdı ve şöyle dedi:  

-Yâ Rabbi! Sen'in birliğine, eşin ve ortağın bulunmadığına şahadet ederim. Bu kabrin 

sahibinin, esnin Resûl'ün ve Habib'in olduğuna şehadet ederim. Onun söylediklerini 

tasdik ediyorum.  

Eğer müslümanlığımı kabul ediyorsan, bu saatte ruhumu al! Bundan sonra, düşüp öldü.  



Onu, Hz. Ali(r.a.) yıkadı. Baki mezarlığına defnetti.  

Allah ona rahmet eylesin. Bizi salihler zümresiyle haşreylesin.  

Amin!...  

  

  

                                            SÜTE SU KOYDU SEL OLDU 

-“Vaktiyle bir kadının bir ineği varmış,her gün sağar ve sütüne bir miktar su ilave 

ederek satarmış.Bir gün ineği sel alıp götürmüş,bunu gören çocuklarından biri,anne 

müteferrik surette süte su karıştırdığımız sular toplanarak birden ineği götürdü,demiş.” 

  

            -Halife Hz.Ömer,”Bir gece Medine sokaklarında dolaşırken şöyle bir 

muhavereye tesadüf eder: 

            Bir evde sütçü bir kadın kızına süte su karıştırmasını söylüyor;kızı emirül 

mü’minin Ömer,süte su karıştırmayı men etti,sen işitmedin mi anne?Ben bu işi 

yapamam,diyordu.Anne,bizim evimizde olacak bir şeyden emirül mü’mininin ne haberi 

olacak ki,korkuyorsun,diyor.Kız da emirül mü’mininin açıkda emrine itaat edip de 

gizlide itaat etmemek nasıl olur,diye süte su karıştırmaktan imtina ediyordu. 

            Halife sabah olunca bu aileyi tahkik etti ve bu kızı oğlu Âsım’a nikâhladı.Bu 

kızdan Ümmü Âsım dünyaya geldi.Ümmü Âsım sonra Abdulaziz bin mervan’la 

evlendi.İşte 2.halife Ömer gibi adaletle iştihar eden Ömer bin Abdulaziz bu kadından 

dünyaya gelmiştir.Ne bahtiyarlıktır ki,bu menkıbe-i fazilet hala yâd edilmekte ve 

kendileri rahmet ve mağfiretle anılmaktadır.” 

  

            -“Hanefi mezhebinin büyük İmamı Ebu Hanife tüccardı.Satmak üzere aldığı 

kumaşlardan biri özürlü çıkmıştı.Ortağına bu özürlü kumaşı göstererek,onu 

satarken,diğerlerinden düşük bir fiyatla satmasını ve alıcıya özrünü göstermesini tenbih 

etmişti. 

            Aradan bir müddet geçtikten sonra o özürlü kumaşı ne yaptığını sorduğunda 

ortağı: 

            -“Eyvah!.dedi,ben onu unuttum ve diğerleri gibi sattım,dedi.Taşıdığı sıfata 

bihakkın layık olan İmam-ı Azam derhal o kumaşın bedelini sadaka olarak dağıttı ve 

ortağından da ayrıldı.”(İktibaslar kitabı.Ahmet Coşkun.sh.284,288) 

  



  

  

                            TARİHTEN SEÇME  MİZAHLAR 

  

                     TEK CÜMLE 

-Nüktelerin en yamanı,Yahya Kemal’in,İsmail habib hakkındaki bir cümlesidir. 

İsmail Habib’in,Anadoluya aid yazılar yazdığı bir hengâmede,Yahya kemal’i,galatada 

İzmir’den gelen bir vapurdan çıkarken görmüşler: 

-Hayırdır üstad,nereden böyle? 

-İzmirden geliyorum!.. 

-Ne yapmaya gittiniz İzmire? 

-İsmal habib yazmadan,İzmiri bir göreyim,dedim. 

  

                        CEVAP 

Peyami Safa’nın,Server Bedi ile fazla samimi olduğu günlerden birinde,Süleyman 

Nazif’e sormuşlar: 

-Peyami Safa nerede oturur? 

Düşünme zahmetinde bile bulunmayan Süleyman Nazif,derhal atılmış: 

-Server Bedi’nin evinde!... 

  

                        ÇİRKİNLE GÜZEL 

Şair Baki,güzel meraklısıydı.Zaten,güzele tutkun olmayan kim var?Şüphesiz ki,eski 

divan şiirinin bu en muhteşem çehresi,güzeli,o devrin bedi’ ölçüleri içinde,herkesten 

daha derin duyacaktı. 

            Evet,şair Baki,Her ne olursa olsun,güzeli sever,çirkinden tiksinirdi.O 

zamanlarda,Beyazıd tarafında,”Bezmgâh”isimli,dükkanvari bir toplantı köşesi kurmuş 

olan Baki,bu köşede,hep güzel çehreli insanlarla sohbet etmeye bayılırdı. 

            Hulusi isimli,fevkalade çirkin,fakat Baki’nin sohbetlerine düşkün olmak 

bakımından ruhu güzel bir zat;Baki tarafından Bezmgâha kabul edilebilmek için bir 



çare bulur.Azmi siminde,gayet güzel bir delikanlıyı yanına alıp,Bezmgâha 

gider.Baki,çirkinlik heykeli Hulusi ile güzellik timsali Azmiyi bir arada görünce,hemen 

şu beyti kondurur: 

             “Hulus, Azmi’yi alur da Bezmgâha gelür 

               Bana gelürse de devlet maalkerahe gelür” 

(Hulusi gibi güzellik timsali birisi,bana devlet kuşu olarak geldi ama çirkin Azmi ile 

beraber!...Zaten,kerahetsiz-çirkin olmayan- bir devlet kuşu bana gelmez!..) 

  

 

  

  

  

  

  

HİKAYELER & ÖYKÜLER 

 

TACİRİN HİKAYESİ 

 

 

Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir duduydu. Tacir, 

Hindistan’a gitmek üzere yol hazırlığına başladı. Kerem ve ihsan dolayısıyla, 

kölelerinin, cariyeciklerinin her birine “Çabuk söyle, sana Hindistan’dan ne 

getireyim?” dedi. Her birisi ondan bir şey diledi. O iyi adam hepsine, istediklerini 

getireceğini vad etti. Duduya da “Sen ne armağan istersin, sana Hindistan elinden 

ne getireyim?” dedi. Dudu dedi ki: “Oradaki duduları görünce benim halimi anlat. 

Dedi ki: Sizin müştakınız olan filan dudu, Tanrı’nın takdiriyle bizim 

mahpusumuzdur. Size selam söyledi, yardım istedi; sizden bir çare, bir kurtuluş 

yolu diledi.  

Dedi ki: Reva mıdır ben iştiyakınızla gurbet elde can vereyim. Sıkı bir hapis içinde 

olayım da siz gah yeşilliklerde, gah ağaçlarda zevk ve sefa edesiniz. Dostların vefası 

böyle mi olur? Ben şu hapis içindeyim, siz gül bahçelerinde. Ey Ulular! Bir seher 

çağı şarap meclisinde bu inleyen garibi de hatırlayın! 

 

Dostların sevgiliyi anması, sevgiliye ne mutludur. Hele anan ve anılanın biri Leyla, 

öbürü Mecnun olursa. Ey güzel endamlı sevgilinin mahremleri! Kendi kanımla 

doldurduğum peymaneleri içmem reva mı? Sevgili! Bana da bir nasip vermek 

istersen beni anarak bir kadeh iç! İçerken bu yerlere serilmiş düşkün aşığı yad 

ederek toprağa bir yudum şarap dök! Şaşılacak şey! Nerde o ahit, nerde o yemin? 

Oşeker gibi dudağın verdiği vaadler hani? Bu kulun ayrı düşmesi, fena 



kulluktansa... kötüye kötülükle mukabele edersen aramızda ne fark kalır? 

 

Fakat hiddetle, şiddetle senden gelen kötülük, sema’dan, çengin namelerinden daha 

zevkli, daha neşeli. Ey cefası devletten daha güzel, intikamı candan daha sevimli 

dilber! Ateşin bu... acaba nurun nasıl? matem, bu olunca düğünün nice? Cevrinde 

öyle tatlılıklar var ki...malik olduğun letafet yüzünden kimse seni hakkıyla 

anlayamaz. Hem inlerim, hem de sevgili inanır da kereminden o cevri azaltır diye 

korkarım. 

 

Kahrına da hakkıyla aşığım, lütfuna da. Ne şaşılacak şey ki ben bu iki zıdda da 

gönül vermişim. Tanrı hakkı için bu dikenden kurtulur, gül bahçesine kavuşursam 

bu sebepten bülbül gibi feryat ederim. Bu ne şaşılacak şey bülbüldür ki ağzını 

açınca dikeni de gül bahçesiyle beraber yutar, ikisini de bir görür! Bu bülbül değil 

ateş canavarı! Onun aşkıyla bütün kötü şeyler, kendisine hoş gelmekte! Güle aşık, 

halbuki esasen kendisi gül, kendisine aşık, kendi aşkını aramakta!”  

 

Can dudusunun hikayesi de bu çeşittir. Fakat nerede kuşlara mahrem olan kişi? 

Nerede zayıf ve suçsuz bir kuş ki onun içine Süleyman, askeriyle ordu kurmuş 

olsun! Şükür yahut şikayetle feryat edince yere, göğe zelzeleler düşsün! Her demde 

ona Tanrı’dan yüz mektup, yüz haberci erişsin; o bir kere “Ya Rabbi” deyince 

Hak’tan altmış kere “Lebbeyk” sesi gelsin! Hatası, Tanrı indinde ibadetten daha iyi 

olsun; küfrüne nispetle bütün halkın imanı değersiz kalsın! Öyle kişiye her nefeste 

hususi miraç vardır. Tanrı, onun tacının üstüne yüzlerce hususi taç koyar. Cismi 

topraktadır, Canı Lamekan Aleminde, O Lamekan Alemi, saliklerin vehimlerinden 

üstündür. (vehimlere sığmaz.) O Lamekan Alemi, vehmine gelen bir alem olmadığı 

gibi hayaline de doğmaz.(ne idrak edebilirsin, ne tahayyül!) Cennetteki ırmak, nasıl 

cennettekilerin hükmüne tabi ise mekan alemiyle Lamekan Alemi de, o alemin 

hükmüne tabidir. Bu ilahi akıl kuşlarına ait olan bahsi kısa kes, bu sözden yüzünü 

çevir, sukut et! Doğrusunu, Tanrı daha iyi bilir. Dostlar biz yine kuş, tacir ve 

Hindistan hikayesine dönelim: Tacir, Hindistan’daki dudulara, dudusundan selam 

götürmeyi kabul etti. 

 

Hindistan uçlarına varınca kırda birkaç dudu gördü. Atını durdurup seslendi, 

dudunun selamını ve kendisine emanet ettiği sözleri söyledi. O dudulardan birisi, 

bir hayli titredi ve düşüp öldü, nefesi kesildi.  

Tacir, bu haberi verdiğinden dolayı pişman oldu, dedi ki: “Bir cana kıydım, Bu 

dudu, olsa olsa o duducağızın akrabası olacak, galiba bunların cisimleri iki, canları 

bir. Bu işi neye yaptım, o haberi neye verdim? Bu münasebetsiz sözle biçareyi 

yaktım, yandırdım.” Bu dil, çakmak taşıyla çakmak demiri gibidir.  

 

Dilden çıkan da ateşe benzer. Manasız yere gah hikaye yoluyla, gah laf olsun diye 

çakmak taşıyla demirini birbirine vurma! Zira ortalık karanlıktır, her tarafta 

pamuk dolu. Pamuk arasında kıvılcım nasıl durur? Zalim onlardır ki gözlerini 

kapamışlar, söyledikleri sözlerle bütün alemi yakmışlardır. 

Bir söz, bir alemi yıkar, ölmüş tilkileri aslan eder. Canlar aslen İsa nefeslidir; bir 

anda yara, bir anda merhem olurlar. Canlardan perde kalkaydı; her canın sözü, 

Mesih'i’ sözü gibi tesir ederdi. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, haris olma , 

bu helvayı yeme! Feraset sahiplerinin iştahları sabradır, onlar sabretmek isterler. 

Helva ise, çocukların istediği şeydir. 

 



Sabreden, göklerin üstüne yükselir; helva yiyense geriler, kalır! “Ey gafil! Sen nefis 

ehlisin, toprak içinde kan yiyedur! Fakat gönüle sahip olan kişi , zehir bile yese o 

zehir bal olur.” Gönüle sahip olan kişi, apaçık öldürücü bir zehir bile yese ona ziyan 

gelmez. Çünkü o, sıhhat bulmuş, perhizden kurtulmuştur. Fakat zavallı talip 

(kemale ermemiş salik), henüz hararet içindedir. 

 

Peygamber buyurdu ki:”Ey cüretli talip! Sakın hiçbir matlup ile mücadele etme!” 

Sende Nemrut’luk var, ateşe atılma, atılacaksan önce İbrahim ol! Madem ki sen ne 

yüzgeçsin, ne de denizci... aklına uyup kendini denize atma! Yüzgeç ve denizci, 

denizden inci çıkarır, ziyanlardan bile bir hayli fayda elde eder. Kamil, toprağı 

tutsa altın olur; nakıs, altını ele alsa toz toprak kesilir. O gerçek er, Tanrı’ya 

makbul olmuştur, bütün işlerde onun eli Tanrı elidir.  

Nakıs kimsenin eli ise Şeytan’nın, ifritin elidir. Çünkü Şeytan’nın teklif ve hile 

tuzağına tutulmuştur. Kamile göre bilgisizlik bile bilgi olur, nakısın bildiği bilgi ise 

bilgisizlik kesilir. İlletli kimse, ne tutarsa illet olur. Kamil kafir bile olsa o küfür, din 

ve şeriat haline gelir. Ey yayan olduğu halde süvari ile yarışa girişen! Sen bu 

müsabakada kazanmayacak , onu geçmeyeceksin, iyisi mi, dur!  

 

Melun Firavun’un zamanında sihirbazlar Musa ile kin güderek mücadeleye 

girdiler. Fakat onu büyük tuttular, öne geçirdiler, ağırladılar. Zira ona “Ferman 

senin. İstiyorsan önce sen asanı at” dediler. 

 

Musa “ Hayır, ey sihirbazlar, önce siz büyülerinizi meydana koyun” dedi. 

 

Musa’ya karşı gösterdikleri o kadar hürmet , din sahibi olmalarına sebep oldu; inat 

yüzünden de elleri ayakları kesildi. Sihirbazlar Musa’nın hakkını anladıklarından 

evvelce işledikleri suça karşılık olarak ellerini, ayaklarını feda eylediler. 

 

Yemek yemek ve nükte söylemek, kamile helaldir; madem ki sen kamil değilsin 

yeme ve sukut et! Çünkü sen kulaksın, o dildir; o senin cinsinden değil, Tanrı, 

kulaklara “Ansitü” buyurdu. 

 

Çocuk önce, süt emme kabiliyetinde doğar, bir müddet susar ve tamamı ile kulak 

kesilir. Lakırdı söylemeyi öğreninceye kadar bir zaman dudağını yumması, söz 

söylememesi gerekir. Kulak vermezse “ti ,ti “ diye manasız sözler söyler; kendisini 

alemin dilsizi yapar. Anadan sağır doğan ise hiç dinlemediği için dilsiz olur; nasıl 

dile gelsin? Çünkü söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze, kulak verme 

yolundan gir. Evlere kapılardan girin; rızıkları, sebeplerine teşebbüs ederek arayın! 

Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan 

Tanrı’nın sözüdür. 

 

Tanrı, yarattığını eşsiz, örneksiz yaratır; üstada tabi değildir. Herkes ona dayanır; 

onun dayanacağı bir varlık yoktur. Ondan başka bütün mahlukat; hem sanatında, 

hem sözünde üstada tabidir, örneğe muhtaçtır. Bu söze yabancı değilsen bir hırkaya 

bürün, bir viraneye çekil ve göz yaşı dök! Çünkü Adem, Tanrı itabından ağlamakla 

kurtuldu; tövbekarın nefesi ıslak göz yaşlarıdır. Adem, yeryüzüne, ağlamak için, 

daima feryadetmek, inlemek ve mahzun olmak için gelmiştir. 

 

Adem, Firdevs’ten, yedi kat göklerin üstünden ayakları dolaşarak en adi yere, ta 

kapı dibine, özür dilemek için gitti. Eğer sen de Ademoğluysan onun gibi özür dile, 



onun yolunda yürü!  

 

Gönül ateşiyle göz yaşından çerez düz. Bahçe, bulutla güneş yüzünden yetişmiş, 

yeşermiştir. Sen göz yaşı zevkini ne bilirsin? Görmedikler gibi ekmek aşığısın! Bu 

karın dağarcığından ekmeği boşaltırsan ululuk incileri ile doldurursun. Önce can 

çocuğunu Şeytan sütünden kes de sonra onu meleklere ortak yap. 

 

Sen karanlık, mükedder ve bulanık oldukça bil ki melun Şeytanla süt kardeşisin! 

Nur ve kemali arttıran lokma, helal kazançtan elde edilen lokmadır. Çırağımıza 

katılınca söndüren yağa yağ deme, çırağı söndüren yağa su de! 

 

İlim ve hikmet helal lokmadan doğar; aşk ve rikkat helal lokmadan meydana gelir. 

Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet 

meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil! 

 

Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sıpası olduğunu 

gördün mü? Lokma tohumdur mahsulü fikirlerdir. Hizmete meyletmek ve o cihana 

gitmek azmi, ağza alınan lokmanın helal olmasından doğar. 

 

Tacir alışverişi bitirip muradına nail olarak evine geri geldi. Her köleye armağan 

getirdi, her halayığa ihsan da bulundu. Dudu “ Bu kulun armağanı hani? Ne 

gördün ve ne dedinse söyle” dedi. 

 

Tacir, “Söylemem, zaten elimi çiğneyip parmaklarımı ısırarak, cahilliğimden, 

akılsızlığımdan böyle saçma haberi niye götürdüm diye hala pişman olup 

durmaktayım” dedi. 

 

Dudu, “Efendim, pişmanlık neden, bu hiddete bu gama ne sebep oldu?” dedi. 

 

Tacir dedi ki: “Şikayetlerini sana benzeyen dudulara söyledim. İçlerinden biri senin 

derdini anlayınca ödü patladı, titreyip öldü.” Ben “Ne yaptım da bu sözü söyledim” 

diye pişman oldum ama bir kere söylemiş bulundum. Pişmanlık ne fayda verir? 

Ağızdan bir kere çıkan söz, bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. Oğul, o ok gittiği 

yerden geri dönmez, seli baştan bağlamak gerek. Sel önce bir kere coşup da etrafı 

kapladıktan sonra dünyayı harap etse şaşılmaz. 

 

Yapılan işin gayp aleminde eserleri doğar, o meydana gelen eserler, halkın 

hükmüne tabi değildir. onların bize nispeti varsa da hepsi, ancak tek Tanrı 

tarafından yaratılmıştır. Mesela Amr’e Zeyd bir ok atar; o ok, Amr’i kaplan gibi 

yaralar. Yara, bir yıl kadar Amr’ın vucudun ağrılar, sızılar meydana getirir. O 

dertleri, Hak yaratmıştır, insan değil. 

Oka hedef olan Amr, o anda korkudan ölürse, yahut ölümüme kadar bedeninde 

yaralar, oluşursa, o ağrılardan, o illetlerden ölürse Zeyd’e; ilk sebepten, ok 

attığından dolayı katil de! Hepsi, Tanrı’nın icadı ise de o ağrıları Zeyd’e nispet et!  

 

Ekin ekmek, nefes almak, tuzak kurmak, çiftleşmek de böyledir. Onların sesleri hep 

Hak’ka mutidir (eken, nefes alan, tuzak kuran, çiftleşen kuldur; bitiren, yaşatan, 

tuzuğa düşüren, doğurtan yahut bunların aksini meydana getiren Hak’tır). 

 

Velilerde Tanrı’dan öyle bir kudret vardır ki atılmış oku yoldan geri çevirirler. 



Tanrı velisi, pişman olursa sebeplere eserlerin kapılarını kapar (fiilleri neticesiz 

bırakır). Fakat bunu Tanrı eliyle yapar. Tanrı kudretiyle; söylenmiş bir sözü 

söylenmemiş hale getirir. Bir hale ki ne şiş yanar ne kebap! Bütün kalplerdeki 

nükteleri işitir, gönüllerden o sözü yok eder.  

 

Ey ulu kişi! Sana delil ve huccet gerekse “Min ayetin ey nünsiha” ayetini oku. 

“Ensevküm zikri” ayetini de oku velilerin kalplere nisyan koyma kudretini anla!  

 

Veliler, hatırlatma ve unutturmaya kadirdirler; şu halde herkesin gönlüne 

hakimdirler. Veli, unutturma kudretiyle bir kişinin istidlal yolunu bağladı mı, o 

adamın hüneri bile olsa bir iş yapamaz. 

 

Siz, yüce kişileri alaya aldınız, bundan bir şey çıkmaz sandınız ama Kuran’da 

“Ensevküm” ayetini bir okuyun!  

 

Şehir ve köye sahip olan, cisimlerin padişahıdır. Gönül sahibi ise gönüllerinizin 

sultanıdır. Hiç şüphe yok ki işler, görüşlerin ferridir. Şu halde insan, ancak göz 

bebeğinden ibarettir. Ben bunu, tamamı ile söyleyemiyorum, çünkü merkez 

sahipleri (Peygamberler) men ediyorlar. Madem ki halkı unutması, ve hatırlaması 

onun elindedir, imdatlarına da o erişir. 

 

O güzel huylarla huylanmış olan zat, her gece gönüllerden yüz binlerce iyi ve kötü 

hatırayı giderir; gündüzün gönülleri, yine o hatıralarla doldurmakta; o sedefleri, 

incilerle dopdolu bir hale getirmektedir. Evvelki düşüncelerin hepsi, Tanrı’nın 

hidayetiyle sahiplerini tanırlar. Uyanınca, sanat ve hünerin, sebepler kapısını 

açmak üzere yine sana gelir.  

 

Kuyumcunun hüneri demirciye gitmez, bu güzel huylunun huyu, öteki kötüye mal 

olmaz. Hünerler ve huylar, kıyamet günü, çeyiz gibi sahibine döner. Güzel olsun, 

çirkin olsun... bütün huylar ve hünerler, sabah çağında sahiplerine gelir; nitekim 

posta güvercinleri, gönderilen mektupları, yine uçtukları şehre getirirler. 

 

Dudu, o dudunun yaptığını işitince titredi, düştü, kaskatı oldu. Sahibi, onun böyle 

düştüğünü görünce yerinden sıçradı, külahını yere vurdu. Onu, bu renkte, bu halde 

görerek yerinden fırlayıp yakasını yırttı.  

 

Dedi ki: “ Ey güzel ve hoş nağmeli dudu! Sana ne oldu, niçin bu hale geldin? Vah 

yazık, benim güzel sesli kuşum! Vah yazık, benim gönüldeşim, sırdaşım. Yazık, 

benim güzel nağmeli kuşum; ruhumun neşesi, bahçem, çiçeğim! Süleyman’ın böyle 

kuşu olsaydı hiç başka kuşlarla uğraşır mıydı? Vah yazık; ucuz bulduğum kuştan 

ne çabuk ayrıldım! Ey dil, sen bana çok ziyan veriyorsun! Söyleyen sen olduktan 

sonra ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateşsin, hem harman! Ne vakte kadar 

harmanı ateşe vereceksin? Can, ne dersen onu yapmakla beraber gizlice yine senin 

elinden feryad etmektedir. 

 

Ey dil, sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin; hem dermanı olmayan bir dertsin! 

Hem kuşlara çalınan ıslık, yapılan hilesin; hem yalnızlık ve ayrılık zamanının 

enisisin! 

 

Ey aman bilmez! Bana hiç aman vermiyorsun. Sen, yayını beni öldürmek için 



kurmuşsun. İşte benim kuşumu uçurdun. Zulüm ve sitem otlağında az otla! Ya 

bana cevap ver, yahut insafa gel, yahut da bana sevinç ve neşe sebeplerinden birini 

an! Eyvah benim karanlığı yakıp mafeden nurum; eyvah, benim gündüzü 

aydınlatan sabahım!  

 

Vah benim güzel uçan; ta sondan başlangıca kadar uçup gelen kuşum! Cahil insan 

ilelebet mihnete aşıktır. Kalk, “Fikebed” e kadar “La uksimü” yü oku!  

 

Senin yüzünü gördüm de mihnetten kurtuldum; senin ırmağında köpükten, 

tortudan arındım. Bu eyvah demeler, bu acınmalar onu görmek, peşin ve elde olan 

kendi varlığından kesilmek hayali iledir. 

 

(Bu kuşun ölümüne sebep) Tanrı’nın gayreti (kıskanması) idi. Hak’kın hükmüne 

çare bulunmaz. Nerede bir gönül ki Tanrı’nın hükmünden yüz parça olmamış 

olsun!  

 

Gayret (kıskançlık) de her şeyden gayrı olan; vasfı söze ve sese sığmayan Tanrı 

gayretidir (kendisinden başka her şeyi kıskanır).  

 

Ah keşke gözyaşım deniz olsaydı da o güzel dilberimin yoluna saçaydım! Benim 

dudum, benim anlayışlı kuşum; düşüncelerimin, sırlarımın tercümanı! Rızkını 

vereyim, vermeyeyim... benim enisimdi. İlk söylenen sözlerden onu hatırlarım 

benimle ezeli bir aşinadır. O öyle bir duduydu ki sesi, vahiden gelirdi; varlığı varlık 

meydana gelmeden önceydi. 

 

O dudu, senin içinde gizlidir. Sen, şunda bunda onun aksini görmüşsün. O, kuş 

senin neşeni alır, fakat yine sen ondan neşelenirsin. Onun yaptığı zulmü, adalet gibi 

kabul edersin. 

 

Ey can uğruna canını yakıp duran! Canını yaktın, tenini aydınlattın. Ben yandım, 

kavını tutuşturmak isteyen bana gelsin, benden tutuştursun da çerçöpü alevlensin, 

yaksın! Kav, ateş alma kabiliyetindendir, şu halde ateşi cezbeden kavı al!  

 

Vah vah vah; yazıklar olsun... öyle bir ay bulut altına girdi!  

 

Nasıl bahsedeyim? Gönül ateşi şiddetle alevlendi; ayrılık aslanı çıldırdı, kan döker 

bir hale geldi. Ayıkken bile titiz ve sarhoş olan, kadehi ele alınca nasıl olur? 

Anlatılamayacak derecede sarhoş olan bir aslan, çayırlığa gelince oraya yayılmış 

yeşilliklerden neşelenir, sarhoşluğu büsbütün fazlalaşır. 

 

Ben kafiye düşünürüm; sevgilim bana der ki: “Yüzümden başka hiçbir şey 

düşünme! Ey benim kafiye düşünenim! Rahatça otur, benim yanımda devlet 

kafiyesi sensin. 

Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin! Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı.! 

Harfi sesi sözü birbirine vurup parçalayayım da seninle bu üçü olmaksızın 

konuşayım! Adem’den bile gizlediğim sırrı, ey cihanın esrarı olan sevgili, sana 

söyleyeyim. Halil’e bile söylemediğim sırrı, Cebrail’in bile bilmediği gamı, Mesih’in 

bile dem vurmadığı, hatta Tanrı’nın bile kıskanıp biz olmadıkça kimseye açmadığı 

sırrı sana açayım.” 

 



Biz (ma) kelimesi, sözlükte nasıl bir kelimedir? İspata ve nefye delalet eden bir 

kelime. Halbuki ben ispat değilim; zatım, varlığım yoktur ki ispat edilebilsin. 

(Varlığım olmadığından ) Nefiy de değilim (yokun varlığı nefiy de edilemez, esasen 

olmadığı için yoktur da denemez).  

Ben varlığı yoklukta buldum, onun için varlığı yokluğa feda ettim. Padişahların 

hepsi kendilerine karşı alçalana alçalırlar. Bütün hak, kendisine sarhoş olanın 

sarhoşudur. 

 

Padişahlar, kendilerine kul olana kul olurlar. Halk umumiyetle kendi yolunda 

ölenin yolunda ölür. Avcı onları ansızın avlamak için kuşlara av olmaktadır.  

 

Dilberler; aşkları, canla, başla ararlar. Bütün maşuklar aşıklara avlanmışlardır. 

Kimi aşık görürsen bil ki maşuktur. Çünkü o, aşık olmakla beraber maşuk 

tarfından sevildiği cihette maşuktur da. Maden ki aşık odur, sen sus artık. Maden 

ki o, kulağını çekmekte, sen tamamıyla kulak kesil.  

 

Sel akmaya başlar başlamaz önünü kes, yolunu bağla. Yoksa alemi perişan ve 

harap eder, her tarafı yıkar. Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harebenin 

altında padişah hazinesi var! Hakka dalan kişi daha ziyade dalmak, can denizinin 

dalgası altüst olmak ister. 

 

Denizin altı mı daha hoştur, yoksa üstü mü? Onun oku mu daha ziyade gönül çekici 

ve güzeldir, o oka karşı siper tutmak mı?  

Şu halde ey gönül! Neşe ve sefayı cefa ve beladan ayırt edersen vesveseye zebun 

olmuş olursun. Tutalım ki senin isteğinde şeker tadı var; sevgilinin isteği, isteksiz 

murat ve maksadı terk etmek değil mi? Onun her bir yıldızı yüzlerce hilalin kan 

diyetidir. Ona, alemin kanını dökmek helaldir!  

 

Biz değeri de bulduk kan diyetini de. Ve o yüzden can vermeye koştuk. Ey aşık ! 

aşıkların hayatı ölümledir. Gönlü gönül vermeden başka bir süretle bulamazsın. 

Yüzlerce naz ve işveyle gönlünü almak istedim; sevgili bana istiğna yüzünü 

gösterdi, bahaneler etti.  

 

“Bu akıl, bu can, senin aşkına gark olmuş değil mi ki?” dedim, dedi ki: “Git, git; 

bana bu efsunu okuma! Ben, senin ne düşündüğünü bilmez miyim? Ey iki gören! 

Sen, sevgiliyi nasıl gördün; buna imkan mı var? Ey ağır canlı! Sen onu hor gördün; 

çünkü çok ucuz aldın! Ucuz alan ucuz verir. Çocuk bir inciyi bir somuna değişir.  

 

Ben öyle bir aşka gark olmuşum ki evvel gelenlerin aşkları da benim bu aşkıma 

batmış, yok olmuştur, sonra gelenlerin aşkları da!  

Ben, aşkı kısaca söyledim, tamamıyla anlatmadım. Anlatacak olsam hem dudaklar 

yanar hem dil! Lep (dudak) dersem maksadım leb-i derya (deniz kıyısı) dır; La 

(hayır) dersem muradım illa (ancak, evet) dir. 

 

Tatlılıktan dolayı yüzümü ekşitmiş olarak otururum; fazla sözden dolayı sükut 

etmekteyim. İsterim ki bu suretle tatlılığımız, yüzümüzün ekşiliğiyle iki cihandan 

da gizli kalsın; bu söz, her kulağa girmesin. Onun için yüz ledün sırrından ancak 

birini söylemekteyim. 

 

Hak kıskançlıkta bütün alemlerden ileri gittiği içindir ki bütün alem kıskanç oldu. 



O, can gibidir, cihan beden gibi. Beden; iyiyi, kötüyü, canın tesiriyle kabul eder. 

 

Kimin namazında mihrap ve kıblesi Ayn (Tanrı’nın zatı cemali) olursa onun tekrar 

iman tarafına gitmesini ayıp ve kusur bil.  

 

Padişaha esvapçıbaşı olan kişinin, padişah hesabına ticarete girişmesi 

ziyankarlıktan ibarettir. Padişahla birlikte oturan kimsenin padişah kapısında 

oturması yazıktır, aldanmaktır. 

Bir kimseye padişaha elini öpmek fırsatı düşer de o, ayağını öperse bu, suçtur. Her 

ne kadar ayağa baş koymak da bir yakınlıktır, fakat el öpme yakınlığına nispetle 

hatadır, düşkünlüktür. Padişah, birisi yüzünü gördükten sonra başkasına 

meylederse kıskanır.  

 

Tanrı’nın gayreti buğdaya benzer, harmandaki saman da insanların kıskançlığıdır. 

Kıskançlıkların aslını haktan bilin. Halkın kıskançlıkları, şüphe yok ki Tanrı 

kıskançlığının fer’idir. Bunu anlatmayı bırakayım da o, on gönüllü hercai sevgilinin 

cefasından şikayet edeyim. Feryadedeyim, çünkü feryat ve figanlar, hoşuna gidiyor. 

İki alemden de ona ancak feryed ve figan lazım. Onun macerasından acı acı nasıl 

feryad etmiyeyim ki sarhoşlarının halkasına dahil değilim. Onun gözünden ayrı, 

güne gün katan yüzünün vuslatından mahrum bir haldeyken nasıl gece gibi 

kapkara olmam? 

 

Onun hoş olmayan şeyi de benim canıma hoş geliyor. Ogönül inciten sevgilime 

canım fede olsun! Naziri olmayan tek padişahımın hoşnut olması için ben, 

hastalığıma da aşığım, derdime de. İki deniz gibi olan gözlerimin incilerle dolması 

için gam toprağını gözüme sürme gibi çekmekteyim. Halkın onun için döktüğü 

gözyaşları incidir; halk gözyaşı sanır. Ben canlar canından şikayetçi değilim, hikaye 

etmekteyim. 

 

Gönül,” ben ondan incindim” dedikçe, gönlün bu asılsız ve ehemmiyetsiz nifakına 

gülmekteyim. 

 

Ey doğruların medar-ı iftiharı! Doğrulukta bulun. Ey baş köşe! Ben senin kapında 

eşiğim. Mana aleminde baş köşe nerede, eşik nerede? Ey canı biz ve ben kaydından 

kurtulan! Ey erkekte kadında söze ve vasfa sığmaz ruh! Erkek, kadın kaydı kalkıp 

bir olunca o bir, sensin. Birler de aradan kalcınca kalan yalnız sensin. Kendi 

kendinle huzur tavlasını oynamak için bu “ben” ve “biz”i vücuda getirdin. Bu 

suretle “ben” ve “sen” ler, umumiyetle bir can haline gelirler, sonunda da sevgiliye 

mustağrak olurlar.(Ben, biz, ben ve bizim, varlıkların varlığı ve yokluğu, hulasa) 

söylediklerimin hepsi vardır, vakıdir. Ey kün emri, ey gel denmekten ve söz 

söylemekten münezzeh Tanrı, sen gel!  

 

Ten gözü, seni görebilir mi; senin gamlanman, neşelenip gülmen hayale gelir mi? 

Gama, neşeye merbut olan gönüle, onu görmeye layıktır, deme! Keder ve neşeye 

bağlanmış olan; bu iki ariyet vasıfla yaşar. Halbuki yemyeşil aşk bağının sonu, ucu, 

bucağı yoktur. Orada gamdan ve neşeden başka ne meyveler var! Aşıklık bu iki 

halden daha yüksektir; baharsız, hazansız terütazedir. 

 

Ey güzel yüzlü! Güzel yüzünün zekatını ver; yine pare pare olan canı şerh et, onu 

anlat (dedim!).Fettan gözünün ucuyla ve nazla bir baktı da gönlüme yeni bir dağ 



vurdu. Kanımı bile dökse ona helal ettim. Helal sözünü söyledikçe o, kaçmaktaydı. 

Mademki topraktakilerin feryadından kaçmaktasın. Kederlilerin yüreğine niye 

gam saçarsın? Her sabah; doğudan parlayınca seni, doğu pınarı (güneş) gibi 

coşmak ta, zuhur etmekte buldu. 

 

Ey şeker dudaklarına paha biçilmeyen güzel! Divanene ne bahaneler buluyorsun? 

Ey eski cihana taze can olan! Cansız ve gönülsüz bir hale gelmiş olan tenden çıkan 

feryat ve figanı işit!  

 

Allah aşkına olsun, artık gülü anlatmayı bırak da gülden ayrılan bülbülün halini 

anlat! Bizim coşkunluğumuz gamdan neşeden değildir; aklımız irfanımız, hayal ve 

vehimden meydana gelmemiştir. Nadir bulunur bir halettendir; inkar etme ki 

Hak’kın kudreti pek büyüktür. Sen bu hali insanların ahvaline kıyas etme, cevir ve 

ihsan menzilinde kalma!  

 

Cevir ve ihsan, mihnet ve neşe, gelip geçicidir. Gelip geçenlerse ölürler; Hak onlara 

varistir. 

 

Sabah oldu, ey sabahın penahı Tanrı! (Ben özür serd edemiyorum), bize hizmet 

eden Hüsamettin’den sen özür dile! Aklı-ı Küll’ün ve canın özür dileyeni sensin; 

canların canı, mercanın parıltısı sensin.  

 

Sabahın nuru parladı, biz de bu sabah çağında senin Mansur şarabını içmekteyiz. 

Senin feyzin bizi böyle mest ettikçe şarap ne oluyor ki bize neşe versin! Şarap, 

coşkunlukla bizim yoksulumuzdur; felek; dönüşte aklımızın fakiridir. Şarap bizden 

sarhoş oldu, biz ondan değil... Beden bizden var oldu, biz ondan değil!  

 

Biz arı gibiyiz, bedenler mum gibi. Tanrı, bedenleri bal mumu gibi göz, göz ev, ev 

yapmıştır. Bu bahis çok uzundur, tacirin hikayesini anlat ki o iyi adamın ne hale 

geldiği, ne olduğu anlaşılsın.  

 

Tacir, ateşler, dertler, feryatlar içinde, böyle yüzlerce karmakarışık sözler 

söylüyordu. Gah birbirini tutmaz sözler söylüyor, gah naz ediyor, gah niyaz eyliyor; 

gah hakikat aşkını, gah mecaz sevdasını ifade ediyordu. Suya batan adam fazla 

debelenir, eline geçen ota tutunur. O tehlike zamanında elini kim tutacak diye can 

korkusuyla şuraya, buraya elini sallar durur, yüzmeye çalışıp çabalar. Sevgili, bu 

divaneliği, bu perişanlığı sever. Beyhude yere çalışıp çabalamak, uyumaktan iyidir.  

 

Padişah olan; işsiz, güçsüz değildir. hasta olmayanın feryat ve figan etmesi, 

şaşılacak şeydir! Tanrı, ey oğul, onun için “Külle yevmin hüve fi şe’n “ buyurdu. 

 

Bu yolda yolun, tırmalan, son nefese kadar bir an bile boş durma! Olabilir ki son 

nefeste bir dem inayete erişirsin. O inayet, seni sırdaş eder. Padişahın kulağı, gözü 

penceredir; erkeğin canı olsun, kadının canı olsun... bir can neye çalışırsa, onu 

duyar, görür!  

 

Tacir ondan sonra duduyu kafesten dışarı attı. Duducuk, uçup bir yüksek ağacın 

dalına kondu. Güneş, ufuktan nasıl süratle doğarsa o dudu da, o çeşit uçtu. 

 

Tacir, hiçbir şeyden haberi yokken kuşun esrarını bu işe şaşırıp kaldı. Yüzünü 



yukarı çevirip “Ey bülbül! Halini bildir, bu hususta bize de bir nasip ver! 

Hindistan’daki dudu ne yaptı da sen öğrendin, bir oyun ettin, canımızı yaktın!” 

dedi. 

 

Dudu dedi ki: “O, hareketiyle bana nasihat etti; “Güzelliği, söz söylemeyi ve neşeyi 

bırak; çünkü söz söylemen seni hapse tıktı” dedi. Bu nasihati vermek için kendisini 

ölü gösterdi. 

 

Yani “Ey avama karşı da, havassa karşı da nağme ve terennümde bulunan! Benim 

gibi öl ki kurtulasın. Taneyi gizle, tamamı ile tuzak ol. Goncayı sakla damdaki ot ol. 

Kim güzelliğini mezada çıkarırsa ona yüzlerce kötü kaza yüz gösterir.  

 

Düşmanların kem gözleri, kin ve gayızları, hasetleri; kovalardan su boşalır gibi 

başına boşalır. Düşmanlar kıskançlılarından onu parça, parça ederler; dostlar da 

ömrünü heva ve hevesle zayi eder, geçirirler. 

 

Bahar zamanı, ekin ekmekten gafil kişi, bu zamanın kıymetini ne bilsin! Tanrı 

lütfunun himayesine sığınman gerektir. Çünkü Tanrı, ruhlara yüzlerce lütuflar 

döktü. Tanrı’nın lütfuna sığınman gerek ki bir penah bulasın. Ama nasıl penah? Su 

ve ateş bile senin askerin olur.  

 

Nuh’a ve Musa’ya deniz dost olmadı mı? Düşmanlarını da kinle kahretmedi mi? 

Ateş, İbrahim’e kale olup da Nemrut’un kalbinden duman çıkartmadı mı? Dağ, 

Yahya’yı kendisine çağırarak ona kastedenleri taşlarıyla paralayıp sürmedi mi? Ey 

Yahya! Kaç, bana gel de keskin kılıçlardan seni kurtarayım, demedi mi? “ dedi” 

diye cevap verdi. 

 

Dudu ona hoşa gider bir iki nasihat verdi, sonra “Allahaısmarladık, artık ayrılık 

zamanı geldi” dedi. Efendisi dedi ki: “Allah selamet versin git. Sen bana yeni bir yol 

gösterdin”. 

 

Tacir kendi kendine dedi ki: Bu bana nasihatti. Onun yolunu tutayım, o yol aydın 

bir yol. Benim canım neden dududan aşağı olsun? Can dediğin de böyle iyi bir iz 

izlemeli.” 

 

 

 

Mesneviden...  

  

   

  

  

 

 

  



  

  

  

SOMUNCU BABA  

   Hamidettin-i Aksarayi hazretleri Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da ekmek yapar 

satardı. Onun ekmeklerini şehir halkı âdeta yağmalarcasına alırlardı. Nasıl bir hamur 

yoğuruyordu da, bu derece lezzetli ekmek yapıyordu, bu kimsenin malumu değil onun 

"Somunlar ... Mümünler ..." diye sokak aralarına, tatlı tatlı dökülen sesini duyunca , 

bütün Bursalı'lar birbirine girerdi.  

Böylece Ulu Camii yapılırken orada çalışan işçilere kendi fırnında yaptığı somunlarını 

getirir ve dağıtırdı. O küçücük fırınında yapılan somunlar işçilere yeter ve herkes o 

somunlardan rızıklanırdı. Camide çalışan işçiler yemek saatinin gelmesini ve 

somuncubabalarının onlara taptaze sıcacık ve leziz somunlarından getirmesini dört 

gözle bekler, öğle saatini kollardı.  

Nihayet Ulu Camii inşaatı bittiğinde; Yıldırım Beyazıt Emir Sultan Hz. lerine ilk 

hutbeyi okumasını söyler. Emir Sultan Hz. Padişah'a burada Hamidettin-i Aksarayi 

hazretlerinin ikamet ettiğini ve o varken hutbeyi okumanın kendisine düşmeyeceğini 

anlatır. Padişah'ta Somuncu baba'nın okumasını kendisinden rica etmesini söyler. Ve 

nihayet Israrlara dayanamayan Somuncu baba hutbeye çıkar.  

Hutbe'de Fatiha süresinin yedi farklı tefsirini yapar. Tefsir bittikten sonra; 

"Fatiha süresinin ilk tefsirini bütün cemaat anlar, 

ikinci tefsiri cemaatin büyük bir kısmı anlar, 

üçüncü tefsiri cemaatin yarısı anlar, 

dördüncü tefsirini cemmatin küçük bir kısmı anlar, 

beşinci tefsiri cemaatin çok azı anlar, 

altıncı tefsiri birkaç kişi anlar, 

ve yedinci tefsiri sadece kendisi anlar"  

Cemaat Somuncu babalarının ne kadar büyük bir Allah dostu Evliya olduğunu görünce 

cami çıkışında onun elini öpmek isterler. O mübarek Zat cemaat'in isteğini kıramaz ve 

Ulu Camiin üç kapısından çıkan cemaat'e elini öptürür. Böylece bütün cemaat Hazret'in 

elini öpme şerefine nail olur.  

Artık dağılmaya başlayan cemaat kendi aralarında konuşurken kendilerinin somuncu 

babanın elini öptüğünü anlatırken birden farklı kapılardan çıktıkları halde elini 

öptüklerini anlarlar. Kendilerinin Somuncu babalarının kerametini görünce Somuncu 

babalarına koşarlar. Oradaki görevi biten Hazret artık gitmiştir. O günden sonra bir 

daha Bursa yakınlarında görülmez. Hamidettin-i Aksarayi Hazretleri Soluğu Kayseri'de 

alır.  

  



  

                                   -YAKIN TARİHE İÇERİDEN BAKIŞ-  

  

  

“1942 yılı, ekmeğin karneli satılmasıyla başlar. Ekmek, 750 gram olacaktı. 7 yaşından 

büyük olanların günlük hakkı yarım, daha küçüklerin ise çeyrek ekmekti. Sadece ağır 

işçiler bir ekmek alabiliyordu. Karnedeki fişler, üzerinde tarihi bulunan gün için 

geçerliydi. Bir kaç ay sonra ekmeğin gramı 600’e indirildi.” Ülkedeki yokluğun bir 

göstergesi olan bu bilgiler Altan Öymen’in ‘Bir Dönem Bir Çocuk’ kitabından.  

Öykü, radyo çağı ile başlıyor. Öymenlerin evine üç yıl sonra (1936) giren radyo, 

1970’lerde evlerin başköşesine oturan televizyon gibi büyük ilgi görür. Özellikle 

‘ajans’lar dikkatle dinlenir.  

Tek parti iktidarı vardır. Ebedi Şef Atatürk’ün vefatıyla yerine Milli Şef İnönü geçmiş, 

Hitler ve Mussolini’nin yayılmacı politikası 2. Dünya Savaşı’nı getirmiştir. Babası 

Hıfzırahman Raşit, annesi Nezaket, ikisi de öğretmen olan Altan Öymen, “Bugünkü 

birçok tartışma konumuz o yıllarda ortaya çıkmış” diyor. Basına sansür yadırganmaz. 

Gerek Churchill ile İnönü’nün Adana’da trende yaptığı görüşme gerekse Roosevelt, 

Churchill ve İnönü arasındaki Kahire konferansı gizli tutulur. 36 milyon Avrupalının 

hayatını kaybettiği savaşa Türkiye, Birleşmiş Milletler’e girebilmek için son iki ayda 

katılır ancak tek kurşun bile atmaz. Buna rağmen savaşın bütün olumsuzluklarını 

hisseder. Kıtlık, karneli satışlar, ağır vergiler, jandarma baskısı, sığınaklar, karartmalar 

ve şehir boşaltmalar... “Türkiye, Alman tehdidine karşı Edirne ve Uzunköprü’deki tren 

köprülerini havaya uçurmuştu. İstanbul’a gelince, şehrin en önemli merkezleri, sadece 

yangın bombalarıyla bile yakılıp yıkılmaya müsaitti. Türk hükümeti İstanbul’un 

mümkün olduğu kadar boşaltılmasını istiyordu. Yakınlarının yanına gitmek isteyenlerin 

tren ve vapurla parasız seyahat edebilecekleri açıklandı.”  

1944 yılı Türkçülük—komünistlik kavgalarının doğum yılıdır. Sabahattin Ali ile Nihal 

Atsız birbirlerini ağır biçimde suçlar. Savaşın sona ermesi çok partili süreci başlatır. 

Bayar, Menderes ve Köprülü DP’yi kurar. 1946 seçimleri şaibeli olunca erkene alınan 

yerel seçimleri DP protesto eder. Bu arada Menderes’in performansını gören İnönü 

partisinden kaçırdığına pişmandır; ‘Bu genci atlamışız’ der. Çocukluğundaki merakı 

Öymen’i 18 yaşında gazeteciliğe yöneltir. Yayın yönetmeni ve başyazar olarak mesleğin 

zirvesine çıkar. Babası da mebus seçilen Öymen’in politikadaki serüveni ise 27 Mayıs 

darbesinden sonraki Kurucu Meclis üyeliğiyle başlar, milletvekili, bakan ve CHP Genel 

Başkanı olur. 12 yıllık anısını 600 sayfaya sığdıran Öymen’in diğer iki kitabı 12 Mart 

1971 muhtırası ile 12 Eylül 1980 sürecine ilişkin olacak. ‘İçeriden’ bir bakış pek çok 

bilinmezi aydınlatabilir.”( İbrahim Karayeğen | Sayı: 415 ) 
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                                               TARİH     FIKRALARI 

  

 Hz.Süleyman başında tacı ile altın tahtında otururken,rüzgar ters yönden esmeye 

başladığı gibi,başındaki tacı da eğrildi.Evvela rüzgara seslenen Hz.Süleyman: 

-“Ey rüzgar,dedi,neden ters esiyorsun”Rüzgar da şöyle cevab verdi: 

-“Sen de ters hareketler yapıyorsun.”Bu sefer Hz.Süleyman başındaki taca: 

-“Sen neden eğrildin?”diye sorunca,tac da şöyle cevab verdi: 

-“Sen de işlerinde eğrilmektesin.” 

  

Hz Süleymanın karşısına getirilen iki kadın,ortalarında bulunan çocuğun kendi 

çocukları olduğunu iddia ediyorlardı.Hz.Süleyman halkın ve devlet adamlarının önünde 

bu meseleyi şöyle halletti.Hz.Süleyman kadınlara: 

-“Bir çocuğun annesi bir tane olur,ama sizler iki kişisiniz.Gelin bu işi kardeşçe 

halledelim”dedikten sonra,yanı başında bulunan cellada şöyle dedi: 

-Şu çocuğu al,tepesinden ta hayalarına kadar kesip ikiye ayır,bir parça bu kadına,öteki 

parçasını da öteki kadına ver.” 

Cellad,çocuğu aldı,kılıcı ile ikiye böleceği sırada kadınlardan biri acı bir çığlık atarak 

haykırdı: 

-“Allah adı için vurma.”Hz.Süleyman: 

-“Neden vurmasın?” dedi.Kadın ağlıyordu,ötekisi gayet sakindi.Hz.Süleyman 

ağlamayan kadına dönüp: 

-“Sen verdiğin hükme razı mısın?”dediğinde kadında”razıyım”diye cevab verdi.Bu 

sefer Hz.Süleyman: 

-“Gerçek ana,ağlayan ve çocuğun öldürülmesine razı olmayandır,çocuğu anasına 

veriniz.Diyeride zindana atılsın.” 

  

 Sezar’a M.Ö.44’te senato içinde bir suikast hazırlanıp,23 yerinden hançerlenerek,feci 

bir şekilde öldürüldü.Bu sıralar 57 yaşında bulunan Sezar ilk hançer darbesinden sonra 

arkasına baktığında,evlatlığı Brütüs’ün de hançerini kaldırıp saldırmakta olduğunu 

gördü.Sezar bunu beklemediğinden kendini tutamayıp: 

-“Sende mi oğlum Brütüs?”diyerek,kendini hançerlere teslim etti. 



  

 Sinopeli alim Diogenes,bir gün güpe gündüz elinde fenerle Korint şehrinde 

gezmektedir.Korintler bu güneş ışığında fenerle ne aradığını sorduklarında,alim şöyle 

vermişti: 

-“Adam arıyorum,adam.” 

  

 M.Ö 335’de büyük İskender asya seferine giderken Korintos şehrine 

uğramıştı.Devrin bütün alimleri kendisini ziyaret ettiği halde,Sinopeli Diogenes ziyaret 

etmemişti.İskender bizzat kendisi alimi ziyarete gitti.Evine vardığında Diogenes kapısı 

önünde bir fıçı içinde güneşleniyordu.İskender yaklaşıp bir arzusu olup olmadığını 

sorduğunda Diogenes şöyle cevab verdi: 

-“Gölge etme,başka ihsan istemem.”Bu cevaba memnun olan İskender ise şöyle dedi: 

-“Zeus adına yemin ederim ki,eğer İskender olmasaydım,Diogenes olurdum.” 

  

 Bir gün Hz.Muhammede sormuşlar: 

-“Ya Peygamber,Hz.Ali’yi çok seversin bunu sebebi nedir?” 

-Öğrenmek istiyorsanız Hz.Ali’yi çağırın da gelsin,o zaman söylerim.”Hz.Ali huzuruna 

varıncaya kadar Hz.Muhammede yanındakilere: 

-“Siz birisine iyilik etseniz,o da tutsa kötülük etse ne yaparsınız?” 

-“Yine iyilik ederiz” 

-“Ya o yine fenalık ederse” 

-“Yine iyilik yapmaya bakarız” 

-“Ya yine o fenalık yapmaya devam ederse.”Odada bulunanlar başlarını yere eğip bir 

şey söylemediler.O anda içeri Hz.Ali girdi.Hz.Muhammed etrafındakilere sorduğu 

soruyu bu sefer hz.Ali’ye sordu ve tam yedi defa Hz.Ali her defasında da iyilik edeceğini 

tekrarladı.O zaman odada bulunanlar: 

-“Ey peygamberimiz,dediler,Hz.Ali’yi sevmekte haklıymışsınız.” 

  

 Hz.Ömer adaletli,hayırsever ve dindar bir kişi idi.Bu yüzdendir ki kimsenin hakkını 

yememeye çalışır ve daima öbür dünyayı düşünürdü.Hz.Ömer yanına bir adam tutmuş 

ve bu adam her gün karşısına geçip: 



-“Ya Ömer,öteki dünyanın varlığını,ölümü unutma”diyordu.Bir gün adamı karşısına 

alan Hz.Ömer,şöyle dedi: 

-“Bak,işte sakalıma aklar düştü.Artık ölümü onlar hatırlatıyorlar bana.Unutmuyorum 

ölümü.” 

  

 Birgün kadının biri Hz.Ömerin huzuruna girerek: 

-“Ah halifem,dedi,dün akşam evime hırsız girmiş ve neyim varsa alıp götürmüş.” 

Hz.Ömer kızarak:”Bu ne uykusu kadın,evini baştan aşağı soyup gidiyorlar sen 

uyanmıyorsun?”dediğinde kadın şöyle cevab verdi: 

-“Sizi uyanık biliyordum halifem.” 

  

 Hz.Ali,bir gün kardeşi Âkil’i bir meseleden dolayı Muaviyenin yanına 

göndermişti.Hoş beşten sonra Muaviye Âkil’e: 

-“Yanından ayrıldığında Ali nasıldı,ne halde bıraktın?”dedi.Bunun üzerine Âkil’de 

şöyle cevab verdi: 

-“Allah’a ve peygamberi hoşnud eder bir halde bıraktım fakat görüyorum ki sen her 

ikisini de rahatsız eder haldesin.” 

  

 Bir gece Hz.Ömer mektub yazıyordu.Hz.Osman geldi,selam verip oturdu.Ömer 

selamı almadı.Az sonra önündeki mumu söndürdü,başka bir mum yakıp: 

-“Aleyküm selam,dedi.Daha sonra Osman’a;kusura bakma.Demin devletin işlerine aid 

bir mektub yazıyordum.Mumda devletin malı idi.Hususi işlerimi o mumda 

yapamazdım.Şimdi kendi mumumdur yanan.” 

  

 Emeviler zamanında Tarık bin Ziyad,kendi adı ile anılan Cebel-i Tarık boğazından 

geçip,İspanya ya çıktı.Gemilerin yarısını askerlerine gizli olarak saklayan Tarık,diğer 

yarısını da yaktı.Alevler göklere çıkmaya başlayınca askerler koşarak geldiler ve: 

-“Gemilerimizi yaktınız,mağlub olursak nasıl geri döneriz.” 

Dediklerinde Tarık şöyle cevab verdi: 

-“Mağlubiyet bizlere layık değildir.Bir ülke Allah’a aittir. Yürüyünüz ve onu 

alınız.Allah’a ve kılıcınıza güveniniz.” 



Kadis savaşının en kızgın zamanında ise Müslümanlar kaçışmaya başlayınca,Tarık 

atına atlayıp kaçanların önüne geçip şöyle bir nutuk attı: 

-“Ey mağribli gaziler,ey Müslüman kahramanlar nereye kaçmak 

istiyorsunuz?Düşününüz ki,önünüz derya arkanız düşmandır.Sizin için en çıkar yol 

sonuna kadar savaş alanında kalmak ve savaşmaktır.Ey süvariler,bana bakın ve benim 

gibi yapın” 

Bu sözlerden sonra Tarık atını dört nala sürüp Got ordusunun ortasına kadar 

geldi.Burada savaşı idare etmekte olan kral Rodrik’in göğsüne mızrağını saplayıp,onu 

öldürdü. 

  

 Endülüs emevi halifelerinden II:Hakem (961-976) adalet kaidelerine çok değer 

veren,halkın refahı için son derece çalışan bir kişi idi.Halife bahçesine bir köşk 

yaptırmak istiyordu.Ancak,tarlasına bitişik mal sahibi malını satmak 

istemiyordu.Devlet memurları halifeden gizli olarak mal sahibi kadının elinden malını 

zorla köşkü oraya kondurdular.Kadın da doğruca Kurtuba kadısı Beşir’e giderek 

halifeyi şikayet etti.II.Hakem,bir gün köşkünde otururken kadı Beşir eşeği ile 

çıkageldi.Kadı eşeğinden inip boş olan torbasını toprakla doldurmaya başladı.Torba 

dolunca halifeye hitaben: 

-“Bana biraz yardım et de,şu torbayı eşeğe yükleyelim”dedi.Halife bunun sonucunda bir 

şey olacağını bildiği için,aşağı inip kadıya yardım etti.Ancak halife,torbayı bir türlü 

eşeğe yükleyemedi.Bunun üzerine kadı Beşir II.Hakem’e: 

-“Ya halifem,bak bu  torbadaki  toprak,halkından birinin elinden zorla aldığın tarlanın 

ancak bir parçasıdır.Sen bugün bu kadarcık toprağı kaldıramazsan,yarın ahirette o 

koca tarlayı nasıl kaldıracaksın?”dedi. 

Halife meseleyi anladığında çok üzüldü ve derhal köşkle beraber tarlayı kadına verdi. 

  

 Abbasiler zamanında en büyü alimlerden biri Cahız’dır.(778-868) bir çok ilmi kitab 

yazan Cahız çok çirkindi ve bu yüzdendir ki,kadınlarla pek ilgisi yoktu.Ancak nasıl 

olmuşsa,bir gün kadının biri dükkanına gelmiş ve kendisi ile uzun müddet 

konuşmuştu.Aynı kadın birkaç defa daha dükkana gelince,Cahiz dayanamaz ve: 

-“Bana gönül mü verdin sultanım?Nedir bu ziyaretler,bu uzun bakışlar?”diye sorunca 

kadın şöyle cevab verir: 

-“Kuruntuya kapılma ihtiyar.Her gün buraya gelişimin ve sana uzun uzun bakışımın 

sebebi başkadır.Şu açık tuttuğum gözüm yok mu,işte bu gözle ben bir bir erkek güzeline 

baktım,eşime ihanet ettim.Şimdi sana ve senin gibi çirkin birine bakmakla gözümü 

cezalandırıyorum.” 

  



 Abbasi halifesi Me’mun (813-833) bir gün özel doktoru Huneyn’i çağırarak: 

-“Bir düşmanımı gizlice öldürmek isterim,bana tesirli bir zehir 

yapabilirmisin?”dedi.Doktor ise buna şöyle cevab verdi: 

-“Ben insanlara iyi gelen ilaçları yapmasını öğrendim,şayet izin verirseniz kötü gelen 

ilaçları da yapmasını da öğreneyim.” 

Buna kızan Memun doktoru hapse atar ve aradan bir yıl geçtikten sonra tekrar 

huzuruna çağırıp: 

-“İstemiş olduğum ilaçları yapacakmısın,yoksa ölümümü tercih 

edersin?”dediğinde,doktor da şöyle cevab vermişti: 

-“Ben ölümden korkmam,Benim Allah’ım var,ben de ona sığınırım.” 

Memun güldü ve doktoru tebrik etti,kendisini sınamıştı. 

  

 Fransa kralı 9.Charles zamanında”Contre Reforme”adında yeni bir akım 

belirmişti.Bu dini akıma göre Fransa ve ispanyadaki bütün Protestanlar diri diri 

yakılıyordu.Tarihi kaynaklara göre Fransa kralı memleketine dokuz bin protestanı feci 

bir şekilde katletmişti.Kral verdiği emirde şöyle diyordu: 

-“Hepsini öldürün,ama hepsini yok edin ki,bunu yüzüme vuracak tek bir Protestan 

kalmasın.” 

  

 1096 yılında I.Haçlılar Kudüse girerek 40.000 müslümanı kılıçtan geçirdiler.Gödofroi 

Buyyon Papa II:Urban’a yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: 

-“Kudüste bulunan bütün Müslümanları katlettik.Malumunuz olsun ki,Süleyman 

mabedinde atlarımızın diz kapaklarına kadar Müslüman kanına batmış olarak 

yürüyoruz.” 

Rene G.Rousset adındaki tarihçi yukardaki fikri doğruladıktan başka,şunları da ilave 

ediyor: 

“Haçlılar kudüste o kadar çok Müslüman kestiler ki,atlarının ayakları kan deryasına 

battıkça insan etleri duvarlara sıçrıyordu.” 

  

 Aşıkpaşaya göre Osman Gazi 1278 yılında şeyh Edebali’nin kızı Malhatun ile 

evlenmiştir.Genç kayı aşireti reisi bir gece Şeyh Edebali’nin evinde misafir olur.Ancak 

gördüğü bir rüya şeyhin dikkatini çekmiş ve bundan sonra kızını Osmana vermekten 

çekinmemiştir.Osman rüyasında Şeyh Edebalinin göğsünden çıkan bir ışığın kendi 

göğsüne girdiğini ve ondan sonra bu ışıkla beraber bir meşe fidanının dal budak 



salıp,bütün dünyayı kapladığını görmüştü.Sabahleyin rüyayı şeyhe anlattığında şeyh 

ona şunları söyler: 

-“Oğlum Osman...Sen bir hükümdar olacaksın,padişahlık sana ve senin nesline 

mübarek olsun,benim kızım da senin helalındır.” 

Edebalinin müridlerinden Kumral dede,Osmanın yanına yaklaşıp: 

-“Ey Osman,sana padişahlık müjdelendiğine göre bana ne vereceksin?”dediğinde 

Osman da: 

-“Padişah olayım,sana bir köy vereyim”dedi.Bunun üzerine Kumral’da: 

-“O halde bu vadini bir kağıda yaz da bana ver,deyince,Osman: 

-“Ben yazı bilmem.Ama atamdan kalan bir kılıncım var,onu vereyim.Bu kılınç sen de 

nişan olarak dursun,benim neslim o kılıcı görür ve köyü senden almaz.” 

Tarihi kaynaklara göre Osmanlı tahtına oturan her padişah bu kılıncı görmüştür. 

  

 I.Kosova savaşından sonra Sultan Murad yanında vezir ali paşa olduğu halde,savaş 

alanını geziyordu.Haçlı ordusunda ölenlerin hepsi de gençti.Sultan yerde yatanları 

göstererek: 

-“Görüyorsunuz vezirim,hepsi de genç”deyince ali paşa da şu cevabı verdi: 

-“Bunların içinde akıllı bir ihtiyar bulunsaydı,sizinle savaşmaya hiç cesaret 

edebilirlermiydi?” 

Sultan Murad biraz ilerlediğinde Miloş Kabiloviç adında bir Sırplı,yerinden kalkıp 

yanlarına gelmeye çalıştı.Yeniçeriler kendisine mani olunca da: 

-“Gidin...Ben el öpmeye geldim...Kral Lazar’ı tuttular,işte getirirler”deyince,yeniçeriler 

de geçmesine izin verdiler.Aşıkpaşazade’ye göre Miloş Kabiloviç,sultan Murad’a 

yaklaştı ve aniden mızrağını sapladı. 

  

 Yıldırım Beyazıd bir rüşvet meselesinden dolayı 40 kadı’nın idamını 

emretmişti.Sadrazam Ali Paşa çok üzgündü.Zira bu 40 Kadı’nın öldürülmesi 

memlekette büyük bir boşluk yaratacaktı.Nihayet sadrazam,Yıldırımın maskarasını 

bulup onu araya koydu.Maskara Yıldırımın huzuruna girip: 

-“Padişahım,dedi,sizden bir dileğim var.” 

-“Ne istersin?” 

-“Beni istanbul’a elçi gönder.” 



-“Orada ne iş göreceksin?” 

-“İmparatordan 40 tane papaz isteyeceğim.” 

-“Papazları ne yapacaksın?” 

-“Nasıl alsa 40 kadı’yı idam ettireceksiniz,hiç olmazsa onların yerine koyarız.” 

-Padişah meseleyi anlamıştı ve kadıları affetti. 

  

 Yıldırım Beyazid’in içki içmesi devrin alimleri arasında hoş 

karşılanmıyordu.Bursada yeşil camii yatıran  Yıldırım,yanına gelen emir Sultan’a: 

-“Camiyi nasıl buldunuz hocam?”dedi.Fırsatı kaçırmak istemeyen devrin alimi: 

-“Güzel amma dedi,bir kusuru var” 

-“Nedir o kusuru?” 

-“Bu caminin dört tarafına dört meyhane ister.”Padişah başını yere eğdi ve hiçbir şey 

söylemedi. 

  

 Bursa yerlilerinden biri birini mahkemeye vermişti.Hadiseyede şahit olan sadece 

Yıldırım Beyazıd idi.Mahkeme günü Bursa kadısı davacıya: 

-“Hadiseyi dediğiniz gibi olduğunu gören şahidiniz var mı?”dedi.Davacı da var 

olduğunu söyleyince kadı da: 

-“Gelsin görelim”dedi.İçeri giren Yıldırım Beyazıd idi.Kadı Emir Buhari padişahı 

tanımıştı.İyi süzdükten sonra: 

-“İçki içmeyi itiyad haline getiren bir kimsenin muhakemesi ve şuuru normal 

olmadığından dava da kendiliğinden sona ermiş oldu.”Niğbolu kahramanı başı önünde 

mahkemeden çıkıp gitti. 

  

 Haçlı ordularının balkanlarda ilerlemesi karşısında II.Mehmet,devlet erkânını tazyik 

ve isteği üzerine babasını tahta davet etti.Ancak II.Murad,oğlunun prestiji kırılmasın 

diye ilk teklifi kabul etmedi.Fakat Candarlı Halil Paşanın genç padişahı sıkıştırması 

karşısında,istikbalin İstanbul Fatihi babasına aşağıdaki tarihi mektubu yazarak onu 

ikinci defa tahta davet etti: 

-“Eğer padişah isek size emrediyoruz,gelip ordunuzun başına geçin.Yok padişah siz 

iseniz,gelip devletinizi müdafaa edin!” 



  

 İstanbul muhasarası sırasında Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesi dahi 

düşünülmüştü.Ancak,Ortodoks kilisesi liderlerinden Gennadias ile başvekil Notares,bu 

birleşmeye karşı idiler.Hatta her iki lider diyorlardı: 

-“İstanbul’un içinde Türk sarığı görmek,Latin serpuşu görmekten evladır.” 

  

 Fatih Sultan Mehmed,seferi hümayuna bile çıkarken nereye gidebileceğini kimseye 

söylemezdi.Türk hakanı gene bir seferi hümayuna hazırlanıyordu.Bir gün kadılardan 

biri kendisine: 

-“Şevketlü sultanım,dedi,acaba seferi hümayununuz hangi tarafadır?”Fatih kızmış ve 

kadıya şöyle demişti: 

-“Hoca efendi,sakalımın tellerinden biri yapmak istediğimi bilmiş olsaydı,onu hemen 

koparır yakardım.” 

  

 Fatih sultan Mehmed,iki mermer sütunun üçer arşın fazla kesip harab ettiği için,bir 

rum mimarının ellerini kestirmişti.Mimar,kadı Hızır Bey Çelebiye müracaat 

edip,fatihten şikayetçi oldu.Kadı Hızır bey,hem davacıyı ve hem de davalı olan Padişahı 

huzuruna çağırdı.Fatih,mahkeme salonuna girince doğruca baş köşeye girip oturmak 

istedi.Ancak kadı gök gibi gürleyerek: 

-“Oturma beyim,dedi,sen de davacı ile beraber karşımda ayakta kalacaksın.”Neticede 

kadı Hızır Çelebi kanunsuz ve haksız yere el kesen fatihi suçlu bulmuş ve onunda ellinin 

kesilmesine karar vermişti.  

Türk hakanı kararı gayet sakin karşılamıştı ancak rum mimar kadıya 

yalvardı,hakkından vaz geçtiğini bildirince,kadı kararı iptal etti. 

  

 Fatih İstanbulu işgal ettikten sonra şehri geziyordu.Ancak bir yan sokaktan bir 

inleme işitti.Derhal yanındakilere: 

-“Bu inleyen adamı bulup getirin.”dedi.Biraz sonra üstü başı perişan,saçı sakalı 

birbirine karışmış bir ihtiyar padişahın huzuruna getirildi.Padişah bu zavallıya: 

-“Bu ne haldir,sizi neden hapsettiler?”diye sorduğunda,ihtiyar şöyle cevab verdi: 

-“Muhasara başlayınca imparator beni çağırdı ve Türkler istanbulu alacak mı idye 

sordu.Ben de “alacaklar” diye söyleyince,beni bu hale soktular.”Padişah ihtiyara: 

-“Peki söyle bakalım,dedi.İstanbul bizim elimizden çıkacak mı?İhtiyar biraz 

düşündükten sonra şöyle cevab verdi: 



-“Bu güzel şehrin düşmanı çoktur.Ancak sizin aranızda fesad artar,şahsi menfaat ön 

planda düşünülmeye başlanır,elindeki emvali yabancılara satanlar çoğalır ve 

yabancılardan meded umanlar artar,işte o zaman İstanbul sizin elinizden çıkar.” 

Fatih ellerini yukarı kaldırıp şöyle dedi: 

-“Dilerim Allahtan ki,bunları yapanlar Allah’ın kahrı gazabına uğrasınlar.” 

  

 Aşıkpaşazade’ye göre Yavuz daha Trabzonda vali iken,bir gün aniden İran’a 

gider.Kendisi bir derviş kılığındadır.Bulunduğu handa satranç oyunu ile kısa bir 

zamanda isim yapar.Şah İsmail’de güzel satranç bilmektedir.Yavuz’un iyi satranç 

bildiği Şah’ın kulağına gidince,huzura getirilerek bir oyunda Şah’la oynanması 

istenir.Yavuz,ilk el Şah’a hürmetten mağlup olur.Bundan sonra Şah’a hiç el vermeden 

oyunu bitirir.Bu mağlubiyete dayanamayan Şah İsmail,elinin tersi ile Yavuz’un kıllı 

göğsüne bir darbe indirip: 

-“Bre derbeder aşık.Hiç Şah’lar mat edilir mi?Edebin yok imiş?der ve Yavuz’a bir kese 

içinde bin altın verir.Yavuz Şah’ı selamlayıp dışarı çıkar.Saray havlusuna gelince 

kimseye göstermeden bin altını binek taşının altına koyar.Aradan yıllar 

geçer.Çaldıran’da galib gelen Yavuz,büyük bir merasimle Tebriz’e gelince,yanında 

bulunan Balyemez Osman Ağa’ya: 

-“Osman ağa.Şu Şah’ın bindiği binek taşının altında bin altın durur.Onu elimle 

koymuşumdur,al senin olsun helaldir”dedi. 

  

 Meşhur”Tâc-ut Tevarih”adlı eserin müellifi Hoca Sadedin efendinin babası Hasan 

Can,bir gün Yavuz’un huzuruna girdiğinde padişah kendisine: 

-“Söyle bakalım Hasan Can,dedi,bu uzun geceler rüyasız geçmez,ne rüya 

gördün?”Hasan Can’da: 

-“Sultanım ben rüya görmedim,ancak biraz evvel yanından geldiğim Kapı ağası bir 

rüya görmüş,ben onu dinledim”dediğinde Yavuz’da anlatmasını rica eder. 

-“Efendim,nurani kılıklı birkaç kişi Kapı ağasının evine gelir.Bunlar hasan ağaya (Ben 

Ali bin Muttalibim.Bunlar da Peygamberlerimizin yakınları 

Ebubekir,Ömer,Osman’dır.Var git selim hana haber ver,Haremeyn hizmeti ona sipariş 

oldu) 

Yavuz hafifçe gülümsedikten sonra Hasan Can’a: 

-“Bu rüyayı nasıl tabir edersin?”dediğinde Hasan Can’da şöyle cevab verdi: 

-“Tabire lüzum yok sultanım,rüya ortadadır,sizin Mısır’a gitmeniz şart oldu.” 

  



 Büyük bir alim olan Zenbilli Ali Cemali Efendiyi Yavuz Sultan Selim çok severdi.Bir 

gün Yavuz,bir rüşvet meselesinden dolayı 150 kişinin idamını emretmişti.Devlet 

adamları bunun bir felaket olacağını düşünerek,padişahı fikrinden caydırmak 

için,Zembilli Ali cemali Efendiyi araya koydular.Zembilli Ali Cemali Efendi doğru 

padişaha giderek,bu biçarelerin affını istedi.Padişah kaşlarını çatıp: 

-“Sizin bu isteğiniz,benim devlet işime ve politikama karşı olmanız dmektir.Bu mesele 

için bana gelmeniz bile edebe ve terbiyeye aykırı bir harekettir”dediğinde Ali cemali 

efendi şöyle cevab verdi: 

-“Padişahın işlerinde serbest kalmaları lazımdır.Bunun aksi olursa devletin ve milletin 

zararına olur.Benim isteğim devlet idare etmenize karşı değildir.Ben ahiretinize de 

yardım ediyorum ve bu benim vazifemdir.Bu biçarelerin kanından vaz geçerseniz ne 

âla,geçmezseniz Allah indinde mesul olursunuz.” 

Padişah biraz düşündükten sonra: 

-“Peki hocam,dedi,hepsini affettim.” 

  

 Gerek Zembilli Ali Cemali Efendi ve gerekse Yavuz birbirlerini çok sever ve 

sayarlardı.Müftü içeri girdiğinde Yavuz ayağa kalkacak kadar ona sevgi gösterirdi.Bir 

gün Ali cemali efendi,Yavuz’un atının dizginlerine yapışıp şöyle demişti: 

-“Sultanım,eğer adaletten ayrılır,kendi başına emir verir,şunu bunu keyfince 

cezalandırırsan,ben de Şeyhulislam olarak senin padişahlığını inkâr eder ve bütün 

dünyaya yayarım.” 

  

 Bir gün Yavuz çok sevdiği Hasan Can’a: 

-“Bre Hasan,dedi,arkamda bir diken var,batar canımı acıtır.”Hasan Can,padişahın 

sırtını açtığında henüz kızarmamış sert bir çıban gördü.Durumu padişaha anlattığında 

padişah sıkmasını meretti.Bunun üzerine Hasan Can: 

-“Sıkmayalım padişahım,biraz merhem sürelim yumuşasın”dediğinde padişah da şöyle 

cevab verdi: 

-“Biz senin gibi çelebi değiliz,bir küçük çıban için doktora gidelim.”Bundan sonra 

Hasan Can’a sıktırır.Bu çıbana halk arasında”Yanıkara”veya”Şir-i 

Pençe”deniliyordu.Çıban kısa bir zamanda büyüdü ve padişaha gittikçe sızı vermeye 

başladı.Doktorlarda bir türlü çae bulamıyorlardı.Padişah bu acılar içerisinde 

kıvranırken Hasan Can’a: 

-“Hasan can,dedi,seni dinlemedik.Fakat kendimizi de harab ettik”Öleceği gün 

idi.Vücudu ateşler içinde yanıyordu.Başucunda oturup Kur’an okuyan Hasan Can’a 

bakıp şöyle dedi: 



-“Hasan Can,ne haldeyim,nasılım?”Hasan Can yaşlı gözlerle: 

-“Devletlim,dedi.Allah’a kavuşmak zamanıdır.Ona teveccüh ediniz.”Padişah gülümsedi 

ve : 

-“Ya,bunca zamandır sen beni kiminle sanıyordun?Allah’a teveccühümüzde bir kusur 

mu gördün?”dediğinde Hasan Can şöyle cevab verdi: 

-“Hayır padişahım,sizin hakkınızda hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim.Fakat 

şimdi içinde bulunduğumuz zaman başka zamanlarla kıyaslanamaz.Onun içinde böyle 

konuştum.” 

  

 Yavuz Sultan Selim 1512’de askeri bir darbe ile babasından tahtı zorla almıştı.Tarihi 

kaynaklara göre Yavuz babasının kolundan tutup zorla tahttan indirip yerine oturunca 

II:Beyazıd şöyle demişti: 

-“İlâhi oğul!”Beni berbat edip tahtımdan ettin.Dilerim Allah’tan sen de genç yaşında 

berbad olup,şir-i pençeler elinde gidesin.” 

  

 1532 yılında Kanuni büyük bir ordu ile Almanya üzerine yürüdü.Aylarca Almanyada 

gezdiği halde,ne Ferdinand ve ne de kareşi Şarlken,Kanuni ile savaşmaya cesaret 

edemediler.Bunun üzerine Kanuni Şarlkeni savaş alanına çekebilmek için,aşağıdaki 

mektubu yazdı: 

-“Bu kadar zamandır erlik davası yapıp durursun.Ne senden ne kardeşinden nam ve 

nişan yok.Sizlere saltanat ve erlik davası haramdır.Belki karından dahi 

utanmazsın.Belki kadında gayret var,sizde yok.Er isen meydana gelesin,takdir ne ise 

yerine gele.Gel seninle saltanatı Beç (Viyana) sahrasında paylaşalım.Bu kere dahi 

meydana çıkmazsan avratlar gibi çıkrık alıp padişahlık tacını takmıyasın.” 

  

 İran Şah’ı,Sarı Selim’in padişahlığını tebrik etmek için Edirne’ye Şah Kulu adında 

bir elçi göndermişti.Şah Kulu büyük bir hediye kervanı ile Edirne’ye 

yaklaşırken,Padişahın emri ile Şemsi paşada,tertipli ve güzel giyinmiş küçük bir ordu ile 

onu uzak mesafeden karşılamaya çıkmıştı.Şah Kulu Osmanlı askerinin ihtişamını 

çekememiş ve Şemai Paşa’ya: 

-“Uzaktan askerinizi gelin alayına benzettim”deyince Şemsi Paşa’da: 

-“Evet,haklısınız.Çaldıran’da gelin almaya gelen bu askerdi”diye cevab vermişti. 

  



  III.Murad maskaraların karşısında oynamasını ve kendini eğlendirmesini pek 

severdi.Bir gün gene maskaranın biri kendisini güldürmekten kırıp geçirmişti.Tam 

ihsanını vereceği sırada maskara: 

-“Yok hünkârım,dedi,bu gün altın istemiyorum.Bana yüz değnek vurunuz.”Padişah 

sebebini sorduğunda maskara: 

-“Hele elli değneği vurun da sonra anlatırım”değince maskaraya elli değnek 

vuruldu.Maskara yerinden kalktı ve: 

-“Padişahım bir ortağım var.Geri kalan elli değneği de ona vuracaksınız” deyince, 

padişah bunun kim olduğunu sorar,maskara şöyle anlatır: 

-“Beni huzurunuza çıkarmak için davete gelen bir bostancı var.Sizin ihsanınızı alıp 

dışarı çıkarken,beni yakalar ve yarısını benden alır.Bu yüzden yediğim değneğin yarısı 

onundur.” 

Padişah gülmekten bayılır ve maskaraya yüz altın verdiği gibi,bostancıyı da falakaya 

yatırır. 

  

 Sultan III.Mehmet bir gün yanında bulunan devlet büyüklerine: 

-“Bu dünyada sözü doğru,hak tanır bir adam bulamadım”deyince,etrafındakiler de 

sebebini sordular.Bunun üzerine III.Mehmed şöyle dedi: 

-“Şeyhulislam Bostanzade efendiye iltifat ettim,derhal cahil bir kardeşini Rumeli 

Kazaskeri yaptı.Gene cahil bir gence rica ile Selanik kadılığını verdirdi.Bundan sonra 

babamın hocası Sadettin Efendiye iltifat ettim,doğru ve hakbilir dedim,o da oğlunu 

Anadolu kazaskerliğine ve bir diğer oğlunu da Edirne kadılığına tayin ettirdi.İşte 

görüyorsunuz,ben artık kime güveneyim?” 

  

 Sultan IV.Murad içkiyi ve afyonu yasak etmişti.Bir gün padişah Hekimbaşı Emir 

Çelebinin durumundan ve kendisini çağırtıp: 

-“Efendi,sen afyon yermisin?”diye sorduğunda,Emir Çelebi’de kellesinden korktuğu 

için,”Hayır sultanım ben afyon yemem”demişti.Emir Çelebinin düşmanlarından 

Mustafa paşa,padişah ile Emir Çelebi satranç oynarlarken yanlarına  gelmiş ve oyunu 

seyre başlamıştı.Emir Çelebi bir ara abdest tazelemek için dışarı çıkınca,Mustafa Paşa 

padişaha: 

-“Efendim görüyorsunuz,gene abdest tazelemek bahanesiyle afyon yemeye 

gitti”deyince,padişah da: 

-“İnanmam,dedi,ben ona sorduğumda afyon yemediğini söyledi”Bunun üzerine Mustafa 

Paşa: 



“Ben size onun bir gün afyon yediğini ispat ederim”diyerek,yanından ayrıldı.Mustafa 

Paşa,Emir Çelebinin hizmetkârını elde ederek,afyonu nereye sakladığını öğrendi.Gene 

bir gün padişah ile Emir Çelebi beraber satranç oynarlarken hekimbaşı abdest 

tazelemek için dışarı çıktı.Fırsatı kaçırmayan Mustafa Paşa: 

-“Efendim gene gitti afyon yemeye,deyince padişah: 

-“Bre Mustafa ne istersin bu biçareden”dedi.Mustafa Paşa daha ileri gidip: 

-“Entarisinin cebini yoklayın eğer afyon çıkmazsa,ben yalancı olayım”dedi.Emir çelebi 

içeri gelince padişah: 

-“Entarinin cebinde ne var?”diye sorduğunda Emir Çelebi’de: 

-“Zararı olmayan afyon var” 

-“O halde hepsini ye de görelim” 

-“Bu hokkanın içindeki panzehir bile olsa insanı öldürür-“Hepsini ye” 

-“Emir Çelebi hepsini yedi ve ardından da bir tıbbi müdaheleye meydan vermeyen 

padişah,kendisi ile birkaç saat satranç oynadı.Ancak Emir çelebi aniden cansız yere 

yığılınca,satranç oyunu da yarıda kalmış oldu 

  

 Sultan Murad bir gün içki yasağına uyulup uyulmadığının kontrolüne 

çıkmıştı.Uzaktan kahveye benzer bir dükkandan ışık sızdığını gördü.Yaklaşıp pencere 

deliğinden baktığında,hem sigara içiliyor ve hem de hafiften demlenen de vardı.Yavaşça 

içeri girdi ve masanın birinde oturdu.Kahveci geleninde tütün ve içki tiryakisi olduğunu 

zannedip yanına yaklaştı.Padişah kahveciye: 

-“Tütün içmenin yaak olduğunu bilmiyormusun?”dediğinde kahveci: 

-“Erenler,uzun etme,haydi çek”dedi,padişah biraz daha sesini yükseltip: 

-“Padişahın emrine karşı gelmenin ne demek olduğunu bilmiyor musun?”diye tekrar 

sorunca,kahveci dayanamayıp: 

-“Beyzadem,adını bağışlarmısın?”dedi.Padişah da: 

-“Murad”diye cevab verince kahveci: 

-“Sultanlığı da varmı?”diye sordu.Padişah da”Evet”deyince kahveci yandaki masaya 

yatıp bağırdı: 

-“Öyle ise buyurun cenaze namazına.” 

  



 Sultan Murad yanında sadrazam Bayram Paşa olduğu halde,gene tebdili kıyafetle 

gezmekte idiler.İçkici Mustafa adındaki bir adamın kayığına binerek,Üsküdar’a doğru 

yol almaya başladılar.İçkici Mustafa biraz yol aldıktan sonra,örtüyü kaldırdı.Rakı 

destisini çıkarıp başına dikti.Padişah derhal kokusundan anladığı için: 

-“Baba,dedi,destiyi uzat da biraz biz içelim” 

-“Su değildir evlat,bu rakıdır.” 

-“Olsun baba,biz de içmesini biliriz.” 

-“Tahammül edemezsin evlat,sonra hem sen yanarsın hem de ben.” 

Bir hayli yol alınmıştır.Bir ara padişah: 

-“Baba,dedi,sen padişah yasağından korkmaz mısın?” 

-“Korkmasına korkarım ama padişah burada beni nasıl görecek?” 

-“Ya ben içki içtiğini haber verirsem?” 

-“Veremezsin,çünki sen de benimle beraber içtin” 

-“Ya ben padişah ve bu da vezirim ise?”Bu söz üzerine içkici Mustafa Kürekleri bıraktı 

ve gülmeye başladı. 

-“Hey köftehor.Ben sana demedim mi içkiye dayanamazsın?Şunun şurasında iki yudum 

içki içtiniz,biriniz oldu padişah,diğeriniz oldu sadrazam” 

Padişah kendisi de içki içtiği için,içkici Mustafayı affetti. 

  

 Deli İbrahimin öldürülmesinde birinci rolü annesi Kösem Sultan oynamıştır.Dünyada 

hiçbir anne oğlunu seve seve bu şekilde ölüme göndermemiştir.Cellad Kara 

Ali,İbrahimin odasına girince padişahın şaşkın bakışlarla: 

-“Beni göz göre göre öldürüyorlar,benim iyiliğimi görenlerden bana acıyanınız 

yokmu?”dedi.İnsafsız Kara Ali bile bu yalvarma karşısında insafa gelmiş ve oradan 

kaçmıştır.Sadrazam Sofu Mehmet Paşa,Kara Ali’yi saklandığı yerden bulup çıkarmış ve 

döve döve Sultan İbrahim’i boğdurtmaya götürmüştür.Bu arada şeyhulislam 

Abdurrahim efendi de,Sultan İbrahimin öldürülmesini isteyenler arasında idi.Padişah 

şeyhulislama acı acı bakıp: 

-“Bak İbrahim dedi,Yusuf Paşa bana senin için fettan ve dinsiz derdi de 

inanmazdım.Seni öldürmemi kaç defa istedi ise de ben öldürmedim.Meğer sen beni 

öldürtecekmişsin.İşte kitabullah,beni ne hüküm ile öldürtürsünüz zalimler”dedi. 

Ancak bu konuşmalar bir fayda vermedi,zira cellad Kara Ali’nin yağlı kemendi 

padişahın boynuna geçmişti. 



  

 Sultan IV.Mehmed devrinde namlı eşkiyalarından Katırcıoğlu Mehmed,zamanla affa 

mahzar olmuş ve devlete de büyük hizmetler yapmıştı.Abaza Hasan paşanın isyanını 

bastıran Katırcıoğlu,Fazıl Ahmet Paşa ile de Girit savaşlarında bulunmuştu.Bir gün 

Giritte fazıl Ahmet paşa ile beraber geziyorlardı.Fazıl Ahmet paşa Girit dağlarını 

göstererek: 

-“Bak,Katırcıoğlu,ne güzel eşkiyalık yapılacak dağlar”diyerek,ona eski eşkiyalık 

günlerini hatırlattı.Katırcıoğlu ise sadrazama şöyle cevab verdi: 

-“Haklısın sadrazamım,iyi ama ancak bu dağlarda kervan işlemez ki eşkiyalık yapalım” 

  

 Patrona Halil isyanı sonunda III.Ahmed tahtından indirilmiş ve damadı Nevşehir 

İbrahim paşa da feci bir şekilde öldürtülmüştü.III.Ahmet damadını boğdurup,asilere 

teslim etmesine rağmen,isyan gene de son bulmamıştı.Devlet adamlarına isyanın neden 

hala sönmediğini soran III.Ahmede vezirler şöyle dediler: 

-“Efendimiz siz saltanattan çekilmedikçe bu fitne bitmez”Bu sözlerden sonra Sultan 

Ahmed,Şeyhzade Mahmudu dairesinden eliyle çıkardı ve tahta oturttuktan sonra,şöyle 

dedi: 

“Vezirine teslim olma,her işi kendin yapmaya çalış.Vezirlerini de uzun müddet aynı 

mevkide tutma.Merhamet sahibi ol,tarihimizden ibret al.Senin baban devlet işlerini 

Feyzullah efendiye,ben de İbrahim paşaya bıraktığım için başımıza bunlar geldi.Sen 

bizzat idareyi ele al.” 

  

 Türkiye tarihinde “Rus düşmanı” diye anılan III.Mustafa sadrazamı Koca Ragıp 

Paşa ile devamlı münakaşa ederdi.Bu münakaşaya sebeb padişahın Ruslarla savaş 

istemesi,Koca Ragıp paşanın ise buna mani olmasıydı.Bir gün gene huzuruna Koca 

Ragıp Paşa’yı çağıran sultan Mustafa kendisine: 

-“Neden vezirim,daima savaştan kaçarsın.Şayet kasdın akçe ise,Edirne kapısından 

rusçuka kadar iki keçeli akçe dizerim”dediğinde koca Ragıp paşa şu tarihi konuşmayı 

yaptı: 

-“Padişahım ben savaştan kaçmıyorum.Bildiğiniz gibi Osmanlı devleti uzaktan 

kükremiş bir arslana benzemektedir.Bu heybeti ile bir çok Avrupa devletini 

korkutmaktadır.Bırakalım bu korku devam etsin.Şayet savaşa girecek 

olursak,düşmanlarımız bu kükremiş arslanla karşı karşıya gelecektir.İşte o zaman 

kükremiş aslanından ağzında dişi,pençelerinde de tırnaklarının olmadığını 

göreceklerdir.Dişi ve tırnağı olmayan bir aslanın parçalama gücü varmıdır?” 

Sultan Mustafa bu sözlere hak vermemiş değildi.Bilhassa koca Ragıp paşanın 

ölümünden sonra,devlet adamı bulamamanın ızdırabı içindedir.Esasen kendisi şair 

ruhlu bir padişahtır.Bir gün aşağıdaki şu dörtlükte hissiyatını dile getirir: 



-“Yıkılıptır bu cihan sanma ki bizde düzele 

Devleti çarhı deni verdi kamu mübtezele 

Şimdi ebvabı saadetle gezen hep hezele 

İşimiz kaldı hemen merhameti lem yezele. 

Arkadaşım Dr.Tahsin Ünal Bey2in kayın pederinin yazmaları arasında bulunan şu 

dörtlük ise,III.Mustafanın yukardaki şiirine bir naziredir: 

-“Niceler olmadı kâmın bu cihanda tezele 

Feleğin devri mutabık yine bezm-i ezele 

Sanma ki ey dil,cihan harabatı düzele 

Verdi Hallakı cihan mübtezeli mübtezele.”(Yılmaz Öztuna.Türkiye Tarihi) 

  

 Fuat Paşa bir gün Beyazıd camiine namaz kılmaya gitmişti.Tam namaza duracağı 

sırada arkasında bulunan yaverlerine namaz kımalarını emredince,onlar da: 

-“Namaz kılmayız,abdestimiz yoktur”diye cevab verdiler.Bunun üzerine Fuat paşa da. 

-“Kimin abdesti var ki”dedi 

Sen petersburg şehrinde bulunurken Çar Nikola kendisine: 

-“Şimdi Fransızca ve rusca öğrenmekte olduğunuzu haber alıyorum.Bu sizin için 

lüzumsuz bir şeydir.Siz,kendi lisanınızı öğreniniz kâfidir.”dediğinde Fuat paşa şöyle 

cevab verdi: 

-“Yabancı dil öğrenmek bizim için nasıl lüzumsuz olur anlıyamadım.Bugün sizinle 

tercümansız konuşabiliyorsam bu yabancı dil sayesindedir.” 

Fuat paşa avrupada bir diplomatlar toplantısında bulunuyordu.Burada avrupanın en 

kuvvetli devleti hangisidir diye bir soru ortaya atılınca Fuat paşa şöyle cevab verdi: 

-“Avrupanın en kuvvetli devleti Osmanlı devletidir.Zira siz dışardan yıkmaya 

çalışıyorsunuz,biz de içerden,gene de yıkamıyoruz.” 

Rus çarı Nikola”Osmanlı devleti hasta bir adamdır?”sorusuna Fuat paşa şöyle cevab 

vermişti: 

-“Ben Türkiyeyi çar hazretlerinden daha iyi tanırım.Her tarafını vurdum dinledim.İçli 

dışlı muayene ettim ve şu hakikata vardım ki,Türkiye’nin bünyesi çok 

sağlamdır.Uzuvlarında da hiçbir hastalık yoktur.Türkiye ancak bir cilt hastalığına 

yakalanmıştır.Çabuk iyileşmesi için vücuduna sürülecek kükürt yok.” 



  

 93 savaşında mağlub olan Türkiye,Berlin kongresinde de tamamen yok edilmek 

durumu ile karşı karşıya bırakıldı.M.Dr.Blowitz adlı alim,bu mevzu ile yazdığı “Une 

course a constantinople”adlı eserinde Türkiye’nin Berlin kongresindeki durumunu şöyle 

izah ediyor: 

-“Berlin kongresinde avrupanın tanınmış diplomasi doktorlarından yirmisi,yeşil örtülü 

masanın etrafında oturmuşlar ve tam otuz gün”Hasta adam 

Türkiye’yi”incelemişlerdir.Görüşmeler sonucunda yirmi doktor başlarında büyük 

Hipokrat olduğu halde,ilkin hastanın sağ ayağını,sonra sol ayağını ve daha sonra sağ ve 

sol elini kesmeye karar verdiler.Bu işlemler başarı ile sonuçlanınca hastaya: 

-“Artık rahatsızlığınız geçmiştir,hele biraz yürüyün de görelim”dediler.Çolak ve 

kötürüm halde getirilen hasta kımıldamamakta ısrar edince,Alim doktor: 

-“Şu halde hastanın geri kalan uzuvlarını Avrupanın anatomi müzelerine dağıtıp 

fizyolozik denmeler yapmaktan başka çare yok”diye bağırdı. 

  

 1898’de İstanbula gelen Almanya imparatoru II.Wilhelm bir gün Abdulhamid’e: 

-“Kaç hanımınız var?”diye sorduğunda padişah da sekiz hanımım var diye cevab 

vermişti.Ağzı bir karış açık kalan imparator hayretle: 

-“Biz,bir tanesini idare edemiyoruz,siz nasıl olurda sekiz tanesini idare 

edersiniz?”dediğinde padişah şöyle cevab vermişti: 

-“Bu bir sanattır Majeste!” 

  

 Namık Kemal bir gün sahaflar çarşısından geçerken,ahbablarından biri yolunu 

çevirmiş ve: 

-“Namık Kemal,demiş.Sen kitaplarında,makalelerinde,konuşmalarında hep 

imparatorluk ha battı ha batacak dersin.Onun ne battığı,ne yıkıldığı ve ne de öldüğü 

var.Yaşayıp gidiyor işte.Senin bu telaşına sebeb ne kuzum?”deyince,şair Namık kemal 

şöyle cevab verir: 

-“Ah benim dostum demiş.Sen bu koca imparatorluğunun ölümünü oduncu Ahmed 

ağa’nın ölümüne mi benzetirsin.Bir kaç saat içinde ölsün,cenaze namazı kılınsın ve 

defnedilsin öyle mi?Beş senelik bir ömrü olan bu imparatorluğun hastalığı elli,ölümü 

elli,cenaze namazının kılınması ise elli yıl sürer.Sen 150 sonra bu imparatorluğu ortada 

bulamazsın.” 

  



 II.Abdulhamid devrinin Müneccimbaşılarından Osman efendi bir gece yıldızlara 

bakmış ve: 

-“Bu gece yangın çıkacak ve İstanbul tamamen yanacak”demiş.Bu sözlerden Osman 

efendi evinin damına çıkmış ve etrafı gözetlemeye başlamış.Ancak ortalıkta yangın 

belirtisi görmeyince,aşağı inmiş beklemeye devam etmiş.Bir ara dışarıda bir ses 

duyunca lambayı almış ve pencereden dışarı bakarken,tül perde aniden tutuşmuş.Bu 

arada duvarda asılı bulunan İstanbul manzarası da tamamen yanıp kül olmuş.Osman 

efendi gülmüş ve şöyle demiş: 

-“Hay Allah iyiliğini versin,demek ki yanacak olan bizim duvardaki İstanbul’muş.” 

  

 Abdulhamid devrinin orgenerallerinden Hasan paşa ile oğlu Mareşal Deli Fuat 

paşa,birlikte bir merasime gideceklerdi.Arabanın yanına gelen baba oğul rütbe icabı 

mareşalın önce arabaya binmesi icab ederken,Deli Fuat Paşa babasına: 

-“Buyurun...”der.Ancak abası da: 

-“Siz maraşalsiniz,önce sizin binmeniz gerekir”deyince,Deli Fuat paşa da: 

-“Öyle ise paşa hazretleri emrediyorum,arabaya bininiz”der.Böylece askeri adab,hem 

de ahlaki adab yerine gelmiş olur. 

  

 II.Abdulhamid devrinde Bâb-ı Âli’de bir toplantı yapılıyordu.Toplantı bir hayli uzun 

sürdüğü için Mollacık-zade Ataullah efendi hafiften bir şekerleme yapmıştı.Uyandığı 

zaman kendini konağında zannedip ellerini çırparak: 

-“Çabuk bana bir kahve getirin”dedi.Toplantıdakiler hayretle birbirlerine 

bakarlarken,Ahmed şakir Paşa zevahiri kurtarmak için: 

-“Çok yorulduk.Bir kahve içecek kadar mola versek iyi olacak”diyerek,Molla’yı 

mahcubiyetten kurtarmıştır. 

  

 Namık Kemal,Abdulhamid’i hal’ etmek suçu ile mahkemeye verilmişti.Mahkeme 

reisi Abdullatif Suphi paşa,Namık kemali suçsuz bulmuş ve serbest bırakmıştı.Evine 

geldiğinde kızı kendini karşılayıp: 

-“Babacığım,Namık Kemal hakkında beraat kararı verirken Abdulhamid’den 

korkmadın mı?”diye sorduğunda,paşa şöyle cevab verdi: 

-“Kızım,Abdulhamid söylendiği kadar kötü adam değildir.Hem sonra,bir hakim vardır 

ki,yarın o en büyük Hakim Allahın huzurunda ben de Abdulhamid’e varıp hesab 

vereceğiz.Ben asıl o hakimden korkarım.” 



  

 Talat paşa,İttihad ve terakki cemiyetine mensub bir cahil kişiyi vali tayin 

etmişti.Ancak arkadaşları bu adamın cahil olduğunu,vali tayin edilemiyeceğini 

söylediklerinde şöyle cevab verdi: 

-“Varsın cahil olsun.Bu memleket,hergün fikir değiştiren münevverlerden çok çekti.Bu 

adam ise cahil olmasına rağmen,Suriye’ye çarpışmaya gitti.Herkes çalıp çırparken o 

çalmadı ve namusu ile geri döndü.Ona güvenmem de kime bel bağlarım.” 

Talat paşa bakanlığı sırasında: 

-“Onbeşbin kuruş bir nazır için çoktur.Ben ikibinbeşyüz kuruşla geçinir,hatta bir 

miktar para da artırırım”demişti. 

Ancak kısa bir müddet sonra verilen aylığın az olduğundan şikayet edince arkadaşları 

kendisine: 

-“Siz vaktiyle onbeşbin kuruş çok diyordunuz.Şimdi ise azdır diyorsunuz.Bunun hangisi 

doğru?”diye sorduklarında Talat paşa şöyle cevab verdi: 

-“Şimdiki dorudur azizim.O zaman yanlış düşünmüşüm.Meğer bakanlığın kendine 

mahsus misafirleri varmış.” 

  

 Son Osmanlı Padişahı olan Vahdettin,bilindiği gibi bir İngiliz gemisine binerek 

İstanbul’dan kaçmıştı.Söğütte yaprağı açılan Osmanlı tarihi,Sen Remoda vahdettin ile 

son bulacaktı.Ancak Vahdettin,kaçarken bile devlete aid tek bir kuruşu beraberinde 

götürmemiştir.Nitekim bir hatıratında şöyle diyor. 

-“Ben,benden evvelki padişahlar gibi kuş tüyü üzerinde padişah olmadı.Ateş yığını 

üzerinde padişah oldum.Benden daha iyi veliahd bulunsaydı,vallah billah tallah ben 

padişahlığı kabul etmezdim.Saltanat ile teneşir arasındaki mesafeyi bilirim. 

  

Not:Kaynak.-Tarih Fıkraları-adlı Necati kotan’ın kitabından iktibas edilmiştir. 

  

                                                                                              Mehmet  ÖZÇELİK 

                                                                                                   07-09-2003 

  

                                               TELEVİZYON   KÜLTÜRÜ 

  



         Televizyon kültürü diye bir mefhum tanımıyorumTlevizyon;aylak,şuuru iğdiş 

edilmiş,hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış sokaktaki adam için 

icad edilmiş,bir nevi afyondur. 

            O,zavallıyı gözünden ve kulağından yakalayarak,bir kat daha 

sersemleştirir.Şuurundaki son pırıltıları yok eder.Onda”bir şeyler biliyorum”vehmini 

uyandırır.Gerçek hayattan uzaklaştırmağa hizmet eder. 

            Televizyon tam bir kaçıştır.Yokluğa,boşluğa,şuursuzluğa açılan bir kapı.Bu 

korkunç tiryakilik insanları batılaştırmaz,batırır.Avrupa ve Amerika için durum biraz 

daha farklı.Fakat netice bir.Televizyon tiryakisi oralarda da biçare bir 

esrarkeştir.Arada bir kabak çekirdeği nevinden bilgi kırıntıları,bu fikir temelinin 

aldatıcı tesellisidir. 

            Kültürün dün de bugün de,yarın da tek taşıyıcısı vardır;Kitap.Hiçbir düşünce 

emeksiz fethedilemez.Şahikalara,şerhalardan çıkılamaz.Tefekkür,doğru,sürekli bir 

cehdin mükâfatıdır.Hele,kapitalizmin sofra artıklarını,tabir mazur görülsün-

kusmuklarını salim bir gıda sananlar,mide fesadına uğramaya mahkumdur.Hülasa 

edelim: 

            Televizyon kültürü,kültürle münasebetlerini kesmeye karar verenlerin 

uydurduğu bir yalandır.Batının bütün fuhşiyatının haremimize şeytani bir 

oyuncağıdır,televizyon. 

            Şuur;uykuda olduğu için,o renk ve ışık cümbüşü bize her tehlikeyi 

unutturur.Eskiler”medenileşmek,frengileşmektir”derlerdi.Televizyonun cömertçe 

dağıttığı medeniyet de,bu çeşit bir medeniyettir.”(Cemil Meriç) 

  

                                               BİR İBRET DERSİ 

  

         “Bir musibet bin nasihattan tesirlidir.”derler.Ali Birgül isimli,Gazetecilik okulu 

mezunu kardeşimizin anlattıklarını dinleyince,bu atalar sözünün haklılığını bir kere 

daha anladık. 

            Efendiliği ve dinine bağlılığıyla çevresinin büyük sempatisini toplayan Ali 

kardeşimiz,eşiyle birlikte,30/7/1991 tarihinde,saat 18.30-da,Konya’dan Dinar’a gitmek 

üzere otobüse biner.”Muhafazakarlığı”ile ünlü Konyanın tanınmış firması Kontaş 

(Konya taşımacılıka) ait otobüsün şöförüyle,”akşam namazı molası”konusunda anlaşan 

Ali Birgül,gönül rahatlığı içinde otobüse biner. 

            Ne var ki,namaz vakti girmesine rağmen,şöför bey mola vermemekte 

ısrarlıdır.Ali Birgül birkaç defa rica etmesine rağmen,şöför”duramam 

kardeşim”cevabını verir.Bunun üzerine,Ali Birgül”olay”ı “demokratik”metotla çözmek 

ister.Yolculardan”beş dakika” müsaade ister.Acıdır ki,ilk tepkiyi”hacı”olduğunu 

söyleyen sakallı bir vatandaşla,”Türkiyenin nasıl kurtulacağı”konusunda fikirler 



üreten”mücahid”bir kardeş gösterirler;”Yolculukta namaz olmaz kardeşim.Kaza 

yaparsın!” 

            Diğer yolculardan da en ufak”olumlu”bir hareket gelmez.Ali kardeş ve 

eşi,tarifsiz bir mahzuniyete kapılmışlardır.Üstad Necib Fazılın,”Öz yurdunda 

garibsin,öz vatanında parya”mısrasını hatırlar bir an.Sonra…Sonra,”Onlar mahzun 

olmasınlar….”diye devam eden,müminleri sabra ve şükre davet eden âyet meallerini 

hayallerinden geçirirler… 

            Bu hadise ve tartışmalardan yarım saat sonra,kimisi sohbette,kimi uykuda olan 

yolcular âni bir fren sesiyle irkilirler.Otobüs yoldan geçmekte olan bir at arabasına 

çarpmış,atı ve arabayı ezmiştir.Otobüsün ön kısmı ise”haşat”olmuştur.Köylülerin 

hışmından korkan şoför oracıktan kaçar. 

            Biraz önce,Ali Birgül’ün,namaz kılmak için istediği”beş dakika”yı çok gören 

yolcular,saatlerce orada beklemek zorunda kalırlar. 

            Derken hadiseyi duyan köylüler toplanarak gelirler;durumu emniyet 

kuvvetlerine bildirirler.Şoför gözaltını boylarken,yolcular,hadiseleri tevekkülle izleyen 

genç çiftin yüzüne bakacak durumda değildir.”(Sur/Eylül/1991) 

  

                            KUR’AN-DA ŞEYTANLA İLGİLİ TESBİTLER 

  

         1)Evliyâu’ş-Şeytan.(Şeytanın dostları) Nisa.76. 

            2)Amelu’ş-Şeytan.(Şeytan işi) Kasas.15. 

            3)Riczu’ş-Şeytan.(Şeytanın vesvesesi)Enfal.11. 

            4)Hutuvâtu’ş-Şeytan.(Şeytanın adımları,taktikleri)Bakara.168,208,En’am.142, 

Nur.21. 

            5)Hemezâtu’ş-Şeyâtin.(Şeytanların kışkırtmaları,dürtüklemeleri)Mü’minun.97. 

            6)İhvânu’ş-Şeyâtîn.(Şeytanların kardeşleri)İsra.27. 

            7)Cünûdu İblis.(İblisin askerleri)Şuara.94-95. 

            8)Ruûsu’ş-Şeyâtîn.(Şeytanların başları)Saffat.63,65. 

            9) Hizbu’ş-Şeytan.(Şeytan partisi bloku taraftarları)Mücadele.19-20. 

  

            ŞEYTAN VE TAKTİKLERİ 



-Şeytan kâfir ve âsidir.(Bakara.34,102,Sad.74,İsra.27) 

-Şeytan düşmandır.(Yusuf.5,Fatır.6) 

-Ana amacı Müslümanları saptırmaktır.(A’raf.16-17) 

-Vesvese verir,insanı fitler.(A’raf.20,27) 

-Umutlandırır,kuruntular kurdurur.(Nisa.119-120) 

-Hilkati (yaratılışı) tebdile davet eder.(A’raf.119) 

-Yapılanları güzel gösterir.Hicr.39,Ankebut.38) 

-Fakirlikle korkutur ve fuhşu emreder.(Bakara.268) 

-Müslümanlar arasında düşmanlık ve kin duygularını körükler.(Maide.91) 

-Müslümanlarla mücadele etmeyi emreder.(En’am.121)(Altınoluk.sayı.11) 

  

  

------------- 

  

Beni Kul Etme şeytana 

Dere tepe koşa koşa 

Seni sordum kurda kuşa 

Yorgunum sürme yokuşa 

Kulun kurbanın olayım 

  

Bak şu dönek dünyaya bak. 

Her yer hile her yer tuzak 

Yaşanır mı senden uzak 

Kulun kurbanın olayım 

  



Gözüm gönlüm yana yana 

Boyun büktüm rabbim sana 

Beni kul etme şeytana 

Kulun kurbanın olayım.(Y.Fersahoğlu) 

  

                                                                        S  E  V  G  İ 

  

            Küçük kız,annesiyle yürürken,birden durdu.Yağmur damlacıklarıyla ıslanan 

gözlüğünü çıkararak baktığı şey,babasıyla birlikte bisiklette giden bir başka kız 

çocuğuydu.Bisikletin arka tarafındaki minder üzerine oturan kız,düşmemek için 

babasına sıkı sıkı sarılmış ve soğuktan pembeleşen yanaklarını onun sırtına 

dayamıştı.Adamın ara sıra yana dönerek söylediği sözler küçük çocuğu kıkır kıkır 

güldürüyordu. 

            Kaldırımdaki kız,bisikletin arkasından bakarken,annesi durumu fark edip: 

            -Evdekiler yetmiyormuş gibi gözün hala bisikletlerde,diye çıkıştı.Ama eğer 

beğendiysen,baban ondan da aldırır. 

            Küçük kız yumuşak bir sesle: 

            -Bisiklete değil,kıza bakmıştım,dedi.Babası,o vaziyette bile kendisiyle sohbet 

ediyor da... 

            Annesi,küçük kızı hiç duymamış gibiydi.Onun kürklerle çevrili şapkasını 

düzeltirken; 

            -Arkadaşların,bu havada bile okula yürüyerek geliyor,dedi.Halbuki baban,işe 

giderken de olsa birkaç dakikasını ayırıp seni Mercedes’iyle getiriyor. 

            Kızın gözü yine bisikletteydi.Kadın,alaycı bir ifadeyle: 

            -İsterse baban da seni bisikletle getirsin,diye devam etti.Ne de güzel yakışır,öyle 

değil mi? 

            Küçük kız,inci taneleri gibi süzülen gözyaşlarını annesinden saklamaya 

çalışırken: 

            -Çok isterdim,diye cevab verdi.Belki de böylelikle,babama sarılırdım. 

  

  



”GÖNÜL DOSTLARI: "SUFYÂN–I SEVRİ"  

 

... Münakaşa ve mücadele de yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde 

sabırlı ol. Sabır hayra ve iyiliğe, bunlar ise Cennet’e götürür. Hiddet ve gadaptanda 

kendini muhafaza et. Bunlar, insanı kötülüğe götürür, kötülüğe çeker. Kötülük ise 

Cehennem’e götürür. Alimlerle münakaşa yapma. Kendi kıymetini düşürürsün. 

Alimlerin yanına gidip gelmek rahmettir. Alimlerle irtibatı kesmekten Allahu Teala razı 

olmaz. Alimler, Peygamberlerin varisleridir. Dünyaya rağbet etmemeye çalışsan, Allahu 

teala sana çok şeyler ihsan eder. Veraya, şüphelilerden sakınmaya çalışırsan, hesabın 

kolay olur. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp, şüpheye düşürmeyen şeylere sarılırsan 

günaha düşmekten kurtulursun. İyiliği emret kötülükten alıkoy. Böylece Allahu 

Teala’nın sevdiği kul olursun. Fâsıkları sevme. Böyle yaparsan, şeytanları kovmuş 

olursun. Dünyada kavuştuğun şeylerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt, Allahu 

Teala’nın nezdinde kıymetin olur. Ahiret için çalış dünya için Allahu Teala kefil olur. 

İçini kalbini güzelleştirirsen, Allahu Teala da dışını güzelleştirir. Hataların, günahların 

için ağla. Refik-i ala ehlinden olursun. Allahu Teala’dan gafil olma. Çünkü Allah senden 

gafil değildir. Allah’ın senin üzerinde hakları vardır. Onları yerine getirmen gerekir. Bu 

vazifelerden gafil olma. Kıyamet gününde onlardan hesaba çekileceksin. Vakar ve itidal 

sahibi ol. Bir işin ahiretin için uygun muvafık olduğunu görürsen ona yapış. Eğer 

ahiretin için muvafık değilse, dur, ona yapışanların ne yaptıklarını ve ondan nasıl 

kurtulduklarını gör. Hemen acele etme. Allahu Teala’dan afiyet (sıhhat) dile. Ahiretle 

alakalı bir işe yöneldiğin zaman, senin ile onun arasına şeytan girmeden önce, acele edip 

onu hemen yap, geciktirme! Çok yeme yerkende niyetsiz ve isteğin olmadan yeme. 

Yemeği sağlık, sıhhat ve afiyet sahibi olup, daha iyi ibadet ve taat yapabilmek niyetiyle 

ye. Karnını şişirme. Allahu Teala’yı zikredip, zikretmene mani olur. İnsanların 

elindekine düşkün olma ve rağbet etme. Çünkü bu insanın dinine zarar verir ve kalbi 

katılaştırır. Dünyaya düşkün olma! Dünyaya düşkün olmak, kıyamet günü insanın 

ayıbını ortaya çıkarır. Kalbi ve cesedi günah ve hatalardan arınmış, eli zulümden uzak, 

kalbi kin, hile ve gıyabetten kurtulmuş, karnı haramdan boş olan kimselerden ol. 

Haram kazanç ile beslenen vücut Cennet’e giremez. Gözünü insanlardan çevir. İhtiyacın 

olmadan yürüme. Boş yere sebepsiz konuşma. Senin olmayan şeyi alma. Kalan ömrün 

için acaba dinime ve ahiretime bir zarar gelir mi diye kork, bunun hüzün ve endişesi 

içerisinde ol. Allahu Teala’nın beğendiği işleri yapan salih bir Müslümana buğz etme. 

Büyük küçük herkese merhametli ol. Akrabanla alakayı kesme. Sana gelmeyene sen git. 

Akraban seninle alakayı kesse de sen kesme. Sana zulmedeni affet. Peygamber ve 

şehitlerle olursun. Çarşıya fazla girme çünkü çarşıda çoğunlukla iyi olmayan şeyler 

görülür. Çarşıda fazla kalma ihtiyacını gör ve hemen ayrıl.”(Yeni Mesaj.12-1-2003.) 

  

  

                                                                        HZ.    SEVDE 

Hz.Hatice validemizin vefatına Peygamberimiz çok üzülmüştü.Aile hayatında adeta bir 

boşluk meydana gelmişti.Çevresi,onu teselli edip yardımcı olarak bir hanımın 

bulunması gerektiğini düşündüler.Osman b.Maz’un’un hanımı hz.Havle,bu maksadla 

peygamberimizin huzuruna gitti.Haticenin yokluğunu hemen hsetti.”Ya rasulullah 

yanınıza girince Haticenin yokluğunu hemen hissettim.”dedi.Peygamberimiz:”O 



çocuklarımın anası,evimin de görüp gözetleyicisi idi.”buyurdu.Bunun üzerine Havle 

düşüncesini açtı.”Ya rasulullah,evlenmek istermisiniz?”diye sordu.Peygamberimiz 

“Evet,kadınlar arasında münasib kimse bulunabilirse...”buyurdu.Ve kimin 

düşündüğünü sordu.Havle,hz.Ebubekir’in kızı Âişe ile Sevde binti Zem’a olduğunu 

söyledi.Peygamberimiz”Git,benim için ikisi hakkında da konuş”buyurdu. 

            Hz.Âişe o sırada çok küçüktü.Evlenecek yaşta değildi.Peygamberimiz onunla 

sadece nişanlanmayı düşünüyordu.Hz.Sevde ise kocasıyla beraber,islamı kabul 

edenlerin ilk safında yer alıyordu.Bu bahtiyar karı koca putları bırakıp iman 

edince,müşrik olan akrabaları ve diğer müşrikler tarafından çeşitli işkencelere maruz 

bırakıldılar.Bu işkence dayanılmaz bir hal alınca da bir çok Müslüman ile birlikte 

Habeşistana hicret etmek zorunda kaldılar.Mekkeye döndüklerinde kocası vefat 

etti.Hz.Sevde 5 küçük çocuğuyla dul kaldı.Geçim sıkıntısı çekiyordu. 

            Peygamberimizin muvafakatı ile Hz.Sevde’ye dünür giden Havle,bu müjdeyi 

Sevdeye bir an önce vermek için acele ediyordu.Sevdenin evine geldi ve ona Rasulullah 

beni sana dünürlük için gönderdi”dedi.Hz.Sevde bu müjdeye çok sevindi.Bununla 

beraber endişeli idi.Bu endişesini bir vesileyle peygamberimize şöyle dile getirdi: 

            “Vallahi ya rasulullah,beni sizinle evlenmekten men eden hiçbir mühim sebeb 

yoktur.Ancak şu çocukların sabah akşam başınızda vızıldayacaklarınızı düşünüyorum 

da onun için çekiniyorum.” 

            Bunun üzerine,alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamber,”Allah sana 

rahmet etsin.Kadınların hayırlısı küçük çocukları sebebiyle zorluklarla 

karşılaşandır.”buyurarak,tereddüdünün yersiz olduğunu beyan etti. 

            Hz.Sevde zaten kocasının vefatından birkaç gün önce rüyasında 

peygamberimizin mübarek ayaklarını omzuna koyduğunu görmüştü.Bunu anlattığında 

kocası şöyle dedi:”Ey sevde,sen gerçekten böyle bir rüya gördünse,benim mutlaka 

öleceğime,senin de peygamberimizle evleneceğine işarettir.” 

            Hz.Sevde bu rüyasını hatırladı ve kayınbiraderine peygamberimizle nikâhını 

kıyması için selahiyet verdi.Böylece Sevde,peygamberliğin 1o. Yılında resulullahın ikinci 

hanımı olma şerefine kavuştu. 

            Sevde,peygamberimizle nikâhlandığında yaşı bir hayli ilerlemişti.5o yaşın 

üzerinde bulunuyordu.Rasulullah ile evlenmesinin tek gayesi peygamberimizin hanımı 

olma şerefini elde etmekti.Nitekim 3 yıl sonra resulullah Hz.Âişe ile nikâhlanınca,bunda 

ne kadar samimi olduğunu gösterdi.Peygamberimize şöyle dei:”Ben sadece size eş olmak 

şerefine nail olan kadınların zümresinden haşrolunmayı istiyorum.Ben nöbet günümü 

Âişeye bağışladım.” 

            Diğer taraftan peygamberimiz de iman fredaisi bu azize shabiyesini,hem gözü 

dönmüş,merhametten mahrum yakınlarının zulmünden korumak hem de dinini rahatça 

yaşamak için her şeyi göze alarak hicret etmekten çekinmemesi sebebiyle 

mükâfatlandırmak için nikâhı altına almıştı.Bu cihetle bu evlilikte tamamen bir himaye 

ve şefkat hissi hakimdi. Peygamberimizin maksadı dul ve 5 yetim sahibi bir mücahide 

hanımı korumaktı.Zaten o sıralar Hz.Hatice vefat ettiğinden,yalnız bulunuyordu. 



            Hz.Sevde peygamberimize çok itaatkârdı.Rasulullaha hizmette kusur 

etmez,emirlerini hemen yerine getirirdi.Ona hizmet etmeği kendisi için büyük bir şeref 

olarak telakki ederdi.Peygamberimizin diğer hanımları ile birlikte veda haccında 

bulundu.Rasulullahın vefatından sonra bir daha hac ve umreye 

gitmedi.Kendisine”Niçin hac ve umre yapıyorsun?”diyenlere,”Ben hac ve umremi 

yaptım.Artık Allah’ın emrettiği gibi evimde oturacağım”cevabını verdi. 

            Hz.Sevde,dünyaya fazla gönül vermezdi.Eline geçenlerden,ihtiyaçtan fazlasını 

fakirlere sadaka olarak verirdi.Bir gün Hz.Ömer harcaması için kendisine çok miktarda 

para göndermişti.İlk anda bunu para olduğunu anlayamadı.”Bu nedir?”diye sordu.Para 

olduğunu söylediler.”Hurma mıdır ki bu kadar çok göndermiş,dedi ve hepsini dağıttı. 

            Hz.Sevde,yüz yaşında iken vefat etti.”(Bizim Aile.Sayı.4) 

  

  

  

                        DÜZENLİ YAŞAMADA VAKTİN ÖNEMİ 

  

         Almanca dil kursundaydık.Öğretmenimiz çok disiplinli biriydi.Özellikle zaman 

açısından hiç hoş görüsü yoktu.Bir hafta boyunca,kimin ne kadar geç geldiğini tesbit 

ediyor ve onları geç geldikleri süre kadar sınıfta tutuyordu.Bu durum,bazı 

arkadaşlarımızın hoşuna gitmiyordu.Bir gün,haftalık cezası 18 dakika tutan bir 

arkadaşım öğretmene sitem etti: 

            -“Neredeyse saniyeleri bile hesab edeceksiniz.Neyse,hatırınız için bir başka 

zaman 10 dakika kalayım sınıfta.Şimdi çok acil bir işim var.” 

            Yaşlı Alman öğretmen,gözlerini kırpıştırarak bu arkadaşımı bir süre süzdü ve 

şöyle konuştu: 

            -“Olmaz.Çünki siz,acil işlerinize bu kadar önem vermiş olsaydınız,şimdi benden 

18 dakikalık bu cezayı almazdınız.Nitekim ders de sizin için günlü,saatli,acil bir iştir.Bu 

bakımdan şimdi kalacaksınız ve size 18 dakikalık bir ders vereceğim. 

            Belli ki öğretmen kızmıştı.Ben de merak ederek sınıfta bekledim. 

            Öğretmen,sıra aralarında birkaç tur attıktan sonra şöyle konuştu: 

            -“Arkadaşlar,zamanı iyi kullanmıyorsunuz.Hatta bu konuda benim gösterdiğim 

titizliğe kızıyorsunuz.Ama ben haklı olduğuma inanıyorum.Belki de içinizden:”Ne 

olacak...”diyorsunuzdur. 

            Öğretmen,masasına gitti.Çantasından bir kağıt çıkardı. 



            Şuna bakınız lütfen,dedi. 

            Bu bir tren tarifesiydi.Arkadaşım göz ucuyla bakıp geri vermek istedi.Ama 

öğretmen; 

            “Hayır,daha iyi incelemenizi istiyorum.”dedi.Kağıtta trenlerin kalkış ve varış 

saatleri gösteriliyordu.Bunlar hep değişik ve karmaşık rakamlardı.Örneğin kalkış 

saati;18.18 veya 21.35 gibi dakikalarıyla birlikte gösterilmişti.Varışlar da hep 

öyleydi.12.46 veya 9.27 gibi. 

            Arkadaşım şakacı bir tavırla; 

            -“Bakınız işte,dedi.Burada Avrupalı kafanın mantıksızlığı açıkça görünüyor.Ne 

demek yani 18 geçeler,12 geçeler,36 geçeler...Şuna 3’5,4’5 deseniz de akılda kalacak bir 

sayı ve saat olsa ya! 

            Yaşlı Almanın yüzünde belli belirsiz bir tebessüm belirdi. 

            Bana bak,dedi.Kendinize hakaret etmeyin.Çünki biz,zamanı kullanmayı ve 

değerlendirmeyi Müslümanlardan öğrenmişizdir. 

            Bizler hayret ve şaşkınlıkla ona bakarken,yaşlı öğretmen şöyle devam etti: 

            -“Siz Müslümanların ibadetlerinde yer önemli değildir.Dünyanın her yerinde 

ibadet edilebilir.Ama zaman çok önemlidir.Çünki her ibadetin kendine aid bir vakti 

vardır.Hatta bu vakit,ibadetin şartıdır.Yani vakitsiz ibadet,yerine getirilmiş 

sayılmaz.İbadetlerin vakitleri de bizim tren tarifesi gibi,hep böyle:18,17,13,10,9 

“geçe”lerle ifade edilir.Üstelik bu saatler de devamlı değişir.Bu gün sabah namazını 

7.21-e kadar kılabilirsiniz.Ama yarın 7.22-ye kadar da kılabilirsiniz.23 geçe 

olmaz.Sadece namaz böyle değildir.Oruca başlama ve bitirme saatleri de böyledir.Bu 

ince hesaba dayanan saatler,üstelik her gün değişmektedir. 

            Böylece de Müslümanlar hergün değişmekte olan zamana karşı uyanık durmakta 

ve onu iyi değerlendirmek üzere hazırlanmaktadırlar.İbadetlerini yapan bir 

Müslüman,hergün değişen dakikalara ayak uydurmak ve düzenli yaşamak 

zorundadır.Bizim zamana bakışımızın esin kaynağı Müslümanlardır. 

            Yaşlı Alman öğretmen,”Çıkabilirsiniz.”dediği zaman,hepimiz derin bir 

utangaçlık içindeydik.”(Öğretmenin not defteri)   

             

  

                                   BEN  BU VATANIN ÖKÜZÜYÜM 

  

         Devrimlerin birbirini kovaladığı,fikir meydanının toz duman içinde 

olduğu,cumhuriyet Türkiye’sinin  ilk dönemlerinde üç bayrak dergi görüyoruz:Türk 



Yurdu milliyetçileri,Sebilürreşad İslamcıları,İçtihad da ateistleri şemsiyesi altında 

topluyor.İçtihad’ın sahibi,meşhur Abdullah Cevdet.Onu yakından tanıyanların 

anlattığına göre,harf devrimini alkışladığı halde,Latin harfleriyle yazmayı bir türlü 

becerememiş,ömrünün sonuna kadar İslam yazısını kullanmıştır.Yazılarını eski 

harflerle kaleme alıyor,dizgicilerde bunu yeni yazıya çeviriyorlarmuş. 

            Gazetece İ.Hakkı Konyalı anlatıyor:”Benim çalıştığım Son Posta gazetesiyle 

onun içtihad dergisi birbirine komşu idi.Sık sık bize uğrar yeni yazının kötülüğünden 

bahsederdi.Bir gün beni matbaasına çağırdı.Çay içip sohbet ettik.Yine yeni yazının 

kötülüklerini saydıktan sonra şöyle dedi: 

            -İbrahim Bey,yeni yazıyı müdafaa etmekle büyük günah işlemişim…Tövbeten-

Nasûha! 

            Arapça bilen bir adamdı.Nasuh tövbesinin,Allah’tan bütün günahlarını 

bağışlamasını dileyerek tevbe etmek olduğunu bilmemesi mümkün değildi.Ömrünün 

sonuna kadar koyu bir Latin harfleri düşmanı olarak yaşadı.Ölüp de tabutu Ayasofya 

Camiine getirilince cemaat bu münkirin cenaze namazının kılınmayacağını 

söyleyince;ben ileri çıkıp: 

            -O,yeni harfleri kabul ettirme yolunda gösterdiği gayretin günah olduğunu kabul 

etti ve yanımda Nasuh Tövbesi ile bütün günahlarından tövbe etti…deyince cenaze 

namazı kılındı.” 

            Yine kendisini yakından tanıyanların anlattığına göre,Abdullah Cevdet çok cimri 

bir adamdı.Yazarlarına,matbaa işçilerine hiçbir zaman hakkını vermez,paralarını 

geciktirirdi.Dergiyi en ucuz kağıda ve en ucuz matbaaya bastırdı.Uzun müddet parasını 

alamayan dizgicilerden biri önüne getirilen A.Cevdet’e ait bir şiiri dizerken: 

            -Dur,şuna bir oyun oynayayım da görsün,diyerek”Öksüz”kelimelerindeki “s”leri 

atarak dizer:Şiir şöyledir: 

“Ben bu vatanın öksüzüyüm 

Öksüzlerin gözüyüm…” 

“S”ler atılınca,şiir dergide şu şekliyle çıkar: 

“Ben bu vatanın öküzüyüm 

Öküzlerin gözüyüm…” 

Başta Süleyman Nazif,onu taşlamayı seven bütün yazarlar,ellerinde bu şirle 

dolaşıp gazete,dergi ve sohbet salonlarını kahkahalarla çınlatmışlardır. 

            Süleyman Nazif,”o meteliğe kurşun atar”diyen bir dostuna: 

            -Ne kurşunu?demiş,meteliğe göbek atar. 

            Şair Eşrefte yüzündeki çiçek bozuğu için: 



            -O sûretten hayayı,dest-i hak tırnakla yolmuştur!derdi. 

            Neyse ki,A.Cevdet’in ölmeden tövbe ettiği söyleniyor.Ya Turan Dursun gibi 

tövbe etmeden ölenlere ne demeli?İmtihan dünyası bu.Hz.İbrahim’le Nemrut’un 

mücadelesi olan”Hak-Batıl mücadlesi”devam edeceğine göre;Turan Dursun’lar da 

bitmeyecektir!...”(Ali Çankırılı.Sur.Kasım/91.) 

            Not:Bediüzzaman onun için Abdullah değil,Aduvvullah (Allah düşmanı) lakabını 

kullanmıştır. 

             

  

                                      UNUTULMAZ   CEVABLAR 

  

         İmam-ı Azam Ebu Hanife,Hanefi mezhebinin,yani hukuk anlayışının 

kurucusudur. 

            Şimdi İmam-ı Azama sorulan soruları ve cevablarını nakledelim: 

            -Allah hangi senede doğdu? 

            -Kur’an-da”Lem yelid velemyuled”buyuruluyor.Yani;O,ne doğmuş,ne de 

doğurulmuştur. 

            -Peki hangi sene var oldu? 

            -O,zamandan önce vardı,hiçbir şey onun varlığına sebeb olmamıştır. 

            -Misalle anlat bunu. 

            -Üçten önce iki var.İki’den önce de bir.Birden önce…Sayı yok.(Çünki sıfır sayı 

değildir.)Sayı olan birden önce hiçbir şey olmadığı gibi,gerçek manada BİR olan 

Allah’tan önce,O’nu yaratacak bir şey yoktu. 

            -Allah hangi cihete bakıyor? 

            -Karanlık bir yerde bir fener olsa nereye bakar?Her tarafa bakar değil 

mi?Yerlerin ve göklerin nuru olan Allah da,öyle her tarafa… 

            Üç kişi,İmam-ı Azamın bu cevabları karşısında son olarak birer sual sordular.Bu 

üç suale imamların en büyüğü harika bir cevab verdi.Sualler şunlardı. 

            Birincisi:”Bize Allah’ı göster.”İkincisi:”Cehennemde cezayı ateş 

verecektir.Halbuki cinler ateşten yaratılmışlardır.Ateş ateşten müeteessir olur 

mu?”Üçüncüsü:”Her şey kaza ve kaderledir diyorsun,halbuki görüyoruz ki,herkes 

yaptığını mecburiyetle yapıyor.Ne dersin?” 



            İmam-ı Azam,yerden bir avuç toprak aldı.Bu üç kişinin suratına serpti.Bu 

hareketi kadıya şikayet ettiler.İmam-ı Azam ise”Ben üç suale bu tek hareketimle cevab 

verdim.”dedi. 

            Birincisinin attığım toprakla gözü ağrıdı.Ama ağrıyı göremedi.O’na Allah’ı gözle 

görmenin imkansız olduğunu,daha ağrıyı göremezken Allah’ı görmeye kalkmaması 

gerektiğini anlatmış oldum. 

            İkincisi ise,topraktan yaratılmış olduğu halde,benim attığım bir avuç topraktan 

yaratılmış olduğu halde,benim attığım bir avuç topraktan müteessir oldu,ateşin ateşten 

müteessir olabileceğini anladı. 

            Üçüncüsü ise,cebriyeci idi.”Herkes yaptığını mecburen yapıyor”diyor, 

insanlardaki cüz-i iradeyi unutuyordu.Amma benim cüz-i irademi unutmadı ve 

”mecburen toprağı attı”demedi,beni şikayet ettiKendisini tekzib 

etti”dedi.(Zafer.1992/Eylül) 

Bir Rüya 

Yavuz Sultan Selim'in nedimlerinden Hasan Can, Tacü't-tevarîh adlı meşhur kitabın 

yazarı olan oğlu Hoca Saadettin Efendi'ye şunları anlatmıştır: 

Yavuz Sultan Selim Hazretleri, gecelerini genellikle kitap okuyarak geçirmeyi adet 

edinmişti; pek az uyurdu. Çoğu zaman bana okutur kendisi dinlerdi. Tarihi baştan sona 

bilirdi. Bir keresinde, bu şekilde bir kaç gece üst üste uykusuz kalmış, sonunda 

yorgunluktan uyuya kaldım. Padişah da gece biraz uyumuş. Sabah namazını kıldıktan 

sonra hizmetine koştuğumda, bana: 

- Bu gece görünmedin, ne yaptın diye sordu. 

- Birkaç gece uykusuz kaldığımdan bu gece gaflet galebe edip hizmetinizden mahrum 

oldum diyerek özür diledim. 

- Pekala! Ne rüya gördün? Dedi.  

- Öyle hatırda kalacak rüya görmedim diye cevap verdim!  

- Bu ne sözdür? Böyle uzun geceleri hem sadece uyku ile geçir , hem de bir rüya görme! 

Mutlaka görmüşsündür! Söyle! Benden saklama diyerek ısrar etti. Ne kadar 

düşündüysem de hatırlıyamadım. 

- Nakli mümkün bir şey görmedim diye yemin ettim. 

Mübarek başlarını hayretle iki tarafa sallayıp düşündü. Ben de "Bu ısrarla sualin sebebi 

nedir?" diye hayrette kaldım. Biraz sonra beni bir iş için kapı ağasının bulunduğu 

daireye gönderdi. 

Gittiğimde Hazinedar Başı Mehmed Ağa, Vekilharç Başı Osman Ağa ve Saray Ağası 

Hasan Ağa'nın, hepsinin topluca bir arada oturduklarını gördüm. Saray Ağası Hasan 

Ağa'nın başı önünde ve gam ü kasavet içindeydi. Gerçi salih ve dindar bir kişiydi; ama 



bu hali, evvelkilerden pek başkaydı. Gözlerinden yaşlar aktığını da görünce, 

yakınlarından birinin vefat ettiğini zannettim. Kendisine: 

- Ağa hazretleri! Kalbiniz kederli, gözünüz yaşlı görünüyor. Hikmeti nedir? dedim. 

- Hayır! Hiçbir şey yok dedi, rüyayı benden gizledi, fakat Hazinedar Başı: 

- Ağa kardeşimiz bu gece garip bir rüya görmüş, şu anda onun tesirindedir diye 

açıkladı. Ben: 

- Allah Teala hayırlar vere! Bana da söyleyin!. Zira Devletli Padişahım; Sen bu gece 

mutlaka rüya görmüşsündür! Niçin söylemiyorsun? diye beni azarladı. Beni sıkıştırması 

boşuna değildir. Ne gördünse anlat diyerek Hasan Ağa'ya ısrar etti. Söylemekten 

sıkılarak dedi ki: 

- Benim gibi asî günahkarın, padişah huzurunda söylenmeye layık ne rüyası olabilir ki? 

Lütfen bana bunu teklif etme! 

Biz ısrara devam ettik. Gitgide hayası artıyor ve: 

- Kerem edin! Vaz geçin! diye yalvarıyordu. 

Sonunda Hazinedar Başı Mehmed Ağa: 

- Niçin söylemiyorsun? Daha önce söylemeğe memur olduğunu kendin açıkladın. Şimdi 

gizlemek hıyanet olmaz mı? deyince sırrını açıklamaya mecbur kaldı: 

- Bu gece rüyamda, bu eşiğinde oturduğumuz kapıyı aceleyle vurduklarını duydum. Ne 

oluyor diye ileri vardım. Baktım ki kapı dışarısı biraz görünecek kadar aralanmış; ama 

adam sığmaz. Ne var diye baktım. Ellerinde bayraklar vardı ve silahlarını 

kuşanmışlardı. Harbe hazırdılar. Ellerinde birer sancak olan dört nûranî kişi, kapıya 

yakın duruyordu. Bana: "Niye geldiğimizi bilir misin?" dedi. Ben de: "Buyurun!" 

dedim. "Bu gördüğün büyük kalabalık Rasulullah'ın ashabıdır. Bizi o gönderdi. Selim 

Han'a selam etti Hemen kalkıp gelsin, bugünden sonra Haremeyn hizmeti ona verildi" 

diye ferman buyurdu. Bu gördüğün dört kişi Ebü Bekir Sıddîk, Ömer bin Hattab, 

Osman Zinnüreyndir. Ben de Ali bin Ebî Talib'im. Git Selim Han'a benim tarafımdan 

bildir!" dedi ve kayboldu. 

Bana dehşet gelip kendimi kaybettim. Sabaha kadar yatıp kalmışım. Hizmetçiler 

teeccüd zamanı, adetim olduğu halde kalkmamamı hastalığıma hamletmişler. Sabah 

namazını kaçırmayayım diye gelip beni uyandırmak istediklerinde, terden su içinde 

yattığımı görmüşler. Değiştirmek için çamaşır getirmişler. Beni ovarak uyandırdılar. 

Alem bana dar geldi. Aklım başıma gelince aceleyle kalktım. Namazımı kıldım; hatta 

zor yetiştirdim. Fakat hala benden hayret ve şaşkınlık gitmedi" dedikten sonra tekrar 

ağlamaya başladı. Ben de padişahın emrettiği işi görüp hemen, döndüm. Padişahın 

huzuruna çıktığımda o, yine rüyadan söz açıp: 



-Böyle uzun gecelerde sabaha kadar uyuyup bir şey görmemen bana acayip geliyor. 

dedi. 

Ben de: 

- Padişahım! Eğer rüyayı bu Hasan kulunuz görmediyse Saray Ağası olan Hasan Ağa 

görmüşlerdir. Şayet emriniz olursa arz edeyim" dedim. 

- Söyle!. Göreyim! buyurdular. 

İşittiklerimi anlatırken mübarek yüzleri kızarmaya başladı ve: 

- Biz sana her zaman demez miyiz ki "Bizler bir cihete, vazifeli olmayınca hareket 

etmemişizdir? Ecdadımız keramet sahibi idi, içlerinde sadece biz (onlara) benzemedik " 

diyerek tevazu gösterdiler. 

Bu rüya olayından sonra sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, 1517 yılındaki Mısır 

Seferi'nden döndükten sonra. Halife III. Mütevekkil Alallah'ın İstanbul'da kendisine 

bıraktığı halifelik unvanını üzerine almıştır. Bu tarihten itibaren, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin 3 Mart 1924 tarihinde halifeliği kaldırıncaya kadar Osmanlı padişahları, 

dört asır boyunca çok büyük bir İslam kitlesi tarafından halife olarak tanınmışlardır. “ 

 

 

 

Hz. İsa ve Arkadaşı 

Mevlânâ ve Mesnevi Gözüyle  

 

..."Bir budala, Hazret-i Isa ile yol arkadaşı oldu ve derin bir çukur içinde kemikler 

gördü. Dedi ki:  

- Ey arkadaş söyleyip de ölüleri dirilttiğin o yüksek ismi bana da öğret ki ben de iyilik 

edeyim, ölülerin kemiklerini dirilteyim. Hz. Isa buyurdu:  

- Sus, o senin yapacağın iş değildir, senin nefeslerine ve sözüne yakışmaz. Zira ism-i 

azamı okuyup ölü diriltmek birr ve takva sahiplerinin, nefeslerinden daha temiz, seyr ü 

amelde meleklerden fazla kavrayışlı bir nefes ister. Onun için de uzun zaman çalışmak 

lazımdır. Farzet ki, Hazret-ı Musa'nın asası senin elinde, fakat Musa'nın ellerindeki 

ma'nevi kuvvet nerededir? Budala adam.  

- Madem ki ben o esrarı öğrenip okumaya layık değilim, o ism-i şerifi şu kemiklerin 

üstüne sen oku dedi. Hz. İsa buyurdu:  



- İlahi! bu esrar nedir? Şu adamın bu husustaki ısrarı nedendir? Nasıl oluyor da bu 

hasta adam kendi tasasını çekmiyor? Nasıl oluyor da bu kişi kendi canının derdinde 

değil... Bu adam ma'nen ölmüş olan nefsini bırakmış da yabancı bir ölü için yama 

arıyor...  

İsa aleyhisselam, o genç ve budala arkadaşının isteği üzerine kemiklerin üstüne Allah'ın 

ismini okudu Kudret-i ilahi o ham adamın isteği üzerine o kemikleri diriltti. Fakat o da 

ne? Kemiklerin ortasından siyah bir arslan sıçradı ve bir pençe vurup adamı öldürdü... 

Çabucak kellesini kopardı beynini akıttı. Ceviz içi kadar bir beyni vardı ki o kafada 

beyin yok demekti. İsa aleyhisselam arslana !  

- Niçin bu adamı alelacele öldürdün, diye sorunca Arslan:  

- O'na senin canın sıkıldığı için dedi... Yine Isa:  

- Adamın kanını niçin içmedin deyince de.  

- Taksim-i ezelide o kan bana rızık olmadığı için dedi... ve ilave etti:  

- Ey Isa!.. bu av, yemek için değil, ibret göstermek içindi. Bu adamın parçalanması, saf 

ve berrak bir su bulup da o'na pisleyen merkeb'in cezasıdır. Eğer merkep o derenin 

kıymetini bilmiş olsaydı oraya ayağını sokmak değil, başını daldırırdı.  

O adam senin gibi bir peygamberi ve hayat veren bir suyun sahibi olan Ruhullah 

hazretlerini bulmuşken, ey hayat suyunun sahibi "kün" emriyle bizi dirilt diye nasıl da 

ölmedi... O kemiklerin yerine beni dirilt diye yalvarmadı...  

Ey insan!...  

Aklını başına al da... Nefs köpeğinin dirilmesini isteme ki, o nefs çoktan beri senin 

düşmanındır. Ey kayayı görüp de insan zanneden ve eşyanın hakikatini göremeyen göz. 

Sen başkalarına mesela ölmüş akrabana ağlıyorsun. Onlar için yaş dökeceğine otur da 

kendin için ağla... Ağlayan buluttan ağaç dalları yeşerir. Mum da ağlamakla daha 

ziyade aydınlanır. Her nerede ağlıyorlarsa sen de orada otur. Zira ağlamaya sen 

onlardan çok muhtaçsın... 
(l)

  

 

Dipnotlar : (l) Mesnevi C: 2 K: l  

 Malik Bin Dindar  

Adı Malik bin Dînâr, künyesi Ebü Yahya, Benî Sâme azadlılarından ve Hasan 

Basrî yârânından. 

Tevbesi ve zühd yoluna sülûkü şöyle: Bir gece arkadaşlarıyla birlikte bir 

eğlence alemine vardı.Eğlenceden sonra derin bir uykuya daldı. Hakk, onun 

bahtını çalmakta olduğu udun dilinden şöyle uyardı: "Ya Malik sana ne oldu ki 

hala tevbe etmiyor da lehviyatla uğraşıyorsun?" Dehşet ve heybetle yatağından 



fırladı. Hemen Hasan Basrinin meclisine gitti ve onun huzûrunda tevbe etti. 

Tevbesinden sonra kendisini Hakk'a ibadete verdi ve geceleri uyumaz oldu. 

Kızı: 

"Babacığım, neden uyumuyorsun?" diye sorduğunda: 

"Ölümün beni uyurken yakalayıvermesinden korkarım." dedi. 

"Layık olmadığım için sûf giymek istemem, zira sûf giymek için benlikten 

arınmış bir iç temizliğine sahip olmak lazımdır." derdi ve şöyle ilave ederdi: 

"Malik delirdi demeyeceklerini bilsem,çul giyer, halkın içinde başıma kül 

saçardım."  

* * * 

Altın çağa erdi, altın nesli gördü. Onlar hakkında: "Biz sahabenin hallerini 

biliriz. Onlar, giyim husûsunda birbirini kınamazdı. İyi cins elbise giyen, 

kendisi gibi giyemeyeni ayıplamaz, hor görmezdi. İyi giyinemeyen de iyi 

giyineni kıskanmazdı. Her biri kendi aleminde idi." buyurdu. 

Kadının biri kendisine: "Ey müraî!" diye bağırdı. O şöyle karşılık verdi. 

"Basralıların kaybettiği ismimi bu kadıncağız buldu." Riyadan dikkatle 

kaçınır, "bana göre amellerin en sevimlisi ihlastır." derdi. "Bir kul, ilim 

öğrenirken niyyeti halis olursa ilmi artar. İlme, iyi iş tutmak için çalışmazsa 

kibri artar, kötülüğü çoğalır. Halkı hakir görmeye başlar, neticede ilmi de hiç 

olur." buyururdu. 

* * * 

Zahiddi, dünya nimetlerine değer vermezdi. Bütün yıl boyunca katığı yalnızca 

tuzdan ibaretti. Eti kurban bayramlarında yerdi. O da fazîletine dair rivayetler 

bulunduğu için. Ev halkına: "Azla yetinen benimledir. Aksi halde ayrılığa razı 

olun." derdi. Evi dünyalıktan yana bomboştu. Bir Mushaf-ı Şerîf, bir ibrik, bir 

hasır hepsi o kadar. 

"Dünyalıktan yana ağırlığı fazla olanlar helak oldu." der şöyle dua ederdi: 

"Allahım! Malik b. Dînar'ın evine dünyalıktan yana fazla bir şey girmesin." 

Basra'da kırk sene ikamet ettiği halde, Basra'nın kuru veya yaş hurmasından 

bir tane bile yemez, hurma mevsimi geçince: "Ey Basralılar işte karnımı hurma 

yemediğimden dolayı hiçbir şey eksilmedi. Sizin de bir şeyinizin arttığını 

sanmıyorum." derdi. Maîşetini hurma yaprağından sepet yaparak ve Mushaf 

yazarak te'mîn eder, elinin emeğiyle geçinirdi. Dünya ve dünya sevgisi 

hakkında şöyle buyururdu: "Nasıl ki beden hastalandığı zaman yeme, içme, 

uyku ve istirahatten zevk almazsa, kalb de dünya hastalığına tutulunca va'z ve 

öğütten haz duymaz." 



"Şeytan dünyevî arzularını yenen kimsenin gölgesinden bile korkar, dünyevî 

arzuların esiri olan kimsenin ise peşinde koşmaktan vazgeçer; zira o bela ona 

kafidir." 

* * *  

"Şu cadıdan farksız dünyadan sakının çünkü alimlerin kalplerini büyülemiş ve 

kendine bend etmiştir." 

"Şu iki şey dünya sevgisine işarettir: 

1- Midenin daima dolu olması, çünkü böylesinin anlayışı kıt olur, bütün gayesi 

yemek, içmek ve cinsî arzudan ibaret bulunur. 

2- Yatağa yatınca ne zaman sabah olacak da oyun ve eğlenceye gideceğim, neler 

yiyip içeceğim, demek; çünkü böyleleri bir lâşe gibi yatar kalkar." 

Anlatırlar: 

Basra'da zengin bir zat öldü ve geriye bir servet ile güzel bir kız evlad bıraktı. 

Bu kız Sabit el-Bünanî'nin yanına geldi ve dedi ki: 

-Taatta bana yardımcı olması için Malik ile evlenmek istiyorum. Sabit durumu 

Malik'e anlattı. Malik şöyle cevap verdi: 

- Ben dünyayı üç talaka boşadım. Kadın da dünya cümlesindendir. Üç talaka 

boşanan birini tekrar nikahlamak caiz değildir. 

Naklederler ki: 

Malik bin Dînar bir defasında Fatiha süresindeki "İyyake na'budu ve iyyake 

nesteîyn" (Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz.) ayetini 

okuyunca hüngür hüngür ağladı. Sonra şöyle buyurdu: "Şayed bu ayet, 

Allah'ın kitabında bulunmasa ve okunması emrolunmamış olsa, asla 

okumazdım. Bu sözden maksadım şu: "Sadece sana kulluk ederim." dediğim 

halde yakînen biliyorum ki, hala nefsimin kuluyum. "Ancak senden yardım 

dilerim" dediğim halde hala onun bunun kapısına koşuyor, teşekkür ve 

şikayetlerimi herkese arz ediyorum." 

Bir gün kendisine sordular: 

- Nasılsın? Cevap verdi: 

- Nasıl olacağım, Allah'ın nimetini yiyor, şeytanın sözünü tutuyorum. 

* * *  

Dünyada üç şeyi severdi: 



1. İhvan ile karşılaşmak ve onlarla sohbet etmek, 

2. Teheccüde kalkmak ve o saatte Kur'an okumak, 

3. Tenha bir yerde zikr-i ilahî ile meşgul olmak. 

Sadık ve Sıddîk'ı şöyle tarif ederdi: Sadık, Mevlasından gelen imtihandan hazz 

alan, dostunun açtığı yaradan zevk duyan, davasında samimî kişi. Siddîk, 

Kur'an okunduğu zaman kalbi ahiret cihetine meyleden Allah adamıdır. 

* * *  

ARKADAŞ: 

Kötü arkadaştan sakınmak hususunda şöyle nasîhat ederdi: 

"Selamete ermek için din bakımından sana faydası olmayan arkadaşın 

sohbetini bırak! Böyle birinin arkadaşlığı sana haramdır." 

"Zamanımız insanlarının dostluğu çarşı yemeği gibi, rengi ve görünüşü güzel, 

fakat tadında iş yok." 

Buyurdu: 

Bir köpeği vardı. Ona çok iyi bakardı. Sebebini sordular şöyle cevap verdi: 

- Bu, kötü arkadaştan daha iyidir. 

ZİKİR: 

Zikr-i ilahî hakkında şöyle buyururdu: 

"'Zikr-i ilahîden daha değerli bir nimet yoktur. Bir kimse tenhada oturup 

Allah'a münacat ve zikr-i ilahî ile meşgul olmaktan çok halkla oturup 

konuşmayı arzu ediyorsa o kimsenin ilmi az, kalbi ölü, ömrü hüsrandır." 

"Tevratta şöyle yazılı olduğunu gördüm: Ey sıddıklar, dünyada zikr-i ilahî 

nimetinden istifadeye bakın, çünkü zikr-i ilahî dünyada gönül huzuru, ahrette 

en büyük mükafattır." 

Bir gün, "Ehl-i dünya tadların en güzelini tadamadan göçüp gitti" dedi. 

Sordular: 

- Ya Ebu Yahya, nedir en büyük zevk? Buyurdu: 

- Ma'rifet-i ilahî, yani Hakk'ı tanımak. 

Bir başka vesileyle bu Hakkı tanıma (ma'rifet) hakkında şöyle buyurdu: 

"Köpeğin önüne altın ve gümüş konsa kıymetini bilmediği için hiç iltifat etmez. 

Ama kemik atılınca hemen o tarafa koşar. Hakk'tan gafil olan beyinsizler de 



böyledir." Ma'rifet-i ilahînin tadını bilemedikleri için ona rağbet etmezler. 

"Hakk Teala, Muhammed ümmetine Cebrail ve Mîkaîl'e bile vermediği iki 

ikramda bulundu: 

1. Beni zikrediniz ki, ben de sizi hatırlayayım. (el-Bakara, 152) 

2. Bana dua edin ki size icabet edeyim. (Gafir, 60) 

Kendisinden dua talebiyle yanına gelen zamanın idarecilerine şöyle derdi: 

"Sizin için nasıl dua edeyim ki, binbir kişi size beddua ediyor." 

Kalbin hüzünlü olmasını kalb i'marına vesîle sayar şöyle buyururdu: 

"Hüzün kalbin bekçisi gibidir. Nasıl ki, bir evde oturan olmayınca harab olursa 

aynı şekilde hüzün bulunmayan kalb de harab olur."  

* * * 

TEFECİLİK 

Bir tefecinin akıbetini şöyle anlatırdı: 

Bir defasında hasta ziyaretine vardım. Baktım hasta can çekişiyor. Kendisine 

kelime-i şehadet telkin ettim ama nafile, bir türlü söyleyemiyor, durmadan 

"On, onbir" diyordu. Bir ara bana: "Üstad, önümde ateşten bir dağ var. Ne 

zaman şehadet kelimesini söylemek istesem bu ateş bana hücum ediyor." dedi. 

Mesleğini sordum. Malını ribaya verir, faizini yerdi, ölçü ve tartıda hile 

yapardı, dediler.  

* * * 

Şöyle dua ederdi: 

"Allahım, kalplerimizi sana yönelt ki, seni en iyi şekilde tanıyalım, ahdimize 

sadık kalalım, emrini tutalım." 

Ahır ömründe kendisinden nasihat isteyen birine şöyle buyurdu: 

"Kurtuluşa ermek isteyen her işte ve her zamanda olana rıza gösterir. Zira 

senin işini yapan O' dur." 

Hicrî 131 (M.748) yılında Basra'da vefat etti. Öldüğü gece rüyada görüldü: 

Sema kapıları açılmış ve : "Malik bin Dînar, cennete gireceklerden oldu" diye 

nida edilmişti. 

Gazi Osman Paşa  



Gazi Osman Paşa 1832 yılında Tokat'ta doğdu. Sonra ailece İstanbul'a yerleştiler. 

Osman Nuri Sıbyan Mektebini, Beşiktaş Askeri Rüştiyesini ve Kuleli Askeri İdadisini 

bitirdi. 1852'de teğmen olarak okulu bitirdi. Sonra Mekteb-i Erkan-ı Harbiye-i 

şâhâne'ye girdi. Ancak öğrenimini tamamlayamadan Kırım Harbi çıktı ve kurmay 

sınıfına alınarak Tuna cephesine gönderildi. Sonra tekrar İstanbul'a dönerek Harp 

Akademisi'ne devam etti. 1858'de Kolağası (Kıdemli yüzbaşı), 1864'de Yenişehir'de 

toplanan Türk Tümeni'nin kurmay başkanlığına tayin edildi. Orduda uzun yıllar 

hizmet verdikten sonra merkezi Vidin'de olan Garp ordusunun kumandanlığına tayin 

olundu. 

Gazi Osman Paşa 1877 yılında Rus ve Romen müttefik kuvvetlerine karşı yaptığı 

müdafa ile dünya harp tarihine geçmiştir. 

Osman Paşa Plevne'ye gelişini şöyle anlatıyor 

"... Rusya ile savaşa girileceği şayiaları üzerine Vidin Kalesi tamir edilerek adeta 

yeniden yapıldı. 1293/1877 haziranında savaş emri alındı. Kalafat'tan toplar atıldı, biz 

de Vidin kalesinden karşılık verdik. Ara sıra top savaşı olurken, Rusların Ziştovi 

tarafından saldırarak Tekin kalesi üzerine, bir kısmı da Tırnova kasabasına doğru 

hareket ettiği duyulunca, önünün kestirilmesi için 7 Temmuz 1293/1877 tarihinde 

Plevne'ye memur edildim." Osman Paşa bir piyade taburunun taarruzuyla Plevne'yi ele 

geçirir ve istihkam yaptırır. 

Osmanlı ordusunda operatör binbaşı olarak görev yapan Avusturyalı Doktor Charles 

S.Ryan Plevne'ye giden birliğin 1700 kişi olarak yola çıktığını ve 1300 kişi olarak hedefe 

varıldığını anlatıyor. Hedef Ruslar'dan önce Plevne'ye varmak. Ve orayı ele geçirmek. 

Günlerce uykusuz ve susuz bir yolculuktan sonra Plevne'ye varılır ve bir piyade 

taburunun taarruzuyla Plevne ele geçirilir ve istihkam yapılır. Bu sırada Niğbolu'yu ele 

geçiren Ruslar Plevne'yi kuşatırlar. Hem de üç defa. Her defasında bozguna uğrar ve 

çekilirler. Türklerin 5 bin şehidine karşılık Ruslar Plevne önlerinde 50.000'i aşkın ölü 

bırakırlar. 

Gazi Osman Paşa askerlere hitaben "Asker evlatlarım diyordu. Hiç bir şeyden 

korkmayınız, düşman kurşunundan da korkmayınız. Sizi öldürecek kurşunda sizin 

adınız yazılıdır. O kurşun gelmedikçe ölmezsiniz." Osman Paşa'ya Üçüncü Plevne 

zaferinden sonra sultan İkinci Abdülhamid Han tarafından Gazi Ünvanı verildi. 

Savaşta Plevne'nin düşürülemeyeceğini anlayan Rus Çarı 135.000 kişilik yeni bir ordu 

ile Plevne'yi kuşattı. Bu sefer niyeti ikmal yollarını keserek Plevne'yi açlık ve cephanesiz 

bırakarak teslim almaktı, 22 Kasım 1877'de Plevne'de buğday tamamen bitmişti. 

Kumandanlar toplandılar ve bir yarma hareketiyle Plevne'den çıkmayı karar altına 

aldılar. Harekata başlamadan önce Gazi Osman Paşa heyecanlı bir nutuk verdi. "Asker 

evlatlarım Allahın inayetiyle son hamlemizi yapacağız. Bugün zilhicce ayı içindeyiz. 

Bütün alem-i İslam kurban kanı akıtmaktadır. Bizim ise kesilecek kurbanımız yoktur. 

Biz de düşman kanı dökelim. Allah muinimiz olsun." 



Yarma hareketi başladı, birinci ve ikinci muhasara hattı yarıldı. Sonra Romenlerin de 

saldırmasıyla ordu zor durumda kaldı. Gazi Osman Paşa teslim olmayı müslümanlığına 

yediremiyordu. Tümen ve alay kumandanlarının arzusuyla beyaz bayrak çekilerek 

teslim olundu. Gazi Osman Paşa kolordu kumandanı General Gametsky'ye kılıcını 

teslim ettiyse de biraz sonra Rus orduları Başkumandanı Grandük Nicolas Nikolayeviç 

kılıcı ondan iyi kullanacak kimse olmayacağı için hürmetle ve askeri merasimle iade 

etmiştir. 

Plevne'ye gelen imparator Alexandr'da kendisine "Senin, gibi cesur, gayretli ve dirayet 

sahibi bir kumandanla savaştığımız için kendimi mesut sayıyorum." demiştir. 

Yapılan barıştan sonra Gazi Osman Paşa İstanbul'a döndü. Abdülhamid Han kendisini 

kucakladı, öptü, iltifat etti. ve Hassa Müşirliğine tayin etti. Daha sonra Mabeyn 

Müşirliğine ve Harbiye Nazır lığına tayin olundu. 

5 Nisan 1900 de vefat eden ve Fatih Camii avlusuna gömülen büyük İslam kahramanı 

Gazi Osman Paşa'nın ruhu için bir fatiha. 

 

Altınoluk dergisi (Mart-1986) 

Süvari ve Yılan  

Akıllı bir zat ata binmişti. Uyumuş bir adamın da ağzına yılan giriyordu. Süvari yılanı 

görür görmez onu ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de yetişip emeline muvaffak 

olamadı. Akıllının, çok şeye aklı erdiği için uyuyan adama bir kaç topuz vurdu. Adam 

korkudan bir ağaç altına kadar kaçtı. Oraya bir çok çürük elma dökülmüştü. Süvarî:  

-"Ey derdli adam bunlardan ye" dedi. Adamcağıza o çürük elmalardan o kadar yedirdi 

ki, yedikleri geri gelmeye başladı. Nihayet dayanamayıp:  

-"Ey emir! Ben sana ne yaptım ki, bana kasdettin. Şu zulmün sebebi nedir? Eğer benim 

hayatıma bir düşmanlığın varsa bir kılıç vur da, kanımı dök. Cinayetsiz, günahsız bir 

insana bu zulmü dinsizler bile caiz görmezler" dedi. Ne var kî süvarinin topuzu da hala 

baş uçunda olduğundan devamlı kaçıyor ve nihayet yüzüstü düşüyordu. Midesi dolmuş, 

uykusu kaçmış, vücudu gevşemiş, ayakları ve yüzü hayli yara almıştı.  

Gece vaktine kadar süvarî, adamı koşturdu. Nihayet adamın safrası galebe edip, 

kusmaya başladı. Yediği bütün yemekler çıktı. Onlarla beraber yılan da dışarıya fırladı. 

Adamcağız ağzından yılanın çıktığını görünce o salih süvarinin önünde yerlere kapandı 

ve şöyle dedi:  

-Sen gerçekte rahmet-i Cebrail yahut benim velînimetimmişsin. Beni gördüğün saat ne 

mübarek bir zamanmış. Yoksa ben ölmüş gitmiştim. Bana yeni bir hayat 

bağışladın.(Merkep merkepliğinden dolayı sahibinden kaçar, sahibi ise 

hayırhahlığından dolayı onu takib eder. Halbuki bu takib o merkebi kurt yahut canavar 

kapmasın diyedir). Ey temiz ve senaya layık olan ruh! Sana ne kadar saçma sözler 



söyledim. Ey efendi! Onları ben söylemedim, cehaletim söyledi. Beni affet... Eğer şu hali 

azıcık bilseydim, münasebetsiz söz söylemezdim.. Emir ise şu cevabı verdi:  

-Eğer başta, ben sana bir şey anlatsaydım senin ödün kopardı. Ben sana yılanın nasıl 

olduğunu söyleseydim korkudan ölürdün...  

Hazret-i Peygamber buyurmuştur ki: "Sizin içinizde bulunan düşmanı açıkça anlatacak 

olsam, cesurların ödü patlardı. Eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, mutlaka çok ağlar, 

az gülerdiniz. Ve iştahla yemek yiyemez, istekle su içemez, gölgelenmek için bir çatı 

altına giremezdiniz. Göğüslerinizi dağlar, tepelere çıkar nefislerinize ağlardınız.."  

Peygamber Efendimiz böyle olduğu gibi, O'nun varisleri bulunan evliyaullah hazerat'ı 

da böyledir. Onlar da bildikleri bütün esrarı söylemezler. Sözden ziyade fiil ve 

hareketleriyle insanları irşad ederler.  

Hikayedeki uyumuş insandan maksad, gâfil insanlardır. Ağza giren yılan nefs-i 

emmaredir. Emir süvari ise mürşid-i kamildir. Onu uykuda iken uyandırıp, kırda 

bayırda koşturması riyazat ve mücahede yani seyr ü sülûktür. Neticede yılanın içerden 

çıkması ise salikin nefs-i emmareden kurtulması ve hakîkî hayatı bulmasıdır...  

İşte kim sabır ve teslimiyetle, itirazsız seyr ü sülûka devam ederse neticede nefis 

yılanından kurtulur, mürşid-i kamil eliyle büyük seadete ulaşır... 
(1)

  

 

Dipnotlar : (1) Mesnevi Cild :2, Kitap: 2  

 

 

 

İbn Sirin  

İBN SİRİN 

Adı Muhammed b. Sirin, künyesi Ebû bekir. Kûfe'nin batısında Aynü't-temr'den. 

Sahabeden Enes b. Malik'in azadlısı, Saadet asrına ulaşan zahidlerden, Hasan Basri'nin 

arkadaşı. Annesi Safiye Hazret-i Ebûbekir radiyallahu anh'ın azad ettiklerinden, 

Hazret-i Osman'ın hilafeti zamanında Hicri 33 (Miladi 654)'de doğdu. Enes b. Malik, 

Abdullah b. Amr, Ebû Hüreyre, İkrime, Abdullah b. Abbas, Zeyd b. Sabit gibi 

sahabilerle görüştü. Onlardan hadis rivayet etti. Hadîs rivayetinde metne bağlılığı ile 

meşhurdur. 

İbni Sirin, takva ve verâ' sahibi, ihvana ikramı seven, din kardeşlerini her vesileyle 

ziyarete itina eden, geceleri ağlayıp gözyaşı döken Hakk aşıkıydı. 



Nitekim Abdullah el- Müzeni O'nun hakkında: Asrının en müttakî ve verâ sahibi zatını, 

görmek isteyen İbni Sirin'e baksın" -"Allah'a andolsun ki, ondan daha vera sahibi 

birini görmedim" derdi. 

Ebûbekir Vasiti de: Muttaki İbni Sirin gibi olur, der ve şöyle anlatırdı: Bir defasında 

kırk külek yağ satın almıştı, birinde bir fare ölüsü çıkardığını görünce hizmetçisine 

hangisinden çıkardığını sordu. Hizmetçi bilemiyorum, deyince hepsini döktü. 

BİR ZULÜM 

Hasan Basri, Şâbî ve Fudayl bin Iyad gibi zatlarla görüştü, sohbetlerde bulundu. Hatta 

Süvar b. Abdullah, İbn Sirin ve Hasan Basri hakkında "O ikisi bu memleketin 

efendileridir" derdi. 

Abbasi valilerinden İbn Hüreyre, İbn Sirin, Hasan Basri ve Şâbî'ye haber gönderip 

yanına çağırdı. İbn Sirin'e hitaben: 

- Yâ Ebabekir, bizim kapımıza gelince neler gördün? diye sordu. İbn Sirin: 

- Apaçık bir zulüm, dedi ve Halîfenin yeğeni bu söze müdahale edecek oldu. İbn Sirin bu 

sefer ona dönerek 

- Sual size sorulmadı, bana soruldu, dedi. 

İbn Hübeyre, Hasan Basri'ye 4000, İbn Sirin'e 3000, Şâbî'ye de 2000 dirhem vermek 

istediyse de İbn Sirin bunu reddetti, İbn Sirin son derece yumuşak huyluydu. Nitekim 

onun hakkında "Hilmi İbn Sirin'den öğrenin denilmiştir." 

Şöyle derdi: 

- Allah Teala, hayrını murad ettiği kulunun kalbine bir nasihatçi koyar ki o, ona iyiliği 

emreder, kötülüklerden vazgeçirir. 

Kendisi hakkında endişeli, ümmeti Muhammed hakkında daima ümitliydi. Nitekim 

Fudayl b. İyad: 

"Bu ümmet içinde İbn Sirin'den daha çok Allah'dan korkan ve ümidvar olan birini 

görmedim" derdi. 

Mütevaziydi, ketenden dokunmuş basit elbiseler giyerdi. Çok konuşmazdı. 

"Söylediklerinin yazıldığını bilen kimsenin çok konuşmaya dili varmaz" derdi. "Latif 

bir kimse için söz, yalana ihtiyaç göstermeyecek derecede geniştir," der yalana 

başvurmadan yumuşak ve ölçülü konuşmayı tavsiye ederdi. 

EDEBLERİN HANGİSİ? 

Sordular: 

- Edeblerin hangisi Allah Teala'ya daha yakındır? Cevap verdi: 



-"Allah'ı Rabb tanımak, O'na itaat etmek, nimet zamanında Allah'a hamdetmek ve 

sıkıntıda sabretmek, 

-"Şu üç sıfat kendinde bulunan garip sayılmaz. Edebe sarılmak, başkasına eziyeti 

bırakmak ve şüpheden kaçınmak. 

Gecenin belli saatinde kalkar, namaz kılar, gözyaşı dökerdi. Yedi çeşit evradı vardı. 

Onlardan birini gece yapamazsa gündüz tamamlardı. Daima Hakk'ın zikriyle meşguldü. 

Nitekim Musa b. Muğire şöyle anlatıyor: "İbn Sirin'i güpegündüz çarşıda tekbir, teşbih 

ve zikr-i ilahi ile meşgul gördüm. Bir adam kendisine: "Ya Ebabekir hayrola bu saatte 

bu ne hal?" diye sordu. O da "bu saat tam gaflet anı, gaflet anında gerekli olan ise zikir 

ve nasihattir" dedi. 

Avf anlatıyor; Bir gün İbn Sirin'in yanına gittim. Haccac'ı gıybet etmek istedim. İbn 

Sirin bana "Hiç şüphe etme ki, Allah Teala hükmünde âdildir, başkalarının hakkını 

Haccac'dan alacağı gibi, Haccac'ın hakkını da başkalarından alacaktir. Huzur-i ilahiye 

çıktığın zaman işlediğin en küçük günah senin için Haccac'ın işlediği en büyük günahtan 

daha kötü olacaktır" dedi. 

Yanında biri kötü hasletleriyle anılsa bir iyi tarafını bulur, öyle mukabele ederdi. Falan 

seni gıybet etti ona helallik versen denildiğinde ise Allah'ın haram kıldığını, ben nasıl 

helal yapabilirim? derdi. 

Ölümü asla unutmaz, bahsedildiği zaman bütün organları adeta ölmüşçesine hareketsiz 

kalır, ölmeden evvel ölmek sırrına ermeğe çalışırdı. 

Yemeği tartarak dirhemle ve çok az yer, bir gün oruç tutup bir gün iftar ederek savm-ı 

Davud'a devam ederdi. Her gün gusletmek adetiydi, iyi veya kötü hiç kimseye hased 

etmezdi. 

ANNEYE HÜRMET 

Annesine çok hürmetkârdı, onun yanında konuşurken sesini asla yükseltmezdi. Cevap 

vermesi gerekirse işaretle veya çok yavaş sesle konuşurdu. 

Bir defasında borcunu ödeyemeyen birine kefil oldu. Kendisi de ödeyemeyince hapse 

attılar, akşam olunca zindancı kendisine: 

- Şimdi evine git, sabah gelirsin, dedi, o bu teklifi beğenmedi ve. 

- Sana tevdi edilen vazifeye hıyanet suretiyle bana iyilik etmeye kalkışma. 

Şöhretten ve övülmekten hoşlanmaz, verdiği fetvalar çok beğenildiğinde yapılan 

iltifatlardan sıkılırdı. Bir defasında bir fetvası çok beğenildi ve ancak ashabın fetvası bu 

kadar güzel olabilir, denildi. O "Allah'a andolsun ki biz sahabenin fıkıh bilgisine ermeyi 

arzu etsek bile akli kavrayışımız buna yetmez" dedi. 

Şöyle nasihat ederdi: 



"Eline bakacağın kadını değil, senin eline bakacak kadını nikâhla. 

Vefatı Hasan Basri'den yüz gün sonra H. 110 (M. 729) yılındadır. 

- Rahmetullahi Aleyh- 

 

HAZRET EBÛ EYYÜB EL- ENSÂRÎ 

İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, Ebû Eyyüb el-Ensârî -

radıyallahu anh-'ın kabr-i şeriflerinin yerini bulmayı, Akşemseddin Hazretlerinden rica 

eyledi.  

Akşemseddin Sultan Fatih'e hitaben:  

- Sultanım! Geceleri şu semtde bir yere nur inmekte olduğunu görüyorum. Zannederim 

ki, kabri şerîf o nurun indiği yerdedir.  

Bir müddet teveccühden sonra:  

- Evet. Hazreti Ebu Eyyüb el-Ensârî -radıyallahu anh-'ın ruh-ı şerîfi ile şimdi mülakat 

ettim. İstanbul'un fethini tebrik etti, dediler.  

Sultan Fatih, Akşemseddin Hazretleri ile beraberindekiler o yere geldiler.  

Sultan Fatih, Akşemseddin Hazretlerine yönelerek:  

- Efendim! Kabr-i Şerîfin yerini ta'yin buyurunuz ki üzerine bir kubbe bina edelim.  

Akşemseddin Hazretleri orada bir müddet teveccüh ve murakabeden sonra:  

- Burasını kazınız. İnşaallah iki arşın sonra kûfî olarak "İşte burası Ebû Eyyüb el-

Ensârî'nin kabridir." diye yazılmış bir mermer çıkacaktır. O yer kazıldı ve aynen 

mermer çıktı. Sultan Fatih'in vücudu titremeğe başladı. Eğer maiyyeti tutmasa idi yere 

düşeceği muhakkakdı.  

Evliya Çelebi'nin beyanına göre: O taşı kaldırınca Ebû Eyyüb el-Ensârî'nin mübarek 

vücûd-ı şerîfini safran ile boyanmış bir kefen içinde ter ü taze yattığını gördüler. Hazır 

olanlar, Kelime-i Tevhid ve Zikr-i Mevlâ ile kabr-i şerîfin topraklarını doldurdular. 

Bilâhere, Sultan Fatih Mehmed Han Hazretleri tarafından kubbesi, camisi, medreseleri 

yapılmıştır.  

Cenab-ı Hak bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin. Eyyüp Sultanı ziyaret 

Peygamberimizi ziyaret gibidir.Ona muhabbet, hizmet, dualarla bağlılığımızı ifade 

etmek, Allahımızın sevgili Habibine olan muhabbetimiz ve bağlılığımız demektir.  

Sultan Fatih'in, hocası hakkında: "İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade bu ehl-i 

keşif ve keramet sahibi olan Akşemseddin Hazretlerinin maiyyetinde bulunmaklığım 



iftiharıma sebebdir." dediği gibi, bizlerin de Eyüp Sultan Hazretleri'ne muhabbetimiz, 

şefaatlerine sebeb olacaktır. İnşaallah.  

Onu cihad ruhuyla dolu olmaya şu hadîs-i şerifler teşvik etmiştir.  

Kendisinden naklen Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:  

"Bir mücahid Allah yolunda düşmana hücumda iken Güneş doğması ve akşam üzeri 

harb meydanında karargaha dönmesi Allah indinde Güneşin üzerine doğup battığı 

bütün dünya mal ve mülkünden daha hayırlı ve sevaplıdır."
1
  

Bir başka Hadis-i Şeriffe'de şöyle buyurulmuştur:  

"Kim gaza ve cihad etmeksizin, cihadı arzu edip de kendi kendine "Keşke ben de 

mücahidlerden olsaydım." demeksizin vefat ederse, münafıklık huyundan bir şüphe 

üzerine ölmüş olur."
2
  

Cenab-ı Hak onun Habib-i Kibriya'ya olan aşkını ve cihad ruhunu bizlere de nasip 

eylesin. Amin.  

 

Dipnotlar : (1) Ebû Eyyüb el-Ensârî'nin rivayetidir. Buhari, Cihad, 5, 6, 73;Müslim, 

imâre, 115.    (2) Müslim, Ebu Davud, Nesâî, Ebu Hureyre'den mervidir.  

MAYIS 

 

Bir Bayram Hatırası  

Ebû Abdullah Muhammedi b. Ömer el-Vakidî, ilk devir İslam tarihçilerinin 

meşhur bir simasıdır. 130 h./747 m. tarihinde Medine-i Münevvere'de doğmuş, 

gençliğinde buğday ticaretiyle uğraşmıştı. Fakat ruhen tüccar değil bir ilim 

adamıydı. Çok cömertti. Kendisinden yardım isteyenleri üzgün çevirmezdi. 

Neticede hiç serveti kalmadı. Bağdat'a giderek ilim tahsiliyle meşgul oldu. 

Abbassiler'in meşhur veziri Yahya el-Bermekî'nin hediyeleriyle tekrar 

zenginleşti. Bağdad'ın Doğu Kısmının Kadısı iken 207 h./823 m. tarihinde vefat 

etti. 

Tarihçi Mes'üdî, onun lisanından şu vakayı nakletmektedir: 

İki samimi dostum vardı. Bunlardan biri Benî Haşim'e mensuptu. Bu dostlarla 

aramızdaki münasebet o kadar samimi idi ki, bizi görenler, ayrı ayrı cesetlerde 

tecellî etmiş tek bir ruh zannederlerdi. 

Felaketli günlerimden birinde bir Ramazan Bayramı geldi. Kesemde hiç param 

yoktu. Zevcem: 

  



-"Biz sefalet ve mahrumiyete tahammül edebiliriz. Fakat zavallı çocuklarımızın 

sefaleti kalbimi parçalıyor. Bayramda komşu çocukları güzel ve iyi elbiseler 

giyecekler. Halbuki bizimkilerin yırtık ve yamalı elbiselerinden başka hiçbir 

şeyleri olmadığından, diğerlerini görünce mahzun olacaklar. Çocukları 

sevindirecek kadar yardım isteyebileceğin bir dostun yok mu?" dedi. Bu söz 

üzerine Benî Haşim'den olan dostuma bir mektup yazarak vaziyetimi anlattım; 

yardımını rica ettim. 

Dostum derhal bana ağzı mühürlü bir kese gönderdi ve içinde bin dirhem (o 

zamanın altın parası) olduğunu bildirdi. Fakat daha keseyi açmadan ikinci 

dostumdan bir mektup geldi. O da benden para yardımı istiyordu. Keseyi 

açmadan kendisine gönderdim. Zevcemin yanına çıkmaya yüzüm 

kalmadığından, o geceyi geçirmek için camiye gittim. Geceyi camide geçirdim. 

Ancak ertesi gün eve gidebildim. Fakat zevcem beni bu hareketimden dolayı 

azarlamadı; aksine takdir etti. 

Bu esnada kapı çalındı. Benî Haşim'den olan dostum gelmişti. Elinde bahsi 

geçen kese vardı ve bana ilk geldiği zamandaki mühürle duruyordu. Dostum: 

-"Sana gönderdiğim keseyi ne yaptığını açıkça bana söyler misin?" dedi. Ben 

de hadiseyi olduğu gibi anlattım. Bunu üzerine: 

-"Mektubunu aldığım zaman bende, size gönderdiğim kesedekilerden başka hiç 

param yoktu. Bunu sana gönderince diğer dostuma mektup yazarak para 

istedim. O da bana, hala üzerinde benim mührüm bulunan, kendi kesemi 

gönderdi" dedi. 

Dostumun bu açıklaması üzerine, kesedeki paraları üçe bölerek aramızda 

taksim ettik. Fakat bu taksimden önce, Benî Haşim'den olan dostum, zevceme 

verilmek üzere yüz dinar ayırdı. 

 

 

Hazreti Yusuf ve Misafiri  

Samîmi ve şefkatli bir dost, uzak memleketlerden gelip Yusuf aleyhisselam'a misafir 

oldu. Çocukluk zamanlarında tanışmışlar ve bir müddet bir arada bulunmuşlardı. 

Misafir, Hazret-i Yüsufa kardeşlerinin ettikleri hasedi ve zulmü hatırlattı. Hazret-i 

Yusuf: O hal bir zincirdi, biz de arslandık. Onun için boynumuza takılmışdı. Zincire 

bağlanmak arslan için utanılacak bir şey değildir. O tecellî kazayı İlahî icabı idi. Biz 

Hakk'ın kazasından şikayet etmeyiz.  

Yusuf Aleyhisselam hikayeyi anlattıktan sonra misafire dedi ki:  

-Ey filan! Bize hediye olarak ne getirdin? (Dostların kapısına eli boş gelmek, buğdaysız 

değirmene gitmek gibidir. Cenab-ı Hak mahşerde halka: Bu yeniden diriliş günü hani 

hediyeniz? bakalım ne getirdiniz diye soracak ve "Bize yalnız başınıza ve muhtaç bir 

halde, tıpkı sizi ilk yarattığımızda olduğunuz gibi geldiniz" buyuracaktır.)  



Misafir bu istekten sıkıldığı için feryad edecek hale geldi ve:  

-Senin için birçok hediye aradım, fakat hiç birini gözüm tutmadı. Bir habbe altını bir 

ma'dene, bir damla suyu bir ummana nasıl götüreyim dedim. Eğer sana hediye olarak 

kalbimi Ve ruhumu takdim etseydim kirman vilayetine kimyon götürmüş olacaktım. Bu 

anbarda yani senin katında ve Mısır kıtasında bulunmayan bir tohum yoktur her şey 

bol bol mevcuttur. Bir tek senin güzelliğin müstesna ki, Onun eşi bulunmaz. Nihayet 

nurlu bir kalb gibi, cilalı bir aynayı huzuruna getirmeyi münasib gördüm. Ey güneş gibi 

gökyüzünün nuru olan Yusuf!.. O aynada güzel yüzünü göresin... Ey cemali parlak olan 

nuri musavver! Yüzünü gördükçe beni hatırlayasın diye sana ayna getirdim.  

Misafir bunu derken koltuğunun altından bir ayna çıkardı.  

Buradaki misafirden maksad kendini terbiye ettirmek için hak yola giren salik 

müriddir. Mutlak cemal sahibi ise Cenabı Hak'tır. Hadis-i Şerifte "Allah güzeldir, 

güzeli sever" buyurulmuştu. Ayna ise ilahî tecellîlerin akis yeri olan kalbdir. Allah'ın 

huzuruna saf ve mücella bir kalb götürmelidir ki, onun tecellîsine ma'kes olabilsin. 

Nitekim Kur'an-ı Kerîmde :  

"Kıyamet öyle bir gündür ki, o gün ne malın ne evladın faydası olur. Ancak kalb-i selim 

ile Allah'ın huzuruna çıkabilenler kazanır" (Şuara: 33-89) buyurulmuştur.  

Sanma ey haceki semden zer u isim isterleri 
1
  

Yevme la yenfeu
2
 de kalb-i selim isterler.

3
  

 

Dipnotlar : 1. Zer u sim: Altın ve gümüş  2. Yevme la yenfeu. Kıyamet günü   3. Mesnevi 

Cild: 1 Kitap:5  

Yaşanmış Üç Zekat Olayı  

Rahmetli Ahmed Davudoğlu Hocamız anlatmıştı:  

.....Efendi, Bulgaristan'da bulunan Şumnu Şehri'nin zenginlerindendi. Zekat 

vermediğini öğrendiğim zaman kendisine:  

-"......Efendi, Allah sana zenginlik nasib etmiş, daha da ziyade etsin. Biliyorsun ki 

zenginlerin zekat vermesi gerekir. Zekat, fakirlerin zenginlerdeki hakkıdır. Sen malının 

zekatını veriyor musun?" dediğimde, bana:  

-"Hoca Efendi! İşim yok ta tembelleri mi doyuracağım? Biz bu malları kazanırken 

onlar bizimle beraber ter mi döktüler?" dedi.  

-"Böyle söyleme! Bu sözlerin yüzünden, Allah korusun bütün malların elinden 

gidebilir" dedim.  

-"Bu mallarda hiç kul hakkı yok. Hiç kimsenin hakkını yemedik. Bir şey olmaz" dedi.  



Birkaç kere daha aynı manada konuşmamız oldu. Fakat netice değişmedi. II. Dünya 

Savaşı sonunda Bulgaristan, komünist istilasına uğradı. Komünistler, her yerde 

yaptıkları gibi önce zenginleri topladılar...... Efendi de ilk alınanlar arasındaydı. Biraz 

sıkıştırmadan sonra bütün paralarının yerlerini söyletmişler. Bütün mallarını da aldılar. 

Canını Türkiye'ye zor attı. (Bu kişi halen İstanbul'da yaşamaktadır.)  

(İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım?)  

Gene aynı zamanlarda, aynı bölgede zengin iki kardeş vardı. Mal ayırımı 

yapmamışlardı. Küçük kardeş, bir gün endişe içinde büyüğüne:  

-"Ağa 
(1)

! Bu kafirler herkesin malını, parasını alırlarmış. Ne yapacağız?" diye sormuş. 

O da:  

-"Ağanın 
(2)

! Hiç merak etme!  

Ben bu malın zekatım fazlasıyla verdim. Bizim malımızı Allah korur!" cevabını vermiş. 

Hikmet-i Huda o ortamda bütün mallarını gizlice satıp bütün paralarıyla Türkiye'ye 

geldiler. (Bu kardeşlerden birinin oğlu halen Eskişehir'de orman mühendisidir.)  

(Haza min fazlı Rabbf. Bu Cenab-ı Hakk'ın akıl ermeyen sonsuz lütuflarından sadece 

bir tanesidir.)  

Şimdi zikredeceğim hadiseyi ise, sözüne güvenilir birkaç zattan ayrı ayrı meclislerde 

duydum:  

İstanbul'un, oldukça yakından tanıyıp, Allah rızası için yaptıkları hayırlı hizmetleri 

halen devam eden ve gönülden sevdiğimiz ailelerinden birinin işyerlerinde oldukça 

mühim bir zarar meydana gelir. Ailenin büyükleri toplantı yaparlar. İlk söz sahibi zat 

meclistekilere:  

-"Bu sene hanginiz zekatını tam olarak vermedi?" diye sorar. İçlerinden biri:  

-"Ben hemen hemen hepsini dağıtmıştım; ama şu sebepten dolayı şu kadar kısmını 

henüz vermedim (veya veremedim)" manasında bir açıklamada bulunur. İlk konuşan 

zat:  

-"Bu bela işte bu yüzden başımıza geldi. Aklınızı başı niza toplayın! Fakirin hakkına 

riayet edin" tarzındaki sözleriyle hem meclistekileri hem de bizleri ikaz ve irşad eder.  

Cenab-ı rabbi'l-alemin bizleri hata ve ihmallerden muhafazaya buyursun. Her zaman 

mürşidi kamillerin yakınlarında olmak saadetine mazhar eylesin.  

 

 

(1) "Ağabey" manasında kullanılan mahallî bir/tabir.  

(2) "Bak kardeşim" manasında kullanılan mahallî bir tabir. Ben ağabeyin olarak derim 

ki demektir. Dayının: Dayın olarak derim ki gibi.  



Osman Gazi'nin Oğluna ve Dostlarına Vasiyeti  

Oğlu ve kumandanlarını yatağının başucuna toplayıp: 

"Oğullanma ve dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki, daima gazaya ve cenge devam 

etmek ve felam dininin kuvvetini yaşamaktır. Cihadın kemaline varıp, sancağı şerifi 

daima yüksekte tutunuz. Müslümanlığa daima hizmet ediniz. Çünkü Cenabı Hak, ben 

zayıf kulunu ülkeler fethine memur etti. Bu hanedan, mücahede kudretini daima 

yaşatacak ve devam ettirecektir. 

Gaza ve cihatlarınızla Kelime-i Tevhidi ta uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim 

ki doğru yoldan, adaletten geri kalırsa huzuru mahşerde Peygamberimizin şefaatinden 

mahrum kalsın, dedi sonra oğlu Orhan Gazi'ye dönerek: 

"Oğlum, dünyaya gelen bir padişah yoktur ki; ölüme itaat etmesin. Şimdi hakimi 

mutlakın hüküm ve emri ile ölüm yaklaştı. Artık dünya zevklerinden ümidi kesme 

gerekir. 

Ey bahtiyar oğlum. 

Bu devleti, bu emaneti sana ısmarladım. 

Seni hüdaya emanet ediyorum. Hakkın vedialarını senin uhdene bırakıyorum. Ceza ve 

hesap gününde Allah'ın hediyelerini senden talep edeceğim. Bütün işlerinde kanunu 

üstün tut. Askerlerinin başını ve halkı kendi akrabaların gibi şev. Haklarını tamamen 

ver!. 

Oğlum, ben öldüğüm zaman beni Bursa'daki şu gümüşlü kubbe altına koyasın. Allah'ın 

emrinden gayri iş işlemeyesin. Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlıyasın. İyice 

bilmeyince, bir işe başlamıyasın. Zalim olma, ulemaya riayet eyle ki, şeriat işleri nizam 

bulsun. Askerine ve malına gurur getirip, şeriat ehlinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz 

Allah yolu ve maksadınız Allah'ın dinini yaymaktır. Sana da bunlar yaraşır. Daima, 

herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. 

Sende saadet nişanları görürüm. Sana ve senin nesline alemde karşı duracak yoktur. 

Benim duam, Allah'ın inayeti, evliyanın himmeti ve Peygamberimizin mücizatı 

seninledir. 

Kelami Dergahından Hatıralar  

Bir Danimarkalının Kaleminden / Kelâmî Dergâhından Hatıralar 

Eser : Carl Vett / Terc: İ. Edhem Bilgin / Yayına haz.:M.Ertuğrul Düzdağ  

 

Geceki zikrin tatmini ve yorgunluğundan sonra, insan onların zikre doymuş 

olacaklarını düşünebilir. Fakat, hayır! Sabahleyin namazı kıldıktan sonra gece tekkede 

kalmış olan misafirleri de hesaba katarak, büyük salonda toplandılar. Hiç bir 



zorlamaya ve yapmacığa lüzum kalmadan, aynı ihlas, aynı bağlılık ve zikre karşı aynı 

heves ve istek içerisindeydiler. 

Ufak boylu ve ak sakallı zat tekrar vecd ve gözyaşları içinde doldu taştı. Herkesin aynı 

vecd içinde olduğu söylenemezdi; ama hepsinin de bu halden tam olarak istifade eden ve 

zevk duyan gerçek müminler olduğu fikrindeydim. Her derviş bir su kabı gibi ağzına 

kadar dindarlık ve sadakatle dolu idi. Her biri yüklü birer pile benziyordu. 

Batılınının ruhu, manevî konulara, maddî bedene sımsıkı bağlanmayan doğulunun ruhu 

kadar nüfuz edememiştir. Doğulunun gönül kabinin taşması ve ruhunun bedeninden 

ayrılıp yüksek planda -ki buna dördüncü boyut da diyebiliriz- bazı müşahedelere ererek 

manevî tecrübeler yaşaması çok kolaydır. 

Yine bu sabah doğulunun ruhî hayatını doğrulayan bir delille daha karşılaştım. 

Dışarıda biraz yürüyüş yapıyordum. Tekkenin kapıcısının odasında oturan küçük bir 

topluluğa rastladım. Kendilerine katılmam için beni davet ettiler. Şeyh Efendi'nin siyah 

gözlü halifesinin sohbetini dinliyorlardı. Bu zat çok dindar tavırlı idi. Daha önceki 

karşılaşmalarımızda bana birkaç kere dikkatle bakmıştı. Şimdi kara gözlerinde çok 

derin bir şefkat ve samimiyet okunuyordu. 

TOPRAKTAN GELDİK 

Kapıcının odasında, Efendi'nin halifesinden başka, devamlı tekkede kalan ak sakallı iki 

hacı ile orta yaşlı bir piyade yüzbaşısı ve Almanca bilen bir genç vardı. Taktığı gözlükle 

bir profesöre benzeyen yüzbaşı, resmî kıyafetli idi. Hepsi oturmuş sohbet ediyorlardı. 

Beni tek başıma sedire buyur ettiler. Kendileri ise yerdeki hasıra diz çöküp oturdular. 

Bunun üzerine ben de hasıra inerek diz çöktüm. Topraktan geldiğimizi ve toprak 

olduğumuzu ifade için bir elimizi önce yere sonra başımıza götürerek karşılıklı 

selamlaştık. Sonra da aslımızın Allah'tan geldiğini temsil etmek için elimizin ayasını 

kalplerimizin üzerine koyduk. 

Muhterem Halife Efendi, kendisinin ve arkadaşlarının bana olan kardeşlik duygularını 

dile getirdi. Ben de aynı samimiyetle mukabele ettim. 

Bir süre sessiz oturduk ve kalplerimizi Ebu Bekir usulü üzere hafi sohbete bıraktık. 

Daha sonra Almanca bilen o delikanlı biraz Kur'an okumayı teklif etti. Müsaade 

edilmesi üzerine, güzel sesiyle bir aşır okudu. 

Gencin sesi, bu duygulu insanlara hemen tesir etti. Yaptıkları zikirler, manevî 

bakımdan onları daha da hassas bir hale getirmişti. Göz yaşları yanaklarından sicim 

gibi akmaya başladı. Hıçkırıklar içinde yüce Allah'ı andılar. Hakî elbiseli yüzbaşı, 

şiddetli bir heyecana kapılarak çocuk gibi ağlamaya başladı. Hepsi huşu içinde hafif 

hafif sallanarak Kur'an dinliyorlardı. Toplantının sonunda herkes birbirini sevgi ile 

kucakladı. 

ZİKİR HALİNDE  



Kur'an, müslümanlara şarabı yasak etmiştir. Müslümanlar şarabın verdiği sarhoşluğu 

bilmezler. Fakat ben onun yerine, müslümanlara, zikir sarhoşluğunun verildiğini 

düşünüyorum. Zikir sırasında kendimi ne kadar verebiliyorsam o derecede bir çeşit, 

ilahî diyebileceğim sarhoşluk içine girdiğimi hissediyordum. Zikir sırasında ağlayanlar, 

gülenler, bağıranlar sarhoşa benzemiyor mu? Onların bu halleri dışarıdan bakıldığında, 

alkolün tesirlerine benziyor... Fakat alkol sarhoşluğu batılıları, beden sarhoşluğuna 

düşürdü. Halbuki zikir, tam ve gerçek manasıyla bir ruh sarhoşluğudur. 

Bu sarhoşluk, kuşların cıvıltısında, çiçeklerin renk ve kokularında, denizde ve gökte, 

ışıkta ve havada, canlıların sesli ve sessiz sevincinde kendisini gösteren, bütün tabiatı 

kucaklayan ilahi bir sarhoşluktur. 

Bülbülün neşesini düşünün! O da insanlar gibi "bilinmez"e olan aşkını, bağlılığını 

terennüm etmiyor mu? Onun aşkıyla sarhoş değil mi?... Kuzeyin ormanlarında ilkbahar 

geceleri aşk şarkıları okuyan kekliğe avcılar istedikleri kadar yaklaşabilirler; çünkü o, 

aynı aşkın sarhoşluğu içinde etrafındaki her şeyi unutmuştur. 

Manolyalar, mor salkımlar ve sarı güller içindeki bir ev de aynı sarhoşluğun içindedir. 

İçindekiler farkında olmasa da... 

Zikirde varılmak için hedef alınan şuur hali, benliğin ortadan kalkması ve insanda 

bulunan ve aslına yakın ilahî bir kıvılcım olan "gerçek nefs", Avrupa'da bilinmez. 

Tasavvuf felsefesi, bu şuur halini anlamış ve çeşitli şekillerde onu ifade etmiştir. 

Çocukluğumuzda, hilkatin aslına en yakın olduğumuz o safiyet yıllarında, tabiatı daha 

yakından ve derinden duyardık. Acaba bütün yaratılmışlara sinmiş olan İlahî nuru, 

denizin sarkışını, ormanların sesini, çocukluktakinden daha iyi duymamızı temin etmek 

mümkün değil midir? Bizim yanlış eğitimimiz, çocukları, bu İlahî ışığın pırıltısından 

uzaklara sürüklemektedir. 

Bedenin ruha yakınlaşması için, göklerin musikîsi, İlahî fikir, İlahî akıl ve İlahî kitap, 

insanı tamamen kuşatıp idare etmelidir. İnsanlığın gerçek görevi bu hale ermekten 

başka bir şey değildir. Biz bunun nasıl olacağını, tabiatın hikmet kitabında okuyabiliriz. 

Sonraki günlerden birinde Şeyh Efendi hazretleri ile Avrupa ve Amerika medeniyetinin 

muazzam maddî ilerlemeleri hakkında konuştuğumuzda Şeyh Efendi, İncil'den yaptığı 

bir nakille ve şu şekilde cevap vermiştir 

"-Hazret-i İsa: 'Bir insan, bütün dünyayı ele geçirse, ama ruhunu kaybetse, bunun ona 

ne faydası olabilir?' demiyor muydu?" 

RUHÎ GÜÇ MERKEZİ 

Tekkedeki bu beşinci günümde Şeyh Efendi beni ziyaret geldiğinde, yanında Bursa'dan 

gelmiş olan bir şeyh efendi vardı. Onu, maneviyatta çok ileri mertebelere varmış 

muhterem bir zat olarak takdim etti. Bursalı şeyh, siyah sakallı, açık ve güzel yüzlü, ağır 

başlı bir zattı. Sırtında güzel siyah bir cübbe vardı. Şeyh Efendi'ye karşı çekingen ve 



hürmetkar duruyordu. Onun huzurunda hiç konuşmadı. Bir heykel sükutuyla oturduğu 

minderde, sadece tasvip ifadesiyle başını sallamakla yetindi. 

Şeyh Efendi, dünkü zikir hakkındaki intibalarını sordu. Ben de, "Benim gibi bir 

yabancı için çok şaşırtıcı olduğunu, fakat toplu yapılan zikrin, hatırı sayılır bir tesire 

sahip bulunduğunda hiç şüphemin olmadığını" ifade ettim. Şeyh Efendi: 

"-Daha önce kendisine aynı suali sorduğum zeki bir yabancı da bu cevabı vermişti. 

Toplu zikrin, kendisine, devamlı artan bir kuvvetle dönmekte olan bir rüzgar 

değirmenini hatırlattığını söylemişti. Fakat ruhî güç merkezinin Şeyhin kalbi olduğunu 

anlayıncaya kadar, rüzgar değirmenini harekete geçiren kuvvet kendisine bir mana 

ifade etmemişti" dedi. 

Aynı fikirde olmaktan memnun olduğumu, bu gibi ruh güçlerinin, çok ihtiyacı olan 

Batı'da da zamanla yerleşeceği ümidini taşıdığımı ifade ederek şöyle dedim: 

"İlim, çok gururlandığımız başarıları ile, tekrar çıkış şansı bırakmadan, bizi çıkmaz bir 

dehlize soktu. Köstebekler gibi, maddenin derinliklerine doğru indik. Ruhî aslımızla 

olan temasımızı artık iyice kaybetmiş bulunuyoruz. Fakat şu kadarı var ki,bugünkü 

modern ilmin esası bize Doğu'dan geldi. Ama sonunda endüstri vasıtasıyla yıkıcı 

güçlerin hizmetine girdi. Bugün ürettiği silahlar, zehirli gazlar, lüks ve zevk malzemeleri 

ile insanları bambaşka bir yola sevk ediyor. Doğu’nun ilmindeki eski "hikmet"i yeniden 

ihya edip, Batı'da yaygınlaştırmaktan başka kurtuluş çaresi göremiyorum." 

ÖNCE KENDİNİ 

Şeyh Efendi, "Evet, size katılıyorum" dedikten sonra sözü ne şöyle devam etti: 

"Fakat başkalarım değiştirmeyi arzu eden kimsenin, bu işe önce kendisinden başlaması 

gerekir. Şimdi siz, bize gönderilmiş bulunuyorsunuz. Aradığınız şeyi bizde bulup 

bulmadığınıza bakın. Eğer bunu başarırsanız, sizi başkaları takip edecektir. Öyle olunca 

biz de en iyi arkadaşlarımızı Avrupa'ya gönderebiliriz. Bu çok önemli bir meseledir. 

Bunun için kendim gidebilmeyi çok isterdim. Fakat çok yaşlıyım. Oğlum Mehmet Ali'yi 

gönderebilirim. Halkın eksik tarafı ahlak? eğitimidir. Bu çalışmalarımızda tahsil ve 

kitaplar bize yardım edemez. Burada daha fazla kalınız. Başkalarını ikna etmek 

istediğiniz şeye önce kendiniz iyice kanaat getiriniz. 

Onun son sözlerine cevap olarak başımı eğdim ve "Buraya zaten inanarak gelmiştim" 

dedikten sonra devam ettim: 

"Dininizin fevkaladeliğini görmek için müslüman olmaya gerek yok. Geçen gün sizin 

incir ağacının altında vermiş olduğunuz misali tekrar edebilirim. Bütün dinlerin, asıl 

özünü çevrelemiş olan bir dış kabuğu vardır. Çoğu kimseler sadece kabuğu 

görmektedirler." 

Şeyh Efendi'nin cevabından mücerret meselelerden ziyade bana faydalı olacak 

şeylerden bahsetmek istediğini anladım: 



"-Bunlar doğru. Fakat bu gibi düşünceler, bizi esastan çok 

uzaklara götürecektir. Şimdi temel meseleler üzerinde durmamız daha faydalı olacaktır. 

Mesela siz dünkü zikir meclisinin manasını öğrenmek istiyordunuz. Bu mühim bir 

bahistir. Bundan bahsedelim... Siz Allah'a ve Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve 

sellemin onun resulü olduğuna inanıyor musunuz?" 

Şeyh Efendi'nin, daha önce sorduğu ve benim müspet cevap verdiğim bu soruyu tekrar 

sormasını, yanındaki şeyh efendiyi rahatlatmak istemesine bağladım ve "Evet" 

manasında başımı sallayarak cevaplandırdım: 

"-Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğuna inanıyor musunuz?" 

"-Evet!" 

"-O halde her an Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu kabul ederek, düşünün. Bizim 

mütevazi tekkemize gelmekle fedakarlıkta bulundunuz. Bu fedakarlığa biraz daha 

katlanınız. Belki zamanla şimdikinden daha kuvvetli bir kanaate sahip olacaksınız." 

ZİKİR VE HİKMET 

Tam bu sırada tekke, şiddetli bir gök gürültüsüyle sarsıldı ve yağmur yağmaya başladı. 

Şeyh Efendi dışarıyı göstererek şöyle dedi: 

"Kur'an, bize her şeyin Allah'tan geldiğini söyler. Bedenin, elbisen, evin... Her şeyini 

Allah'ın yaratmasına borçlusun. Şu anda yağan yağmuru da... Evet, bütün nimetleri 

bize ihsan eden O'dur. Eğer Allah dilediyse, araştırmakta olduğunuz şeyi de burada 

bulmanıza izin verecektir. Allah'ı öğrenmeye ve tanımaya geldinizse, O sizin kalbinize 

gereken hikmeti koyacaktır. Bu hikmet akıl yoluyla elde edilemez. Zikirden maksat ise 

gafletten kurtulmaktır. Ancak bu sayede Allah'ı bilebilir ve ona şükrede-biliriz. Zikir 

sayesinde hiç farkına varmadığınız yeni bir gücün içinizde sessizce uyanıp büyüdüğünü 

görürsünüz. Sonra bir gün kitaplarda yazılı olmayan o hikmete sahip olduğunuzu 

hissedersiniz. Bu hususta düşünün. Bu yolda atacağınız ilk adım bu olacaktır." 

Şeyh Efendi kalkmak için davranınca, hepimiz ona yardım etmek için yerimizden 

fırladık. O dostça gülüşüyle bizlere teşekkür etti ve güçlükle yürüyerek merdivene 

doğru gitti. Parmaklığın kenarında saygı ile durdum. Bursalı Şeyh'in yardımı ile 

merdivenlerden inerken yüzyüze gelince bana nezaketle başını salladı. 

Sohbet sırasında devamlı susan Bursalı "şeyh geri gelerek, sedirde yanıma oturdu ve 

benimle konuşmaya başladı. Az önceki sessizliğinin bende uyandırdığı intibaın aksine, 

gayet samimî ve güzel konuşuyordu. 

"Sizi bir kardeş olarak sevgi ile selamlıyorum. Ben de Muhterem Şeyh'e bağlı 

ihvanlardanım. Sayımız bir hayli çoktur. Uzak yerlerden, Şeyhimizden nur ve kuvvet 

almak için geliriz. Sizi buraya gönderdiği için Allah 'a şükürler olsun. Zira size İslam'ı 

öğretecek daha iyi birisin! bulmak bilmem mümkün olur muydu?  



RUHUMUZUN VATANI 

Dostum Profesör (Mehmet Ali Aynî), ikindi sıralarında beni ziyarete geldi. Daha önce 

Şeyh Efendi'ye uğradığından, Efendi hazretleri de lütfedip onunla beraber geldiler ve 

bir müddet odamda oturdular. Ben de bu güzel fırsattan istifade ederek, sabahki 

ziyaretinden ve verdiği derin ve kıymetli bilgilerden dolayı kendisine teşekkürlerimi 

sundum. Sonra da tekrar zikir bahsin! açarak, "Zikre, ruhun bedenden kurtuluşunu 

sağlayan bir metot olarak bakabilir miyiz?" diye sordum. 

"İnsanın ruhu İlahî yüceliklerden gelir. Kesafet, kazanarak, insan bedenine girer. 

Burada ruh, kafesteki bir kuş gibidir. Önceleri bu hapislik hissini duyar ve bedbaht 

olur. Fakat zamanla buna alışır. Bedeni yani hapishaneyi kendi evi gibi benimser. 

Geldiği asıl yerin! ve vatanım unutur. Bu unutkanlık neticesinde, oraya dönüşten 

korkmaya başlar; hatta döneceğin! hatırlamak bile istemez. İşte zikirden maksat, 

ruhlarımıza ana vatanını hatırlatmak, orasını özletmek ve dönüşü arzu etmesini 

sağlamaktır." 

Şeyh Efendi bunları söyledikten sonra, benim ilk katıldığını zifirlerden gereği gibi 

istifade edemememin de tabiî olduğunu, çünkü nefsin böyle şeylere alışık olmaması 

sebebiyle zamanla alışarak hoşlanacağını izah ederek, şöyle devam etti: 

"-Kişinin bu yolda başarıya ulaşması, şeyhine bağlılığı derecesinde olur. Eğer şeyhinin 

kendisine yardımcı olacağına gerçekten inanıyorsa başarıya ulaşır. Şeyhine gerektiği 

gibi inanmıyor ve önem vermiyorsa, hiç bir fayda elde edemez." 

MADDEDEN MANAYA 

Şeyh Efendi yanımızdan ayrıldıktan sonra dostum Profesörle sohbetimize devam ettik. 

Bana tekkede biraz daha kalmamı tavsiye etti. 

"-Teşebbüs ettiğiniz, büyük bir şeydir. Yarıda kalmamalı. Benim edindiğim kafi kanaati 

elde edinceye kadar kalmalısınız. Şeyh Efendi size bunu verebilecek bir zattır." 

Sonra kendisinin nasıl bir zamanlar ruhî hadiselere inanmayan bir adam olduğu halde 

şimdi inanır hale geldiğini şöyle anlattı: 

"-Hayat beni maddeci yapmıştı. Sadece manevi olan, madde dışı şeylerin varlığını inkar 

ediyor, bunların fertlerin şahıslarına bağlı enfüsî (sübjektif) şeyler olduğunu iddia 

ediyordum. Birkaç yıl önce idi, uzun senelerden beri görmediğim bir arkadaşıma 

rastladım. Bir tarikatın şeyhi olmuştu. Sohbetimiz pek tabiî olarak az sonra dinî 

mevzulara döndü. Beni evine davet ettiği için, sohbetimize evinde devam ettik. Ben 

Batının modern bilim ve felsefesine dayanarak bütün hissî ve manevî vakaları 

reddediyordum. O ise Doğunun eskiden beri malum olan ruhçu fikirlerini savunmakta 

idi. Vakit geç olduğu için o gece onun evinde yattım. 

"Derin bir uykuya dalmışken, gece yarısı uyandırıldım. Arkadaşım yanımda idi. 

Kendisine sorular soracakken, susmamı işaret ederek, ağzımın içine üfledi. Bunun 



üzerine yine derin bir uykuya daldım. Fakat bir zaman sonra ve bu sefer kendi kendime 

uyandım. Üzerimde havada asılı duran güneşe benzer bir şey vardı. Tam ortasında 

arkadaşımın yüzü görünüyor ve bana gülümsüyordu. İyice uyanmış ve hayretler içinde 

kalmıştım. Güneş az sonra kayboldu. Tekrar uyudum. 

"Sabahleyin kalktığımda geceki görüntüleri sadece asılsız bir rüya saymak 

niyetindeydim. Fakat arkadaşım, bana onları hatırlatarak, hala aynı fikirde olup 

olmadığımı sorunca şaşırmaktan kendimi alamadım. 

"O sırada resmî bir iş için Bükreş'e gitmek üzere idim. Hareket günü arkadaşımla 

vedalaşırken, dönüşümde aynı bahisleri görüşmek üzere sözleştik. O gece kamaramda 

yatarken arkadaşım odama girdi. Karşımdaki sandalyeye oturdu. Halbuki onun karada 

ve çok uzakta olduğunu biliyordum. Hemen yataktan fırlayarak dizlerine 

sarıldım.Benim gibi etten ve kemiktendi. Fevkalade şaşırmıştım. Geçen seferki gibi yine 

ağzıma üfleyerek beni sakinleştirdi. Derin bir uykuya daldım. 

"Bükreş'te epeyce kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm ve karşılaşır karşılaşmaz yanına 

koşup ellerini öptüm. Bana 'Vapurdaki gibi bu sefer unutmadın. Herhalde artık eskisi 

gibi düşünmüyorsundur dedi. O günden itibaren maddeci düşünceleri terk ederek, din 

ve tasavvuf araştırmalarına kendimi verdim. Bugünkü halimi tamamen o dostuma 

borçluyum."Uzun boylu, zayıf ve keskin bakışlı bir zattı. Büyük bir irade gücüne sahip 

olduğu görülüyordu. Kendisinden, iki ayrı yerde bulunma kerametini bana da gösterip 

gösteremeyeceğini sorduğumda, bunun için ikimizin arasında çok sıkı bir ruh temasının 

bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca da bunun çok zor ve mühim bir şey olmadığını, 

çok oruç tutan, geceyi ibadetle geçiren ve murakabede bulunanların bunu kolayca 

başarabileceklerini; bunun için fazla bir manevî tekamüle lüzum olmadığını da ilave 

etti. 

HAZİRAN 

Kelami Dergahından Hatıralar  

Bir Danimarkalının Kaleminden / Kelâmî Dergahından Hatıralar 

Carl Vett / Terc: İ. Edhem Bilgin / Yayına haz.:M.Ertuğrul Düzdağ  

 

Cari Vett'in soruşu üzerine Şeyh Efendi şöyle dedi.  

"Tenasüh inancı, yeni ruhlar yaratmaya kadir olan Allah'ın kudretinden şüphe 

etmektir..."  

 

"Biz burada iyi ile kötüyü Kur'an-ı Kerime ve dine karşı olan tavırlar a bakarak ayırt 

ederiz. Fakat sizin Garp'ta böyle bir ölçünüz yok. İyiyi ve kötüyü neye göre tayin 

ediyorsunuz?  



Tekkedeki altıncı günümde, Şeyh Efendi sabahleyin odama geldiğinde, söz kendisinin 

eserlerine intikal etti ve bana birkaç kitabını hediye etti. Bunlar, müridlerine yazdığı 

mektuplarından meydana gelmiş bir mecmua, açıklamalarıyla birlikte bin hadisi 

muhtevî bir eser ve ayrıca üç dilde yazılmış şiirleri idi.  

Konuşmamız sırasında Doğu'da ve Batı'da yayınlanan kitaplardan bahis geçince şöyle 

dedi:  

"Avrupa kitap neşriyatı ile bizimkini mukayese ediniz. Bizim burada son zamanlara kadar 

neşrolunan eserlerin onda dokuzu dini ve ahlakî idi. Avrupa'da ise bu tersinedir. 

Avrupalıların bu kitaplar yüzünden ahlak dışı tesirler altında kaldığım iddia etseler 

inanırım. Avrupalı herkesin okuduğu bir kitabı, kendisinin de okuması gerektiğine inanır. 

Fakat bu küçük gibi görünen tesirlerin ne büyük zararlara sebep olacağım 

düşünemiyorlar."  

KÜÇÜK ŞEYLER  

Şeyh Efendi gölgesini mavi gök üzerine çizerek yükselen Alemdağı'na doğru baktı.  

"-Bana biraz yaklaşın."  

Yanına gittim.  

"-Uzaktaki şu büyük dağı görüyorsunuz. Şimdi başınızı sağa doğru yaklaştırınız. Artık 

dağı göremiyorsunuz. Zira şuradaki incir ağacının yaprakları görüşünüze mani oluyor. 

Allah'ın tam idrak edilmesi de işte böyledir. Hayatımızı dolduran küçük şeyler büyük 

bir hakikatin görülmesini önlerler."  

O sırada pırıl pırıl olan gökte bir şahin ile bir karga dövüşmekteydiler. Birisi de 

hasmına üstten saldırabilmek için yukarılara yükselmeye çalışıyordu.  

"-Yükseğe çıkabilmek için şu iki kuşun sarf ettikleri gayrete bakınız. Aşağı doğru 

uçuşları bir ok gibi süratli, fakat yukarı çıkmak için sahip oldukları bütün gücü 

kullanmak zorundalar. Tıpkı insanlar gibi."  

Tekkedeki yedinci günümde Şeyh Efendi başka bir yere gitmişti. Ben de tercümanımla 

beraber dışarıya çıkarak dolaştım ve ona müslümanlıkla ilgili sorular sordum. 

Müslüman çocuklarına küçüklüklerinde yapılan dinî telkinlerin, onların büyüyünce 

hayatın zorluklarına daha iyi dayanmalarını sağladığını anladım.  

MÜSLÜMAN ÖLÇÜSÜ  

Tekkedeki sekizinci gününde toplantı salonunda bir kaç kişi ile birlikte oturmakta olan 

şeyh Efendi'nin huzuruna kabul edildim. Bana Avrupa'daki "Masonlar hakkında 

sorular sordu, kendisine bildiğim kadarıyla anlattım. Sonunda şöyle dedi:  

"-Biz burada iyi ile kötüyü, Kur'an-ı Kerime ve dîne karşı olan tavırlara bakarak ayırt 

ederiz. Fakat sizin Garp 'ta böyle bir ölçünüz yok. İyiyi ve kötüyü neye göre tayin 

ediyorsunuz?"  



Tekkedeki bütün dostlarımın benim her an hidayete ererek, müslüman olacağımı 

beklediklerini hissediyordum. Onların gönüllerini yapmak için sabah ve akşam 

namazlarına katılmaya başladım.  

Zikirde ise dizlerim çok ağırdığı için halkanın dışında kalıyordum.  

TENASÜH MESELESİ  

Tekkedeki dokuzuncu günüme sabah namazına katılarak başladım. Hepsi yedi kişi olan 

ihvan alt katta yatıyorlardı. Biri ezan okumak için avluya çıktı. Şeyh Efendi'nin vefatı 

halinde yerine geçeceği tahmin olunan Hoca efendinin arkasında namazımızı kıldık. 

Hafî olarak zikrettik. Zikirden sonra, hocanın ellerini öperek, herkesin birbiriyle 

kucaklaşması, çok samimi bir hal idi.  

Aynı gün Şeyh Efendi'nin meclisinde otururken, tenasühten (ölen canlının ruhunun, bir 

başka canlıda yeniden dünyaya döndüğü inancı) bahsettim. Müslüman kardeşlerim bu 

fikrime karşı çıktılar. Kur'an-ı Kerimde tenasühten hiç bahsedilmediğim, bunun 

Hindlilerin hayalî bir nazariyesi olduğunu söylediler.  

Şeyh Efendi şöyle dedi:  

"-İnsanlar ağaç üzerinde devamlı yenilenen yapraklara benzerler. Halbuki bize 

yapraklar hep aynıymış gibi gelir. Tenasüh inancı, her an yeni ruhlar yaratmaya ve 

bedenler göndermeye kadir olan Allah'ın kudretinden şüphe etmek, ona inanmamak 

demektir. İnsan ölüm kapısından geçmek sayesinde meleklerin erişemediği tecrübelere 

ulaşır."  

Bu akşam zikre tekrar katıldım. Tesiri daha fazla oldu. Gözümü yumup kendimi ritme 

vererek, şuurumu kaybedebileceğimi hissettim. Fakat buna meydan vermedim.  

Tekkedeki onuncu günümde Şeyh Efendi hatırımı sormaya geldiğinde, son zikrin 

üzerimdeki tesirini öğrendikten sonra şöyle dedi:  

"- Şark ile Garb'ı karşılıklı dostluk ve anlayış içerisinde birleştirmeyi gaye edindiniz. 

Cenab-ı Hakk'ın bu değerli mesaînizde size yardımcı olmasını dua ediyoruz. Şark ile 

Garb'ın mevcut alakalarını bir at alışverişine benzetebiliriz. Satışta iki taraf da haklı 

olduklarım ısrarla ileri sürüp münakaşa ederlerken, hakikati temsîl eden at, bir 

kenarda ve sessizce durur; onları mücadeleleri içine terk eder."  

-"Bu vaziyette, artık şimdiye kadar yaptığımız gibi münakaşayı bırakıp, atı arabaya 

koşalım ve birlikte yol almaya bakalım."  

Bu cevabım şeyh Efendi'nin hoşuna gitti. Gülümseyerek:  

"-Avrupalılarda pek görülmeyen bir derecede, Şarklıların kinayeli dilinden 

anlıyorsunuz. Fakat netice alınabilmesi için iki tarafın müşterek bir ölçü kabul etmeleri 

lazımdır. Biz Kur'an-ı Kerimi elimizde tutuyoruz., Onun bütün hakikatleri ihtiva 

ettiğine inanıyoruz."Biz Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatleri ihtiva ettiğine inanıyoruz. 



Garplılar ise bizim ileri sürdüğümüz delilleri tetkik bile etmeden ve hiç tecrübe etmeden 

reddediyorlar. Hiç biri içimizde yaşayıp bizleri yakından tanımaya ve anlamaya 

çalışmadı. Bunu ilk defa siz yapıyorsunuz. Bunun için rahatınızdan fedakarlık ettiniz. 

Bazen bir kişi bin kişiye bedel olabilir. Buradan dünyaya açılıp, istikbalde Şark ve 

Garp'tan binlerce kişinin kardeş olmasını belki siz temin edebilirsiniz. Sizi Avrupa'ya 

halifem olarak tayin ediyorum" dedi. Bu sözlerine çok mütehassis oldum ve teşekkür 

ederek:  

"Bana olan bu itimadınız, vazifem için gerekli olan destek ve kuvveti bana 

sağlayacaktır. Zahirî konforumdan biraz fedakarlık ederek, burada manevî konforda 

büyük dereceler elde ettim. Çalışmalarımın yolunda, burada iyi bir adım atmış 

olduğumdan eminim. Benimle aynı fikirde olan birkaç arkadaşımla beraber, İslam 

merkezlerim ziyaret etmek ve burada kazandıklarımın üzerine daha bir şeyler ilave 

etmek istiyorum" dedim ve gideceğimiz yerlerde kolaylık olması için şeyh Efendi'den 

öteki memleketlerdeki halifelerine hitaben bir mektup yazıp yazamayacaklarını 

sordum.  

Bu arzumu kabul ettikten sonra şunları söyledi:  

-"Geçen sene müridlerimden birini bir mektup ve selamlarımla Bosna'ya gönderdim. 

Orada uzun müddet kaldı. Çok muvaffak oldu. Şimdi orada birkaç bin ihvanımız var."  

Şeyh Efendiİ biraz düşündükten sonra, çok güzel bir hatla şu mektubu kaleme alarak 

bana verdi:  

Bismillahirrahmanirrahim  

İnsana sahip olduğu bütün ilimleri ihsan eden Allah'a hamdolsun.  

Salat ve selam insanların en hayırlısı, en kerîmi, dünyaya Hak ile desteklenerek 

gönderilen Hazret-i Muhammed Sallallahü aleyhi ve sellem in üzerine olsun.  

Salat ve selam, Onun ölü ashabına, hulefasına ve bütün müslümanlara olsun.  

Bundan sonra, din ve tarikat kardeşlerimden bu mektup kendisine gelmesi muhtemel 

kişiler. Hamil-i mektubu kabul edip ona yardımcı olunuz. Çünkü Allah, Kitabı'nda 

şöyle buyurur: "Her kim Allah'ın sesine kulak verirse mükafatlanacaktır." Allah, yolu 

gösterenleri, insanlığın ilerlemesine çalışanları bilir.  

Allah ruhları yaratır ve onlara kendisinden bir nefha üfler. Allah'ın sıfatları çok ve 

çeşitli derecelerde olarak insanlarda tecelli etmiştir.  

Ve's-Selamu ala men't-tebea'l-Hüda...  

1341 senesinin Şevval ayında yazılmıştır. Altta imzası bulunan bendeniz, hakir, fakir, 

Allah yolunun aciz hizmetkarı, İstanbul Bedeviyye Dergahında, Bedeviyye Tarikatı 

Şeyhi.  

TEKKEYE GELENLER  



Tekkedeki on birinci günüm Cuma idi. Sabah namazından sonra "hatm-i hacegan" 

dualarını okudular.  

Kuşluk vaktinde üç misafirim vardı: Hukuk Fakültesi Dekanı, bir matematik profesörü 

ve Arap edebiyatında uzman bir yüksekokul müdürü. Bu zevat son zamanlarda 

kurulmuş olan "Psikolojik Araştırmalar Komitesi"ne üye seçilmişlerdi. Batıdaki 

komitelerle temas halinde idiler.  

Bu üç nazik misafir beni, dünya nimetlerinden yüz çevirip, basit bir zühd hayatı 

yaşayarak hakikati aradığım için tebrik ettiler.  

Şeyh Efendi teşrîf ettiği zaman hepsi kalkarak elini öptüler ve ona büyük saygı 

gösterdiler. Şeyh Efendi her birine Bin Hadis kitabından hediye etti. Efendi gittikten 

sonra da hepsi, Batı dünyasına halife tayin edildiğim için tebrik ettiler.  

Cuma namazından önce Şeyh Efendi gruplar halinde gelen ziyaretçileri kabul ve onlarla 

sohbet etti. Cuma namazı ve zikirden sonra Kur'an tilaveti ve yine zikir ile meşgul 

olundu. Tarikat bütün sosyal tabakaları kucaklıyordu. Gelenlerin arasında yüksek 

idareciler ve zabitlerden tütün, halkın her sınıfından insan vardı.  

TEKKEDEKİ SÜKUNET  

Tekkedekiİ on ikinci günümde, Şeyh Efendi ile olan sohbetimizde "tenasüh" bahsini 

yeniden açtım. Bu sefer uzun boylu konuşuldu. Dünyanın ve insanın yaradılışından 

başlayarak, bütün meselelerde, müslümanların, en katı maddecilikle en yumuşak ruhî 

tavırları aynı anda ve aynı rahatlıkla kabul ve izah edebilmelerine yeniden hayran 

oldum, İslamiyet onları her bakımdan tatmin edip mesut kılıyordu.  

Ben insan ruhlarının çok farklı olan ruhî olgunluklarını, tenasüh ile açıklayınca Şeyh 

Efendi şöyle dedi:  

"-Hayır. Bu, her şeye kadir olan Allah'ın kudretinin sınırlanmasıdır. Allah ruhları 

yaratır ve onlara kendinden bir nefha üfler. Allah'ın sıfatları çok ve çeşitli derecelerde 

olarak insanlarda tecellî etmiştir. Allah çeşitli sıfatları kullarına imtihan için verir. 

Hesap gününde herkes kendisine verilen sıfatı ne kadar geliştirdiğine göre hesap 

verecektir. İyiye veya kötüye doğru gitmelerinin karşılığında mükafat veya ceza 

göreceklerdir."  

Tekkedeki on üçüncü günümde Deniz Harb Akademisi'nden emekli olmuş bir profesör 

ile görüştüm. Şeyh Efendi'yi ziyarete gelmişti. Çok kibar ve insana güven telkin eden bir 

zattı. Esasen tekkedeki herkes insanda bu hisleri uyandırıyordu. Burada kaldığım 

müddet içinde münakaşaya veya en ufak bir sert konuşmaya rastlamadım.  

Bu hal Şeyh Efendi'ye duyulan derin hürmet hissinden doğuyordu. Bu öyle derin bir 

saygı idi ki, onun huzurunda herkes alçak sesle konuşur, ayak parmaklarının ucuna 

basarak yürürdü. Tekkede de tıpkı camideki gibi sadece çorapla dolaşılıyordu.  

BİR DERVİŞ  



Tercümanımla birlikte otururken dervişlerden Hafız Efendi yemek getirdi. Kendisinden 

oturmasını rica ederek; zikirlerde neden ürperip bağırdığını ve ağladığını sordum. 

Çünkü kendisi her zikirde vecde gelenlerden birisi idi.  

"-Anlatılacak gibi değil. Sanki içime bir ateş düşmüş gibi..."  

"-Güzel şeyler mi görüyorsun? Hoş düşüncelere mi dalıyorsun?"  

' "-Hayır."  

"-Vecd halinde iken ne yaptığını biliyor musun? Veya yaptıklarının sebebini izah 

edebilir misin?"  

"-Belli bir şey söyleyemem. Şeyh Efendi'nin kudreti beni kavrıyor. İçime ateş gibi 

giriyor, bu gücü uzaktayken daha çok hissediyorum."  

"-Vecd halindeyken hoş duygulara kapılıyor musun?"  

"-Onlara ne hoş, ne hoş değildir denemez, sanki vücuduma ateş gibi çizgiler çizen çok 

kuvvetli tesirlerin idaresine giriyorum. İrademi bir kenara bırakıp ihtiyarın dışında o 

hareketleri yapıyorum. Adeta yükseklere çıkmış gibi oluyorum."  

Bu bilgileri derin bir safiyet içinde anlatıyordu. Kendisine teşekkür ederek, istediği bir 

şey olup olmadığım sordum. Şeyh'in bir fotoğrafını istedi. Başka bir şey daha istemesi 

için çok ısrar etmem üzerine, küçük bir kutu enfiyenin kendisini memnun edeceğini 

söyledi. İkisi için de söz verdim. Elini kalbi üzerine koyarak, tam bir samimiyet ifadesi 

ile selam verdi.  

Bu sırada aklıma memleketimdeki proleter-emekçi Avrupalıların bütün sosyal 

günahları ve sınıf çatışmaları geldi. İslam'ın evlatları arasında sınıf çatışması yok, onun 

yerine kardeşlik var.  

Şeyh Efendi ile konuşmamızda kendisine tarikatın yaygınlık durumunu sordum. 

Anadolu, Bulgaristan, Bosna ve Arnavutluk içinde dağılmış halde kırk kadar halifesinin 

ve yüz binden fazla müridinin bulunduğunu söyledi.  

Gelecek sayı: Carı Vett'in Dergah'taki son gecesi  

 

ŞEYH EFENDİNİN MEKTUBU  

MÖSYÖ KARLVET HAKKINDA  

Sûbhân olan Allah'ın adıyla.  

Din nasihattir, hadîs-i şerifini takdir eden muhterem meşayih ve ulema hazretlerine arz 

ve ifade olunur ki, elinde fakirane tavsiye yazımızı taşıyan Mösyö KARLVET batının 

tanınmış ve ilmiyle temayüz etmiş simalarından olup senelerden beri kendisini semavi 

kitapların değişik süfiyye asarînın mutalaasına vakfetmiştir. Bu sebepten Cenab-ı 



Hakk'ın birliğine Kur'an-ı Azimüiş-şan'ın Allah Kelamı olduğuna, Hz. 

Peygamberimiz'in son peygamber bulunduğuna inanmış bir kişidir.  

Sırf dini bir gayret ve hamiyyetle bütün batılıların da bu hakikate nail olmaları için her 

türlü fedakarlığa razı ve doğuda bulunan din adamları ve tasavvuf ehlinin ilim ve 

irfanından derleyeceği bilgileri hem cinslerine yaymak üzere geniş bir geziye çıkmıştır. 

Bu cümleden olarak kendileri İstanbul'da bulunan Kelamî Dergahı'na gelerek on beş 

gün kalmış, ilmî sohbet ve araştırmalarda bulunmuştur. Doğu ile batı alemi arasındaki 

zıtlık ve ayrılığın ortadan kaldırılması konusundaki arzularını açıkladılar. Bu yüce 

gayenin tahakkuku için gereken gayretle Doğu'da bulunan tanınmış meşayih ve alimleri 

ziyaret maksadı ile bir müddet seyahatte bulunacaklarını söylediler. Cenab-ı Hakk ve 

Hadî-i Mutlak Hazretleri çalışmalarını şükre vesîle kılsın, amin.  

Bilindiği gibi buna benzer hizmetler, dînî hamiyyet ve gayret sahipleriyle Hz. 

Peygamber'in manevi varisleri İslam münevverlerinin üzerine farz olduğundan 

karşılaştıkları kişiler tarafından kendisine hürmet ve yardım gösterilerek bunun İslam 

dininin yücelik ve kutsiyetine delil olacağını ümit ederim.  

Tevfik Allah'dandır.  

1341  

el-Fakîr Hadimu'n-Nakşibendiyyi'l-Kaadirî Mubammed Es'ad  

TEMMUZ 

Sakın Terk-i Edebden..  

Sakın terk-î edebden küy-i mahbüb-i Huda'dır bu  

Nazargah-ı İlahîdir makaam-î Mustafa'dır bu  

Felekde mah-ı nev Babü's-Selam'ın sîneçakîdir  

Bunun kandili Cevza matla'-î nur ü ziyadır bu  

Habîb-i Kibriya'nın habgahîdir fazilette  

Tefevvuk-kerde-i Arş-T Cenab-i Kibriya'dır bu  

Bu hakin pertevinden oldu deycür-î adem zail  

Amadan açtı mevcudat çeşmin tütiyadır bu  

Mura'at-i edeb şartıyla gir Nabî bu dergaha  

Metaf-i kudsiyandır cilvegah-î enbiyadır bu  

NABİ  

* 

1. Ey müslüman! Burası, Allah'ın sevgili kulunun beldesidir. Burası, 

Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Cenab-ı Hak daima buraya nazar 

  



etmektedir. Aman edepli ol!  

2. Gökteki yeni hilal Babü's-Selam'ın yüreği yaralı aşığıdır ve Cevza yıldızları 

buranın kandilleridir. Burası bütün cihanı aydınlatan nurun kaynağıdır.  

3. Burası Yüce Rabbimiz'in Sevgili Kulu'nun istirahatgahıdır ve fazîlette 

Arş'tan daha üstün kılınmıştır.  

4. Kainatı "yokluk" karanlığından kurtaran bu toprağın pırıltısıdır. Bu 

toprak, "varlık"ın gözünü açan bir sürmedir.  

5. Ey Nabî, kendine gel! Bu dergaha bütün edebini topla da gir! Çünkü burası, 

meleklerin her an tavaf ettiği ve peygamberlerin daima ziyarette bulunduğu bir 

makamdır.  

 

 

Mescid-i Nebevide Sultan Üçüncü Selimin Na'tı  

MEDİNE-İ Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de bulunan hat sanatı eserlerinin en zarif 

numunelerinden birisi, Peygamber Efendimizin kabri saadetleri ile minberi saadetleri 

arasındaki sütunlara nakşolunmuş bulunan Na'tı şeriftir.  

Buharı ve Müslimin rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

"Beytimle yahut, kabrimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir." 

buyurmuşlardır. Bu hadisi şerifin nassı, mihrabu nebevinin sol tarafındaki taht 

üzerinde celî sülüs ile yazılıdır.  

Burada bulunan 12 sütun, Sultan Üçüncü Selim'in emriyle mermerle kaplanmış ve 

Peygamberimiz (s.a.v.) hakkındaki kasidesi yahut, Na'tı Şerifi Nebevisi bu sütunlara 

sülüs hattı ile yazılmış ve kabartma olarak nakşolunmuştur.  

MESCİD-i Nebevî hakkında Nüzhetü'n nazirîn isimli bir eser telif eden ve Mescid-i 

Nebevi'deki Osmanlı eserlerinden şükranla bahseden Seyyid Berzenci bu kadirşinas 

eserinde diyor ki:  

"Osmanlı padişahlarından Sultan Üçüncü Selim'in eserlerinden olarak bu 12 sütunun 

mermerle kaplanması Ravzayı şerife'nin güzel bir belleği oldu. Yani hadisi şerifte beyan 

olunan yer bu 12 sütun mermerle kaplanarak tebarüz ettirilmiş oldu. Bunlarla beraber 

kabri saadetin minber tarafındaki üç direği de kaplanmıştır. Sütunların üst taraflarına 

Türkçe lisanıyla Sultan Selimi Salis Hazretlerinin Şefaat-i uzma sahibi Resûl-ü Ekrem 

(s.a.v.)'e tevessülen yazdığı kaside nakşolunmuştur. Yazılar kabartma olarak işlenmiş 

olup tamamlandıktan sonra altın suyu ile boyanmıştır. Bu sütunlara nakşolunan na't-ı 

nebevî minberin sol tarafına düşen direkten başlayarak devam eder. Bir sırada dört 

sütun olmak üzere üç sıra mevcuttur. Na'tın birinci sıradaki dört sütunda nakşolunmuş 

kısmı her sütunda sekiz mısra olmak üzere otuz iki mısra; ikinci sıradaki dört sütunda 

nakşolunmuş kısmı, bir sütunda dört mısra olmak üzere onaltı mısra; dördüncü sıranın 

üç direğinde on iki mısra, müezzin mahfeline bitişik olan son direkte ise iki mısra 

mevcut idi. Bunlardan bugün çok azı mevcut bulunmaktadır."  



Na'tı Şerifin sütunlara nakşolunduğu şekildeki metni şöyledir  

1. Es-selam ey mehbit-î vahy-î emin  

Can ile aşık sana Rûhu'l-Emin  

Asumâne fahr eder yerden göğe  

Cayi cism-i pâkin olmakla zemin  

Tak-i gerdûn-î imad-ı şevketin  

Oldu ma'nîde zehî rükn-î rekin  

Dest-gîri ol Selîm Hân'ın meded  

Kim kavîm ola kıyam-ı mülk ü din  

2. Ey kerem mülküne sultân-ı kerîm  

Kulluğun fahr bilir Şâh Selîm  

Yapışıp kaaime-i Arş gibi  

Şer'in erkânına eyler ta'zîm  

Bende-i hastır ihsân eyle  

Du cihanda bana ya lütfi amîm  

Ravzâ-i pâkine yüz bin salâvât  

Her biri başına yüz bin teslîm  

3. Ey gül-î ravzâ-i dîn-i İslam  

Sana her demde hezarân selam.  

Nice reşk-aver-i yakut olmaz  

Kasrına oldu sütun seng-i ruham  

Habbezâ Şah Selîm-i salis  

Kıldı rif'atle bu hizmette kıyâm  

Kerem eyle ana ey Ekrem-i Halk  

Lutftur bendelere de'b-i kirâm  

4. Muallâ Ravzâ-î Fahr-i Risâlet  

Anın tahtındadır gülzar-ı Cennet  

Sütun-î rif'atin Tuba göreydi  

Olurdu cebhe-fersâyı darâ'at  

Selim Han İbni Sultan Mustafâ'ya  

Zehî devlet nasîb oldu bu hizmet  

Ana dünyada himmet ahirette  

Şefâat ya Resulallah şefâat  

5. No'la fahr etse yazarken name na't-i hizmetin  

Ol Resul-î Kibriyâ'nın vasf-ı zât-î devletin  

Habbeza Mahbüb-i Hak'tır görmemiş mislin felek  

Nurdan bir serve benzetmiş görenler kaametin  

6. Hilkat-i dünyâya bais Zat-i Pâkî dir anın  

Arş-i a'lâ ile nisbet kılma kadr ü rif'atin  



Hamd ola Hakk'a bizi çün ümmetinden eyledi  

Nîce mümkündür eda etmek bu şükrün ni'metin  

7. Da'vi-î küfr ü cehalet eyleyen bed-meşrebân  

Geldiler îmana gördükte zuhur-î şevketin  

Cevher-î hak-î kudûmü tûtiyâdır çeşmime  

Hak-i râhı rüşen eyler röz-i haşrin zulmetin  

8.İki âlem âfitâbı sensin ey Fahr-î Rusül  

Pertev-î mihrinle buldu dîn ü dünya zînetin  

Eylemezsin bu kulundan lutf u ihsanın diriğ  

Ey şehinşah-ı cihan lutf et reva kıl hacetin  

9. Mülhem oldum yazmaya ben nüsha-î evsafını  

Eyledim bahr-ı şefaat na't-i pâki hizmetin  

Şanına layık nice evsafa olsun kudretim  

Layıkınca Hak eder tâ'zîm-i halk-ı izzetin  

10. Ey kerem kânî zalâm-ı gamdan azâd et beni  

Şahlar çün kim diriğ etmez kulundan re'fetin  

Şem'-i şevkin pertevî her dem derûnumda yanar  

Sîne-î pür-sûzun efzûn eyledi germiyyetin  

11. N ü h-feleklerde melekler ins ü cin hep bendedir  

Hizmetinde pâdişahlar buldu şan ü şöhretin  

Daima zikr-i salatı ola evradım benim  

Bahş ederse ol Şeh-î Taht-ı Risâlet himmetin  

12. Bin salât ile selam olsun revan-ı pakine  

Eyler ihamî recâ nakd-î şefaat ruhsatın  

* * *  

1. Ey kendisine gerçek ilahî vahyin indirildiği Yüce Peygamber, selam sana! Vahiy 

meleği Cibrîl-i Emîn sana candan âşık olmuştur.  

Yeryüzü O'nun, üzerinde bulunmasından dolayı, kendisini gökyüzünden üstün 

görmekte yerden göğe kadar haklıdır.  

Senin devletinin binası gönüllerde, ne kadar sağlam bir şekilde kurutmuştur!  

Selim Han'ın elinden tut, ona yardım et ki, İslam dîni ve ülkesi de sapasağlam yaşasın ve 

kudretli olsun.  

2. Ey cömertlik diyarının yüce sultanı! Şah Selim senin kölen olmakla iftihar eder.  

Arşın direkleri gibi sapasağlam olan şerîatın esaslarına sımsıkı yapışarak, onları yüce 

bilir.  



Ey lütfü herkesi kaplayan! Ben senin sadık kölenim, bana iki cihanda ihsanını bezlet.  

Ey Nebî! Sana yüz bin salavat ve her bir salavat ile yüzbin selam olsun!  

3. Ey İslam bahçesinin gülü olan Yüce Resul! Her nefeste sana binlerce selam olsun! 

Senin Ravzana sütûn olan mermerlere, yakutlar nasıl özenmesin! Padişah üçüncü 

Selîm'e ne mutlu ki, o da ancak bu hizmeti ile bir değer kazanabildi.  

Küçüklere lütuf, büyüklerin adeti ola gelmiştir. Ey en güzel yaradılmış olan büyük 

Peygamber, sen de ona kerem eyle!  

4. Peygamber Efendimizin bu bahçesi (kabri) ne kadar güzeldir! Cennetin gül bahçeleri 

ondan geride kalır.  

Buradaki sütunları Tuba ağacı görseydi, kendi küçüklüğünü anlardı.  

Sultan Mustafa oğlu Selim Han'a bu hizmetin nasib olması onun için ne güzel bir 

devlettir!  

Aman ya Resulallah! Sen de ona dünyada himmetinle yardım ve ahirette şefaat eyle! 

Şefaat...  

5.Yüce Peygamber'in na'tini yazan kalem bu hizmetiyle öğünse çok mudur.  

Aman yarabbi! O Hakk'ın ne eşsiz bir güzelidir! O'nun bir benzerini cihan görmemiştir.  

6. O'nun kıymet ve yüceliğini Arş-ı ala ile mukayese etmeye kalkışma; çünkü kainatın 

yaradılışına sebep olan, zaten O'dur.  

Allah'a hamd olsun ki, bizi Onun ümmetinden eyledi. Bu nimetin şükrünü eda etmek 

mümkün değildir.  

7. Cahilce inkarlarında inat eden sapkınlar, O'nun yüce zatinin görünmesiyle imana 

geldiler.  

O'nun ayağının bastığı toprak bir cevherdir; benim gözümü açan bir sürmedir. O'nun 

yolunun kirpiklerimize sürülen toprağı haşir gününün karanlığını bizlere aydınlık 

edecektir.  

8. Ey Peygamberin övüncü! Din ve dünya senin nurunla canlandı, güzelleşti.  

Ey cihanın yüce padişahı! Bu kulundan lutuf ve ihsanını esirgeme, merhamet et; onun 

da hacetini gider.  

9. Ben O'nun vasıflarını yazma hizmetine talip oldum, ve Onun temiz zatının zikrini 

kendime bir şefaat denizi edindim.  

Ama ben bu aczimle, O'nun şanına yaraşır vasıfları bulup yazmaya nasıl güç 

yetirebilirim? Onun aziz yaradılışının yüksekliğini, O'na yaraşır şekilde Cenab-ı Hak 

tasvir etmiştir.  



10. Ey iyilikler, güzellikler kaynağı Efendim! Şahlar, şefkatlerini kölelerinden 

esirgemezler, beni dertlerimin ızdırabından kurtar!  

Sana olan iştiyakım her an içimde yanmaktadır. Onun alevleri gönlümdeki ateşin 

şiddetini artırıyor.  

11. Dokuz kat göğün, bütün kainatın melekleri insanları ve cinleri senin hizmetkarındır. 

Padişahlar sana hizmet ederek şan ve şöhret kazanırlar.  

Peygamberlik sarayının yüce sultanı lutf edip himmet buyursa, izin verse de, O'nu 

anmak, salat ü selam getirmek daimi virdim olabilse.  

12- O'nun temiz ruhuna binlerce salat-ü selam olsun! Sevgili Efendim! Bu ihamî kölen 

Şefaatine nail olmak için ruhsat dilenmektir.  

Kelami Dergahından Hatıralar  

Bir Danimarkalının Kaleminden / Kelâmî Dergahından Hatıralar  

Carl Vett / Terc: İ. Edhem Bilgin / Yayına haz.:M.Ertuğrul Düzdağ  

 

ŞEYH EFENDİ'YE "keşif" ve bunun mertebeleri hakkında sorarak, bu hususta biraz 

bilgi lutf etmesini istedim.  

"-Biz bundan bahsetmeyi pek uygun görmeyiz. Yeni başlayanlar ekseriya 

fevkaladelikler ve kerametler görmek isterler. Fakat bunlar, manevî tekamülle hemen 

hiç alakası olmayan şeylerdir. Mühim olan, ahlakın yükselmesi ve bunun kalpteki 

neticeleridir. Keşif ve kerametlere nail olan bir mübtedî, umumî olarak büyük kemâlât 

sahibi zannedilir. Fakat bu gibi şeyler herhangi birisinin inziva, oruç, namaz ve bazı 

riyazatlarla yapabileceği şeylerdir. Kemâl sahibi kimseler dışarıdan alelâde bir kimse gibi 

görünürler, herkes gibi yaşarlar."  

Şeyh Efendi'nin bu bahisle pek ilgilenmek İstemediğini anlıyordum. Fakat "keramet" 

bahsi de Şark kültürünün ayrılmaz bir parçasıydı. Batılıların bu meseleyi iyice anlamadan 

Şark düşüncesini tam olarak kavramalarına imkan yoktu. Kendisine bunu anlattığımda 

şöyle dedi:  

"-Evet keramet nakilleri halen devam etmektedir. Fakat bu gibi şeylerle uğraşmanın bir 

faydası yoktur. Çünkü Allah'ın kudreti ve mucizesi küçücük bir yaprakta veya böcekte 

de görülebilir, insan aynı şeyleri kendi nefsinde de bulabilir. Ancak bu gibi şeylerin 

Avrupalılara bir faydası olacaksa belki bahsedilebilir."  

* * *  

Şeyh Efendi'ye, önümüzdeki 1926 yılında Roma'da toplanacak olan "Avrupa Psişik 

Araştırmalar Kongresi"ne bir temsilci göndermenin mümkün olup olmayacağını, bu 

hususta ne düşündüklerim sordum.  



"-Eğer bizzat gitmeye gücüm yetseydi, Allah rızasının bulunduğu böyle bir hizmet için 

kendim gitmek isterdim. Fakat burada da daha pek uzun zaman kalmayacak gibiyim. 

Bedenim böyle bir yolculuğa takat getiremez. Ama oğlum Ali Efendi gidebilir. Fakat bize 

daha önceden görüşülecek bahislerin bir hülasasın göndermelisiniz. Onları inceleyerek 

konferansa hazırlıklı gelmemiz icap edecektir. Orada, birleştiğimiz ve ayrıldığımız 

noktaları tesbit etmeli ve ondan sonra ayrılıkları gidermeye çalışmalıyız."  

KONUŞMAMIZ, Batının da Doğudaki ruhî gelişmeleri anlaması ve bu güçlere sahip 

olması bahsine gelince, ben şöyle dedim:  

"-Batılılar henüz bu güçlere sahip olmaya hazır değiller. Elde edecekleri telkin ve tesir 

gücünü kötüye kullanarak, kalitesiz mallarını satabilmek için ticarete alet etmeleri ihtimali 

bile çok kuvvetlidir."  

"-Evet, haklısınız. Eğer aynı zamanda ahlakî bir tekamül de elde edilemezse, bu hal 

faydadan çok zarar verir. Manevî tesirinin sayesinde cin ve huddam kullananlar gibi."  

EVİMDE GİBİ  

BU akşam benim tekkedeki son gecemdi. Bu sebeple tekkedeki iyiliksever kardeşlerimi 

memnun etmek için bütün namazlara ve zikre katıldım. Bu iyi kalpli kardeşlerim benim 

müslüman olacağıma artık iyice inanmışlardı. Bütün samimiyetimle düşündüm ve bu 

vefakar, şefkatli ve yardımsever doğuluları, modern batının karikatür tipli menfur 

insanlarından çok daha fazla kendime yakın hissettim.  

Yatmadan önce de karanlık odamda oturup, gökyüzünü seyrettim ve düşündüm. 

Buradaki hatıralarım birer birer gözümün önüne geldi. Yaşlı şeyh Efendi, sanki 

karşımdaydı ve tasvipkar bir ifadeyle hafif hafif başını sallıyordu. Sonra Mehmed Ali 

Efendi: Babasının önündeki şilteye oturmuş, mahviyyet içinde diz çökmüştü. Şeyh 

Süleyman Efendi; Doğu Karadeniz vilayetleri halifesi, oda komşum... Sırayla tanıştığım 

bütün halifeleri ve diğer samimi ihvanı gördüm. İçimde, küçük zikir halkasında ve 

Cuma günkü büyük zikirdeki duygularım canlandı. Bu iyi insanlara baktım. Onların 

arasında kendimi evimde hissetmiştim. Sanki baştan beri bu tekkede ve onların 

arasında yaşıyor gibiydim.  

* * *  

TEKKEDEKİ on dördüncü ve son günümde Şeyh Efendi şöyle dedi:  

"-Garpta bizleri anlayan, hürmet eden ve bizim de kendilerine dostluk ve yakınlık hisleri 

duyabileceğimiz kimselerin bulunduğunu, sizin sayenizde anlamış bulunuyoruz. Erişmek 

istediğiniz hedeflere varabilmeniz için sizlere yardım etmekten memnuniyet duyacağız. 

Avrupa'dan, sizin gibi ciddî niyetli kimseleri bize gönderebilirsiniz. Onlar da birer 

kardeş gibi burada misafir edileceklerdir. Onlar da huzur içinde bizimle kalıp 

incelemelerini yapabilirler. Eğer sizden bir mektup getirirlerse, kapımız onlara da açık 

olacaktır. Hepimiz sizi hayırla anacağız. Buradaki çalışmalarımız ve bizimle birlikte 

ibadetlere katılmanızı daima hatırlayacağız. İstisnasız bütün ihvanımızın size karşı sevgi 



ve dostluk hisleri beslediklerini bilmelisiniz. İstediğiniz mektubu yazdım. Oğlum Ali 

Efendi onu sizin için Arapça'ya ve Farsça'ya çevirebilir Şimdi siz de unutmayınız ve 

bize birleştiğimiz ve ayrıldığımız bahisleri hülasa eden bir yazı gönderiniz. Böylece 

Batıda hakikati arayanlarla faydalı bir işbirliğine girebilelim."  

BEN DE çok mütehassis olarak, gerçekten hissettiğim hürmet duyguları içinde Şeyh 

Efendi'ye teşekkür ettim. Bütün bu zaman içinde tekkede bulunmaktan çok duygulanan 

tercümanım, Şeyh Efendi'den kendisini de mürid olarak kabul buyurmasını istirham 

etti. Ben de tercümanıma bu kadar zamandır gösterdiği yakın alakadan dolayı çok 

minnettar idim.  

Tekkedekilerin hepsi daha fazla kalmamı ayrı ayrı ve samimiyetle temenni ettiler.  

Şeyh Efendi, gelecek Pazartesi günü için oğlu Ali Efendi'nin tekkesine davet edince 

oraya gelebileceğimi söyledim.  

YEŞİLLİKLER İÇİNDE  

PAZARTESİ günü arkadaşım (Mahmud Muhtar) Bey ile birlikte, şeyh Efendi'nin oğlu 

Mehmed Ali Efendi'nin tekkesine gitmek üzere Asya yakasına geçtik.  

Ali Efendi'nin evi insanın hayal dahi edemeyeceği kadar güzel bir yerdeydi. Yeşillikler 

içinde bir yamacın üzerinde bulunuyor ve yedi tepesiyle bütün İstanbul'u seyrediyordu. 

Tepenin etrafında çam ve incir ağaçlarının gölgelediği küçük ve rahat ahşap Türk evleri 

vardı. Üsküdar mezarlığından ise bir servi ormanı yükseliyordu.  

ALİ EFENDİ kollarını açarak bizi karşıladı. İki şirin çocuk, babalarının arkasına 

gizleniyorlardı. Bizi alarak şahane manzaralı geniş üst kata çıkardı. Çok geçmeden Şeyh 

Efendi hazretleri de yanında Süleyman Efendi ve diğer ihvandan birkaç kişi olduğu 

halde teşrif ettiler. Daha sonra ise bir çok misafirler geldi. İçlerinde bir milletvekili ile 

bir büyükelçi de vardı. Kendilerine takdim edildim. Hepsi beni iyi niyetimden ve İslam'ı 

incelememden dolayı tebrik ettiler.  

İzmir'de resmî vazifesi olan biri ise şöyle dedi:  

"Çoğu meslekdaşlarımız son zamanlarda dinî hususlarda lakayd davranmaya 

başlamışlardı. Kendilerini evime davet ederek, bir Avrupalının gelip tekkemizde 

kaldığını ve bu tesirle müslüman olduğunu anlattım. Hemen hepsi tekrar namaz 

kılmaya başladılar."  

ONUN bu temiz kalbliliğine gülmek zorunda kaldım. Sonra da "Müslüman olmadığımı, 

dinler arasında bir ayırım yapmadığımı, Allah'a olan ibadetimi bir kilise veya bir 

camide yapabileceğimi" anlatmak zorunda kaldım. Bu izahatım misafirlerin keyfini 

biraz, kaçırdıysa da az sonra yeniden samimî bir hava içinde her şey unutuldu.  

Öğleye kadar sohbete devam edildi. Yemekten sonra namaz ve zikir için tekkenin 

camiine geçildi.  



Tekkeden ayrılırken, Bey, kendi köşkünde vereceği bir öğle yemeğine beni de davet etti 

ve Şeyh Efendi ile oğlunun da geleceklerini söyledi.  

ÇİFTLİKTE SOHBET  

DAVET gününde arkadaşım Bey'in, Haydarpaşa'dan birkaç İstasyon içerideki çiftliğine 

gittim. Oraya vardığımda, Şeyh Efendi, oğlu Mehmed Ali Efendi, Profesör dostum ve 

bir milletvekilini, şahane bir çam ağacının altında ve çok güzel bir halının üzerinde 

otururlarken buldum.  

Sohbet her zamanki gibi dönüp dolaşıp manevî mevzulara geldi. Halbuki bu konuda 

sohbet yapılan yerleri Avrupa ve Amerika'da kolay kolay bulamazsınız. Bütün ilgisi 

manevî sahalara çevrilmiş olanların arasında bile, insan varlığının bu temel 

meselelerine, sohbetlerde nadiren temas edilir. Onların bambaşka problemleri vardır:  

İş, edebiyat, ekonomi, siyaset veya şahsî meseleler... Türkiye'de ise sohbetlerde hemen 

meselenin özü olan lüzumlu şeylere giriliyor.  

ŞEYH EFENDİ'NİN yanındaki bir çiçeklikte sardunyalar vardı Efendi bunlara sanki 

canlıymışlar gibi bakarak tefekküre daldı. Sonra müsbet ilmin temsilcisi olan profesöre 

bakarak şunları söyledi:  

"-Bunlarda hayatın hakikî sırrını buluyorum. Eğer bir kimse tabiat karşısında iyi 

düşünürse, matbaada basılmış kitapların ölü mürekkep lekelerinin verebileceğinden çok 

daha fazlasını öğrenebilir. Allah'ın önümüze serdiği tabiat kitabını anlamamız lazımdır. 

Bu şekilde insan bizzat kendi varlığının da sırrına erebilir. İşte o zaman sanki içinde bir 

güneş doğmuş gibi olur. Bu güneşin yanında öteki bütün ışıklar sönük kalırlar. 

"Kendini bilen Rabbini bilir." buyurulmuştur."  

Öğle namazı vakti gelince, güzel bir halı kıbleye doğru serildi. Namazı hep birlikte 

kıldık. Hepsi de benim artık hidayete erdiğimden hemen hemen emin idiler. Bey ve 

diğer misafirler tebrik ettiler. Ali Efendi heyecanla beni kucakladı. Şüphesiz bu 

mümkün bir şeydi.  

Şeyh Efendi, okunan duaların manasını bilip bilmediğini sordu. Benim için kelimelerin 

bir önemi olmadığını söyledim. Allah'ı anmak, ona şükretmek çok güzel bir şey, Allah'ın 

arzında, nerede ve her kim Allah'a ibadet ediyorsa ona memnuniyetle katılırım, dedim.  

Artık ayrılık vakti gelmişti. Bu, üstadım Şeyh Efendi ile son görüşmem oldu. Efendi beni 

kucakladı. Her ne kadar ayrılsak da beraber olacağımızı söyledi.  

Ali Efendi de beni kucaklayarak, evinde bir hafta olsun kalmam için ısrar etti. Fakat 

reddetmek zorundaydım. Çünkü birkaç gün içinde ayrılıyordum.  

Tekrar geldiğimde buluşmak üzere sözleşerek ayrıldık.  

BİRKAÇ yıl sonra tekrar İstanbul'a geldiğimde Mehmed Ali Efendi'yi aradım. Bütün 

tekkelerle beraber onların tekkelerinin de kapatılmış olduğunu öğrendim. Yaşlı Şeyh 



Efendi inzivaya çekilmişti. Kendisin! ziyaret ettim ve eski bir dost gibi kabul gördüm. 

Ali Efendi ise bir devlet dairesinde çalışıyordu... -  

AĞUSTOS 

 

Suda Eriyen Kerpiç  

DERE kenarında yüksek bir duvar vardı. Üstünde de susamış dertli biri. Onu suya 

ulaştırmayan o duvardı. Halbuki o, su için balık gibi çırpınıyordu. Birdenbire suya bir 

kerpiç parçası attı. Kerpicin düşmesi ile suyun sesi ona bir hitab gibi geldi. Hem de 

suyun sesi yârin hitabı gibi tatlı ve lezzetliydi. Öyle ki su sesi dertli adamı üzüm suyu 

gibi mestetti. O mestlik içinde, su sesinin verdiği safâdan dolayı duvardan kerpiç 

koparıp koparıp atmaya başladı. Su O'na:  

-Bana böyle kerpiç atmaktan sana ne fayda var deyince. Susamış adam şöyle cevap 

verdi.  

- Ey su! bu atıştan benim için iki fayda vardır. Onun için bu atıştan vazgeçmem.  

Birincisi: Su sesini işitmektir ki, o susamışlara rebâb dinlemek gibi gelir. Suyun sesi 

İsrafil'in sûr'u gibidir ki ölüye can verir. O ses bahar vaktindeki gök gürültüsüne benzer 

ki ondan bağlar ve bahçeler hayat bulur. O ses mahbûsa kurtuluş haberinin aşmasına 

denktir. Ve o ses Yemen'den Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'a ulaşan nefes-i 

rahmâni gibidir ki Peygamber Efendimiz "Ben Yemen tarafından gelen nefes-i 

Rahmân'ı duyuyorum" buyurmuş bununla Yemen'de bulunan Üveysü -Kareni'ye işaret 

etmiştir- ve nihâyet o ses şefâat hususunda Ahmed-i Mürsel'in âsîye ulaşan güzel kokusu 

gibidir.  

İkincisi ise: Kopardığım her kerpiç ile duvar alçalıyor, ben de o nisbette sana yani akar 

suya yaklaşıyorum..  

EY şuurlu kimse! Yüksek bir duvardaki kerpiçlerin azalmasından şüphesiz duvar 

alçalır. Duvarın alçalmasıyla adım adım suya yaklaşılır. Kerpiçlerin kopması vuslatı 

sağlar. İşte Allah'a secde etmek, o yapışık kerpiçleri koparmaktır ki bununla ancak 

Hakk'a yakınlık elde edilir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de: "Secde et ve yaklaş" 

buyurmuştur.  

HİKÂYEDEKİ susamış kimse bir Allah aşığıdır.. Susaması kalbindeki ayrılık ateşidir. 

Duvar ise onun varlığı ve benliğidir ki visâle, Allah'a ulaşmaya mâni olmaktadır. O 

varlıktan kerpiç koparılması, o engelin yavaş yavaş ortadan kaldırılması demektir. 

Varlık duvarından bir kerpiç koparmak, secde edip Hakk'a yaklaşmak demektir. Zirâ 

Hadis-i Şerifte: "Bir kulun Rabbine en yakın bulunması secde hâlindedir" ve "Allah'a 

çok çok secde et. Çünkü sen secde ettikçe Cenâb-ı Hak o secde ile seni bir derece 

yükseltir ve yine o secde ile senden bir hatâyı afveder" buyrulmuştur.  



BU toprak vücuddan kurtulmayınca hayât-suyuna eğilmek ondan doya doya içmek 

imkânı yoktur. Duvar üstünde her kim daha ziyâde susamışsa duvarın taşını ve 

kerpicini o daha çabuk koparır. 
(1)

  

 

Dipnotlar : (1) Mesnevî Cild: 2, Kitap: 2  

Bakkalın Helâl Kazancına Karışan Kir  

Her günkü gibi besmele çekerek açtı dükkânının kapısını. Elindeki anahtarını 

cebine götürdü. Bir kağıt dolaştı parmaklarına. Paradır dedi, bıraktı. Ama 

yapışmış gibiydi eline. Çıkarmak zorunda kaldı o kağıdı. Üzerinde bir beyitlik 

yazı vardı: 

"Aynalı Dede çalarsa bir gün kapını  

Âhirette nasıl verirsin her günün hesabını." 

Anlayamadı. Neyin nesiydi? Nereden, nasıl, kim atmıştı cebine bunu? 

Düşüncelere dalmıştı ki, bir çocuğun sesiyle kendine geldi. Bir kaç defa 

seslenmişti çocuk. Ama duymamıştı onu. İstediğini verip gönderdi. Siftah dedi, 

besmeleyle attı kasaya. 

Gelen giden çok olurdu dükkanına. Alış-verişte ölçüyü aşmazdı. Fiyatları 

uygun olurdu. Müşterisine iyi davranırdı. Babasından öğrendiği kadar dini 

bilgisi de vardı. Beş vakit namazını elinden geldiğince geçirmemeye çalışırdı. 

Dedikodu nedir bilmezdi. Bugün de dükkânı bu sebeplerden dolup taşmıştı. 

Dilinden bereket sözü düşmemişti. 

Öğleye doğru bir ara ortalık sakinledi. "Allah bereket versin. Helâlinden yine 

yeterince kazandım" diye geçiriyordu içinden. O anda kapıda nur yüzlü, beyaz 

sakallı, derviş kılıklı, her halinden dinç olduğu anlaşılan bir ihtiyar göründü. 

Emin adımlarla yürüdü içeriye. Orta yerde durup: "Helâlinden mi dedin oğul? 

Halbuki sen temiz olan bir nimeti necis hâle getiren birisin. Tertemiz ve helâl 

olan bir bardak suya bir damla pislik düşse içer misin? İçin çekmez değil mi? 

Pis olmuştur çünkü." 

Bu adam da kimdi? Hiç görmemişti onu. Tanışmadığı halde, güzel öğütler 

veriyordu. Ama şimdi bu sözlerin ne gereği vardı. Yaptığı iş bir ticaretti. 

Ticarette ölçüyü de aşmazdı. Müşterisi de bunun için çoktu. 

"Şaşırdın mı oğul? Bunun pisliği nerede? Ölçülü ticaretine bakıp, kendi 

kendini anlayamadın mı? Bak şu bira kasalarına! İşte bunlar, temiz suya 

karıştırdığın pis şeyler. Bu biralar senin pak kazancını kirletiyor. Haram 

bulaştırıyorsun. Bunu yapan da, satan da, içen de haram işlemiştir. 

  



Sakince dinleyen bakkal donakalmıştı. Bu bir ticaretti. Haram ya da günah ise 

neden imaline izin veriyorlardı? Bu ihtiyar onlardan pek mi iyi biliyordu? 

Zaten kendisi de içmiyordu. Sadece satıyordu. 

Beyaz sakallı adam tekrar konuştu: 

"Şüphe!... Şüphe! Seninki büsbütün bir şüphe. Şüpheni gerçeği bulmak için 

kullan. Malını ve kazancını temizle. Neden mi haram? Sözümü iyi 

dinlemiyorsun. "Bir işe sebep olan, o işi yapan gibidir." Bunun için yapım, 

satım ve içmesi arasında bir fark yoktur. İşte Aynalı Dede çalldı kapını. 

Hatırlattı iyiyi. Âhiretteki hesabını kendin düşün" dedi ve bir anda kapıda yok 

oluverdi. 

Bakkal Nurullah, bir süre öylece oturdu. Demek o kâğıdın sahibi Aynalı Dede 

buydu. Bir çay içelim bile dememişti ona. Arkasından çıktı. Çoktan 

kaybolmuştu. Nasıl olup da düşünememişti. 

Gözleri kapıya çakıldı, kaldı. Düşünüyordu. Bugüne kadar neden hiç 

düşünmediğini düşünüyordu. Hayatın hay-huyu içinde neler de yapılıyordu. 

Bira şişelerini kırıp attı. Tevbe etti. Allah'tan, bu tür yanlışlara karşı kendisine 

basîret vermesini diledi.  

Nurettin GÜLMEZ 

 

 

Ömer B. Abdülaziz'in Ziyafeti  

MESLEME bin Abdülmelik, ünlü bir Emevi komutanıydı. Bizans'a karşı seferleriyle 

şöhret kazanmış, senelerce İstanbul'u muhasara altında tutmuş ve Ayasofya'da ilk 

namazı kılmıştı. Askerleri tarafından çok seviliyordu. Ömer Bin Abdülaziz halife 

olduğunda onu Şam'a çağırdı. O da, Halifenin çağrısına uyup geldi. Yanında 30 bin 

kadar asker vardı. Halife izin vermeden Şam'a girmedi. Halife izin verdiğinde askeriyle 

birlikte Halifeyi ziyaret etmek istediyse de Halifeden kabul görmedi. Ertesi gün bin kişi 

ile tekrar Ömer'i ziyaret etmek istedi. Ömer yine kabul etmedi. Üçüncü gün, yanında 

yalnız bir kişi vardı ve Ömer'den müsaade talep ediyordu. Ömer Mesleme'yi kabul etti. 

Ünlü komutan içeri girdi ve oturdu. Halife ona şöyle dedi: 

"Ey-Mesleme, sen bu dünyayı dolaştın. Kafirlerle cenk edip, bir çok kaleler, sayısız 

şehirler fethettin. Bunları yaparken eğer, "Mesleme ne büyük adamdır, bunca kaleler, 

bunca şehirler fethetti" dedirtmek istiyorsan, bil ki riya içindesin. Yazık sana. Fakat 

gayen Allah'ın ismini yüceltmek, İslâm'ın düşmanlarını kahretmek ise bahtiyarsın, 

Allah yüzünü ak etsin. Sana ve bize rahmet etsin." 

Mesleme Halifenin sözlerinden etkilendi. Evine döndü. Hemen her gün Ömer'i ziyaret 

ediyordu. Ancak, Emevi yönetiminin umumi serbestliği içinde yetişmişti. Öyle de 

yaşıyordu. 



ÖMER b. Abdülaziz onun, her gün yemeğe bin dirhem masraf yaptığını öğrendi. 

Üzüldü. Mesleme'ye haber göndererek, onu, ertesi gün sabah kahvaltısı için yemeğe 

davet etti. 

Aşçılarına çok zengin bir sofra hazırlamalarını emretti. Halifenin tek kap yemekten 

fazla bir şey yemediğini bilen aile efradı çok şaşırmıştı. Ömer bu zengin sofranın 

yanında, bir mercimekli pilav yapılmasını, yanına da soğan kesilmesini buyurdu. 

Aşçılarına; 

"-Önce mercimekli pilavla soğanı getireceksiniz. Ben emrettiğimde de diğer yemekleri 

getirmeye başlayacaksınız" dedi. 

Mesleme, ertesi gün halifelik makamına geldi. Sabah kahvaltısına davet eden Halife 

Ömer, Mesleme'yi öğleye kadar oyaladı. Mesleme iyice acıkmıştı. Öğle üzeri olunca 

Halife Mesleme'ye: 

"-Çok da geciktik, dedi. Kusura bakmayasın. Sofra hazırlanmış, hadi buyur yemeğe." 

Sofraya oturdular. Sini geldi. Üzerinde buğuları çıkan bir tabak mercimek pilavı ile iki 

baş soğan vardı. 

Mesleme, karnını mercimek pilavı ve soğanla tıka basa doyurdu. O sini kaldırıldı. 

Arkasından üzerleri çeşit çeşit yemek ve tatlılarla dolu birkaç sini daha getirildi. 

Mesleme'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Fakat kendisini çabuk toparladı. Bir yandan 

da şaşkınlığını gizlemek üzere sürekli yutkunuyordu. Siniler önlerine kondu. Halife: 

"- Hadi bakalım Mesleme, dedi. Yemek yeni başlıyor. Niye elini çekiyorsun?" 

Mesleme, karnının doyduğunu belirterek; 

"-Allah ziyade etsin" dedi. 

Halife tevazu ve burukluk içinde ünlü komutanına şöyle konuştu: 

"-Sübhanallah! Demek karnın doydu. Seni doyuran bu mercimek pilavı, bize bir 

dirheme mal oldu ey Mesleme! Duydum ki sen her gün yemeğe dirhem masraf 

yaparmışsın. Allah'tan kork müsrif olma bir dirheme doyurabildiğin nefsin için tema 

etme. Yemeğe ayırdığın bunca parayı fakir fu-karaya sadaka olarak dağıt, onların 

karnını doyur. Allah Teâlâ nezdinde makbul olan da budur." Mesleme: 

"-Nasihatını anladım, ey Mü'minlerin Emiri, dedi. Allah senden razı olsun. Ben sana asi 

olamam. Sana muhalefet edemem." 

Halife kalktı, Mesleme'yi kucakladı. Mesleme de adeta Halife ile bütünleştiğini hissetti. 

Peygamberimizle Bir Lahza  

ÜNLÜ sahabi Muaz b.Cebel anlatıyor: 



Efendimiz ile birlikte Tebük gaza'sına çıkmıştık. Sıcak bastı. Güneşin hararetinden 

herkes bir tarafa dağılmıştı. Onların bu halini seyrederken bir de baktım ki Rasûlullah 

(s.a.s.) yanıbaşımda. Hemen huzur-i alilerine vardım. Ve (Cenab-ı Hakkın "zor gün" 

diye tarif ettiği bu meşakkatli sıcak ve susuz günde İslâmın en yüce gayesi olan i'la-i 

kelimetullah uğrunda cihada çıkmış bulunduğumuz halde) kendilerine: 

"Ya Rasulallah! Beni Cennet'e sokacak ve Cehennem'den uzaklaştıracak bir ameli bana 

haber ver" dedim. 

BUYURDULAR Kİ: 

"(Ya Muaz) sen çok büyük bir şey sordun. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ın 

kolaylaştırdığı kişiye elbette bu iş kolay olacaktır. 

Allah'a hiçbir şeyi denk (şirk) tutmamak şartıyla ibadet edersin. Namaz'ı dosdoğru 

kılar, zekat'ı verir,Ramazan'ı tutar, Beytullah'ı Hac edersin". 

Biraz (düşündükten) sonra şöyle buyurdular: 

"Sana hayır kapılarını göstereyim mi?" 

"Oruç siper ve kalkandır. Sadaka günahı -su ateşi söndürdüğü gibi- söndürür. Gecenin 

yarısında kişinin kalkıp namaz kılması da böyledir." 

PEŞİNDEN hemen şu ayetleri okudular: 

"O mü'minler öyle kimselerdir ki; yanları yataklarından (gece namazı kılmak için) uzak 

durup ibadete kalkarlar. Rab' larına bazen (azabından) korkarak bazen de 

(rahmetinden) ümit besleyerek dua ederler. Kendilerini rızıklandırığımız şeylerden de 

(hayra) harcarlar. İşte bunlar için, yapmakta oldukları amellerin mükafatı olarak ne 

sevinçler sakladığımızı hiçbir kimse bilemez." (Secde: 16 - 17)  

Ondan sonra: 

(Ya Muaz) sana din'in başı, direği, en yüce tarafı nedir bildireyim mi? buyurdular. 

Ben de:  

-Evet ya Rasûlallah, bildiriniz dedim. 

Buyurdular ki: 

"Dinin başı İslamdır. Direği namazdır. En yüce tarafı da cihaddır. Yine bir müddet 

(düşündükten) sonra bana: 

"Bu anlattıklarımın hepsini tutan, onların devamına ve olgunlaşmasına sebep olan şey 

nedir söyleyeyim mi?" diye sordular. 

Evet ya Rasûlallah deyince mübarek dilini (eliyle) tutup, 



"İşte şunu tutmaya çalış, "buyurdu. Dedim ki: 

Ya nebiyyallah, biz söylediğimiz sözlerle de mi hesaba çekileceğiz? Buyurdular ki: 

"Herkesi Cehennem'e yüzükoyun düşüren şeyin, dillerinin biçtiklerinden başkası mı 

olduğunu zannedersin?" 

 

Tirmizi: İman (41), hürmet-i salat bab (8) Hadis 2616 Hadis hasen sahihdir .Hadisi 

ayrıca Ahmed b.Hanbel Nesei ve ve İbn-i mace rivayet etmiştir. Rivayet farklılıkları 

terceme de mevcuttur. 

Sad Es-Selimi'nin Hikayesi  

BİR gün Rasûlullah (s.a.s) ashab ile birlikte oturuyorlardı. Biri mescidden içeri girdi ve 

Rasûlullah'a hitaben şöyle sordu: 

Ey Allah'ın Rasûlü! Siyahlığım ve yüzümün çirkin olması, cennete girmeme engel olur 

mu? 

BU Benî Selim Kabilesinden Sa'd idi. lâik'ı kabul etmişti. Koyu esmer tenliydi. Bu 

sebeple, kendini bilmezlerin alayına muhatap oluyordu. Hz. Peygamber Sa'de: 

İnsanın yüzünün rengi Cennete girmesine engel olmaz, dedi. Allah'a yemin ederim ki 

sen Rabbına yeterince iman etmemişsin. Onun Rasûlünün getirdiklerine de 

inanmamışsın. (İnansaydın böyle soru sormazdın) buyurdu. Sa'd şöyle cevap verdi: 

Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, O'ndan başka ilah yoktur. 

Sen Allah'ın elçisisin. Ben, bu mecliste sekiz ay önce müslüman oldum. Sen o zaman 

huzurunda olanları ve olmayanları lâik'a davet etmiştin. Etrafımdakiler siyahlığıma ve 

yüzümün çirkinliğine bakıp beni kovmuşlardı. Halbuki ben, Benî Selim kabilesinden 

soylu bir kişiyim. Ancak dayımın siyahlığı beni de etkilemiş. 

ENES (r.a.)'in anlattığına göre, bu konuşmalardan sonra, Hz. Peygamber 

etrafındakilere, kısa süre önce müslüman olan Sakîf kabilesinden Amr b. Vehb'i sordu. 

Ashab, Amr b. Vehb'in aralarında olmadığını bildirdiler. Rasûlullah Sa'd'e, Amr' ın 

evine gitmesini, kapısını çalıp selam vermesini ve; 

Rasûlullah kızınızı bana zevce olarak vermenizi münasip gördü, demesini söyledi. 

Sa'd, söylenilenleri aynı şekilde yaptı. Fakat Amr b. Vehb, Sa' d'ı daha kapıdan kovdu. 

Sa'd, dönüp Hz. Peygamber'in yanına geldi ve olanları anlattı. Ancak babasının Sa'd'a 

karşı kaba ve haşin davrandığını gören Amr'ın kızı çok üzülmüştü. Babasına şunları 

söyledi: 

Babacığım, Rasûlullah'a gelecek olan vahiy seni rezil ve rüsvay etmeden önce bir 

kurtuluş yolu ara. Eğer Allah'ın Rasûlü beni ona zevce olarak layık görmüşse, Allah'ın 

ve Rasûlünün razı olduğuna ben de razıyım. Sen neden razı olmuyorsun? 



Bunun üzerine Amr derhal yola çıkarak Hz. Peygamber'in yanına geldi. Özür diledi ve 

kızını Sa'd'a verdiğini, Allah Rasûlünü darıltmaktan Allah'a sığındığını söyledi. Bunun 

üzerine 400 dirhem mihirle nikahları kıydı. Mihri Hz.Osman, Hz.Ali ve 

Hz.Abdurrahman b. Avf karşıladılar. 

Sa'd mihr olarak hanımına vereceği parayı aldı ve çarşıya çıktı. Bu arada bir münadinin 

sesi duyuldu: 

Ey Allah'ın kulları sefer var, sefer. 

Sa'd bunu duyunca fikrini değiştirdi. Elindeki parayla at, kılıç ve mızrak aldı. Başını 

tanınmayacak biçimde sardı. Yalnız gözleri görünüyordu. Bu halde muhacirlerin 

arasına karıştı. Muhacirler kendisini tanımak için teşebbüse geçtiklerinde ise Hz.Ali 

buna engel oldu. 

Savaşa gidildi. Sa'd, bütün varlığı ile savaşıyordu. Yorulunca atından indi ve kollarını 

sıvadı. Bu sırada Rasûlullah onu gördü ve "Sen Sa'd mısın" diye sordu. Sa'd, "Evet ya 

Rasûlallah, anam babam sana feda olsun" dedi. Allah Rasûlü de onun için dua etti. 

Bundan sonra Sa'd adeta şahlandı. 

Bir ara Rasûlullah'a Sa'd'ın şehid olduğu haberi geldi. Yanına vardı. Başını göğsüne 

yasladı. Yüzündeki toprakları, adeta okşarcasına sildi: 

Ey Sa'd kokun ne kadar güzel, dedi. Seni Allah ve Rasûlünün sevgisine ısmarlıyorum. 

Rasûlullah'ın gözleri yaşardı. Sonra tebessüm etti. Sonra yüzünü diğer tarata çevirdi. 

Bunların sebebi sorulunca Hz.Peygamber şöyle buyurdu: 

Sa'd'ı sevdiğim için ağladım. Onun Allah katındaki derecesine bakıp sevindim, tebessüm 

ettim. Yüzümü çevirmeme gelince... Sa'd'ın gözde hurilerden zevcelerini gördüm. 

Kolları acıktı, halhalleri görünüyordu. Onları böyle görünce haya edip, yüzümü 

çevirdim. 

Sa'd'ın atı, kılıcı ve ona ait eşya Amr b. Vehb'in kızına gönderildi. 

İşte onlar böyleydi. Onların düşündükleri tek şey Allah'ın rızası, Peygamberinin 

sevgisiydi. Rasûlullah'ın çağrısına "Anam babam sana feda olsun" diye koşarlardı. 

Onlar, kadınıyla, erkeğiyle, genci-ihtiyarıyla "Allah yolunda, duvarları kurşunla 

kaynatılmış binalar" gibiydiler ve Onlar müslümandı. 

Hesap Kitap İki Çocuğa Göre Yapılınca  

BUNDAN yıllar önce hayır dualarıyla yolcu etmişlerdi Hasan'ı Almanya'ya. Yıllardan 

beri bu köyde sönmeden tüten baba ocağı artık artan ihtiyaçlarını karşılamaya 

yetmiyordu. Gidenlerin yüklerini tuttukları, hallerini düzelttikleri haberleri geliyordu 

hep. Anası önceleri çok diretmiş ama sonunda gönülsüz de olsa razı olmuştu bu gurbet 

işine. Biricik oğlunu yaban ellere yolcu ettikten beri zayıf, çelimsiz elleri hep onun 

ardından hayır dualar etmek için kalkıyordu Yüce Dergaha. 



O Almanya'dayken babası ömür sermayesini tüketmiş, hakiki aleme göçmüştü. Anası 

kasabadaki kızının yanında kalıyordu artık. Köyde aralıksız tüten ocak sönmüştü. 

Okula giden torununa yazdırdığı mektupları "Artık geri dön Hasanım" ifadeleri 

bitiriyordu. 

O gün yine mektup gelmişti. Okunmaya başlamasıyla da Hacer Ananın kırışmış 

yanaklarından aşağıya doğru gözyaşları akmaya başladı. Nihayet arzuladığı müjdeyi 

duymuştu. Hasan dönüyordu. Hem de temelli, gitmemecesine dönüyordu. Çocuklar gibi 

sevindi Hacer Ana. Dua demetlerine sevinç gözyaşları da ekleyerek Rabbine şükürler 

etti. Biricik oğulcuğunun, gelininin ve hepsinden çok da, büyüğü beş, küçüğü üç yaşına 

basan torunlarına kavuşmanın sevincini şimdiden içinde duymaya başlamıştı bile. 

Seneler ne de çabuk geçiyor diye düşündü. "Evleneceğim" diye yazmıştı. Hasan bir 

mektubunda, bir sürü nasihatlarla doldurup gönderdiği mektubuna "evlendim" diye 

cevap gelmişti. Torununun doğum haberi ve sonra ikincisi, torunlarının renkli renkli 

resimleri geldikçe zamanla gelinini de kabullenmişti. "Alın yazısı böyleymiş oğlumun, 

elden ne gelir" diye avunuyordu. 

* * * 

Fiyakalı bir kırmızı minibüsle gelmişti Hasan. Evin önüne yanaşınca yüklendi kornaya 

var gücüyle. Zaten tetikte bekleyen ev halkı heyecanla bahçeye koşuştular. Hacer Ana 

senelerin verdiği hasretle bastı oğlunu bağrına. Onca senenin hasretini çıkarırcasına 

sıkıyordu zayıflamış kollarını. Sarılma, koklaşma, hal hatır sorma faslı evin içinde de 

uzun süre devam etti. 

Oldukça yükünü tutmuş olarak dönmüştü Hasan. Minibüsün içini bagajını boşaltmak 

için uzun süre evle araba arasında gidip gelmişlerdi. Küçümsenmeyecek bir servet 

yapmıştı. Ama bunların karşılığında da çok şeylerini vermişti. Hacer Ana günler 

geçtikçe oğluna itina ile nakşettiği bütün güzel hasletlerin onu terkettiğini buruk bir 

acıyla görüyor ve için için yanıyordu. . 

* * * 

TORUNLARIYLA avunarak geçiriyordu günlerini. Onlara İslâmın esaslarından, 

oturup kalkma, yeme içme adabından bahsediyordu. "Anne onlar daha küçük sonra 

öğrenirler" demişti Hasan. O gün bahçede oturmuş tesbihini çekiyordu. "Ana seninle 

biraz konuşalım" diyerek yanına sokuldu oğluyla gelini. Lafı döndürüp dolaştırıp 

sadede getirdiler: 

"Gelinin yine hamile ana" kırışıklarla kaplı yüzünde derinlere kaçmış gibi duran 

gözleri sevinçle parladı Hacer Ananın. Daha sevinci kelimelere aksetmeden, başından 

aşağı kaynar suları boşalttı oğlu: 

-"Biz çocuk istemiyoruz artık ana. Aldıracağız." 



-"Tövbe de lan" dedi Hacer Ana oturduğu yerden diklenerek. "Allah'a asi olma, o nasıl 

söz öyle" 

-"Öylesi böylesi bu işte ana. Kürtaj diyorlar. Hastanede ücretsiz yapıyorlar. Hem ben 

hesabımı kitabımı iki çocuğa göre yaptım. Gerisi işime yaramaz." 

KIZDI, bağırdı, bir sürü laf saydı: 

-"Sana analık hakkımı, helal etmem. Bunu böylece koy kalın kafana" diyerek bahçe 

kapısını çarptı çıktı. Eskiden bu sözü anasından duydu mu Hasan için akan sular 

dururdu. Ama şimdi hesap kitap devri idi. İşini bilenlerin hüküm sürdüğü devirdi! 

Dünya nüfusu giderek artmaktaydı! Çok çocuk yaparak onları gelecekte açlık ve kıtlığa 

mahkum etmeye ne gerek vardı! Yaşlılar hala kendi devirlerindeki gibi sanıyorlardı her 

şeyi! 

İki çocuğu evde bırakarak "Aile Planlama ve Çocuk Sağlığı Merkezi"ne yollandılar. İki 

saat sonra her şeyi bitirmiş olarak dönüyorlardı. Artık hanımı hiç hamile kalmayacaktı. 

Nasıl olsa yeni bir çocuğa ihtiyaçları yoktu. Ana rahminde insan olma yoluna giren iki 

aylık cenin ise küçük parçalar halinde çöp tenekesini boylamıştı. 

Minibüsü bahçeye yanaştırdıklarında anası da çocuklar da görünürlerde yoktu. Eve 

daha önce giren karısının korkunç çığlığıyla Hasan da süratle eve daldı. Manzara 

ürpertici ve dehşet vericiydi. Küçük oğlu yarı çıplak ve kanlar içinde baygın vaziyette 

yerde yatmaktaydı. Büyükse korku ve dehşetten irileşmiş gözleriyle kardeşinin kanlarını 

silmeye çalışıyordu. 

* * * 

ANNESİYLE babası çocukla uğraşırken açık kapıdan dışarıya süzüldü ve minibüsün 

altına saklandı. Evde canları sıkılınca kardeşiyle doktorculuk oynamaya karar 

vermişlerdi. Yakın bir zaman önce komşu çocukları sünnet olmuştu. Yanlarında 

bulunduğu için her şeyi görmüştü. Tıraş kutusundan bulduğu eski bir jiletle kardeşini 

yatırıp sünnet etmeye kalkmıştı. Şakadan yapayım derken kardeşinin eline çarpmasıyla 

olanlar olmuştu. Yiyeceği dayağı düşündükçe tekerleğin altına daha da sindi. Kapıdan 

süratle çıktı annesiyle babası. Kardeşi annesinin kucağındaydı. Babası aceleyle kapıları 

açtı. Minibüse yerleşmeleri, çalıştırması ve son hızla hareketleri bir an için olmuştu. 

Küçük Hakan tekerleğin altından çıkana kadar, tekerlek zayıf karnının üzerinden 

süratle geçmiş, oracıkta ruhunu teslim etmişti. 

AYNI sokakta bir komşuda olan Hacer Ana arabanın süratle geri gidişini görünce 

telaşlanıp eve koştu. Açık olan bahçe kapısından içeriye girince torununun henüz daha 

sıcacık cesediyle karşılaştı. Hıçkırıklar düğümlendi boğazına "Yavrum, ne yaptılar 

sana" diyerek var gücüyle bağırıp üzerine kapandı. Onun feryadına komşular da 

koşuştular. Herkes birbirine "Nasıl olmuş" diye meraklı bakışlarla soruyordu. 

Biraz sonra minibüs evin önünde yeniden durdu. Hasan gözlerinden yanaklarına 

süzülen yaşlarla küçük oğlunun cansız vücudunu kucaklayıp kalabalığa doğru yürüdü. 



Aşırı kan kaybından hastaneye yetişemeden ölmüştü Erhan. Herkes suskun ve şaşkındı. 

Bir Hasan'ın kucağına, bir Hacer Ananın kucağına kayıyordu dehşet ve üzüntü dolu 

bakışlar. Aniden bastıran yağmur gibi bastırmıştı felaket bulutu. Yavaşça yol açan 

kalabalığın arasından ananın kucağında cansız yatan büyük oğlunu gördü Hasan. 

"Yavrum" diye inledi. Kucağına baktı "Yavrularım" diye inleyerek olduğu yere yığıldı. 

"Yanlış yaptın Hasan, yanlış hem de çok yanlış" diye gözyaşları arasında 

mırıldanıyordu Hacer Ana. 

Evliyayı Tahkir Eden Bir Alim  

Arapzâde Molla Muhyiddîn, Kanunî Sultan Süleyman devrinin alimlerindendi. İlm-i 

zahirde eşsizdi. Bazı ilmî eserleri de vardı. Fakat evliyayı inkar ederdi. Hatta: 

-"Ben ömrüm boyunca büyük günahlardan hiçbirini işlemedim. Evliyalık ıslah-ı hal ile 

olsa, evliya ben olurdum" dermiş. Evliya düşmanlığı öylesine fazla imiş ki, Şeyh 

İbrahim Gülşenî Hazretlerinin yanına: 

-"Senin kemiklerini ateşte yaktırırım" demek için gidermiş. 

FATİH Camii'nin yanındaki Semaniye Medreselerinden birinde müderris iken, bir 

meseleden dolayı Şeyhülislâm Ebussuüd Efendi'ye öfkelenerek onu Sadrazam Rüstem 

Paşa'ya şikayet etti. Şikayet yazısı padişaha iletilince Arapzâde, Divan'a getirilip 

sorguya çekildi. Neticede suçu sabit olduğundan dayak cezasına çarptırıldı ve 

görevinden alınarak Bursa'ya sürüldü. İki yıl sürgünde kaldı. Bilahare affedilip 

Süleymaniye Medresesi Müderrisliğine tayin olundu. 

Kalın (Semiz) Ali Paşa Sadrazam olduğunda, Kanuni Sultan Süleyman'a ilk arzında, 

Arapzâde'nin Mısır Kadılığı'na tayinini istedi. Padişah bu isteği kabul etti. Fakat canı 

sıkılmıştı. Divan'dan sonra Hasoda'ya geldiğinde, o sıradaki Hasodabaşı Yakup Ağa 

padişaha: 

-"Düşmanlarınız üzülsün, derdiniz nedir?" diye sorduğu zaman,  

-"Vezir ettiğimiz cahile canım sıkıldı. Divan'da cezalandırılmış olan bir gafil için Mısır 

Kadılığı'nı teklif etti. İlk arzıdır, vermesek vezirlik itibarını ayaklar altına almış oturduk. 

Verdik ama, kendimizi Mısır ulemasının suçlamalarına hedef yaptık. Ne olaydı ki, Allah 

vere de sağlıkla Mısır'a varamayaydı" cevabını aldı. 

FATİHA 

Arapzâde gemiye binerek Mısır'a doğru hareket etti. Rodos Adası'na vardığında oranın 

Sancakbeyi Hüsam Bey kendisini karşıladı. Birkaç gün sonra tekrar gemiye bineceği 

gün Hüsam Bey: 

-"Burada defalarca kerameti görülmüş, duası Allah Katı'nda makbul, Borazan Ali Dede 

adında bir velî vardır. Ondan himmet dilemeden gitmeyin" tavsiyesinde bulundu. Bu 



öğüt Arapzâde'nin inançlarına aykırı düştüyse de, sırf sancakbeyinin hatırı için, orada 

bulunan Muîd Muhyiddîn Menteşevî'ye bir dinar kurban parası vererek: 

-"Bize dualar etmeyi unutmasınlar" sözüyle velî ihtiyara gönderdi. Muîd Muhyiddin 

Efendi, Ali Dede'nin yanına vararak dinarı onun önüne koydu ve duasını rica etti. 

İhtiyar iki elini kaldırarak: 

-"Ruhu için Fatiha" dedi. Muîd, velînin yaşlılık sebebiyle sözünü anlamadığını zannetti. 

Biraz duraklayıp aynı ricayı tekrarladı. Gene: 

-"Ruhu için Fatiha" cevabını aldı. Bu hal üç kere tekrarlandı. Muhyiddin Efendi 

hayretler içinde: 

-"Görelim bakalım, ihtiyarın nefesinden ne çıkar" diye düşünerek geri döndü. 

ARAPZÂDE o akşam Mısır'a gitmek üzere gemiye bindiğinde, Kur'an-ı Kerîmden 

sayfa açmak suretiyle tefe'ül etti. 

-"Ve'n-Naziati ğarkan: (Cesetlerine) boğulmuş olan ruhlarını ta derinlikler(in)den 

söküp koparan,... (meleklere) andolsun ki..." ayeti çıkınca orada bulunanları bir korku 

kapladı. Fakat Arapzâde: 

-"Ayetin başındaki vav, ulaşma manasına gelen vusul alametidir. Falımız gayet güzel 

geldi" diye sevindi. Yanındaki alim ve kadılardan bir-iki tanesi: 

-"Bizim niyetimiz batmaktan kurtulmak için iken, buradaki gark (batmak) sözünü 

böyle değiştirmek uygun değildir" diye itirazda bulundular. Fakat Arapzâde itirazları 

kabul etmedi; hatta canı sıkılarak itiraz edenlerden birini meclisinden dışarı attı. Geride 

kalanlar seslerini çıkarmadılar. Gemi denize açıldı. 

FIRTINA DİNDİ 

GECE olduğunda Arapzâde, her geceki gibi okumak için tefsiri açtığında Allah'ın 

hikmeti, Nuh (a.s.) Tufanı konusunun açıklamasına rastladı. Okumaya devam ederken 

karşıdan mendil büyüklüğünde bir bulut göründü. Yanındakilere bir taraftan okuyup 

bir yandan da bulutu göstererek: 

-"İşte şu kadarcık bir parça bulut görünür ve anında alem hicab perdesine bürünür" 

dediği anda birdenbire sözleri gerçekleşti. Öylesine bir fırtına koptu ve öyle bir zifirî 

karanlık bastı ki, herkes kendi can derdine düşüp bir tarafa çekildi. Gemidekiler 

hayattan ümitlerini kestiler. 

SABAH olanca fırtına da dindi. Kendilerine gelenler kaptan köşkünün, fırtınanın 

şiddetinden kopmuş olduğunu gördüler. Arapzâde de kaptan köşküyle beraber yok olmuştu. 

Muîd Muhyiddîn de kaptan yerinde bulunmadığından kurtulmuştu. Hemen geminin 

rotasını geri çevirip Ftodos'a geldiler. Vakit geçirmeden ihtiyar velînin yanına gidip 

ayağına kapandılar. O, şu açıklamada bulundu: 



-"Siz bize kurban parası getirdiğiniz zaman müşahedemizde gördüm; sanki o gemide 

berabermişiz. Hızır aleyhisselam Hazretleri elinde bir keserle geminin dört yanını 

durmadan deler ve keserdi. Ona: 

"-Niçin böyle yapıyorsun?" dedim. Arapzâde'yi göstererek: 

"-İşte şu zalimin boğulması istenmiştir" dedi. Bu sefer: 

"-Ya bu müslümanlara yazık değil mi? İstenen onun yok edilmesi ise, kaptan köşkünün 

koparılması kafidir" dedim. O da: 

"-İyi söyledin" diye beni takdir etti ve elindeki keser ile geminin tahta bağlantılarını 

kopararak o şekilde bıraktı. Böylece ne olacağını öğrenmiş oldum. "Fatiha" sözleri bu 

sebeple ağzımdan çıkmış idi." 

Adı geçen Borazan Ali Dede, Şeyh İbrahim Gülşenî'nin halifelerinden Abdi Halife 

adındaki velîye tam bir teslimiyetle bağlanarak intisab etmiş bir velî idi. 

HADİSE Peçevî Tarihi'nde anlatılmaktadır. Meşhur tarihçi Peçevî İbrahim Efendi, 

gemideki olayları, Muîd Muhyiddin Menteşevî'nin bir oğlunun, gene meşhur 

tarihçilerimizden Alî Efendiye gelerek anlattığını yazmaktadır. 

Rahmetullahi aleyhim ecmaîn. 

Kıtmir'in Sevgisi  

İNSAN sevgiyle vardır. 

O "Habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" buyurarak sevgilerin en büyüğünü 

göstermiştir. 

İki cihan güneşi olan sevgili de "ümmetim, ümmetim, ümmetim" diyerek, mayasında 

sevgiyi bizlere yansıtmıştır. 

Evliyaullah sevgiye olan muhabbetleri sayesinde var olmuşlar, bir aşk halkası meydana 

getirerek tıpkı güneş ve yıldızlar misali Allah Resulü'nden aldıkları ilhamı insanoğluna 

altın tasta nur olarak sunmuşlardır. 

Hz. Musa (a.s.). Cenab-ı Hakk'a iltica ederek sorar: 

- Yarabbi, bana öyle bir amel söyle ki seni razı edeyim,  

Hak Teâlâ cevaben buyurur: 

- Ya Musa benim sevdiklerimi sev, sevmediklerimi sevme. 

Gene, Ashab-ı kehf zamanın zalim hükümdarından kaçarak bir mağaraya sığınırlar. 

Bir de köpekleri vardır yanlarında, adı "Kıtmir"... Köpek onları takip ederek, 

arkalarından mağaraya girer. 



İŞTE, Kıtmir Allah dostlarının izinden gittiği onları sevdiği için ve bu bağlılığı 

yüzünden cennete girecektir. Köpek bile Hakk'ın sevdiklerine bağlılığının mükafatını 

alıyor.. Peki, ya insan! 

Elbette ki adaletin sahibinin terazisi çok hassastır. Elbette ki iyi yada kötü her ameli 

muhakkak bil-a kaydü şart bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ve, muhakkak ki 

kişinin yaptıklarının muhasebesi ortaya çıkacak, sahibi sonuçtan sorumlu olacaktır. 

Öyleyse sevmek! 

"Yaradandan ötürü yaradılanı sevmek". Ve bu sevgiyi sermaye yapabilmek kendine... 

Allah'ı sevenleri Allah için sevmek. Onlara muhabbet etmek iltifat etmek, aman sakın 

ola ki düşman olmamak, aleyhlerinde bulunmaktan kaçınmak. 

BİR ağaç düşününüz. 

Hiç bakım yapılmıyor, aşı görmüyor, yağmur almıyor. Meyve vermesi için dışardan bir 

etki yapılmıyor kendisine... 

Ürün verebilir mi hiç? 

Verse bile kaç mevsim devam eder bu.. Mahkumdur eninde sonunda kurumaya. 

Mahkumdur harap olmaya, niteliksiz bir kütük olmaya... Ta ki gerekli bakımı olsun aşı 

yapılsın ki verimli bir ağaç olabilsin. 

İşte insan da böyledir. 

Beşer, şaşar. Aşı yapılmazsa şaşmakla da kalmaz insan olma özelliğini kaybeder. Tabiri 

caizse verimsiz bir ağaç misali kütük oluverir.. O'nu yeniden hayata döndürmek için 

manevi hasletlerle bezenmiş bir "El" lazımdır. Ki gıdasını verebilsin... 

Bu da muhabbetle olur. 

Sevgilerin zincirinden bir yol yapılarak Allah dostlarının rehberliğinde ancak Cenab-ı 

Hak'kın rızasına gidilebilir. 

EKİM 

 

O'nun Yokluğunda O'nunla Beraber  

İNSAN, sahabenin, Hz. Peygamber (s.a.s.) henüz hayattayken yaşadığı hasreti 

düşündükçe titriyor. Bizler, O'ndan şu kadar yüzyıllık uzak bir gurbette yaşayan bizler 

ne yapmalıyız? Sahabenin O'nun yanındayken ve ondan ayrılınca yaşadığı ruhi kesafet 

farklılığı, bizde kim bilir nasıldır, diye düşünüyor ve titriyor. 

HANZALE'NİN PANİĞİ  



Hanzale b. er-Rebî el-Üseyyidî, yolda, Hz. Ebûbekr (r.a.)'e rastlıyor ve büyük bir panik 

içinde: 

- Hanzale münafık oldu, ey Ebû Bekr! diyor.  

Hz. Ebû bekr şaşırıyor: 

- Sübhanallah, ne diyorsun sen ey Hanzale, diye mukabele ediyor. Hanzale içinde 

bulunduğu halet-i ruhiyeyi büyük bir yürek ezikliği içinde anlatıyor: 

- Biz, diyor, Peygamber aleyhissellam'ın huzurunda bulunuyoruz. O bize Cenneti ve 

Cehennemi anlatıyor. Biz gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Peygamber 

aleyhissellam'ın huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup, işimizin başına 

gidince (bu öğütlerin) çoğunu unutuyoruz. 

HAZRETİ EBÛ BEKR Hanzale'yi teselli ediyor. Ancak Hanzale'nin içindeki yangın 

sönmüyor. Rasûlullah'a gidiyor. O'na da aynı duyguları ifade ediyor: 

- Ya Rasûlallah Hanzale münafık oldu, diyor. Hazreti Peygamber; 

- O nasıl şey, diye hayretini belirtiyor. 

Hanzale, O'nunla beraber ve O'ndan ayrıyken yaşadığı duyguları Rasûlullah'a da 

anlatıyor. Allah Rasûlü Hanzale'yi dinledikten sonra şunları söylüyor: 

- Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, huzurumda bulunduğunuz hal 

üzere ve zikirde devam edebilseydiniz, yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle 

musafaha ederlerdi. Lakin ya Hanzale, bir saat ibadetle bir saat dünya işleriyle 

uğraşınız yeter. 

Allah Rasûlü bu sözlerini üç kere tekrarlıyor. 

Bu, bir sahabinin, Peygamber ve gurbeti ile ilgili olarak yaşadığı bir hadise. 

Bir başkası da şöyle: 

BİR KÖLENİN AŞKI 

Hazreti Peygamber bir gün, kölesi Sevban'ın büyük bir üzüntü içinde olduğunu, 

zayıfladığını, benzinin sarardığını görüyor. Ona üzüntüsünün ve zayıflamasının sebebini 

soruyor. Sevban cevap veriyor: 

- Ey Allah'ın Rasûlü! Bir kaç gün seni görmemeye dayanamadım. Beni öylesine korku 

sardı ki anlatamam. Ahirette seni görmeme ihtimali aklıma geldi. Çünkü şayet ben bir 

ihtimal cennete girersem sen nebîler derecesinde ve makamında olacaksın, bense o 

derecede olamayacağım için seni göremeyeceğim!." 

Sevban'ın büyük aşkından doğan bu sorunun cevabını vahiy veriyor: 



"Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği 

Peygamberlerle, siddıyklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel 

dostlardır." (Nisa Suresi, 69)  

ONLAR NE GÜZEL! 

ONLAR ne güzel dostlardır! Onlar ne güzel aşıklardır! Onlar, sevdikleri insandan 

ayrılığı, bir lahzacık ayrılığı, cennetteki ayrılığı, yüreklerinde bir sızı halinde ne güzel 

yaşayanlardır! Onlar, bu ayrılıktan doğacak ruhi kesafetteki düşüşten ne güzel acı 

duyanlardır! Onlar ne güzel insanlardır? 

Ey güzel dost, en Hanzale! Senin ölçülerinde bizim durumumuz nedir? Bizler ki Allah 

Rasûlünden yüzlerce yıllık bir gurbet halindeyiz. Bizim durumumuz nedir Allah 

aşkına? Biz, sizlerin Rasûlullah yanında ulaştığınız yücelişi nasıl tadacağız? Sizin 

ulaştığınız iman kesafetini nasıl bulacağız? 

Ey Sevban sen söyle! O acı nasıl bir şey? Peygamber'e hasret nasıl bir duygu? O 

duyguya nasıl ulaşılır? Senin köleliğindeki bu aşkla bizim hürriyetimiz de yaşadığımız 

bütün duygular tartılsa inan senin aşkın ağır gelir. Söyle bu aşkın sırrını bize! 

BİZLER, gurbete mecbur olanlar... Kendimizi büyük bir sorgulamadan geçirmeliyiz. 

Hazreti Hanzale'nin canhıraş feryadını anlamalı Peygamber'in yokluğunda O'na ümmet 

olabilmenin yollarını bulmalıyız. İçimizdeki imanın kesafetini sürekli yoklamalıyız. 

"Nifak"tan korkarcasına aşkımızdaki eksilmeden korkmalıyız. Ona aşkın, onun 

sünnetine sımsıkı sarılmakla büyüyeceğine inanmalıyız. O sanki karşımızdaymışcasına, 

her davranışımızda ondan izin istiyormuşcasına, onu içimizde ikinci bir ben gibi 

hissedercesine, onu bir vicdan ölçüsü, onu bir kafa yapısı, onu bir iman mihveri 

yaparcasına, onunla birlikte olmalıyız. "O ki o yüzden varız." 

İncil'de Müjdelenen İsm-î Nebevî  

İNCİLDE DE Hazret-i Mustafa'nın, Seyyidü'l-Mürselîn olan o bahr-i safa'nın vasfı 

vardı.  

Nebiyy-i ekrem'in İncilde şekli, şemali, gazaları, orucu ve iftarı anlatılırdı.  

Nasara taifesinden bir gurup İncilde O nam ve hitaba gelince sevab olsun diye O'nu 

öperlerdi.  

Aralarında -daha sonra- fikrî fitneler çıkınca bu güruh fitneden ve kargaşalıktan emîn 

kaldılar.  

Ahmed ism-i şerîfi'nin penahma sığındıkları için başlarına bela olan yahûdî vezîr ve 

hristiyan beylerinin şerrinden emîn ve mahfuz oldular.  

Onların nesilleri de çoğaldı. Nûr-ı Ahmedî yar ve yardımcıları oldu.  

Hristiyanlardan diğer bir güruhsa Hazret-i Ahmed'in ismine hürmet etmezlerdi. 

Onlarsa aralarında fitneler çıkınca hor, hakîr ve zelîl oldular.  



Hazret-i Peygamberin namı bu suretle yardım ederse, bizzat Nûr-ı nebevî'nin nasıl 

muhafaza buyuracağı düşünülmelidir.  

Hazret-i Ahmed'in ism-i şerifi böyle müstahkem bir kale gibi olunca, O rûh-ı emîn'in 

nasıl olacağı anlaşılmalıdır.  

Bakacak ve dikkat edecek olursan talihlerin niyazı, abidlerin tazarruu, cevher-i 

Muhammedi'nin şûalarından ibarettir.  

Şûleler cevherler ile döner, dolaşır, şûle cevherin bulunduğu tarata doğru gider.  

Mesela gayet şeffaf bir elmas bir yerde durur, O'nun parıltısı etrafa akseder Elmas 

bulunduğu yerden kaldırılıp bir tarata götürülürse, şuleler parıltılar da beraber gider. 

İşte ümmet içinden bir takım aşıkların niyaz ve tazamılan da Hazret-i Peygamber'in 

dua ve münacatlarına nisbetle o elmasın parıltıları gibidir.  

Pencereden giren ışık, evin içinde dolaşır ve yer değiştirir. Çünkü güneş bir burçtan 

başka burca geçer...  

Pencereden giren bir ışık güneş ile pencerenin durumuna bağlıdır. Pencere tamamen 

güneşe doğru olursa, oradan girecek ışık muhakkak ki kuvvetli olur. Eğer pencere yan 

tarafta kalıyorsa, ışık ta zayıf olur. Hakîkat-ı Muhammediyye güneşi de böyledir. 

Oradan aksedecek feyizlerin ışıklanda gönül penceresinin durumuna göredir. Yani bu 

hakikat, Güneş'e yaklaştıkça istifade artar. uzaklaştıkça da istifade azalır...  

Nefsin her nefeste bir hilesi vardır ki, o hilelerin her biri yüzünden yüzlerce Fir'avn ve 

yüzlerce askerleri boğulmuştur.  

Musa'nın rabbına ve O'nun himayesine sığın. Fir'avnlık edip de îman şerefini 

kaybetme!.  

Allah'ın emrine ve Peygamberin sözüne sarıl!. Ey birader şu ten Ebû Cehl'inin elinden 

kurtul.  

Nefs bir insan için Firavn ve Ebû Cehil gibidir. Ona uyan Fir'avn ve Ebû Cehl'e uyanlar 

gibi ebedî husrana uğrar. Ebedî kurtuluş ise Cenab-ı Muhammed aleyhisselam'a 

uymaktadır.. Nefsini O'nun yoluna uydur da ebedî kurtuluşa er... 
(1)

  

 

Dipnotlar : l. Mesnevî Şerhi. Cild:1 Kitap:2  

 

Hz. Âişe'nin Dilinden Peygamberimiz  

DÜNYAYI teşrifinin yıldönümü dolayısıyla sevgili peygamberimize tahsis ettiğimiz bu 

sayımızda size, Peygamberimiz'i Hz. Aişe validemizin dilinden anlatmaya çalışacağız. 

Bu tercihimizin iki sebebi bulunmaktadır: Birincisi "O'nun ahlakı Kur'andan ibarettir" 



diye Efendimizi en kısa ve en tam şekilde tarif eden Hz. Aişe'dir. İkincisi; Efendimizin 

şemaili, günlük hayatı ve davranışları ile ilgili rivayetlerin büyük bir bölümü Hz. Aişe'ye 

aittir.  

"Hanımlarının dilinden peygamberimiz" diye düşündüğümüz bu yazının, "Hz. Aişe'nin 

dilinden peygamberimiz" şekline dönüşmesinin bir başka sebebi de, konunun, uzun ve 

özel bir araştırmayı gerektirecek mahiyet ve zenginlikte olmasıdır. Bizim burada 

yapmak istediğimiz ise, günlük hayatta örnek alıp uygulayabileceğimiz 

Peygamberimizin bir kaç davranışını bir kez daha hatırlatmaktan ibarettir.  

* Temizliği ve güzel kokuyu çok severdi:  

Hz. Aişe validemiz şöyle buyuruyor:  

"Rasûlullah evine girmek istediği zaman, ilk iş olarak, dişlerini misvaklardı". "Gündüz 

veya gece, her ne zaman uyuyup uyansa. ilk yaptığı iş, misvak kullanmaktı."  

Bu, hem temizlik, hem evdekilere gösterdiği saygı ve nezaketin bir işareti hem de 

hanımlarına bir ikramdı.  

"Rasûlullah güzel kokuyu pek severdi." "İhrama girmek istediğinde, bulabildiği 

kokuların en güzeli ile kokulanırdı."  

Güzel koku, ruha inşirah vermesi yanında beşerî münasebetlerde karşıdakilerin hak ve 

zevklerine riayet vasıtasıdır.  

* Yalancılığa şiddetle karşıydı:  

"Hz. Peygambere göre en kötü huy yalancılıktı." "Yakın çevresindekilerden birinin bir 

yalanına muttali olursa, tevbe edinceye kadar ondan yüz çevirirdi."  

* Konuşması tane taneydi:  

"Rasûlullah sözü tane tane söylerdi. Öyle ki, onun kelimelerini saymak isteyen saya-

bilirdi." "O'nun sözleri batıldan arındırılmış, doğru, hak ile batılı biribirinden ayırıcı ve 

açıktı. Her duyan anlardı."  

O'nu izleyenlerin de anlaşılır ve doğru sözlü olması lazımdı.  

* Yaptığı işi sağlam yapardı:  

"Rasûlullah bir iş yaptığı zaman, sağlam yapardı." "O bir namaz kıldığı zaman, onu 

tam kılar ve ona devam ederdi."  

Sağlamlık ve devamlılık müslümanın iş ve amel hayatının iki temel prensibidir. Zira, 

yine Hz. Aişe validemizin rivayet ettiği bir hadisinde Hz. Peygamber "Allah Teala, 

sizden birinizin yaptığı işi sağlam yapmasını sever" buyurmuştur.  

* İyimserdi;  



"Rasûlullah sözleri hayra yormaktan hoşlanır, uğursuzluktan ve kötüye yormaktan 

hoşlanmazdı."  

* Beğenmediği isimleri değiştirirdi;  

"Rasûlullah çirkin isimleri değiştirirdi."  

Lafzının çirkinliği, aklen veya şer'an manasının kötü görülmesi gibi sebeplerle; şirk 

kültürünü hatırlatan, kibir-gurur vesilesi olan isimleri güzelleriyle ve İslâm esaslarına 

uyanlarıyla değiştirmek Hz. Peygamberin başlattığı bir uygulamadır. Bugün de önemini 

korumakta, müslüman ülke ve gönüllerin İslâmî çizgide devamlarına yardımcı olacak 

mahiyettedir.  

* Sağdan başlamayı adet edinmişti;  

"Rasûlullah (s.a.) ayakkabı giymekte, saçını sakalını taramakta, abdest almakta; hasılı 

hemen bütün günlük (değerli) işlerinde gücü yettiği sürece sağdan başlamaktan 

hoşlanırdı."  

Aynı imanı taşıyan insanların "müşterek tavır" ortaya koyabilmeleri, günlük işleri belli 

bir tercihle yapma alışkanlığına bağlıdır. Hz. Aişe validemiz de "Nebî (s.a) yemek 

içmek, abdest almak, elbise giymek, almak-vermek gibi işlerinde sağ elini, bunların 

dışında kalan işlerinde de sol elini kullanırdı" demekte, Rasûlullah'ın bizim için örnek 

olan bir başka davranışını belgelemektedir.  

* Hatayı yüze vurmazdı:  

"Rasûlullah (s.a.) herhangi bir kişide hoş olmayan bir hale (veya söze) muttali oldu-

gunda, "filana ne oluyor ki şöyle diyor (veya yapıyor)" demezdi; "bazılarına ne oluyor 

ki şöyle diyor (veya yapıyor)lar" buyururdu.  

Hatanın duyurulması ve düzeltilmesinin istenmesi, hatalıyı teşhirden çok daha nazik ve 

medenî bir usuldür. Bunu öğretende son resuldür.  

* Hastalara şifâ dilerdi;  

"Rasûlullah (s.a.) bir hastanın ziyaretine gittiği ya da kendisine bir hasta getirildiği 

zaman; "ey insanların rabbi, sıkıntıyı gider; iz bırakmayacak şekilde şifa ver. Zaten şifa 

verici sensin ve senin şifandan başka şifa yoktur!" diye dua ederdi." Hastalara mutlak 

şifa dilerdi. "Rasûlullah (s.a.) i'tikafta bulunduğu zamanlarda bile hastaları ziyaret 

ederdi."  

Ağa-bey, fakir-zengin ayırımı yapmadan hasta mü'minleri ziyaretle onlara dua edip 

gönüllerini almanın anlamı, bugün her zamankinden çok daha büyüktür.  

* Hediyeye hediye ile mukabele ederdi;  

"Rasûlullah (s.a.) hediye kabul eder ve ona mukabelede bulunurdu." Dostluk 

ilişkilerinin taraflara külfet olmayacak hediyelerle pekiştirilmesi Efendimizin 



tavsiyesidir "O (s.a.) hediye olarak gelenleri yer, sadaka olarak getirilenleri yemezdi." 

Zira sadaka O'na ve ehl-i beytine haramdı.  

* Soğuk-tatlı içecekleri severdi;  

"Rasûlullah (s.a.)ın en çok sevdiği tatlı-soğuk içeceklerdi" "O (s.a.) tatlı yiyecekleri ve 

balı severdi."  

Suyu, besmele ile başlayıp acele etmeden içmeyi ve sonunda "elhamdülillah" demeyi de 

Peygamberimiz tavsiye etmiştir.  

* Yapılabilecekleri emrederdi:  

"Rasûlullah (s.a.) ashabına emrettiği zaman daima amellerin kolaylıkla üstesinden 

gelebilecekleri mikdar ve şeklini emrederdi"  

* Kolay olanı tercih ederdi:  

"Rasûlullah (s.a.) iki şey arasında muhayyer bırakıldı mı, O, günah olmamak kaydıyla, 

mutlaka en kolay olanı tercih ederdi. Eğer kolay olan, herhangi bir günahı 

gerektiriyorsa, o zaman, ondan halkın en uzak kalanı olurdu".  

Bu, "işin kolayına kaçmak değil"; asırlar boyu yaşayacak olan müslümanların, 

görevlerini kolaylıkla ve sürekli olarak yapabilmelerinin prensibini öğretmektir. Zaten 

O'nun en çok hoşlandığı amel, devamlı olandır."  

* Geceleri ihya ederdi;  

"Rasûlullah (s.a.) (yatsıdan sonra) gecenin ilk kısmında uyur, son yarısını uyanık 

geçirir, ihya ederdi."  

Hem bedenin, hem kafanın, hem gönlün hem de ibadetin hakkını vermek için Hz. 

Peygamberin bu uygulamasından daha iyi bir yol yoktur. Bunun böyle olduğu, "akşam 

yatmaz-sabah kalkmaz"ların huzursuzluğundan anlaşılmıyor mu?  

* Zikr-i daim hâlindeydi:  

"Rasûlullah (s.a) her halinde Allah tealayı zikrederdi"  

Zikr-i daim, beşer için en büyük ve ideal seviyedir. "Anınız beni, anayım sizi" ayetinin 

delaletiyle anılmak için anmak gerekmektedir. Hz. Peygamber bize burada da en güzel 

örnektir. Zira "kişi sevdiği ile beraberdir".  

Hz. Aişe validemizin, Efendimiz ile ilgili verdiği bilgiler burada zikrettiklerimizden 

ibaret değildir. Böyle bir-kaç yazıya konu teşkil edecek sayıdaki rivayetleri 

kitaplarımızda yer almaktadır. Biz şimdilik bu kadarıyla yetiniyor, cümlemizi sevgili 

peygamberimizin örnek hayatını izleyerek şefaat-ı uzmasına nail olmaya muvaffak 

kılmasını yüce rabbımızdan niyaz ediyoruz.  

 



Not: Bu yazı , Suyûtî'nin el-Cami'u's-sagîr adlı hadis kitabinin "Kane..." diye başlayan 

şemail hadisleri bölümü taranıp Münavî'nin Feyzu'l-kadir'indeki açıklamaları dikkate 

alınarak hazırlanmıştır.  

Abdullah Bin Mübarek  

ABDULLAH b. Mübarek b. Vadih, Künyesi Ebu Abdurrahman, Nisbesi el-Merrezi el-

Hanzeli, Babası Türk, Annesi Harezm'den. Hadis ve fıkıh ilminde üstad. Şeyhul-İslam 

ve Kıdre-tülzahidin sıfatlarıyla maruf.  

Emevi halifesi Hişam b. Abdülmelik devrinde 118/1736 yılında doğdu. Tahsili için 

Merv'dan Bağdat'a geldi. Oradan Mekke'ye vardı ve bir müddet orada mücaim olarak 

kaldı. Tabiinden pek çok kimselerle görüştü. İbrahim Edhem, Davud Tai, Süfyan Sevri, 

Fudayl b. Iyaz, imamı Azam, İmam Malik, ve Evzai ile çağdaşı Süfyan Sevri'nin 

talebesidir. Fakat ilimde onu geçtiği rivayet edilir.  

Tahsil-i ilimden sonra tekrar memleketi Merv'e döndü. Halkın sevgi ve yakınlığına 

mazhar oldu. Pek çok talebe yetiştirdi. Ticaret ve hac maksadıyla pek çok seyahatlarda 

bulundu. Ticaretten elde ettiği kazancın ekserisini fukaraya ve ehl-i ilme infak ederdi.  

TABAKAT kitaplarında kaydedildiğine göre tevbesi ve zühd hayatına yönelmesi şöyle 

olmuştu:  

Bir cariyeye aşık oldu. Aşk ateşiyle yerinde duramıyordu. Bir kış gecesi maşukasının 

evinin duvar dibine sokuldu. Sevgilisi de dama çıktı. Sabaha kadar birbirlerini seyredip 

durdular. Zaman o kadar çabuk geçmişti ki, ezan okunmaya başladı. İbn Mübarek önce 

yatsı ezanı okunuyor, sandı. Halbuki okunan yatsı ezanı değil, sabah ezanıydı. Sabah 

aydınlığı her tarafı kaplayınca gaflet uykusundan uyandı. Kendi kendine "Yazıklar 

olsun sana, bütün bir gece heva ve hevesine uyarak bıkmadan, usanmadan bu soğukta 

ayakta durdun. Eğer imam namazda uzun bir süre okuyacak olsa deliye dönerdin. 

Nerde kaldı senin müslümanlığın?" Böylece tevbe ede-rek ilim, irfan ve ibadet yoluna 

koyuldu. İbadet ve ihlasıyla gönül erleri kervanına katıldı.  

Hadis ehlindendi. Bu yüzden sohbetlerinde sahabe ve tabiinin yolunu izlerdi. Sordular:  

- Niçin insanlardan kaçıyorsun? Cevap verdi:  

-Allah'ın Rasûlü ve ashabı ile beraber olmak için. Onların eserlerini ve ilmini okuyor ve 

anlamaya çalışıyorum. İnsanların arasına karışıp da ne yapayım? Onlar birbirlerini 

çekiştirmekten başka ne yapıyorlar? Ben ise hadis okuyarak ve okutarak Rasûlullah ve 

ashabı ile beraber oluyorum.  

ONUN telakkisine göre "alimin gönlünde asla dünya sevgisine yer olmamalı idi" şöyle 

derdi: "Hayret! Kalbinde korkusu en az olan, zühd ve takvası hiç olmayan nasıl alimlik 

taslayabilir" Yine onun anlayışına göre "En sefil insan, dinini dünyalığa alet edendir." 

Tevazu ehliydi. "Nefsini sokakta gördüğü köpekten daha adi görmeyen "Nefsini bilen 

Rabbını da bilir" hadisinin sırrına eremez" derdi. Şöhretten hoşlanmazdı. Hiç bir fikrin 



kendisine mal edilmesini istemezdi. "Ben kim oluyorum ki sözüm kitaplarda geçsin" 

derdi. Söyle buyururdu: "Sessiz ve şöhretsiz yaşa, şöhreti sevme. Şöhreti sevmediğini de 

nefsine duyurma, zira onu bu vesile ile yüceltmiş olursun."  

Ona göre zühd, "Fakirliği severek Allah'a güvenmekti." Fakat "Kulun insanlardan bir 

şey istemek zorunda kalmaması için elinde az bir dünyalık bulundurması zühde mani 

değildi."  

"Zühd ile sultan olmak, dünya sultanı olmaktan daha mühimdir? Dünya sultanlığında 

halkı bir araya toplamak disiplin ve sopa ile mümkündür. Gönül sultanı ise halktan 

kaçar. Fakat halk kendi isteğiyle onun peşini bırakmaz, çevresini sarar."  

Sehavet sahibiydi, misafirperverdi, canı birşey istese misafir olmadan oturup yetmezdi, 

sebebini sordular, şöyle cevap verdi:  

- Duyduğuma göre misafirle yemeden sual olunmayacak. Bu yüzden misafirle yemeye 

gayret ediyorum.  

Bu yüzden evinde çok misafir olurdu. Onlara sofralar kurar, etler hazırlatır, ikram 

ederdi. Onun bu ikramlarını çok gören adamlarından biri:  

-Mal azaldı, şu misafir işini biraz kıssanız. Şu cevabı verdi:  

- Mal azaldıysa ömür de bitiyor.  

ŞÜPHELİ şeylerden kaçınırdı. Bir defasında atını salıvererek öğle namazına durmuştu. 

At bir köyün devlete ait merasında otlamaya başladı. Selam verince durumu farketti ve 

atını hemen oracıkta farketti, bir daha binmedi. Şüpheli şeyler hakkında şöyle 

buyururdu:  

"Bana göre içine şüphe karışan dirhemi reddetmem, altı milyonu sadaka olarak 

dağıtmamdan daha sevimlidir."  

Edep ehliydi. "Biz çok ilimden ziyade az da olsa önce edebe muhtacız" derdi. 

Arkadaşından emaneten aldığı fakat iade edemediği kalemi vermek için Merv'dan 

Şam'a kadar yürümüştü.  

Gıybetten son derece kaçınır, şöyle derdi. "Gıybet etmem gerekirse önce anne-babamı 

gıybet ederim," çünkü sevaplarımı almaya onlar daha layıktır."  

Sözlerinden:  

"Marifet, hiç bir şeye taaccub etmemendir."  

Bir kimseye bir miktar muhabbet verilir de ona denk haşyet yani korku verilmezse o 

kimse aldanmıştır."  

"Şu dört cümle, dört bin hadisten seçilmiştir.  



1) Kadına güvenme,  

2) Mala aldanma,  

3) Mideni fazlaca doldurma,  

4) İlim olarak sana yarayandan başkasını alma,  

Vefatı bir gaza dönüşü Bağdat yakınlarında Fırat üzerinde Hit denilen yerde vaki 

olmuştur (181/797) Kabri de oradadır.  

 

Kaynaklar : Hılyetül-evliya, VIII/162-191; Sıfatüs-safve, IV/134-147 ; Vefayatü'l-ayan, 

III/32-34; Tarih-i Bağdad, 1/152 ; Şarani, et-Tabakatül-kübra, 1/50-52'i ; Tezkiret'ül 

evliya; 211-222 Kitabüz-zühd ; Habibur-Rahman'il-A'zami neşri, Dar'ül -kütübi'l-

ilmi't-tarih, 35-55 ez-Zuhhadül-evail 199-205 Dr. Mustafa Hilmi.  

M. Akif'in Tezi  

MEHMET Akif'in ömrü boyunca tavizsiz savunduğu tezini anlıyabilmek için, önce onun 

hayatına ve yaşadığı devrin şartlarına gözatmak gerekir. Çünkü, onun savunduğu, 

hayatını vakfettiği, "Leyla"sı bildiği tez, doğumuyla bütün benliğine sinmeye 

başlamıştır.  

Bilindiği üzre 1873 yılında doğduğu semt, müslüman İstanbul'un en halis yerlerinden 

biri, belkide birincisi olan Fatih'tir.'Her ikisininde dini sohbetleri vardı" dediği bir ana-

babanın evladıdır. Daha 5 yaşında mahalle mektebine giderken omuzunda mushaf 

asılıdır. İlk yayınladığı şiir O'na hayat boyu ilim ve ilham kaynağı olan bu kitap içindir. 

"Kur'an'a Hitab" imanlı bir yüreğin ilahi Kelam'a teslim oluş belgesidir. "Ey nüsha-i 

canı ehl-i îmanın" der.  

Şuurlu bir din terbiyesi ve ibadet vecdi içinde yetişen genç şair'in başka türlü düşünmesi 

imkansızdır.  

AYNI yıllarda İngiliz müstemlekeler nazın Gladistor'un Avam kamarasında şu sözleri 

duyulur:  

"Kur'an, müslümanların elinde bulundukça, biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp 

yapmalı, ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalı ya da müslümanları ondan soğutmalıyız."  

Aslında, bu İngiliz nazırının teklif ettiği faaliyet çoktan tatbikata geçirilmişti. Bin yıldır 

Kur'an'ın bayraktarlığını yapan Osmanlı, su alan bir gemi gibiydi. Zira artık, devleti 

meydana getiren unsurları bir arada tutamıyordu. Görünür görünmez dış taarruzlar ve 

açlar tarafından da körüklenen iç zaaflarla devlet çatırdıyordu. Tebaayı Osmanlılık 

şuuruyla birarada tutmak günden güne zorlaşıyor, dünün Sadık kavimleri birer birer 

istiklal sevdasına düşüyordu.  

İşte böyle bir dönemde devlete kurtuluş reçetesi yazan aydınlar, başlıca üç grupta 

toplanıyordu:  



1. Batıcılar; Mevcut batı medeniyeti ve kültürünü bütünüyle taklit etmeyi 

savunuyorlardı.  

2. Türkçülük; Türk ırkının ve varlığının şuuruna varmayı esas kurtuluş düsturu 

sayıyorlardı.  

3. İslâmcılar ise, devletin ve milletin kurtuluşunu İslâm'a tam manasıyla sarılmakta 

buluyorlardı,  

YAHYA KEMAL'İNDE çok daha sonraları, -mütareke yıllarında farkettiği gibi devleti 

ayakta tutan ezan ve Kur'an'dı. Bu bakımdan İslâmcılar, Devleti ayakta tutmayı ve 

millete yeni bir hamle aşısı yapmayı ancak dinî şuurla mümkün görüyorlardı.  

İSLÂMCILIK, toplumun temel ve kadim görüşüydü. Ancak, yeni bir şekilde sunuluyor, 

sistemleştiriliyordu. Bu bakımdan batıcılar onu "eski ve geri" diyerek itham ediyordu. 

Halbuki İslâmcıların meselesi "yeni bir medeniyet aramak değil, cemiyetin malı olan 

medeniyeti, yeni şartlar içine yerleştirebilmekti, daha doğrusu, ona, yeni şartların 

sorusunu sormak ve cevabını almaktı."  

Akif, bu gerçeği şu beytiyle ifade ediyordu:  

-Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı  

Asrın idrakine söyletmeliyiz İsIâm'ı.  

İSLAM toplumu, Kur'an'ın ilim tarafına bakmayı unutmuş, İlahi kelamı, sadece bir 

dua, ya da fal kitabı olarak görmeye başlamıştı.  

İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyle bilin,  

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için.  

"Akif, ondört asır önce Mekke'de dikilen ağaca taze kan vermek isteyenlerin bayrağını 

omuzlamıştı. O'na göre Kur'an'la ilim vefalı dosttu. Din ilmin eline yapışmalı, kafanın 

dışı değil, içi efrence (Avrupalı'ya) benzemeliydi. Zira frenk bilginlerinin buldukları 

ensın gerçekler, Kur'an'daki ayetlerin mealini tekrardan ibaret kalmıştı."  

AHLAKTA yapılacak inkılabın esasları ise, zaten Kur'an'ı Kerim'de vardı. İnsana 

hamle gücü verecek, azim ve şevk coşkunluğu aşılayacak kahramanlık da Kur'an'daydı:  

Görürsün, hissedersin, varsa vicdanında imanın;  

Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın!  

Oysa ki, bu kahramanlığın yerini tembellik almış. Kur'an'ın zamanla gençleşen 

hakikatleri müslümanlara yansımaz olmuştu. Kur'an'daki ruhun üzerindeki izler 

kaybolmaya yüz tutmuşken, kendimizi ve hayatımızı İslâm'la nasıl bağdaştırabiliriz diye 

soruyordu:  

Hani Kur'an'daki ruhun şu heyulada izi?  

Nasıl İslâm île telif ederiz kendimizi?  



"Zaman, zaman'ı ulum" diyerek artık ilimsiz hiçbir başarı kazanılamıyacağını, hatta 

Allah'tan utanmanın bile ilimsiz olamıyacağını hatırlatıyordu. Ancak, asrın ilimlerini 

bütünüyle gençlere öğretirken de, mukaddesleri unutmamak gerektiğini söylüyordu.  

Evet, ulümunu asrın şebaba öğretelim,  

Mukaddesata fakat çokça ihtiram edelim.  

"Kendi mahiyet-i mahiyeniz" kılavuz olsun, başka milletlerden sadece teknik alalım, 

ahlak ve adetlerini bırakalım diyordu. Avrupa medeniyetini, her örf ve adetleriyle taklit 

etmenin, kendi özümüzü bozacağını, bu hususta Japonların örnek alınması gerektiğini 

ifade ediyordu.  

AKİF, çağdaşı olan Ziya Gökalp gibi türkçüleri, İslâm'ın yasakladığı Irkçılık içinde 

görüyordu. Irkçılığın şevkiyle devletten ayrılan Müslüman milletlere üzülüyordu. 

"İslâm Birliği İdeali"ni aşk haline getirmiş olan Akif, her ayrılığın asısını yüreğinde bir 

kor gibi duyuyordu.  

Ne Araplık, ne de Türklük kalacak aç gözünü  

Dinle Peygamber-i zişanın ilahi sözünü  

Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,  

Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam,  

Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?  

Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı  

Aynı milliyetin altında tutan İslâm'ı,  

Temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir  

Bunu bir lahza unutmak, ebedi haybettir.  

IRKÇILIĞI, İslâm kalesini içerden fethetmeye mahsus batının bir truva atı gibi 

görüyordu. Irkçılık tefrikasını önce alevlendirip gidenler, Avrupa'nın şerrinden 

kurtulacaklarmıydı? Akif onlara  

Bugün belanızı bulmuş değilseniz, mutlak,  

Yarınki saikalar beyninizde patlayacak!  

diyordu. Gerçekten de bir zamanlar Osmanlı hakimiyetinden çıkmak için uğraşan 

bugünkü devletçikler, hiçbir zaman eski huzurlarını bulamıyacaklardı.  

İSLÂM iksiri etrafında, daima birlik ve beraberlik nesimini üfleyip duran Akif, aynı 

heyecanla birinci dünya savaşı'nın, sonrada İstiklal mücadelesinin ateş çemberinden 

geçti. Ancak bu çileli yılların bütün meşakkatlerine büyük bir şevkle katlanıyordu. 

Yıllardır özlemini duyduğu "Leyla"sına kavuşma ümidi vardı. İslâm'ın şuurlu ve güçlü 

bir merkez kuvveti olarak devlet yeniden doğabilirdi. Bu sebeple, bütün İslâm 

dünyasının uyanışını başlatacağına inandığı Milli Mücadele'ye cihad şevkiyle 

katılıyordu. Adeta cephelerin maneviyat kaynağı olurcasına çalışıp çırpınıyordu. Ne 

varki, "Milli Mücadele'nin sonunda hakim olan eğilimler bu ümitleri tamamen yok etti. 

Savaşı verirken alem olan mukaddesler geride kalmış. Batının belirlediği statüde yer 

almak kaygısı, devletin geleceğine yön verenlerin tayin edici düşüncesi olmuştur."  



ARTIK ideallerini deruni dünyasına hapseden Akif küskün ve kızgın olarak Mısır'a 

gidiyordu. Beş yaşında omuzuna astığı Kur'an'ı ezberleyerek mana deryasına dalıyor ve 

tasavvuf? coşkunluklarla teselli bulmaya çalışıyordu. Onyıl sonra Türkiye'ye ölmek 

üzere geldiğini söylüyordu, burada fikrî takipçileri ideallerini daima taze tutsun 

istemişti kimbilir?  

Edirnekapı şehitliğindeki mütevazi mezarlığından müstarib Akîf'in sesi hala:  

O nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter  

Bunaldı milletin afakı bir sabah ister  

duasını tekrarlar gibidir.  

 

Kuran'da Şeytanla İlgili Tespitler  

Hidayet rehberimiz yüce kitabımız, iman düşmanımız şeytan'ı ve temsil ettiği zararlı 

faaliyetleri tek tek tanıttığı gibi ayrıca şeytanla ilgili bazı terim, tesbit ve tabirlere de yer 

vermiş, bir takım faaliyetler içinde bulunanları şeytana izafetle tanıtmıştır. Bu tanımları 

şöylece sıralayabiliriz.  

Evliyau'ş-şeytan (Şeytanın Dostları)  

"İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise, şeytan yolunda harbederler. 

Şeytanın dostları ile savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır." (en-Nisa (4), 76)  

Amelu'ş-Şeytan (Şeytan İşi)  

"Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, 

bunlardan ka-çının ki saadete eresiniz" (el-Maide (5), 90)  

"... Bu şeytanın işidir; çünkü o apaçık, saptıran bir düşmandır." (el-Kasas (28) 15.)  

Riczu'ş-şeytân (Şeytanın vesvesesi)  

"... Sizi arıtmak, sizden şeytan vesvesesini (içinize attığı kötü düşünceleri) gidermek, 

kalplerinizi pekiştirmek ve sebatınızı artırmak için gökten size su indirmişti." (el-Enfal 

(8), 11)  

Hutuvatu'ş-şeytan (Şeytanın adımları, taktikleri)  

"Ey inananlar, Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın 

(Şeytanın adımlarım izlemeyin); çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır" (el-Bakara 

(2), 168)  

"Ey inananlar, hepiniz birlikte İslama (barışa) girin, şeytanın adımlarını izlemeyin, 

çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır." (el-Bakara (2), 208)  



"Hayvanları da yük taşımak ve kesim için yaratan Allah'tır. Allah'ın size verdiği 

rızıkdan yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin. Zira o, sizin için apaçık bir düşmanıdır.'" 

(el-En'am (6), 142)  

"Ey inananlar, şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın arkasına takılırsa, bilsin ki 

o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Allahın size lutuf ve merhameti olmasaydı, hiçbiriniz 

ebediyyen temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah işitendir, 

bilendir." (en-Nur (24), 21)  

Hemezatu'ş-şeyatîn (Şeytanların kışkırtmaları, dürtüklemeleri).  

"Ve de ki; "Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden (kışkırtmalarından) sana 

sığınırım." (el-Mü'minûn (23), 97)  

İhvanu'ş-şeyatîn (Şeytanların kardeşleri)  

"(Gereksiz yere mallarını) saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanların kardeşleri 

olmuşlardır. Şeytan ise, Rabbine karşı pek nankördür." (el-Isra (17), 27)  

Cünûdu İblîs (İblisin askerleri)  

"Onlar, azgınlar ve İblis'in bütün askerleri (adamları), hepsi, tepetaklak cehenneme 

atılırlar." (eş-Şuara (26), 94-95)  

Ruûsu'ş-şeyatîn (Şeytanların başları)  

"Biz zakkum ağacını, zalimler için bir fitne (bir dert) yaptık. O, cehennemin dibinde 

biten bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir, " (es-saffat (37), 63, 65)  

Hizbu'ş-şeytan (Şeytan partisi bloku taraftarları)  

"Şeytan onların başlarına dikilip (ruhlarına hakim olup) onlara Allah'ı anmayı 

unutturmuş tur. İşte onlar şeytanın partisi (taraftarları)dır. İyi bilin ki şeytanın partisi 

elbette hüsrandadır, kaybedecektir". Allah ve Rasûlüne düşman olanlar, evet işte onlar 

en alçak kimselerle beraberdirler." (el-Mücadele (58), 19-20)  

Şeytan çevresinde inananlara karşı oluşturulmuş bulunan blokun değişik açılardan 

tanıtımını yapan bu ilahi beyanlar ve tespitler, Müslümanların fevkalade bir düşman 

cephesiyle karşı karşıya daha doğrusu içiçe yaşadığını göstermektedir. Sürekli bir 

Teyakkuz hali bunun için gereklidir.  

ŞEYTANI, taraftarlarını ve şeytana karşı verilecek mücadelenin boyutlarını 

kestirebilmek için, önce bu ezelî düşmanı yüce Rabbımızın bize nasıl tanıtmış olduğunu, 

onu hangi işleri ve taktikleriyle dikkatlerimize sunduğunu bilmeliyiz. Bunun için -her 

konuda olduğu gibi- ilk müracaat kaynağımız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimdir. Gelin 

ayet mealleriyle Şeytanı ve taktiklerini tanımaya çalışalım.  

Şeytan kafir ve asidir.  



"Hani biz, meleklere Ademe secde edin demiştik. Onlar da hemen secde ettiler. Yalnız 

İblis diretti kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu." (el-Bakara, 34; Sad, 74)  

"Zaten Şeytan Rabbine karşı pek nankördür." (el-İsra 27; el-Bakara 102)  

Şeytan düşmandır.  

"Şeytan, insana apaçık düşmandır." (Yusuf 5) "Şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu 

düşman tutun!" (Fatır 6)  

Ana amacı müslümanları saptırmaktır.  

İblis, "Öyleyse, beni azdırmana karşılık, andolsun ki ben de onları saptırmak için senin 

doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra, önlerinden arkalarından, sağlarından, 

sollarından onlara sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın..." dedi. (el-

A'raf, 16-17)  

Vesvese verir, insanı fitler  

"Onlara (Adem ve Havva) vesvese verdi...'' (el-A'raf 20)  

"Ey Adem oğulları, Şeytan, ana-babanızı, çirkin yerlerini göstermek için elbiselerini 

soya-rak cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtıp bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve 

çevresi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları, 

inanmayanların dostları yaptık." (el-A'raf 27)  

Umutlandırır, kuruntular kurdurur.  

"Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım..." (en-Nisa 

119) "(Şeytan) onlara söz verir, ümit verir, fakat şeytanın onlara va'di, altadmadan 

başka bir şey değildir. (en-Nisa, 120).  

Hilkati (yaratılışı) tebdile davet eder.  

"... Ve onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim 

Allah'ın yaratışını değiştirecekler" dedi... (el-A'raf 119)  

Yapılanları güzel gösterir.  

"Rabbım, beni saptırdığın için and olsun ki, fenalıkları onlara güzel göstereceğim..." (el-

Hicr, 39)  

"Şeytan (Ad ve Semud kavmine) işlediklerini güzel gösterdi, onları doğru yoldan 

alıkoydu. Oysa kendileri bunu anlayacak durumda idiler." (el-Ankebut, 38)  

Fakirlikle korkutur ve fuhşu emreder.  

"Şeytan sizi fakirlikle korkutur, ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise, size 

mağfiret ve lütuf va'dediyor." (el-Bakara 268)  



Müslümanlar arasında düşmanlık ve kin duygularını körükler  

"Şeytan, şarap ve kumar yolu ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı 

anmaktan ve namazdan alıkoymak ister..." (el-Maide, 91)  

Müslümanlarla mücadele etmeyi emreder.  

"Şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara 

uyar-sanız, şüphesiz siz de ortak koşanlar gibi olursunuz." (el-En'am 121)  

DEĞİŞİK gerekçe ve görüntülerle, yukarıda ayet mealleriyle ortaya konmuş bulunan 

şeytan işlerini Müslümanlar arasında yürütmek ve yaygınlaştırmak isteyenler, Şeytanın 

emellerine hizmet eden uşakları değil de nedirler? Şeytan hizbi, şeytanın emellerinin 

gerçekleşmesini isteyen ve buna yardımcı olanlardan oluşmaktadır. Onlardan olmaktan 

Allah'a sığınırız....  

Fudayl Bin Iyad -kuddise sirruh-  

FUDAYL BİN IYAD bin Mes'ûd bin Bişr. Künyesi Ebû Ali, nisbesi et-Temîmî, sonraları 

el-Yerbûî. Horasan'da Merv yakınlarında Fundin denilen bir köyde doğdu. Babası 

takva ehli olarak tanınan maruf bir zattı. Fakat hikmet-i Huda Fudayl'ın delikanlılık 

yılları gençlik sarhoşluğu ile geçti. Bir süre Ebîverd ile Serahs arasında yol kesicilik bile 

yaptığı söylenir. Tevbesine sebep şu hadisedir:  

BİR cariyeye aşık olmuştu. Cariyenin bulunduğu evin duvarına çıkar, sabaha kadar 

sevgilisini seyrederdi. Yine bir gün duvarın üzerinde iken, önünden, arkasından, 

sağından, solundan havayı titreten ve sanki vücudunun derinliklerinden çıkan bir ses 

işitti. O sesin sahibi şöyle diyordu: "Müminlerin kalplerinin Allah'ın zikri karşısında 

huşu duymaları zamanı gelmedi mi?" (el-Hadid (57),16). Fudayl bu sesin tesiriyle uzun 

süre sarsılarak duvarın üzerinde hareketsiz kaldı. Derin bir istiğrak halinden kendine 

geldiğinde gözlerinden yaşlar boşanarak: "O zaman gelip çattı ya Rabbi" diyordu. 

Rabbi ile Fudayl arasındaki sulh işte böylece tamamlanmış oldu.  

TEVBESİNDEN sonra eşkıyalığı bırakarak Kûfe'nin yolunu tuttu ve oradaki 

üstadlardan ilim öğrendi. Kuvvetli hafızası sayesinde kısa zamanda çok sayıda hadis 

ezberleyerek ilm-i hadiste ihtisas kazandı. Kûfe'de Ebû Hanife'nin ders halkasına 

katıldı. İbn Mace'nin dışında pek çok muhaddis kendisinden rivayetlerde bulunmuştur. 

İbn Mübarek ve İmam Şafiî onun talebeleri arasında yer alır.  

İLM-İ MARİFETE yöneldi. Kendisini Harem-i Şerif'e girmeye layık görünce 

Mekke'nin yolunu tuttu. 187/802 yılında vefat edinceye kadar orada yaşadı.  

Fudayl, şerîat-ı garra-i Ahmediyye'ye ve sünnet-i seniyye-i Muhammediyye'ye son 

derece bağlı idi. Nitekim İbrahim bin Eş'as O'nun: "İnsanlar farzlardan daha faziletli 

bir şeyle Allah'a yaklaşmamışlardır. Farzlar sermaye, nafileler kardır" dediğini rivayet 

eder.  



FUDAYL, hayatının birinci devresinde dünya zevklerine ve geçici lezzetlere fazlaca 

aldanmıştı. Vaktaki batıl zail olup hakikatin perdesi açılınca Fudayl dünyayı tamamıyla 

şerr olarak görmeye başladı. Nitekim dünyanın kendisine kurduğu tuzak karşısında: 

"Dünya bütün her şeyiyle bana arz olunsa hiç düşünmeden rahat ve kolay bir şekilde 

dünyanın murdarlığına hükmederim" derdi. Dünyaya rağbet ve zühd hakkında da 

şunları söylerdi: "Kötülüklerin hepsi bir evde toplanmış ve dünyaya rağbet o evin 

anahtarı olmuş. İyiliklerin hepsi de bir başka evde toplanmış, zühd de ona anahtar 

olmuş."  

Dünya bir şifahane ve tımarhanedir. Orada yaşayan insanlar deli hükmündedirler. 

Tımarhanede deliler için bağ ve zincir bulunur. Nefsin arzuları bağ, günahlarda zincir"  

Birisi Fudayl'a sordu:  

Nasıl sabahladın? Fudayl, halkın bu suali genellikle ruh sağlığını değil de, vücûd 

sağlığını kasd ederek sorduğunu bildiğinden, bu tip suallerden hoşlanmazdı. Yine de:  

Hayr üzere sabahladım, diye cevap verdi. Adam tekrar:  

"Nasılsın?" deyince Fudayl,  

Hangi halimi soruyorsun. Dünyevi halimi soruyorsan, dünya bize meyletti de, biz onun 

bütün yollarından geçtik. Ahireti soruyorsan, günahı çok, ameli az, ömrü tükenmek 

üzere, ahirete ve ölüme hazırlığı olmayan bir adamın hali nasıl olur ki? diye karşılık 

verdi.  

Fudayl bir defasında üzüntülü bir adam gördü ve;  

Senin için Allah'ın dediğinden başka bir şeyin olmasından mı korkuyorsun? diye sordu. 

Adam:  

Hayır, diye karşılık verince  

Fudayl:  

Öyleyse neye üzülüyorsun? Dünya insanı kendine kul yapmadıkça veya insan dünyaya 

kul olmadıkça yol kolaydır, dedi. Fudayl'a göre yol, ilimle başlayan amel ile devam edip 

ahlakla kemale eren yoldur.  

FUDAYL, ilme bağlılığı sayesinde çağdaşları arasında en üst dereceye ulaşarak 

devrindeki alimlere vaaz edecek seviyeye erişmişti. Alimler, onun vaazlarını takdirle ve 

mahcubiyetle başlarını öne eğerek dinlerlerdi. Mesela Sufyan bin Uyeyne, islamî 

ilimlerde zirveye ulaşmış bir kimse olmasına rağmen Fudayl' ın önünde ilim ve irfan 

için diz çökerdi. Fudayl, ona benzeri alimlere: "Ey alimler, sizler İslam beldelerini 

aydınlatan kandiller gibiydiniz. Şimdi neden ışıklarınız söndü. Siz ümmete yol gösteren 

yıldızlardınız, şimdi siz neden yolunuzu şaşırdınız. Siz ümeranın kapısına gidip onların 

nereden kazandıkları bilinmeyen servetinden istifade etmekten dolayı Allah'tan haya 



etmiyor musunuz?" der, sonra sırtını mihrab duvarına yaslayarak hadis rivayet etmeye 

başlardı. Süfyan da başını öne eğerek:  

Estağfirullah ve etûbu ileyh, derdi.  

SÖZ hafızlardan açılınca şöyle konuşurdu: "Kur'an hafızının halka, halifelere veya 

daha aşağıdakilere ihtiyacı olmamalı, bütün insan ona muhtaç olmalı." "Allah için 

okuyan kurralar, hudû ve huşu sahibidir. Kadılar ve devlet ricali için okuyanlar ise 

kibir ve gurur sahibidir." "Kur'an okuyan herkes, kıyamet gününde peygamberlerin 

tebliğden sorguya çekilmesi gibi, sorguya çekilecektir. Çünkü ehl-i Kur'an, 

peygamberlerin varisleridir.  

Fudayl, ilimden ve ulemadan bahsettiği konuşmalarında bazan halka, bazan da ulemaya 

yönelik sözler söylerdi. Halka yönelik sözleri şu mealde olurdu:  

Ahiret aliminin ilmi gizlidir. Dünya aliminin ilmi ise açık. Siz, ahiret alimine tabi olun ve 

dünyalık alimlerle oturmaktan sakının. Çünkü bu tip alimler sizi, gururları ve yaldızlı 

lafları ve amelsiz kuru iddiaları veya sadakat ve ihlassız amelleriyle yanıltıp fitneye 

düşürürler.  

Alimlere yönelik konuşmalarında şöyle derdi:  

Şayed ehl-i ilim olsalar, dünyaya karşı zahid olurlar, zalimler onlara boyun eğer, halk 

onlara teslim olur. Halbuki onlar, ilimlerini dünyalık insanların dünyalıklarından nasib 

almak için kullanıyorlar ve bu yüzden zillete duçar olarak insanların gözünden 

düşüyorlar. Zahidliğin alameti odur ki, zahid, ümeranın ve diğer insanların yanında 

cehaletle itham edilince kızmaz; üzüntü duymaz, aksine sevinir  

Fudayl, bid'atçilerede kızar ve şöyle derdi: "Bid'atçilerle oturup kalkan hikmetten nasib 

alamaz." Bid'atçinin yüzüne bakmak manevî körlük doğurur."  

Fudayl'e göre, masiyet ve günahlar, musibet ve elemlerin sebebidir. Nitekim Allah 

Teala, bazı peygamberlerine: "Beni tanıyan kimse, bana isyan edecek olursa, ben ona 

beni tanımayan kimseleri musallat ederim." diye vahyetmiştir. "Nitekim ben, Allah'a 

asî olduğumu hizmetçimin kötü davranışlarından ve eşeğimin bana isyanından 

anlarım."  

Allah'a giden yol, şu iki şeyin dengesiyle müstakim olur: Allah sevgisi ve Allah korkusu. 

"Allah'ı korku olmadan muhabbet yoluyla tanıyan sevgi ve şımarıklıkla helak olur, 

gider. Allah'ı sadece korku yoluyla tanıyan ise O'ndan ürkerek uzaklaşır, gider. Allah'ı 

sevgi ve korku yolları müşterek olarak tanıyanı Allah sever, kendine yaklaştırır, temkin 

sahibi yapar ve ona bilmediklerini öğretir. Allah'ı gerçek marifetle tanıyan dalaletten 

uzak olur. Ölümün derecesini ve gerçek yüzünü bilen ondan gafil olmaz."  

"Allah'a karşı muameleniz gönlünüzden ona karşı sadakatle olsun. Çünkü yükselmek 

ancak Allah'ın yükseltmesiyle mümkün olabilir. Allah bir kulunu sevdiği zaman onun 

sevgisini mahlûkatın kalplerine de yerleştirir."  



"Sevgisi, korkusu ve ölüm düşüncesi tam olan gerçek tevazua kavuşur. Gerçek tevazu, 

Hakk'a boyun eğip itaat etmek, nereden ve kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir." 

"Nefsinin değeri olduğunu zannedenin tevazûdan nasibi yoktur."  

Şayed bana: "Emiru'1-müminin yanına geliyor" denildiğinde ben sakalımı, kılık 

kıyafetimi düzeltecek olursam münafıklar defterine yazılmaktan korkarım."  

Fudayl ile Şuayb bin Harb tavaf esnasında karşılaştılar. Fudayl, Şuayb'a:  

Şu makamın senden ve benden daha kötü birilerini gördüğünü zannediyorsan, büyük 

bir musibete uğramış sayılırsın, dedi. Hasan bin Ziyad, yanına geldiğinde ona da:  

Ya Hasan! Sen Mescid-i Haram'da benden ve senden daha fena bir adam gördüğünü 

sanmıyorsan yanılıyorsun, demişti.  

Sözlerinden bazıları:  

"Bize göre kemale eren kişi, çok namaz kılan ve çok oruç tutan değil, nefsini sehavete, 

sadrını selamete erdirerek ümmete nasihat edendir."  

"Allah'tan rızaya en layık olanlar, marifet ehlidir. Allah, sadece muttakileri 

ummadıkları yerden rızıklandırır, başkalarını değil."  

"Üç şey kalbi kasvetlendirir: Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak."  

"Gönlünde bir takım arzuları bulunduğu halde ubûdiyyet iddiasında bulunan 

yalancıdır."  

"Senin Allah'tan korkman ölçüsünde, halk da senden korkar. Allah'tan korkana bir şey 

zarar veremez. Allah'tan başkasından korkana da bir şey fayda vermez."  

Nefsini azarlayarak şöyle derdi: "Neden korkuyorsun, aç kalmaktan mı? Boş yere 

korkma;çünkü sen, bu konuda çok aşağılardasın. Aç kalabilen ancak Muhammed (a.s.) 

ve ashabıdır."  

"Allah sevdiği kulunun derdini çoğaltır, buğz ettiği kulunun dünyasını genişletir, onu 

zengin kılar."  

"Gerçek fazilet sahipleri, fazilet ve meziyetlerini görmeyenlerdir." "Fütüvvet dostların 

kusurlarını hoş görmektir. Çünkü kusursuz dost arayan dostsuz kalır."  

"Kötü huylu bir abidin bana arkadaş olmasından çok, güzel huylu facir (günahkar) 

birinin arkadaş olmasını isterim."  

"Konuştuğu zaman sözünün dinlenmesinden hoşlanan zahid olamaz." "Zühdün aslı 

Allah'tan razı olmaktır."  

Bişr Hafî, Fudayl'a sordu:  



"Zühd mü daha üstün, rıza mı? Fudayl şöyle cevap verdi: "Rıza zühdden daha 

üstündür. Zira rıza halinde olan bulunduğu makamın daha yukarısını temenni etmez."  

"Gerçek sevgi, Sevgili' yi uzakta ve yakında iki cihana tercih etmektir."  

"İnsanlardan uzaklaşıp Rabbına yakın olmaya çalışan ve günahına ağlayan kimseye ne 

mutlu!"  

"Ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki, zahiren kardeş, batınen düşman olacaklar."  

"Kızdığında sana yalan söyleyenle kardeş olma!"  

"Bugün kardeşlik öldü. Eskiden bir adam kardeşinin evladlarını uzaklığına rağmen 

korur, kollar ve buluğa erinceye kadar onlara kendi evladları gibi bakardı."  

"Senden istediği bir şeyi vermediğin zaman sana kızıp darılan senin kardeşin değildir."  

Fudayl, insanlara halktan kaçıp Hakk'a sığınmalarını tavsiye eder ve şöyle derdi, 

insanlardan kaç, fakat cemaati terk etme!"  

Ehl-i sünnet hakkında:  

"Allah'ın öyle kulları vardır ki, beldeleri ve insanları ihya ederler. Onlar sünnet-i 

seniyyeye bağlı olan kimselerdir."  

Ehl-i beyt hakkında:  

"Ehl-i beytten birini gördüğüm zaman ashab-ı kiramdan birini görmüş gibi olurum." 

derdi.  

FUDAYL, insanın kalbinde bulunan huşûdan ziyadesini üzerinde bulundurmasından 

hoşlanmaz, halk için ameli riya, halk için ameli terk etmeyi de şirk sayarak: "İhlas 

Allah'ın seni bu iki beladan korumasıdır." derdi. O'na göre, "riyakarım" diye yemin 

etmek, "riyakar değilim." diye yemin etmekten daha hoştu.  

Rahmetullahi aleyh  

 

Kaynkaklar : Hılyetü'l-evliya, IX/331 vd. Sülemî, 15 Sıfatüs-safve, IX/287vd. et-

Tabakatü'l-kübra, 1/81  el-Bidaye ve'n-Nihaye, 1/347 Nefehat Terc. 87 Tezkiretü'l-

evliya, 28 vd. Vefayatü'l-a'yan. 1/126 vd. Abdülhalim Mahmud, el-Fudayl bin lyad, 

Kahire, 1972, Daru's-şa'b.  

 

Abdurrahman Gürses Hoca ile Kur'an Saatleri  

KONUŞANLAR:İsmail Lütfi Çakan, Mustafa Eriş, Ahmet Maraşlı, Abdullah Sert, 

Hasan Kamil Yılmaz 



"Kur'an Sanki Şimdi Nazil Oluyormuş Gibi..." 

 

Abdurrahman Gürses hoca, Beyazid Camii eski imamı. Bu defa, Altınoluk yazı heyeti 

olarak bu muhterem hocamızı ziyaret ediyoruz. Diyanet işleri Başkanlığı Haseki Eğitim 

Merkezi Müdürü muhterem Mahmut Özakkaş Bey'in delaletleriyle gerçekleşen bu 

ziyaret bize gerçekten Kur'an'la dolu bir insana, kısa süre de olsa refakat edebilmenin 

unutulmaz hazzını veriyor. 

40 yıl boyunca binlerce müslümana imamet etmiş, daha küçük yaşta, babasının dizinin 

dibinde Kur'an'la buluşmuş ve ondan sonra Kur'an'ı eşsiz bir hazine gibi içinde taşımış, 

onunla hemhal olmuş bir insan... 

İşte Abdurrahman Hoca. Bu, bizim için müstesna ziyaretten aldığımız notları sizlere 

imkan nisbetinde vermek istiyoruz. 

Bir yandan hocamızın hayatından çizgiler sunarken, diğer yandan Kur'an çevresinde 

bir hasbihali de nakletmeye çalışacağız. 

 

 

KUR'AN DÜNYASINA GİRİŞ 

Önce, Abdurrahman Hoca'mızın Kur'an dünyasına nasıl girdiğinden başlamamız lazım. 

Zaten bu muhterem Hoca'nın daha küçük yaştan itibaren hayatlarını, safha safha 

anlatmaları demek. Öyleyse, hocamızdan hayatları ile ilgili notlar istirham edelim. 

Abdurrahman Hoca "euzü besmele" çekiyor. "Rabbi Yessir'i okuyor ve tane tane 

anlatıyor: 

İsmim Abdurrahman Gürses. Babamın ismi Hafız Said. Babam merhum, cami imamı 

idi. Hayatı imamet ve hitabet ile geçti. 1325 tarihinde (miladi 1909) Hereke'ye bağlı 

Soğuksu köyünde doğdum. Çocuk yaşta Kur'an'ı babamdan hıfzettim. Takriben 13-14 

yaşlarımda Kur'an-ı Azîm'in hıfzı bitti. Kendi köyümde, babamın vazife gördüğü camii 

şerifte, hıfzı bitirdiğim vakti müteakip 1-2 sene kadar Ramazan aylarında teberrüken 

mukabele okudum. 

CAMİLER VE KUR'AN GELENEĞİ 

Mukabele, cemaat huzurunda cemaate karşı okunan Kur'an'dır. Ramazanda. Bu, 

İstanbul'da çok yaygın bir adettir. Asırlardan beri İstanbul'da mukabele okunur. 

Anadolu'da da vardır bu. 

Daha çok hangi vakitlerde okurdunuz hocam? 



-Namazdan evvel, namazdan sonra, gündüz. Öğle ve ikindi namazları öncesinde ve 

sonrasında. 

-Hocam, diğer İslam ülkelerinde de, bu tarz mukabeleler okunuyor mu? 

-Türklerde çok yaygın olmakla birlikte başka yerlerde de var. Ben Mısır'da bulundum 

bir müddet. Orada, İmam Hüseyin Camiinde sıra mukabelesi okuyorlardı. 7-8 kişi bir 

araya geliyor, sıraya giriyor, önce en yaşlısı okuyor, sonra sıra ile devam ediyor, sonuna 

doğru daha gençler okuyor. 

Bu arada şunu da söylemek icab eder: Camilerde sabah namazından sonra Yasin-i Şerif 

okunur. Öğle namazından evvel Sure-i Feth okunur. İkindiden evvel Sure-i Mülk 

okunur. Yatsı namazından evvel Süre-i Vakıa okunur. Cuma namazından evvel bütün 

İslam aleminde Süre-i Kehf okunur. Bunun hakkında hadîs-i şerif vardır. Bu, köylere 

kadar yaygındır. Bizim köyde bile okurduk. Halen de Sure-i Kehf'in okunduğu yerler 

vardır. Biz Bayezid Camiinde de devam ettik. Ayrıca bazı camilerde vakfiye icabı olarak 

hatmi şerifler okunurdu. Mesela Bayezid camiinin iki tane hatm-i şerifi vardı. Bu, cuma 

gününe mahsustu. Cuma namazından bir-bir buçuk saat evvel başlar, ezana kadar 

okunurdu. 

Vaaz yoktu. Cuma namazından evvel Kur'an okunurdu eskiden. Bu, caminin 

vakfiyesinin şartlarındandı. 

Bayezid Camiinde, vakfiye icabı senede iki hatm-i şerif yapılırdı. Muayyen bir vakitte 

başlar, muayyen bir vakitte biterdi. Mesela bir tanesi, Kadir'den evvelki cuma günü 

iner, diğeri de hatırımda yanlış kalmadı ise Rebiulevvel ayının haftasında, yani Veladet 

Kandilinin haftasında inerdi. Bitince yenisi başlardı. 

ABDURRAUF HOCA'DA "TALİM" OKUMA GÜNLERİ 

Hoca, Kur'an geleneği ile ilgili bu açıklamalardan sonra, hayatım anlatmaya yeniden 

devam ediyor: 

- İki sene mukabeleden sonra Hendek'e gittim. 15 yaşlarındaydım. Hendek'te camii 

şeriflerde sure okuyorum. Tabiî gençlik var. Okuma hevesi var. Abdurrauf Hoca diye, 

bir hocaefendi vardı. Mübarek bir zat. Rahmetullah-i aleyh. Bir çok hoca efendi, 

kendisinden besmele çekmiş. Camilerde beni dinleyince, eniştem olan Yeni Cami imamı 

Hoca Osman Efendi'ye "Bu çocuğun istidadı var. Buna talim okutayım" demiş. Benim 

ağzım düzgündü. Talimim de iyi idi. Çünki babam ehl-i Kur'andı. Fakat tabi talimi 

başından sonuna kadar okumak usuldendir. Abdurrauf Efendi, bu tarihte mahkeme-i 

şer'iyyede aza idi. 

Aynı zamanda Rüştiye mektebinde Gülistan okuturmuş. Uzun boylu, insan güzeli bir 

zat. Dihyesi de size benzerdi. (Abdurrahman Hoca burada, sohbetimize iştirak eden 

Büyükçınar Hoca'yı gösteriyor tebessümle) Yukardan kalkıp mahalleden geçtiği zaman 

herkes ona hürmet ederdi. 



Orada, çarşıda 3 tane cami var. Cemaat her sabah cami değiştirir. O sabah bu cami, 

öbür gün öbür cami, ertesi gün öbürküsü, böyle cami değiştirirler. Bu oraya mahsus bir 

adet de değil. İslamî bir rükündür. Çünkü bir kimse, bir caminin içerisinde, aynı yerde 

namaz kılmayı itiyad edinirse bu mekruhtur. Diğer camilerin sevabından da müstefid 

olmak gibi düşünceleri vardı. Cami değiştirmenin manası bu. 

-Bir hocayı takip etmek gibi bir düşünceyle değil sadece öyleyse hocam? 

- Hayır. Kasabanın şark tarafında Yeni Cami, orta tarafında Orta Cami, aşağıda batı 

kısmında da Ulu Cami vardır. O, Yeni Cami'ye gelir, ben de oraya giderim. Sabah 

namazından sonra okutur. Ertesi gün Orta Cami'ye gelir. Ben de oraya giderim. Orada 

okuruz. Üçüncü günü de Ulu Camide okuruz. Hoca bir sayfadan fazla dinlemez. Azami 

bir sayfa dinler. Böyle ağır bir şekilde okuduk. Bir misal vereyim: "Allahüekber" 

üzerinde on gün on beş gün çalıştık. Talim böyle okunur. Besmelesi, tekbiri, tahmidi 

hepsi böyle uzun. Ondan sonra "Vedduha"dan aşağıya iner. Sonra tekrar çıkar. Tekrar 

iner, tekrar çıkar, pişirir. "Amme" suresini okur, ondan sonra Düha, sonra 

"Fatiha"dan, yukarıdan başlar. Bu talim çok mühimdir. Öyle okunduğu zaman hayat 

boyu devam eder. şimdi "selamünaleyküm, aleyküm selam". Şöyle-böyle gelişigüzel, 

bana ver de gideyim" diyorlar. 

"Hoca, efendi ben geldim. Okumaya" 

"İyi, hoş geldin. Ne okuyacaksın?"  

"Talim okuyacağım." 

BİZİM USULÜMÜZDE REDDETMEK YOK 

Bizim usulümüzde kimseyi reddetmek yok. 

"Peki, buyrun gelin bakalım." Ya gider ya kalır, belli olmaz. Alnında yazı yok ya. Gelir 

ertesi gün bulursan al. İki gün gelir, beş gün gelir, bir hafta gelir... Bazen üç ay, beş ay, 

hatta altı ay gelir okur. Ondan sonra bir daha görünmez. Müsade de istemez. Şimdi 

böyle.. Yine de ben kimseyi reddetmem. Çünkü vaziyet öyledir. İhtiyaç var. Zarar yok, 

fayda var. Bir Fatiha'yı öğrensin, kârdır. Biz ondan bir şey beklemiyoruz. Bizim 

meselemiz niyet meselesi. Bizim niyetimiz hayırdır. İsterse bir besmele öğrensin, bir harf 

öğrensin. 

"Men allemenî harfen, fekad seyyara nî abden" Hazreti Ali'ye isnad ediyorlar. "Bir 

kimse bana bir harf öğretirse onun kölesi olurum" buyurmuştur, Hazreti Ali. şimdi bir 

harf olsun isterse, biz onu kâr sayıyoruz. 

ABDURRAUF HOCA HEP FATİHALARIMDA 

Velhasıl, Abdurrauf Hoca merhumdan çok şeyler öğrendim. Namazdan sonra onu 

mutlaka hatırlarım. Çünkü onların hizmetleri de Allah rızası içindi. Para-pul hiç öyle 

maddi bir şey yok. Bana söylemiştir zaten, hocam, "Ben senden bir şey beklemiyorum. 



Sadece bir fatiha ile hatırla yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden" demiştir. Her 

zaman o fatihayı ismini yadederek gönderiyorum. 

İSTANBUL VE FEHMİ EFENDİ 

Talimden sonra bir kaç sene Hendek'te kaldım. Sonra da İstanbul'a gelerek medreseye 

girdim. Medreselerde okuduktan sonra gene Hendek'e döndüm. Hendek'te birkaç sene 

okuduktan sonra 1934 senesinde tekrar İstanbul'a döndüm. Bir müddet Üsküdar'da 

ikamet ettim. 5-6 sene. İşte o müddet zarfında, Üsküdar'da, Selimiye hatibi meşahir-i 

huffazdan, üdebadan, Allah rahmet eylesin - Fehmi Efendi hazretlerinden kıraat 

okudum. Fehmi Efendi merhum, 55-60 sene, vefatına kadar vazife görmüştür. 

HER BİRİ EDEB ÖRNEĞİ 

- O devreden hatırladığınız başka isimler var mı hocam? Hocalardan? 

- Çok, hangisini söyleyeyim? O zaman Fehmi Efendi, hattat Necmeddin Efendi, 

Boyabatlı Mustafa Efendi, Atik Valide Camii imamı, Yeni Cami İmamı o gibi zevat. 

İstanbul'da Fatih imamları Bekir Efendi, Rasim Efendi başta, ondan sonra Aksaray 

Camii imamı Kamil Efendi v.s... Hepsi büyük hocalar... Yalnız bir edeb var hepsinde.. 

Tamam mukri durumunda, yani talebe okutacak seviyede olmalarına rağmen herkes 

başkasına havale eder. "Git Rasim Efendi'den talim oku" der. "Kamil Efendi'ye git" 

der. Öyle idi. Hürmeten ve edeben. 

40 YIL BİR GÜN GİBİ 

Velhasıl Fehmi Efendi'den okumaya başladım. Üç sene devam ederek kıraati bitirdim. 

Ondan sonra 1938 senesi içerisinde Fatih'e geçtim. Orada otururken vazife meselesi 

çıktı. Edirnekapı Mihrimah Camiine imam oldum. 

-İlk vazifeniz miydi İstanbul'da? 

- Evet. m1938'de resmen. Fakat aynı zamanda Teşvikiye Camiinin münhal olan imamati 

için müsabaka imtihanına girmiştim. Her ikisinde de önde gelmişiz. Beyoğlu Vakıflar 

Müdürü beni illa ki Teşvikiye'ye götürmek istiyordu. Cerbezelif bir adamdı. Yazdı, çizdi 

sonunda Mihrimah Camiinde vazifeye başladığıma bir ay olmadan Teşvikiye'ye geçtim. 

1939 senesinde Teşvikiye Camiinde vazifeye başladım. 1944 senesine kadar orada 

kaldım. 1944 senesi, 22 mayıs bir perşembe günü, ikindi namazına Beyazıt'a naklen 

geldim ve vazifeye başladım. 6 Haziran 1979 senesinde emekli olarak ayrıldım. 36 sene. 

öbür tarafta da beş sene. 40 sene yapıyor. 40 sene bir şey değil. Geldi geçti ilk gün gibi. 

İSLAM CEMAATI HEP HAYIRDIR 

Beyazıt Camiisinde vazifeye başladığım sene ve müteakip senelerde gördüğüm 

cemaatten, imamlardan, hatiplerden, vaizlerden, müderris ve müftilerden hiçbiri şimdi 

dünyada yok. Hepsi rahmet-i Rahman'a intikal etmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. 



Orada iken aynı zamanda talebe okuttum. O zaman sadece Nuru-osmaniye'de Kur'an 

kursu vardı. Başka yoktu. Biz başladık, devam ettik. Orada okuyanların isimlerini bile 

bilmiyorum. Yolda görsem tanımam. Çoğu emekli olmuş, çolukları çocukları olmuştur. 

- Hocam, bu uzun hizmet döneminizde İstanbul'daki cemaatin durumu neydi? Artması, 

azalması, kalitesi, dini hizmetlere ve dine bağlılık açısından... 

-Cemaat o zamanda böyledir demem. Bunu yapmam. Cemaat cemaattir. Cemaati 

islamiyyedir. Hepsi hayırdır. 

REİS-İ KURRA'LIK MÜESSESESİ 

-Hocam, rels-i kurralık diye bir müessese var. Bu konuda bilgi verebilir miydiniz? 

- Reis-i kurra'lık, bildiğim kadarıyla kıdeme tabidir. İlm-i kıraati okuyup icazet alan bir 

kimse, tarihen kıdemli ise o reis-i kurra olur. İtibari bir şeydir. Müftülük falan 

karışmaz. Kurra'nın kendi içerisinde yürüyen bir mekanizmadır. Tayinle gelmez. 

Bilinir ki, kimin kıdemi varsa o gelir, oturur. Mesela Sakıb Efendi vardı -Allah Rahmet 

eylesin- Eyüb Camii Şerifinin imam-ı evvel ve hatibidir. Sakıb Efendi, babası, dedesi, 

dedesinin babası, 7 ceddi, benim kitabımın kenarında yazılıdır ki 7 ceddine kadar 

reis'ül-kurra olarak gelmişler. Sakıb Efendi'ye yetiştik. Sakıb Efendi vefat ettikten 

sonra araştırma yaptılar. Şimdi hatırıma gelmedi, mübarek bir zat vardı, o kıdemli imiş. 

Beyazıt Camisinde Münir Dede vardı, onun hocası idi. O reis'ül kurra oldu. 

Fakat çok geçmeden vefat etti. Ondan sonra Hamdi Efendi oldu. Varnalızade Sultan 

Selim Camiinin imamı, kıymetli bir zat idi. O da vefat etti, bir müddet Ali Efendi reis'ül-

kurra oldu ve böylece bu iş bitti. Bilen de kalmadı. 

TOPKAPI VE KUR'AN TİLAVETİ 

- Hocam, Topkapı Sarayı'nda bir Kur'an tilaveti var. Yavuz Selim'den beri okunan. 

Zatialiniz de, yeniden ihyası sırasında görev aldınız. Buradaki hislerinizi anlatmak ister 

miydiniz? 

- Hissi ifade etmek çok zor bir şeydir. Tabiî hissiyet işe göre kendini belli eder. Güzel bir 

şey Kur'an okunması. Bir ara yeniden ihya edilmek üzere başlandı, Sonra tekrar 

bırakıldı. 

KUR'AN İLE YAŞAMAK NASIL BİR ŞEY? 

- Hocam, size bir de Kur'an ile yaşamak nasıl bir şey, diye sormak istiyoruz. Bütün 

hayatınız Kur'an ile dolu. Çocukluğunuzdan itibaren Kur'an ile haşır neşir olmuşsunuz. 

Kur'an'ın bir temizlik gerektirdiğini biliyorsunuz. Böylece bir temizlik disiplini söz 

konusu. Sonra onun muhtevasını düşünüyorsunuz. Bu, insana çok farklı bir hassasiyet 

verir gibi geliyor bize. Bu konudaki duygularınızı; yaşadığınız şeyleri lütfeder miydiniz? 



- Şimdi efendim, Kur'an-ı Azimüşşanı okumak isteyen kimsenin riayet etmesi lazım 

gelen şartlar vardır. Okuyan için de vardır, dinleyen için de. Ben besmeleyi çektiğim 

zaman, "şimdi Allah'ın kelamım okuyorum" diye düşünmem lazım. 

Evvela, Kur'an-ı Kerim'in elaz-ı celîlesinin hususiyetlerine riayet etmek lazım: Tecvid 

meselesi. Başta buna riayet edecek. Ondan sonra manasını biliyorsa ne güzel, manasını 

düşünecek. Manasını bilmiyorsa, manasını biliyor gibi, onun manevi varlığı içerisinde 

farz edecek kendisini. Tecellisini düşünecek. Kur'an Kelamıdır. Allah'ın kelamını 

okuyan kimse, ne okuduğunu düşünürse tecellisi olur. Sanki Kur'an, şimdi nazil olmuş 

gibi farz edecek. "Bir Kur'an okudum. Cemaate şöyle tesir etti. Şu makamdan okudum, 

bu makamdan okudum.. Cemaat beğendi mi, beğenmedi mi" diye düşünmeyecek. 

Bunları düşünmeye başladığı zaman Kur'an okur, aklı başka yerde olur. Bu olmayacak. 

Sonra dinleyenler de öyle. Cemaat, şimdi türlü türlüdür. 

Kimisi okuyan kimsenin makamları nasıl yaptığım düşünür, ne musikîden haberi var, 

ne tecvidden, tilavetten. Ümmidir yani. Ancak bir şey var ki, o hepsinin üstünde gelir. O 

da "Bu Allah'ın kelamıdır" diye kendisini verdi mi, bakarsın, buradan damlalar iner. 

"Niye ağlıyorsun" diye sorsan, bir şey bilmez. Ama "Bu okunan Kur'an'dır. Onun için 

ağlıyorum" demek ister. Kimisinde ise bunun hiçbirisi yoktur. Uyuklar. Kimisi de 

büyük bir tesbih alır, şak şak şak, onu çeker. Hülasa edeyim, bu sözleri: Kur'an gaflet 

ile okunmayacak. Okuyan kimse uyanık olacak, dinleyen de öyle olacak. O zaman tesiri 

başkadır. 

HASEKİ'DE 11 YIL 

- Hocam, bu arada Haseki'deki görevinizden de biraz bahseder miydiniz? 

-Haseki'de, elhamdülillah, 11 seneyi doldurduk. 11 seneden beri burada tedrisat vardır. 

Tedrisat iki kısımda yürüyor. Ulûm-i islamiyye ve kıraat. Ulûm-i islamiyye bellidir. 

Tefsir, Hadis, Fıkıh okunuyor. Allah daim etsin. İlm-i kıraat kısmı da 3-5 ay farkla 

açılmış. Nasib olursa bu Ramazan bayramından sonra dördüncü devre başlayacak. 

Beher devre üç senedir. Üç sene olmak üzere üçüncü devreyi bitirdik. İlm-i Kıraat 

müstakil bir ilimdir. Bu ilmin sahiplerinin hepsi rahmete ermiş hocalarımız. Fabrika 

kapanır ise, mevcut olanlar çabuk biter. Hoca efendiler, rahmet-i Rahmana intikal 

edince, mevcut olan kimseler birer ikişer eksildikçe bu işi bilen kimse kalmamış oluyor 

idi. bu raddeye gelmiş iken yani ilm-i kıraatin nasıl bir ilim olduğunu bilen bir kimsenin 

hemen hemen kalmayacağı bir zamanda Cenab-ı Hak murad etmiş ve burada yeniden 

ihyasına başlandı. İlm-i kıraatin ne olduğunu bilen bir cemaatin olması lazım. Bu farz-ı 

kifayedir. Hepsi terkederse, herkes mes'ül olur. şimdi elhamdülillah bu mes'uliyet 

kalkıyor. 1.2. ve 3. devrede mezun olanlar aşağı yukarı 56 kişi oldu. 

-Hocam, burası açılmadan önce rahmetli Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi 

Ankara'da bir sene gibi bir süre başlangıç yapmıştı galiba. 



-Ben açtırdım onu da. Daha sonra hastalandım. O yüzden Mehmet Rüştü Efendi'ye 

devrettim. Burada da onunla beraber başladık. 1. Devreyi beraber bitirdik. 2. devrenin 

basında Rahmet-i Rahman'a intikal etti. Allah rahmet eylesin. 

KUR'AN VE MUSİKÎ 

-Hocam biraz önce, Kur'an dinleyen cemaatten bahsederken, bir kısminin sadece 

musikîye itina gösterdiğini söylediniz. Acaba, eskiden de kıraat ile musikî arasında bir 

ilişkisi var mıydı? Bir köprü kuruluyor muydu? Kur'an okuyucuları, musikî bilgisi 

almak gibi bir lüzum hissediyorlar mıydı? 

- Kur'an-ı Kerim, eski tabirle, efradını cami ağyarını mani olarak nazil olmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'in, tabir caizse, ilahi olan musikîsi de kendisi ile beraberdir. Nedir o? 

Tecvid Medler şöyle çekilecek, ihfa böyle olacak. İdğam şöyle olacak. Bunlardan başka 

her harfin mahreci vardır. Sıfatları vardır. Özelliği diyorlar şimdi. Bütün bunlar, tabir 

caizse, Kur'an'ın musikîsidir ve bunlar ile beraber nazil olmuştur. Şimdi insanların icad 

ettiği musikî aletleri aleyhinde konuşmuyorum. Ancak şunu iyi anlamanızı isterim. 

İnsan ya talimle, ya da şevki tabiî ile, musikîyi, bazı makamları öğrenir. İşte öğrendiği 

bu musikî ile, Kur'an'ın hususiyetlerini muhafaza ederek, o musikîyi, makamları vs.' yi 

hakim değil de mahkum bir şekilde, Kur'an'a tabi olarak, nazil olan şeyleri bozmamak 

şartıyla, riayet etmek şartıyla yaparsa, eh, ma fi zarar. Zarar yok. Ama ben şimdi, o 

makamdan gireceğim, bundan çıkacağım. Haa ha, hi hi, ho ho derse o zaman ne oldu? 

Bu, Hazret-i Kur'an'ı Allah kelamını , insanların uydurduğu bir şeye teslim ve tabi kılıp, 

sürüklemek olur ki, bu caiz değil, haramdır. Çünkü öyle yaptığımız zaman hurufat-ı 

Kur'aniye sarsılır, mahrecinden çıkar, zıvanadan çıkar. Ben musikî biliyorum" diyen, 

hakikaten musikî bilen musikişinasları gördük. Kur'an okuyamıyor. Sözün özü, musikî 

hakim değil, mahkum olmalıdır, tabi olmalıdır. 

KUR'AN OKUMADA İFRAT VE TEFRİT 

Hoca burada değişik örnekler veriyor. Makamları anlatıyor. Kur'an okuyuşun kendine 

has özelliklerim anlatıyor. Kur'an'ın herhangi bir şarkıdan farkını anlatıyor. Sonra 

Kur'an okumada ifrat ve tefrit konusuna geliyor söz. Hoca bu konuda da şunları 

belirtiyor: 

- Kur'an okuyuşunda ifrat makbul değil. Tefrit de makbul değil. Eskiden ifrat ile 

okuyanlar vardı. Talim okur gibi. İfrat ile okumak, huzur-ı cemaatte makbul değil. İfrat 

ile okuyan, talim okurken bunu yaparsa caiz. Ancak daha sonra okuyuşunu hal-i itidale 

çevirecek. İmam Cezeri de bunu söylüyor: 

"Tekellüf yok. Sıkıntılı okumayacak. Sıkıntılı okumak sıkıntı verir. Aşağıya da 

düşürmeyecek. Yani ifrat île tefrit arasında, hal-i itidale getirerek okuyacak." 

İstanbul, kıraat için mihenk taşıdır. Burada tenkid vardır. Tenkid olacak, tenkid edecek 

adam olacak. Burada İstanbul'da bu var. Yerinde olmak şartıyla tenkid iyi şeydir. 

Mesela ben ifrat ile okuyorsam, bu tenkid edilir. Benim de kulağıma gelir, düzeltirim. 

Fatih İmamı Rasim Efendi, konuşurken de tecvid ile konuşurdu. Hatta bir latife 



anlatılır. Enderüni İsmail Efendi "Ra" çıkarırken uzaktan duyanlar tayyare geçiyor 

sanırlarmış. Bu ifrattır. Bunu ancak talimde kullanmak uygun olur. Normal okuyuşta 

ise itidal sahibi olmak lazımdır. 

-Hocam son olarak bir hususu öğrenmek isterdik. Zati aliniz tekkelerin açık olduğu 

döneme yetiştiniz. O döneme ait, tekkelerin faal olduğu döneme ait hatıralarınız var mı? 

- Hepsini unuttum. 

Sohbetimiz böyle noktalanıyor. Abdurrahman Hoca'nın elini öperek ayrılıyoruz. 

Kur'an'ın, yüzünü nurlarla aydınlattığı bir insanı görmenin mutluluğu içindeyiz 

hepimiz. Kur'an'ın güzelleştirdiği bir insanı görmenin... 

 

Ali Yakub Hocamız geçen sayımızda neşredilen sohbetlerinde, tavzihi gerekli bazı 

hususların bulunduğunu bildirdiler. Konuşma metninin teypten çözülüşü sırasında 

vuku bulduğunu sandığımız, tavzihe muhtaç hususları Hocamızın münasip gördükleri 

şekilde düzeltiyor kendilerine yeniden sıhhat ve afiyet diliyoruz. 

1) Röportajda "Sırplar Türktür" şeklinde bir ifade anlaşılmaktadır. Halbuki burada 

vurgulanmak istenen şudur. Sırplar, oradaki müslümanlar için'o türktür" derler. Hatta 

Hicazdan bir müslüman gelse ona da "onye puhşin", "O Türk'dür" derler. Burada 

Türklükden kasıt müslümanlıktır. 

2) Röportajda benim Rusça bildiğim kanaatini uyandıracak şekilde bir ifade 

geçmektedir. Halbuki ben Rusça bilmem. Fakat Islav dillerinden birini bilen diğerlerini 

de az çok anlayabilir. İşte Kahire Üniversitesi kütüphanesinde memur iken 

kütüphaneye gelen Rusça kitapların konularını tesbit edecek kadar bu dili anladığımı 

ifade etmek istemiştim. 

 

Akşemseddin'den Fatih'e  

Bir Allah Dostundan Bir Cihan Pâdişahına Öğütler 

 

İstanbul'un feth'iyle ilgili çalışmalar Rumeli ve Anadolu'daki Osmanlı şehir ve 

kasabalarında geceli-gündüzlü devam ediyordu. Fakat Gelibolu ve Edirne'deki 

çalışmalar hepsinden fazla idi. Geliboluda yeni yeni gemiler tezgahlara konuyor, zırhlı 

gemilerin yapılmasına da özen gösteriliyordu. 

Edirne'deki hazırlıklarla bizzat genç padişah meşgul oluyordu. Harb hazırlıkları gece 

uykularını kaçırıyordu. Planlar harita üzerinde hazırlanıyor, toplar döktürülüyordu. 

23 Mart 1453 Cuma günü Edirne'den hareketle 6 Nisan 1453 günü Istanbul'a gelindi. 

Evvela padişahın sulh teklifini Mahmut Paşa Bizans'a iletti. Sonuç alınamayınca 6 Nisan 



1453 günü muhasaranın başladığı ilan edildi. Kara surları Ayvansaray'dan Yedikule'ye 

kadar kamilen sarılmıştı. Padişahın karargahı Edirnekapı civarında idi. Galata 

sırtlarına da bir miktar kuvvet konmuştu. 

12 Nisan günü Gelibolu'dan hareket eden 150 parçalık donanma Beşiktaş ve Salıpazarı 

önlerine geldi, ilk hücum emri 18 Nisan'da verildi. Çünkü daha önce başlayan top 

atışları surlarda gedik açmış, çukurlar birazcık doldurulmuştu. 

20 Nisan günü önemli bir hadise cereyan etti. Bir kaç geminin Bizans'a yardım 

ulaştırmak üzere olduğu haberi padişaha ulaştırıldı. II. Mehmed atına atlayarak deniz 

kenarına indiğinde yüklü dört yelkenlinin gelmekte olduğunu gördü. Üçü Cenevizlilere, 

biri de imparotora ait olan bu gemilerin içi erzak, mühimmat ve asker dolu olsa gerekti. 

Hatta bu gemilerde top, tüfek gibi çok miktarda silah da olmalıydı. 

Gemileri Zeytinburnu civarından seyreden Padişah bunların limana girmesine mani 

olunmasını Donanma Komutanı Baltaoğlu Süleyman Bey' e emretti. Bunun üzerine 

nöbetçi gemilerle, donanmadan gelen bir kaç gemi bu yelkenlileri karşıladı, aralarında 

çarpışma oldu. Çıkan şiddetli rüzgar yelkenlilerin Yenikapı limanına sığınmalarını 

kolaylaştırdı. Yardıma gelen bu gemiler geceleyin yanlarına gelen Bizans gemileri 

kılavuzluğunda Haliç'e girmeyi başardılar. 

Gemilerin Bizansa yardım ulaştırmasına mani olamayan Baltaoğlu Süleyman Bey, 

olaydan çok müteessir olan Padişah tarafından vazifeden azledildi. 

Bizanslılar durumu kendi lehlerine değerlendirerek, gönderdikleri bir elçiyle Padişahı 

sulha ikna edebileceklerine dair umutları sevinmelerine, adeta şımarmalarına sebep 

oldu. 

Osmanlı karargahında da harbe taraftar olanlarla olmayanlar arasındaki mücadeleyi 

bu olay hareketlendirdi. Padişah divanı toplayarak tekliflerin münakaşasını yaptı. 

Çandarlı Halil Paşa öteden beri savunduğu savaşa devam edilmemesi fikrini ileri 

sürmesine rağmen, Molla Gürani, Akşemseddin ve Zağanos Paşa'nın fikri harbe devam 

edilmesiydi. Padişah bunların fikrini kabul ederek sulh tekliflerini red ve harbe devam 

kararını aldı. Bu karar orduda yeniden canlanmaya ve ruhen takviye olmaya sebep 

oldu. 

Burada Akşemseddin'in talebesi Genç Padişaha gönderdiği bu olayla ilgili mektubunun 

lisan-ı aslisi ve sadeleştirilmiş şeklini vermekte fayda mülahaza ediyoruz. 

 

Tahiyyat-ı zakıyat ve teslimat-ı safiyyat Iblağ kılmaktan sonra; 

Cenab-ı Kerîme maruz oldur ki: Bu hadis ki, ol gemi ehlinden oldu, kalbe hayli tekessür ve 

melalet getirdi, bir fırsat görünür idi, fevt olduğuna gayretler geldi. 

Biri gayret-i din ki; kafirler ferah olup şematet-i a'da olundu. 



Ve biri bu ki: Mübarek vücüdunuza noksan rey ve adem-i nefaz-ı hüküm nisbet olmak, 

Ve biri bu ki: bu zaîfe adem-i isticabet-i dua nisbet ve tebşirimiz gayri muteber olmak ve 

dahi mahzur çok. 

Imdi, müsahele ve rıfk gerekmez. Bunun gibi babda istiksa idüp, kimden bu tehallüf ve 

adem-i ikdam oldu, bilip ukubet-i azime gerek -azl gibi, tazir-i şedid gibi- Eğer olunmaya, 

yarın birgün kal'aya hücum edecek ve hendek doldurmalı olacak, tehavün ederler. Bilirsiz, 

ekseri yasak müslümanıdır, Allah içün canım ve başım koyan azdan azdır. Meğer ki bir 

ganimet göreler canlarını dünya içün od'a atarlar. 

İmdi, mercuv ve mütevekki olan, cidd ü cehd bikadr-i istitaa hem fiilen, hem emren ve 

hükmen ve kavlen idesüz. Ve bunun gibiye raci olanı bir merhamet ve rıfkı az olana 

buyurasız, teşdid ve tağlizide, kema yenbaği, Kal'Allahü Teala: 

"Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla savaş, karşılarında çetin ol. Onların yeri 

cehennemdir. O ne kötü dönüş yeridir. (Tevbe IX/73) 

Bir aceb nesne vaki oldu, melaletle otururken Kur'an-ı azime tefe'ül itdik, Sultan-ı Sadat 

Ca'fer-i Sadık işareti üzre bu ayet geldi: 

"Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da -kafirlere de- kendileri içinde ebedi 

kalıcı olmak üzere cehennem ateşini va'd etti. Bu onlara yeter. Allah onları rahmetinden 

koğdu. Onlara bitip tükenmeyen bir azab vardır. (Tevbe IX/68) 

İmdi, evvel varmayanların batını müslüman değildir.Hükm-ü müna-fikıynde kafirlerle 

azab-ı cehennemde mukim olmakta beraberdir demek işareti düştü. 

Bes, teşdid-i maslahat göründü, himmet idesiz, akıbet hacaletle inkisarla gitmeyevüz, belki 

ferah ve mansur ve muzaffer gidevüz. -Bi avni'llahi Teala ve nusratihi, amin.- 

İmdi, gerçi "el-abdü yüdebbiru V'Allahü yukaddiru" kaziyyesi sabittir. el-hükmü lillah. 

Velakin elinden geldikçe cidd ü cehdi kul taksir etmemek gerekir. Rasulullahın ve 

ashabının sünneti budur. Ve dahi melaletle biraz Kur'an okuyup yatmak vaki oldu. Şükür 

Allahü Tealaya envai vecihe lütuflar idüp beşaretler oldu ki, çok zamandır anın misli 

olmadıydı. Teselli-i tam hasıloldu. Ve bu sözleri söylediğimiz hazretinize, fudul kelam 

addolmaya! Sevdiğimizdendir Hazretinizi." 

Topkapı Sarayı Arşivi No: 5584 

 

 

SADELEŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ 

Saf ve tertemiz selamları ulaştırdıktan sonra Cenab-ı Kerime arz olunur: Gemi ehlinin 

kusurundan olan şu olay kalbe kırgınlık ve sıkılma getirdi. Görünen fırsatın 

kaçırılmasına üzüldük, sebepleri: 



Birincisi; Din gayreti ki, kafirler ferah buldu, düşman şımardı. 

İkincisi; Sizin idari hususlarda reyinizin yetersiz hükmünüze geçersizlik nisbet 

olunması, 

Üçüncüsü; Bizim duamızın kabul olunmadığı ve müjdemizin muteber olmadığı 

zannedilmesi ve başka çok mahzurlar. 

Öyleyse yumuşak tavır iyi olmaz. Kim uyumsuzluk etti, kimin ihmali varsa araştırılmalı, 

şiddetle cezalandırılmalı -azl ve tazir gibi- Böyle yapılmazsa kaleye hücum ve hendekleri 

doldurmak gerekince önemsemezler. Bilirsiniz, çoğu yasak müslümanıdır. Ganimet 

görseler canlarını dünya malı için ateşe atarlar, ama Allah için canını ve başını koyan 

azdan azdır. 

Umudumuz imkan ölçüsünde gerek fiilen gerek emir vermek ve hükmetmek hususunda 

ciddi ve gayretli olmamızdır. Aynı şekilde ihmalkar davrananları cezalandırma işini 

merhameti ve insafı az olan birine bırakınız, gerektiği şekilde cezalarını infaz eylesin. 

Allah Teala buyuruyor: 

"Ey Peygamber kafirlerle ve münafıklarla savaş, karşılarında çetin ol. Onların yeri 

cehennemdir. O ne kötü dönüş yeridir. (Tevbe IX/78) 

Bıkmış ve usanmış olarak otururken Kur'an-ı Kerimi araştırdık. Caferi Sadık (r.a.) 

işaretiyle şu ayet (aklıma) geldi. 

"Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da -kafirlere de kendileri içinde ebedi 

kalıcı olmak üzere- Cehennem ateşini va'd etti. 

Bu onlara yeter. Allah onları rahmetinden koğdu. Onlara bitip tükenmeyen bir azat 

vardır. (Tevbe IX/68) (Düşman üzerine) önce gitmeyenlerin batını müslüman değildir. 

(Münafıktırlar) Münafıklar da cehennemde kafirlerle beraber yanacaklardır. 

Maslahat icabı himmetinizi alî tutun. Sonunda kalbi kırık ve utanarak gitmeyelim. 

Aksine ferah, mansur ve muzaffer olarak gidelim -Allah'ın yardımıyla- 

Gerçi "Kul tedbîrim alır, Allah takdir eder" kariyesi sabittir. Hüküm Allah'ındır. 

Ancak kul ciddiyet ve çalışmada kusur etmemelidir. Rasulullah ve ashabının sünneti 

budur. Yine kalbi kırık biraz Kur'an okuyup yattım. Allah'a şükür, çok zamandır 

olmayan müjdeler oldu. Tam teselli hasıl oldu. Hazretinize söylediklerimiz fuzuli kelam 

sayılmasın, sevdiğimizdendir." 

Netice malumdur. 

 

İKİNCİ MEKTUP 

Akşemseddin daha sonraki zamanlarda da gerek şifahi, gerek mektubi irşadlarıyla 

Fatihi yalnız bırakmamış, gerek manevi tekamülde, gerekse devlet idaresinde ona yol 



göstermiştir. Samiha Ayverdi'nin ifadesiyle "fatih şu cihetten talihli bir insandı ki, bir 

cihangir olmasına rağmen elini öpeceği bir üstadı, karşısında nazlanıp sesini yükseltse 

"Hizaya gel!" diyecek bir efendisi vardı. Diğer cihangirler fütuhat ve istidatlarına 

rağmen terkipsiz malzeme olmaktan kurtulamamışken Fatihin manevi terbiyesinde nefs 

kontrolü şart kılınmış" ve Fatih ayrı bir yere sahip olmuştur. Fatih de "Bu ferah 

ki,bende görürsüz, yalnız Bizans Fethine değildür Akşemseddin gibi bir aziz benim 

zamanımda olduğuna sevinirim" demiştir. 

Ömrünün son demlerim göynük'te geçirmiş Akşemseddin'in Fatih'e yazdığı bir 

mektubunu da mütalaalarınıza arz ediyoruz. 

Arza maruz budur ki; lütfedip rahat-ı dünyevi rahat-ı uhreviye nisbet bimenzil-i ademdir. 

Ve lezzet-i cismani, lezzet-i ruhaniye nisbet la şeydir. La şey olan şeye iltifat itmeyesüz. 

Eşeddi bela Enbiyaya badehu Evliyaya ve badehu hulefayadır. 

Enbiya ve evliya silkinde münselik olduğunuzu nimeti azime bilip hiç bir beladan 

müteellim olmayasız, belki mütelezziz olasız, ki Kelamullah da usr-i vahidyüsreyn arasında 

vaki olmuştur. İnşallah akreb zamanda usreyne müntehi olup her tarafta a'da makhur ve 

zelil ola. Ve ol ahidler ki, Bari Tealaya bu fakir yarımda vaki olmuştur. Zinhar ve zinhar 

anın nakzindan hazer edesiz. Ta ki her zamanda mansur ve muzaffer olasız. 

Hiç ahdsiz gelme, ahdin nakzetme. Memleketin ahvali sizin ahvalinize tabidir. Zira Selatin 

memlekete nisbet ruh gibidir. 

Bedene nisbet her nesne ki bedende zahir olur. Bilhakıka ruhun eserlerindendir. Siz sizi 

sair halk gibi zannetmeyesiz. Islah-ı memleketten gayri nesneye iştigal getirmeyesiz. Ve 

fakirin bu tarafa gittiğine mübarek batırma gubari mu gelmeye ki valideyn bir nice kerre 

mektup göndermekten sonra adam göndermişler. Anların maşım tahsil etmek içün geldük. 

Umuttur ki birkaç gün bu rızasun alup devamı devlet ve izdiyadı haşmet duasını meşgul 

olavuz. 

Eğer huzur-ı surimizde maksud otursa inşallah ya bize anda oluruz, ya Padişah gele. 

Diyar-ı Arabi varub böylece feth edevüz. Amma Türkmenden gafil olmayasız, önünde ip 

salıvermeyesiz, bilmiş olasız. 

Ed'af-uI İbad Muhammed-ü1 Fakir Topkapı Saray Arşivi No: 5862 

 

İKİNCİ MEKTUBUN SADELEŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ 

Dünya rahatı ahiret rahatına nisbetle yok gibidir. Cismani lezzet, ruhani lezzete nisbetle 

bir hiçtir. Hiçe iltifat etmeyiniz. Belaların en şiddetlisi Enbiyaya, sonra evliyaya sonra 

Halifeleredir. Enbiya ve Evliya yolunun yolcusu olduğunuzu en büyük nimet bilip hiç 

bir beladan elem duymayınız, aksine lezzet alınız. Kur'an-ı Kerim'de "bir zorluk" iki 

kolaylık arasında geçer. İnşallah yakın zamanda zorluklar bitecek, her tarafta 



düşmanlar hakîr ve zelîl olacaktır. Yanımda Allah'a ahdettiğiniz şeyleri sakın ha 

bozmayın ki her zaman mansur ve muzaffer olasınız. 

Memleketin ahvali sizin ahvalinize tabidir. Zira sultanlar memlekete nisbetle ruh 

gibidirler. Bedende açığa çıkan her şey ruhun eseridir. Kendinizi sair halk gibi 

zannetmeyin. Memleketin ıslahından başka şeyle meşgul olmayın. Bu tarafa gelmemiz 

hatırınıza kötü bir şey getirmesin. Valideynim muhtelif kereler mektup gönderdikten 

sonra adam göndermişler. Onların rızasını almak için geldik. Ümidimiz onların 

rızalarını alıp devletinizin devamı, haşmetinizin ziyadeleşmesi için duayla meşgul 

oluruz. 

[İstişare] Bizzat yanımızda yapılmak istenirse ya biz geliriz, veya padişah gelsin. Arap 

diyarını fethederiz. Ama Türkmen'den gafil olmayın, onlara fırsat vermeyin, bilmiş 

olun. 

Kulların en zaifi Fakir Muhammed (Akşemseddin)  

Topkapı Saray Arşivi No: 5862 

 

 

BİR LAHZACIK TEFEKKÜR  

Ramazan boyunca namaz sûrelerimizi yeniden bir gözden geçirelim. Mümkünse bir 

hocanın önüne oturup, bizi dinlemesini rica edelim. Yanlışlarımızın varsa düzeltelim. Bu 

ay, namaz sûrelerimiz içine Kur'an'dan bir bölüm daha katalım. Ezberleyerek. 

Kur'an'ın diğer ayetleri gücenmesinden bize. 

 

Sultan Abdülhamit'in Nöbetinde  

Muzaffer Ozak Hoca - Rahmetullahi Aleyh- ile Bir Sohbet... 

 

Çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da birçok kimsenin İslâm'la tanışmasına vesile 

olan merhum Muzaffer Ozak Hoca ile yaptığımız muhtelif sohbetler sırasında bir ara 

durgunlaştı ve insanlığın haline üzüldüğünü belirterek şöyle demişti: 

-Bugünkü insanlığın ızdırabı imandan uzaklaşmasındandır. İnsan mahküm-u ilahidir. 

Allah'a mahkumdur. O'nun iradesine teslim olarak huzur bulabilir. Allah'a 

mahkumiyetini kabullenemeyen ve istiklalini ilan eden insan, hürriyete değil, 

başıboşluğa düşüyor. Halbuki o, sadece Allah'a mahkum olmakla, bütün başka 

mahkûmiyetlerden kurtulur. Allah'a itaat zincirinden çıkan insan, sayısız ve sonsuz 

mahkûmiyete uğrar, Allah'a esir ve asker olan, bütün esaretlerden ve başka 

kulluklardan kurtulur. 



* * * 

İnsan inanmak üzere yaratılmıştır. Kalp ve ruh Allah'a imanda huzur ve rahat buluyor. 

İnançsız insanın rahat etmesi mümkün değildir. Çünkü insan imana müptela olarak 

yaratılmıştır. Vazgeçemeyeceğimiz bir iptiladır iman... Tiryakinin alışkanlığından 

vazgeçmesi nasıl onu rahatsız ederse, biz de imandan uzaklaştıkça rahatsız oluyoruz: O 

zaman da, "la rahate fid-dünya" sırrı tecelli ediyor. Hülasa müptelayı imanız. 

* * * 

Sohbetinde zaman zaman tarihi menkıbelere de yer veren Rahmetli'den dinlediğim bir 

hadiseyle sözü bağlamak isterim: 

Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında, Saray'da gece gündüz nöbet tutan hassa 

askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenişleri yankılanırdı 

etrafta: 

-Kimdir o! 

-Kim var orda!.. 

Hiç kimse yoktur ama, onlar sanki birilerini görüyormuş gibi, belli aralıklarla hep 

seslenirlermiş... Böylece devamlı uyanık durduklarını ve vazife başında olduklarını 

duyururlarmış. Ayrıca bu askerler her saat başı nöbeti başka arkadaşlarına 

devrederlermiş. 

Bir gece, yine nöbet yerinden sesler duyar Padişah: 

-Kimdir o? 

-Kim var orda?.. 

Bir saat sonra yine aynı ses bağırır: 

-Kimdir o? 

-Kim var orda? 

Padişahın dikkatini çeker. Bu ses, bir saat geçtiği halde değişmemiştir. Halbuki her saat 

başı nöbetçi değişmelidir. Bir müddet bekler ve tekrar sese dikkat kesilir. Hayret, ses 

önceki sestir. Nöbetçi niçin değişmemiştir? 

Sultan Abdülhamid Han, hemen ilgilileri çağırtır ve durumu öğrenmek istediğini söyler. 

Çünkü kendisine karşı düzenlenmiş müthiş bir bombalı suikasttan kıl payı 

kurtulmuştur. Ve bu olay daha çok yenidir. 

* * * 

Biraz sonra saatinde değişmeyen nöbetçi Padişah'ın huzurundadır. Heyecan ve korku 

ile, yüzü yerde beklemektedir. 



Padişah sorar: 

-Sen kaç saattir nöbettesin? 

-Bir buçuk saate yaklaştı Hünkarım. 

-Niçin saat başında vazifeni devretmedin? 

-Hünkarım, benden sonraki arkadaş rica etti, onun yerine de nöbet tutuyorum. 

-Niçin? Neden usulü çiğniyorsun? O yiğit mehmetçik utançla indirir mübarek başını. 

Ürkekliği iyice artar, söylemek istemez. Fakat Padişah'ın ısrarı üzerine şöyle konuşur: 

-Padişahım, benden sonraki nöbetçi ihtilam olmuş. "Ben bu halde iken Halife-i 

Müslimin'in korunmasında vazife alamam. N'olur, sen benim yerime de nöbet tut, sonra 

da ben senin yerine tutarım" dedi. Ben de kabul ettim. 

Mehmetçiğin bu inceliği Sultan Abdülhamid Han'ın çok hoşuna gider. Sabahleyin 

hemen gusülsüz nöbet tutmayan askeri huzuruna getirtir. Geceki davranışından 

duyduğu memnuniyetini ifade eder: 

-Benden bir dileğin var mı? der. Mehmetçik teşekkür eder ve gayet vakur bir eda ile: 

-Saltanatında berkarar ol Hünkarım, der... 

Padişah tekrar sorar ve aynı cevabı alır. Üçüncü defa tekrarladığında, arkasında 

bulunan Saray görevlileri fısıldarlar: 

-Paşalık iste, paşalık iste... O, hiç umursamaz ve fısıldayanlara dönerek: 

-Paşalık, maşalık istemem, der... Bakar ki Padişah hala soran gözlerle bakıyor. Çaresiz 

bir şey istemesi gerektiğini anlar ve şu istekte bulunarak herkesi şaşırtır: 

-Padişahım, bize bir tayın veriyorlar doymuyoruz. Emredin de iki tayın versinler gayrı... 

* * * 

Gerçekten de o günden sonra askerlere iki tayın verilmeye başlanır. Ayrıca Padişah pek 

sevdiği bu mehmetçiğe Danca'da bir çiftlik bağışlar ve ayrıca bir de rütbe ihsan eder. 

Merhum Muzaffer Ozak Hoca, işte uzun ömrünün son günlerinde Danca'daki 

çiftliğinde yaşayan bu askeri ziyaret eder ve hikayesini bir de kendi ağzından dinler. 

Alemlerini değişmiş olan olayın kahramanlarına ve Merhum Muzaffer Efendi Hoca'ya 

Allah'tan rahmet ve mağfiretler dilerim. 

Ruhları Şad, makamları Cennet olsun! 

Ezân-ı Muhammedi  



Afaki inletiyor ilahî, ismin namın,  

Bu Ezanlar-ki elbet temelidir İslamın!.. 

Nice yüzbin minareden revan olur göklere,  

Kalb-i zemin titreşir, vahdetin iner yere!.. 

Vecde gelir bu sesle: Dağlar, taşlar, denizler; 

Şevk ile Arş'a kadar artık yükseleyim, der!.. 

Cihan başka cihandır, yerde gökte her varlık,  

Rabbı Tesbîh ederler huzur içinde artık!.. 

Olur bütün gönüller gündüzler gibi aydın,  

Başlar dillerde tevhîd, başlar kalblerde yadın!.. 

Kavuşur bütün alem ebedî fecirlere,  

Binbir güneşler doğar o anda gönüllere... 

Artık hayat başkadır: Al, yeşil, mavi, mavi,  

Bir alem yaşar kaibler Cennetlere müsavi!.. 

İlahî aşkın siner herbir cana kokusu,  

Cebrail kanat çırpar, melekler dağıtır su!.. 

Diner cümle aşıkın bütün feryadı, ahı,  

Cihan günleri olur bir saadet sabahı!.. 

Kalbler Allah'a döner, öyle sevinç başlar ki,  

Herbir can, herbir yürek, kendinden geçer sanki!.. 

Nur yağar gök kubbeden o anda kucak kucak,  

Devir artık İslamın, batıl sesler susacak!.. 

Bu ezan-ki Allah'a, bu ezan aşka davet,  

Bir ilahî sada, bir nağme, bir başka davet!.. 

Mest otur bütün canlar, titreşir kalb-i zemin,  

Taze bir çiçek gibi yüzü güler ülkemin!.. 

Lokman Hekîm'den Oğluna Öğütler...  

Eğitim ve terbiyede telkin ve öğüdün önemi inkar edilemez. Hazreti Adem'den 

başlayarak bütün peygamberler, kendi ümmetlerine ilâhî gerçekleri bıkmadan, 

usanmadan anlatmışlar, irşad ve teblîğ görevlerini sürdürmüşlerdir. 

İslamî eğitim ve terbiye sisteminde de telkin ve nasihatin ayrı, mümtaz bir yeri vardır. 

Zira İslam'da "EMR Bİ'L-MA'RUF NEHY ANÎ'L-MÜNKER" şeklinde ifadesini bulan 

"Allahın emirlerine uygun davranışları başkalarına öğütleme, dinin ve aklın çirkin 

saydığı davranışlardan da onları vazgeçirme" sorumluluğu, müslüman bir toplum 



arasında belli bir grup tarafından dahi olsa mutlaka uygulanması gereken farz 

hükmünde ilâhî bir buyruk olarak ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Buharî ve Müslim tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerife göre bir gün Hazreti 

Peygamber (s.a.v.): "Din nasihattan ibarettir" buyurmuşlar; yanında bulunan Ashab 

"kimin için, ey Allahın Resûlü?" diye sorduklarında ise şu karşılığı vermişlerdir: "Allah 

için, Kitâbı için. Resûlü için, müslümanların liderleri ve onların avamı için" (Buhari, K. 

Îmân, 42; Müslim, K. Îmân, 95). 

Bu hadiste, dinî gerçeklerin Allah'ın buyrukları, Hazreti Peygamber'in öğütleri ve Yüce 

Kur'ân'ın prensipleri doğrultusunda, yani onlar adına büyük bir samimiyet duygusu 

içerisinde avamdan liderlere varıncaya kadar toplumun her kesimine aktarılmasının 

gereği üzerinde durulmaktadır.  

Telkin ve öğüdün İslâmî terbiye açısından haiz olduğu bu önemin yanısıra, onun hangi 

metodlar dahilinde fertlere sunulması gerektiği konusu da ayet-i kerime ve hadis-i 

şeriflerin ışığı altında tesbit edilmiş bulunmaktadır. Sözgelimi: en-Nahl süresinin 125. 

ayetinde Hazreti Rasûlullah'a hitaben: "(İnsanları) Rabbinin yoluna hikmetle, güzel 

öğütle (ikna edici sözlerle) davet et. Onlarla mücadeleni en iyi (uygun) yol (metod) 

hangisi ise onunla yap..." ve yine bir hadis-i şerifte de "kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; 

müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" (Buharî, K. Meğâzî, 60) buyurularak bu görevinin 

nasıl bir üslup çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği hatırlatılmaktadır. 

Özellikle toplumun bazı çevrelerinin en fazla baskı ve etkisi altında kalan, yeterli hayat 

tecrübesi bulunmayan psikolojik ve ruhsal yapısı icabı ikaz ve uyarılara en fazla muhtaç 

olacağı bir dönemi yaşayan gençlerimize hangi doğrultuda ve ne gibi bir tarzda telkinin 

yapılacağı konusu önemli bir problem olarak yetişkinlerin karşısına çıkmaktadır. 

Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'in Lokman Sûresinde, Lokman Hekîm'in kâfir olan 

oğlunu îmâna davet etmek için nasıl bir irşad metodu uyguladığı konusu bütün 

ebeveynlere ve eğitimcilere ideal bir tebliğ metodu olarak sunulmaktadır. Söz konusu bu 

nasihatlerin daha teferruatlı muhtevası tefsirlerde de yer almaktadır. Şimdi sözü 

Lokman Hekîm'e bırakalım ve onun oğluna yönelttiği ve çoğu bugün dilimizde atasözü 

olarak dolaşan öğütlerine kulak verelim: 

-"Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti: Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. 

Zira şirk elbette büyük bir zulümdür" (Lokman, 13). 

-"Yavrucuğum, (yaptığın herhangi bir iyilik veya kötülük) bir hardal tanesi kadar bile olsa, 

hatta o göklerde, yahut yerin (toprağın), yada bir kayanın içerisinde (gizlenmiş) olsa bile 

yine de Allah onu ortaya çıkarır (hesabını sorar). Çünkü Allah (kullarına karşı) lütfü bol 

ve onların yaptıklarından da haberdar olandır" (Lokman, 16). 

-"Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği (Allahın emirlerine uygun olan davranışları 

başkalarına) emret, kötü olanlardan (Allahın yasakladığı davranışlardan) da (onları) 

vazgeçirmeye çalış. (Bu görevi yerine getirmen esnasında) sana erişecek (başına gelecek) 



bela ve musibetlere de sabret. Çünkü bunlar katî olarak emrolunan (farz kılınan) 

işlerdendir" (Lokman, 17.) 

-"(Kibir taslayarak) İnsanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde de şımarık bir şekilde (çalım 

satarak) yürüme. Zira Allah her kibir taslayanı da, böbürlenip kendini öveni de sevmez" 

(Lokman, 18). 

-"Yürüyüşünde mutedil davran (ölçülü ol, ne salına salına çok yavaş, ne de koşar gibi 

çok hızlı yürü), sesini de (konuşurken) alçalt (bağıra bağıra yüksek sesle konuşma). 

Çünkü seslerin en bed olanı (en hoşa gitmeyen ve çirkin olanı) gerçekten de eşeklerin 

anırışıdır" (Lokman, 19). 

-" Yavrucuğum eğer sen kârlı bir alış-veriş yapmak istiyorsan takvâyı (Allah korkusunu) 

seç (Onu elde etmeye çalış) ki, herhangi bir mal ve eşya satın almadan da kazançlı çıkmış 

olasın." 

-"Yavrucuğum, sen düğün törenlerine değil, cenazelerin techîz-tekfin işlerine koş! Zira 

cenazeler, sana ahiret hayatını hatırlatır; düğünler ise dünyaya karşı doymak bilmeyen 

arzunu kamçılar." 

-''Yavrucuğum, sen yatağında uyurken seher vakitlerinde avaz avaz öten şu horozdan sakın 

daha aciz olma (sabahları ondan da erken uyanmaya çalış)". 

-"Yavrucuğum, aman hâ tevbeyi sonra yapayım deme! Zira ölüm ansızın geliverir". 

-"Yavrucuğum, sakın cahil ile samimi (içli-dışlı) olmayı arzu etme (böyle bir özlem ve 

gayret içinde bulunma) ki o, yaptığı kötü ve yanlış işleri senin de tasvip ettiğini (doğru 

bulduğunu) düşünmesin". 

-"Yavrucuğum, Allah'tan kork! Ancak bir taraftan kalbin (aklın) günah tasarlayıp 

dururken; insanların seni aşırı derecede methedip yücelterek sana ikramda bulunmaları 

maksadı ile sırf riyâkarlık yaparak kendini takva erbabındanmış gibi göstermeye 

kalkışma". 

-"Yavrucuğum, sükut etmiş olmandan asla pişmanlık duyma! Zira söz gümüş ise sükut 

altındır". 

-"Yavrucuğum, kötülüklerin senden uzaklaşmasını istiyorsan; kötü olan işlerden hemen 

uzaklaş! Çünkü kötü olan durumlar, kötüler için yaratılmıştır (onlar için 

hazırlanmıştır)". 

-"Yavrucuğum, alimlerin ilim meclislerinde bulunmaya ve hakimlerin hikmetli sözlerini 

dinlemeye gayret et! Zira Allah Teâlâ, bol yağmurlu kupkuru yeryüzünü yeşertip dirilttiği 

gibi, hikmet nurlariyle de ölü (Hakka karşı ilgisiz ve duyarsız) olan kalbi diriltir. Şu bir 

gerçek ki, kim yalan söylerse, artık onun yüzünün suyu (haya duygusu) yok olur. Ahlâkı 

bozuk olanın ise gam ve kederi bol olur. Büyük bir kayayı yerinden oynatıp kaldırmak, 

anlayışsız bir adama hak ve hakikati anlatmaktan daha kolaydır". 



-"Yavrucuğum, sen cahil birisini kendi adına elçi olarak gönderme! Eğer Hakim birini 

bulamazsan kendi kendinin elçisi ol! (O işi bizzat kendin yap)". 

-" Yavrucuğum, oturup kalkacağın meclisleri kendine uygun olarak seç! Eğer Allahın 

adının anıldığı bir ilim meclisi görürsen: onlarla beraber otur! İşte bu esnada eğer âlim 

isen ilminin sana faydası dokunur. Şâyet câhil isen onlar sana bilmediğini öğretir. Şânı 

yüce olan Allah, eğer onlara rahmetini lütfedip bahşedecekse, bundan onlarla birlikte sana 

da bir pay düşer". 

-"Yavrucuğum, kadri ve şânı yüce Allah'ın adının anmadığı bir ilim meclisine iştirak 

etme! Zira eğer sen âlim isen ilmin sana bu durumda fayda vermez. Şâyet câhil isen 

onlar cehâletini daha da çok artırır. Eğer Allah onların üzerine gazâbını yağdıracaksa, 

bundan onlarla birlikte sana da bir pay düşer". 

-"Yavrucuğum, senin yemeğini müttakî olanlar (Allah'tan korkup Onun yasaklarından 

özenle kaçınanlar) dan başkası yemesin! Bu arada sen, işlerin konusunda âlimlerle daima 

istişarede bulun (onlara danış ve fikirlerine başvur)". 

-"Yavrucuğum, dünya öyle engin bir denizdir ki, pek çok kimse orada boğulmuştur. 

Öyleyse sen o deniz için, iç malzemesi imân, yelkenleri de tevekkülden ibaret olan takvâ 

gemisini hazırla ki boğulmaktan kurtulabilesin!". 

-"Yavrucuğum, iri iri kayaları ve ağır ağır demirleri taşıyıp çektim ama kötü komşudan 

daha ağır ve çekilmez olanını görmedim. Yine öd kesesi gibi acı olan nice şeyleri tattım ama 

fakirlikten daha acı olanını tatmadım". 

-"Yavrucuğum, dünyaya geldiğin günden beri hep onunla ilgilenip onu tercîh ettin; 

âhiret hayatını ise kulakardı edip daima ihmalkârlık gösterdin. Halbuki günbegün adım 

adım kendisine yaklaşmakta olduğun âhiret yurdu, yakın bir gelecekte içinden göç edip 

gideceğin şu dünyaya kıyasla sana daha yakın bulunmaktadır". 

-"Yavrucuğum, öğrendiğin bilgilerin gereklerini tam olarak yerine getirmedikçe, 

bilmediğin diğer hususları öğrenmeye kalkışma!". 

-"Yavrucuğum, bir kişiyle arkadaşlık yapmak (samimiyet kurmak) arzu ettiğinde 

(gerçek dost olup olmadığını sınamak maksadiyle) onu mahsus kızdırıver! Eğer bu 

hiddetli durumunda bile sana adâlet ve insafla muâmele ediyorsa ne âlâ! Ancak böyle 

davranmıyorsa işte o zaman ondan sakın!". 

-"Yavrucuğum, dilini "ALLAHÜMMAĞFÎRLÎ" (ey Rabbim, benim günahlarımı 

yarlığa)" sözünü devamlı olarak söylemeye alıştır! Zira Allah için öyle zamanlar vardır ki, 

dua o anda asla reddedilmez (mutlaka kabul görür)". 

-"Yavrucuğum, aman ha borçtan sakın! Çünkü o gündüzleri zillet, geceleri de keder 

kaynağıdır". 

-"Yavrucuğum, sen, günahı bile bile işlemeye seni cüretkar kılmayacak bir biçimde Allah 

'ın rahmet ve mağfiretini um; ancak diğer taraftan da ilâhî rahmetten seni ümitsizliğe 



düşürmeyecek şekilde O'ndan kork!" (Hâşiyetü's-Sâvî alâ Tefsîri'l-Celâleyn, Beyrut, 

tarihsiz, III, 255-256). 

Uhud'dan Kalan Hatıra  

Roman; kaynağını ne kadar batıdan almışsa da en çok rağbet gören ve okunan bir tür 

oldu günümüzde. Ayrıca romanın okumayı sevdiren ve kişiyi sıkmayan bir yönü de var. 

Romanın vasıta edilerek anlatıldığı olaylar halk kesiminde daha hızlı yayılıyor ve kabul 

görüyor. Bu gerçeğin bilincine varan yazarlar da tarihi olayları romanlaştırarak 

okuyucuya sunuyor. Ülkemizde bu tür romanlar yazan isimlerden ilk akla gelenler 

Ahmet Lütfi Kazancı, Durali Yılmaz, Hüseyin Karatay, Bekir Büyükarkın, Feridun 

Fazıl Tülbentçi, A.Ziya Kozanoğlu, Yavuz Bahadıroğlu vs'dir. 

Biz bu yazımızda Müslüman Arab yazar Dr. Necib Geylanî'nin yazdığı, Ali 

Hüsrevoğlu'nun tercüme ettiği ve Erkam Yayınları arasında neşredilen "Uhud'dan 

Kalan Hatıra" üzerinde duracağız. 

Yazar Necib Geylanî, "Bir tarih olayını en güzel anlatma" konulu yarışmada birincilik 

kazandığı bu eserinde "Rasûlullah'ın ashabının en son sırasında yerini alan" Vahşi'yi 

konu edinmiş. Bu bakımdan benzerleriyle kıyaslandığında hayli ilginç özellikler taşıyor. 

Bugüne kadar yazılanlar hep büyük insanların, büyük kahramanların hikayesi idi. Oysa 

burada sahabenin en son sırasında yer almış bir insan ele alınmış ve roman kahramanı 

seçilmiş. 

Vahşi, Hz. Bilal gibi Habeşli bir köledir. Kızgın çöllerin yakıcı sıcağında kırbaçlanarak 

çalıştırılan, horlanan, hayvan muamelesi gören bir köle... Özlediği tek şey ise hürriyet... 

İslâm'ın doğuşu, yayılışı ve özellikle de köleler arasında hızla benimsenmesi Vahşi'yi 

etkilemez. Onun tek düşüncesi hürriyet... Sevdiği kadının, karşısına dikilip: 

"-Hiç zannetme ki Vahşi, hürriyet bizim şu zayıf omuzlarımızla taşıyabileceğimiz bir şey 

olsun! Hür olduğumuz takdirde her şeyin mesuliyeti omzumuza binecek. Bir lokma 

ekmek kazanmak için bütün gücümüzü, varsa paramızı harcayacağız, sonra 

kazandığımızı yiyebilecek miyiz, yiyemeyecek miyiz? Şunun bunun gözü malımızda, bir 

lokma ekmeğimizde kalacak! Hem düşün, efendilerimiz bizi hem himaye ediyor, hem 

yedirip içiriyorlar." sözleri de ona tesir etmez. 

Vahşi efendisinden söz almıştır. Müşriklerin korkulu rüyası olan Hz. Hamza'yı 

öldürdüğünde hür olacaktır. Ebû Süfyan'ın karısı Hind de bu verilmiş sözün şahididir. 

Vahşi'nin kafasında yer eden tek düşünce Hz. Hamza'yı öldürmek. Uhud harbi Vahşi 

için ele geçmez bir fırsattır ve Vahşi sinsice yaklaşarak Hz. Hamza'yı şehid eder. 

İşte "Uhud'dan Kalan Hatıra" bu olay örgüsü ile başlar ve Uhud'dan itibaren 

Peygamberimizin vefatına kadar geçen olayları konu edinir. 

Vahşi hürdür fakat huzurlu değildir. 



Mekke fethedilir. Küfrün elebaşılarından hayatta kalanlar teker teker Müslüman olur. 

Hatta Vahşi'nin efendisi bile müslüman olanların arasındadır. Fakat Vahşi direnir 

hakkı anlamamada. Biraz da korkmaktadır, "Ben Hamza'yı öldürdüm beni 

yaşatmazlar" diye. 

Sonunda Hz. Hamza'yı şehid ettiği mızrağını kalbine sokup intihar etmek ister ve 

arkadaşı Süheyl tarafından engellenir. Hz. Süheyl ona İslâm'ın yüceliğinden, 

Peygamberimizin, Efendimizin bağışlayıcılığından söz eder ve Vahşi'yi ikna etmeyi 

başarır. Vahşi gizlice Peygamber Efendimizin huzuruna gelip şehadet getirerek 

müslüman olur. 

Rasûlullah'ın buyruğu kesindir: 

"-Beni çok üzmüş bulunuyorsun. Yüzünü bana gösterme." 

Peygamber meclisinden uzak kalmak Vahşi için en büyük ceza. "Rasûlullah'dan 

duyduğum sözler beni bir anda ihtiyarlattı" diyen Vahşi'nin nefsiyle olan 

hesaplaşması... 

Ve bir gün Vahşi, Efendimizin irtihal haberini alır. Olduğu yere düşüveren Vahşi 

kendine geldiğinde Efendimizin na'şının başına gelerek: 

"-Ey zayıfları himaye eden, köleleri hürriyetlerine kavuşturan, ey azgınların 

burunlarını yerlere sürten yüce Peygamber! Şimdi ben ne olacağım? Vahşi bin Harb.. 

Şimdi ne işe yarayacağım artık? Yaşayacak mıyım? Sen gittikten sonra benim 

yaşamama ne sebep kalmıştır? Sana dünyada yüzümü göstermedim. Acaba ahirette de 

seni iki dünyayı aydınlatan yüzünü görmekten mahrum mu olacağım? 

"-Ey mahrumların, muztariblerin, kimsesizlerin şefaatçisi! üzerime and olsun ki canımı 

dişime takip iğrenç tanrıların putlarının dikildiği yer neresi olursa olsun, gidip cihada 

katılarak ya bunları yerle bir edeceğim, yahud şehid olup sana kavuşuncaya kadar 

savaşacağım." 

...Ve Vahşi sözünde durur. Başarılı bir üslup ve güzel bir Türkçe ile neşredilen 

"Uhud'dan Kalan Hatıra" okunmaya ve okutulmaya değer bir eser. 

 

YENİDEN "DİRİLİŞ" 

"Her duruşumuz, Allah'ın izniyle bir birikim oldu" diyen Sezai Karakoç Dirilişte tekrar 

yayın dünyasına döndü. 

Diriliş, şair düşünür Sezai Karakoç'la iç içe girmiş bir isim. Necip Fazıl için Büyük Doğu 

ne ise, Sezai Karakoç içinde Diriliş o. 

Tıpkı Büyük Doğu gibi devre devre yayınını sürdüren Diriliş7, dönemin ilk sayısını 25 

Temmuz'da yayınladı. Diriliş ilk kez 1960'da yayın hayatına başlamıştı. 



Aynı isimde bir de yayınevi bulunan Karakoç'un bugüne kadar yayınlanmış kırka yakın 

eseri var. Özellikle şair olarak tanınan Karakoç'un düşünce yazıları, deneme, inceleme 

ve günlük yazıları da üzerinde durulması ve altı çizilerek okunması gereken türden 

yazılar. 

Yedinci dönemde Haftalık olarak yayınlanan Dirilişin fiatı 500 TL. Üç aylık abone 

ücreti ise 6500 TL. yazışma adresi ise P.K. 1279 Sirkeci-İstanbul 

Şeyh Efendi Padişah'a Fazla İltifat Edince  

Beşiktaş'tan bir Mevlevîhane bir Nakşî Tekkesi...  

 

5. BEŞİKTAŞ MEVLEVÎHANESİ  

Bizim bildiğimiz, daha doğrusu önceleri tarihçesini incelediğimiz Beşiktaş 

Mevlevîhanesi şimdiki Çırağan Sarayının yerinde bulunuyordu. Sultan Abdülaziz 

tarafından Sarayın inşasına esas olmak üzere Eyüb Bahariye'ye kandırtılmış, fakat bu 

nakil esnasında her nedense Dergahın hazîresindeki bazı mevlevî mezarları Sarayın bir 

mahzeninde aynen muhafaza edilmişti. 1975-76 yıllarında Çırağan Sarayının harabeleri 

arasında dolaşırken ben bu mahzeni bulmuş, içine girmiş ve söz konusu mezarları da 

görmüştüm. Sonradan bu mezarlar da nakledildiler.  

Aradan yıllar geçti 1985-86 yıllarında Hayrat-ı Şerîfe Defterlerini incelerken 

(Beyoğlu/Beşiktaş C. l, S. 5) şu kaydı gördüm: "Mahallesi, Beşiktaş Ekmekçibaşı. Cadde 

ve sokağı, Tarlabaşı İcadiye caddesi. Nev'i, Dergah arsası. Vakfedeni, meçhul. Anılışı, 

Mevlevihane arsası. Bulunduğu hal,Talimhane meydanı olarak arsa.  

Müştemilatı, bir kulübeden ibarettir. Hududu, şarken (doğuşu) Karakolhane sokağı, 

ğarben Tarlabaşı İcadiye caddesi, cenuben (güneyi) Karakolhane sokağı, şimalen Maçka 

Kışlası ve Bostan. Mülahazat: Mezkur arsada vaktiyle Mevlevihane mevcud iken Sultan 

Abdülaziz Han Hazretleri zamanında Mevlevihane Bahariye'ye nakil olunmuş ve arsası 

el-yevm Talimhane olarak Maçka Kışlasına" katılmıştır.  

Zakir (Tabibzade Mehmed) Şükri Efendi'nin "Mecmua-i Tekaya"sına göre Beşiktaş 

Mevlevîhanesi 1031 H/1621'de Ohrili Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır.  

"Boğaziçinde Tarih"de Ayverdi, Evliya Çelebi'nin "Semahanesi denize nazır bir fevkani 

mevlevihanedir ki musanna tavanı kubbe-i lalgun. İstanbul'da ve gayrı diyarda bir misli 

yoktur" dediği Beşiktaş Mevlevîhanesi'ni istimlak eden padişah, yerine evvela 

Maçka'da, sonra da Bahariye'de geniş bir arazi ile beraber ihsanda bulunarak 

mevlevihanenin orada ihyasını sağlamış ise de artık Boğaz sularına bakan bu tarihi 

binadan, yalnız sarayın altındaki mevlevi kabirleri kalarak, arkasından hatıralar ve 

hicranlar bırakan bir aziz dost gibi göçüp gitmiştir, der.  

Tekke nedir Derviş kimdir sorusuna cevap ararken söz yumağına şöyle bir ilmek atar 

Ayverdi:  



Çeşitli isimler altında fakat aynı ruha, aynı gayeye, aynı yürek yanığına sahib derviş için 

tekke müşterek terbiyenin, müşterek görgünün, müşterek felsefenin, hikmet arayıcılığın 

pişirilip kotarıldığı bir ocaktı.  

Eğer ehil ellere düşerse, "bin bir gün" çilelerinin çiçekleri arasında "erbaîn"lerle 

insanın adeta kırk elekte elenip kırk imbikte imbiklendiği, "nefsaniyet" tortularından 

arındırıldığı bir terbiye ve irfan meydanı, Tekke.  

Meydan o meydan ki o görünmez, yakalanmaz benlik kuyusunun içindeki yılan, çıyan, 

akrep huylu kinlere, kibirlere, yalanlara, dolanlara, fitne fücur ve fesatlara, aynı anda 

aynı kafanın kıvrımlarında dolaşıp dalaştıkları halde Kuyrukları birbirlerine hiç 

değmeyen hile ve hurdalara karşı açılan savaş meydanı o meydan!  

İşte bu cenge zikir veya mukabele denir. Beşiktaş mevlevihanesinin devran-ı mukabele 

günü, Çarşamba'ydı.  

Beşiktaş Mevlevîhanesinin henüz yıkılmadığı, devrandan el ayak çekmediği yıllarda, bir 

çarşamba günü, Sultan ikinci Mahmud, üçüncü Selim devrinin büyük mirası 

Hamamîzade İsmail Dede'nin ferahfeza ayinini dinlemek istiyordu. Devran-ı mukabele 

günü hasta olmasına rağmen, canım dişine takarak Beşiktaş Mevlevîhanesine gitti.  

"Padişahların bir mevlevîhaneyi ziyaret haberi gelince, dergah mensuplarının bütün 

mevcutları ile saf bağlayıp karşı çıkmaları usuldür. Yalnız şeyh efendi cümle kapışma 

kadar gelir ve teşrifatı içerden takip eder. Padişahıda, binanın içinde karşılar"dı.  

Beşiktaş Mevlevihanesinin o günkü yeni ve genç postnişîni Osman Efendi, posta yeni 

oturmuşluğun toyluk ve heyecanı içinde manevi otoritesinin gereğini unutarak cümle 

kapısından çıktı ve padişahın arabasına doğru ilerledi.  

Sultan Mahmud, hükümdarlık gururundan üstün tuttuğu haysiyetin bu şekilde bir tür 

ihlal ve ihmalinden hiç de memnun olmadı ve yanındakilere yavaşça  

Eskiden böyle bir usul yoktu. Şeyh Efendiler bizi cümle kapısının içinde karşılarlardı. 

Acaba biz mi çok büyüdük, yoksa onlar mı çok küçüldü?  

O günlerden bu günlere devran öylesine hızlı bir dönüş yaptı ki, bu hız içinde o yavaş 

sorunun cevabı hala bulunamadı.  

6. NECCARZADE NAKŞÎ TEKKESÎ  

Kaptan Sinan Paşa'nın 963 H/1555'de Mimar Koca Sinan'a yaptırdığı Beşiktaş Sinan 

Paşa Camii zarif bir mabeddir. Her mabed bir medeniyeti yaşatır. Mabedlerin 

çevresinde onunla bütünleşmek suretiyle yer alan Mektebler, Medreseler, Tekkeler, 

Zaviyeler, Çeşmeler, Sebiller, Şadırvanlar gibi üniteler, mabedin yaşattığı medeniyete 

vücut veren kültürü seslendirirler.  

Sinan Paşa Külliyesi içinde Neccarzade Nakşî ekkesi böyle bir kompozisyondur. Çooook 

derinlerden, çok çok yükseklerden ses verir.  



Sabahın erken ya da gecenin geç saatlerinde sırtınızı haziredeki yaşlı çınara dayar da, 

geçmişin ve geleceğin derinlikleriniynı anda birleştirip bütünleştiren, tekleştiren, 

netleştiren seslere kulak verebilirseniz, Nakşî Şeyh Neccarzade Mustafa Rızaeddin 

Efendi'-nin gönlünden göklere yükselen naz ve niyazı yakalayabilirsiniz:  

İlahi ğonca-i maksudu handan eyleyen sensin, Gönül morgun seherler zar ü giryan eyleyen 

sensin.  

Hayal-i Zülf-i dildar ile sahray-ı muhabbetde, Vücuda gelmeden bezm-i siyada sağar ü 

sahba, Beni meyhane-/ fıtratda sekran eyleyen sensin.  

Bir kuşluk vakti kendisin! türbesinde ziyaret ederek bunun ne demeye geldiğin! 

sormaya kalkarsanız, cevabı şu olabilir:  

Şerh-i dil-i mecrühumu takrir ne mümkün?  

Sırr-ı safha-i ahvalim! takrir ne mümkün?  

Morğ-ı dili sayd eyleyemez dam-ı temayül,  

Pabend-i sırr-ı zülfüne zencir ne mümkün?  

Makdür-ı zeban olmayan esrar-ı hatadan,  

Tevşîh-i fesahat ile ta'bir ne mümkün?  

Resm eylemeden hame-i serlevh-ı hakayık,  

Ayine-i idrakde tasvir ne mümkün?  

Feth olmadan ebvab-ı tılsımat-ı meratib,  

Te'vil-1 ekavil ile tefsir ne mümkün?  

Hafif yağmurlu kış günlerinde, gecenin geç ya da sabahın erken saatlerinde, Barbaros 

Bulvannda yayalara geçit veren çelik köprünün üstünde, Barbarostan Yıldıza, 

Yıldızdan Barbarosa akan, sarıları koşuşan çiğdem ya da gazelyaları, kırmızıları ise gül 

ve karanfilleri andıran trafik ışıkları arasında etrafınıza şöyle bir bakının; güney 

batı'nızda bir çay bahçesi göreceksiniz, bir pastahane ve yanında bir Türbe! Sinan Paşa 

Camii'nin bitişiğinde. İşte orası Neccarzade Nakşî Tekkesi! Bir kısmı yola gitmiş. Orada 

-sanırım külliye ile yaşıt- ulu bir çınar var. İşte o çınarın altında Neccarzade Şeyh 

Mustafa Rızaeddin şunlarıda söylemiş:  

Ümid-i vuslat gül-i bülbülü gavgaya uğratmış,  

Gülü har-ı elem beyhude vaveylaya uğratmış!  

Görünce dane-i hal-iyahın dam-ı zülfünde,  

Yolun morğ-ı heves vadi-i istiğnaya uğratmış!  

Cefay-ı yarden aşık şikayet itmesün n'itsün?  

Bu gün va 'd-i visal şikayet itmiş ğam-ı ferdaya uğat-  

Piray itmiş çatıca kandil çeşmin şebnem-i hasret,  

Efendim fikr-i zülfün sünbülü sevdaya uğratmış!  

Rızaya harman-ı maksudu ol yar-/ cefa pîşe,  

Şerrar-ı berk ah aşk-ı şeydaya uğramış!  



Çok nefis bir "Divan"ı vardır, matbu. Nakşibendî Hoca Ebu Abdullah Seyyid 

Muhammed Semerkandînin "Muhtasar-ul Velaye"sini tercüme etmiştir. Doğum yılı 

1090 H/1679 ölümü 1159 H/1746 Neccarzade ve oğlu Siddık Efendi Celvetiyye'den de 

icazetliler.  

Dergahının devran-ı mukabele günü, Pazar.  

Naylon İmam ve Fiilî Tebliğ  

Yanılmıyorsam 1974 yılıydı. Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Merkez Cami İmam-

Hatipleri için Bolu Eğitim Merkezi'nde düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitim kursuna 

katılmıştım. 

Takriben 20 gün süren bu kursta yaş ortalamaları kırkın üstünde olan İmam-

Hatiplilerimizle tanışıp kaynaştım. Bu muhterem şahsiyetler içinde unutulmaz 

hatıralarla bağlandığım zevatı hala hayırla anıyorum. 

Naylon imamı bu kursta tanıdım. Daha önce dostluklar tesis ettiği belirli arkadaşlar 

gurubu ile olmayı tercih ettiği için olacak; aramızda tanışmanın ötesinde çok yakın bir 

dostluk oluşmadı. Ancak naylon imam cazib fiziği, şık giysileri ve özellikle kolalı gömleği 

ve modayı izleyen kravatı ile diğer kursiyerler için olduğu kadar benim için de ilginç ve 

de ma'ruf bir sîmaydı. 

Naylon imam Samsun'da mülhak Vakıf bir camide imam-hatip'ti. Aynı zamanda ünlü 

bir cenaze imamı ve meşhur bir mevlidhandı. Daha sonraki mesmûatım ve 

müşahedelerime göre de cami içi müslümanlarından çok cami dışı müslümanlarının 

ilgisine mazhardı. 

Naylon imamlığı da -Allah bilir- özetlenen husûsiyetlerinden geliyordu.Hafızamı zor 

lamama rağmen adı ve soyadını tam olarak iyice hatırlayamadığım naylon imamın 

Ankara üzerinde meydana gelen bir uçak kazasında ebedî aleme irtihal ettiğini, çok 

sonraları dostumuz İsmail Coşar beyden öğrendim. Allah rahmet eylesin. 

Bolu günlerinden bir yıl kadar sonra bir dizi konferans için Çankırı, Çorum ve 

Amasya'ya gittim. Oradan da Samsun'a uzandım. Otele yerleştim. Sabah namazı için 

naylon imamın vazifeli bulunduğu camiye gitmek üzere karar verip yattım. 

Birazda geç kalkmış olacağım ki camiye vardığımda namaz kılınmış tesbihata 

başlanmıştı. Naylon imam mihrabdaydı. Duadan sonra imamımız Haşr sûresinin son üç 

ayetini güzel sesi ile okudu. 

Sabah namazı cemaatine katılan her mü'min gibi huşu içinde dinlediğim mezkur 

ayetlerin hitamında Fatiha çekilmesini bekliyordum ki naylon imam Yüce Rabbimizin 

99 Esma-i Hüsna'sını Kur'an-ı Kerim kıraat eder gibi okumaya başladı. 

Esma-i Hüsna'nın camide cemaate karşı tilavet-i Kur'an üslubuyla cehrî olarak 

okunduğuna ilk defa şahit oluyordum. Pek çok hislendim. Yüce Peygamberimizin 

"Allah'ın 99 ismi vardır. Onları (inanarak ve sevabını umarak) okuyan kişi Cennet'e 



girer."
 (*)

hadisi ile okuyanını cennetle müjdelediği Esma-i Hüsna'yı ümit etmediğim bir 

camide ve hele hele naylon imamdan dinlemek beni hem mesrur etti ve hem de gıpta ile 

dolu bir hayrete düşürdü. 

Namazdan sonra yaptığımız çay sohbetinde memnuniyetimi dile getirdim. Müjdeleyici 

hadisi hatırlatarak tebriklerimi sundum. Sonra da gıpta ile merakımı birleştirerek 

sordum: 

? Benim fazîletini bildiğim halde ezberleyip düzenli bir şekilde okuyamadığım Esma-i 

Hüsna'yı mukaddes gecelerimizin sabahlarında mı yoksa haftanın belirli günlerinin 

sabah namazlarından sonra mı okuyorsunuz? 

Naylon imam bu sualimi şöyle cevapladı: 

Hocam merhum falanca, bu camide otuz küsür sene kadar imam-hatiplik yaptı. Her sabah 

namazından sonra aksatmaksızın Esma-i Hüsna'yı okurdu. Onun irtihalinden sonra imam-

hatiplik vazifesini devralan ben de 20 yıldan beri her sabah namazından sonra aynı şekilde 

Esma-i Hüsna'yı okumaya devam ediyorum. 

Naylon imamdan aldığım bu cevap benim için çok daha şaşırtıcı ve etkileyici oldu. 

Naylonluk ve benzeri vasıflarla tavsif edildikleri için önemsemeyerek geçiştirdiğimiz 

insanların ne güzel özellikleri, ilahî rahmete güzergah olacak ne mübarek amelleri 

vardı. 

Elli yıldan beri her sabah Esma-i Hüsna'nın okunduğu tarihî camide o sabahki 

tahassüslerimi gönül müzeme yerleştirerek Samsun'dan ayrılıp İstanbul'a döndüm. 

Ne var ki gönül müzemde bir hatıra olarak mekanlaştırdığım duygular hatıra olarak 

kalmak istemiyor, fiilî bir tebliğin kalıcı netîcesi olarak hayatıma girmek istiyordu. 

Nitekim girdi de. 

Naylon imamın hocasının izinde sürdürdüğü yirmi yıllık tatbikatı benim için hayra 

yöneltici tam bir fiilî tebliğ olmuştu. 

Oturdum, Esma-i Hüsna'yı ezberledim. Ama ihlaslı ama ihlassız, o gün bugündür okur 

giderim. 

Esma-i Hüsna'yı okudukça naylon imamı hatırlar ve tebliğin fiilî olması gerektiğini 

daha bir derinden kavrarım. 

O, bana sözle bir tebliğ yapmadı. Kıraatının ve açıklamalarının benim hayatımda 

müessir olabilecek fiilî bir tebliğ olabileceğini tasavvur bile edemezdi. Ama o yirmi yıllık 

tatbikat yok mu? İşte sır oradaydı... 

Evet, Hakkı tebliğ ve batıllardan sakındırma yalnızca yazarak ve konuşarak değil, 

yaşanarak yapılırsa tesirli olur, sonuçları görülür. 



Bizim dört-beş gün hazırlanarak yazdığımız yazılar, iki-üç gün çalışarak hazırladığımız 

hutbeler, vaazlar, sohbetler ve seminerler hiç mi tesir etmiyor? Elbette ediyor. Ama 

bizim hayatımızda müessir olduğu kadar, belirli bir süre. O da çoğu kez kültürel bir 

etkinlik olarak. 

Mana büyüklerimizin hayatımızı yönlendiren eserleri ve sohbetlerinin daha ilmî ve 

edebî oldukları için değil, amel ve ihlasla yoğrularak söz ve hal bütünlüğü içerisinde bize 

sunuldukları için müessir olduklarından şüphe edilebilir mi? 

Hudeybiye antlaşması ile Mekke'nin Fethi arasında geçen takribî iki yıllık süre içinde 

müslümanların sayısının katlanarak artmasına alimlerimiz oluşan sulh ortamında İslam 

Dini'nin diriltici ve yüceltici güzelliklerinin sahabilerin hayatında doğrudan 

görülebilmiş olmasına bağlıyorlar. 

Ne doğru tespit. 

Yaşanılan laik ve İslam karşıtı laik ortamda İslamî güzellikleri yansıtacak fiilî tebliğlere 

muhtacız. Naylon imamın hayatında bir örneği görülen yılların tatbikatına dayalı fiilî 

tebliğlere... Evet, onlara muhtacız. 

 

*Feyzül-Kâdîr 2/483. 

Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i şeriflerde sık sık geçen ve bize Rabbimizi tanıtan Esmâ-i 

Hüsna (güzel isimler) doksan dokuzla sınırlı değildir. Hadisimiz, isimleri sınırlamak için 

değil, çokluğunu açıklamak için varid olmuştur. 

Varlıklar üzerinde binbir çeşit tecellileri görülen ve her an görülmekte olan bu mübarek 

isimleri öğrenmek farziyet ölçüsünde vazifemizdir. 

Esma-i Hüsna'yı konu alan te'lif ve tercüme mutemed eserler vardır. Mecmuamız 

yazarlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım'ın Kayıhan yayınları arasında çıkan "Kur'an'da 

Ulûhiyet" isimli eseri tavsiye edebileceğimiz eserlerdendir. 

Ali Ulvi Kurucu, Mısır Günlerini Anlatyor: Alem-i İslam Yaralı  

Ali Ulvi Hoca ile sohbetimizin ilk bölümü geçen sayımızda yayınlanmıştı. Hoca orada, 

ailesini tanıtıyor ve Medine'ye hicretin sebeplerini, o dönem Türkiye' sinden 

değerlendirmelerle anlatıyordu. 

Bu sayımızda, Ali Ulvi Bey'in Mısır Kürtlerine ilişkin hatıralarını vereceğiz. Hoca'nın bu 

dönem için de önemli tesbitleri var. Bir kere Türkiye'den göç eden Mustafa Sabri Efendi, 

Zahid Kevseri gibi şahsiyetlerle tanışmış, görüşmüş. Onların değerlendirmelerine şahit 

olmuş, İhvan-ı Müslimin'in gelişme seyrini takip etmiş. Birlikte okudukları ve daha sonra 

Türkiye'nin ilim hayatına değerli katkıları olan öğrenci arkadaşları var. Elhasıl zengin bir 

fikir ve kültür muhiti içinde geçmiş Mısır günleri... İlgiyle okuyacağınızı ümid ediyoruz. 

Söz Ali Ulvi Bey'in... 



 

- Hocamı, müsaade ederseniz, burada Mustafa Sabri Efendinin tavrı var. Bir de 

Mehmed Vehbi Efendi'nin tavrı var. Nasıl kıyaslamalar yaptınız? İkisini de 

tanıyorsunuz. 

- Efendim, ancak şunu söyleriz. İlim var, iman var. Alim var, fetva verir. Alim var takva 

arar. Alim var, bir partiye girmiş, parti batmış, küfür partisi olmuş , hala o partide. 

Te'vil bulur o partiye. Parti nedir? Size iki alim arasında bir ölçü söyleyeyim: Vehbi 

Efendi ömrünün sonuna kadar İttihad ve Terakki'nin ve İttihad ve Terakki'nin yolunda 

yürüyen partilerin te'vilini yapar idi. Sabri Efendi Sultan Abdülhamid'in hali için 

fetvayı Hamdi Efendi yazmıştı, "Ben fetvayı okudum" der ve bunun hesabını nasıl 

vereceğinin gamını çekerdi. Biri tek fetva vermiş. Mustafa Sabri Efendi bunu okumuş, 

bunun gamını çeken adamdı, diğer alim, batılı ömrü boyunca müdafaa etmiş. Artık, 

İttihad Terakki'nin devamı olan partilerin bir alim tarafından müdafaa edilecek neresi 

kaldı Ahmet Bey, Yani bir alim, İttihad ve Terakkinin devamı olan partileri, tek parti 

günlerini müdafaa edecek... Niye? "Ben maaş alıyorum diye?". Burada şimdi münakaşa 

edilen ilim meselesi değil, iman meselesi oluyor. Alim var, fetva arıyor, alim var takva 

arıyor. Fetva ile değil, takva ile. Fetva verip yaşamalı mı, veremeyip Cennete mi gitmeli? 

Burada birisi fetva ile amel edip hayatını kurtarıyor, öbürü takva ile amel edip, cenneti 

tercih ediyor. İki alim arasındaki fark buydu. 

- Mehmed Vehbi Efendi'nin bakan oluşu da demek ki İttihatçılığı esasına dayanıyor. 

İLİM KOLAY DEĞİL 

- Tabii, tabiî, Sonra tabiî hoca ayrıldı, bıraktı. 

- Efendim, Mısır hayatına devam edelim, lütfederseniz... 

- Evet, Mısır'a gittikten sonra, benim Konya'da iken -muhitimiz tabii dinî bir muhitti 

edebiyata karşı merakım varmış da farkında değilmişim. Mesela ilahî güftelerini, gazel 

güftelerini bir işitmekle ezberlerdim. Besteleri de öyle. Fakat dini bir muhit olduğu için 

şiir yazmaya da, şiirle uğraşmaya da vakit yoktu. Hem hafızlık, hem kıraat, sarf, nahiv 

filan. Mısır'a vardıktan sonra şiir tarafımız gelişti. Odada oturduğumuz arkadaşlar, Ali 

Yakup Bey, Mustafa Runyun Bey, ve diğerleri. "Hafta sonu gelse de (biliyorsunuz 

Mısır'da Cuma günleri tatildir) birlikte bir hoca efendilere gitsek" derlerdi. Sabri 

Efendi, merhum Ali Yakup Bey'i, Hüseyin Latif Bey'i, Davudoğlu, İsmail Ezherli gibi 

Balkanlar'dan gelen talebeleri severdi. Faziletlilerdi de onlar. Ali Yakup Bey, Allah 

rahmet eylesin, çok taraflı bir insan idi. Hani kolayca Ali Yakup Bey gibi olunur gibi 

geliyor insanlara. Ali Yakup Bey'in medresesi uzak idi, tramvaya binmez, yaya giderdi 

ki, tramvaya vereceğim parayla kitap alayım, diye. Giderken de "Tramvayda kelime 

ezberleyemem, millet bana bakar" derdi. Fransızca, İngilizce, Farsça, Mısır'da üç lisan 

öğrendi. 



"Yahu Şıh Ali bir saat gitmek, bir saat gelmek?" diyenlere. "Be birader, iyi hoş ama, 

tramvayda okunmuyor, elalem kaçırmış bu adam diyorlar. Talebe insanım, ben kitap 

alacağım yahu", derdi. 

Sohbet uzayacak ama, bir papazla münakaşası vardı Ali Yakup Bey'in. Çok enteresan 

bir münakaşa. Onu anlatayım size. 

ALİ YAKUB HOCADAN HATIRALAR 

Ali Yakup Bey medresesine giderken yolda bir eczacıyla ahbab olmuş. Mısırlı, kıptî. 

Kibar bir insan. Gider oraya oturur. Maraşlılar bilir, meyan kökü var. Meyan kökü 

yapar o adam, onu Ali Yakup içer. Ahbab olmuşlar, dost olmuşlar. Şıh Ali Yakub'un 

kendisinden beklenmeyen görüşleri vardı böyle. Hani saf görünürdü de, derin, basiretli 

insandı. Ali Yakup'un bu temizliğinden istifade ederek eczacı demiş ki: "Ya üstad Ali, 

sana bir sual sormak istiyorum. Yalnız kızmaman şartıyla." Ali Yakub:"İnşaallah" 

demiş. Eczacı: "Bakın, bizim peygamberimiz İsa (a.s.) ömür boyu bekar kaldı. Nefs-i 

emaresine hakim oldu. Sizin peygamber dayanamadı, dokuz tane evlendi. Ne dersin 

buna?" Ali Yakub, "Yahu niye şaşıyorsun buna anasının oğlu? demiş. Sizin 

peygamberiniz Hz. İsa. Onda erkeklik aranmaz ki. Mucize ile yaratılmış Melek gibi bir 

şey. Senin sözün "Cibril evlenmedi" gibi bir şey. Babasız dünyaya gelen bir insan. 

Herhangi iki kişinin evlenmesiyle meydana gelmemiş ki Hz. İsa. Cebrail (a.s.) gibi bir 

şey. Bizimki racul ibni racul, erkek oğlu erkek. Eğer sizin peygamberinizi taklit eden 

keşiş ve papazlar onun gibi iffetli ve nezaretli devam ettirebildilerse, o zaman 

görüşelim" demiş. "Kiliselerden haberin var mı senin?" demiş. "Hz. İsa ilahî bir 

nefhadan meydana geldiği için bir melek gibi bakılır ona. Onu ruhani yaratmış Allahu 

Teala. Madde içinde tuğyan etmiş, rezil-i rüsva olmuş yahudinin tabiatını tadil için geldi 

o. Bu kadar maddi bir kavmi bu kadar ruhani bir peygamber ancak eğebilir. Eğri bir 

odunu, demiş, düzeltmek için ateşe korlar. Sopayı ateşe gösterirsiniz yumuşar, mutedil 

hale getirirsiniz. Böyle eğri olan Yahudi tabiatını düzeltmek için Allahu Teala onu 

gönderdi. Onun için Hz. İsa baba olamaz, aile reisi olamaz, zevc olamaz, yok öyle şey 

onlarda, olmadı." deyince diyor, oğlan kürsüye oturdu kaldı, yığıldı böyle diyor. 

"Nereden buldun bu cevabı yahu?" "Bu lafzı Allahu teala ilham etti." "Peki Şıh Ali, bu 

laftan sonra eczacı kızmadı mı sana?", "Şıh Ali filozof dermiş." Eczacı. 

Şıh Ali Yakup'a benim bir nüktem var, işittiniz mi bilmem. Allah rahmet eylesin. Biz 

orada gaz ocağı kullanıyorduk. Şıh Ali'nin ilimden yemek yapmaya vakti yoktu, bizde 

yerdi. Bir gün yemek yapmak için yatağın altından bir teneke çıkardım, bir şişeye gaz 

koyuyorum. Şıh Ali, "Olmasın bu zemzem yahu?" dedi. "Evet" dedim, "Aşkolsun yahu, 

bir teneke zemzemin olsun da bana verme" dedi. "Peki getir bir bardak" dedim. Getirdi 

bir çay bardağı, döktüm. Kıbleye karşı döndü, duasını okudu. İçti hepsini birden. 

İçtikten sonra yüzü buruştu. "Gaz koktu içi" dedi. "Altı ay oldu geleli, tadı değişmiştir" 

dedim. O sırada Mustafa, "Gaz mı içirdin yahu? dedi. Ben, "Ameller niyetlere göredir. 

Sen bu niyetle içtin ya, hadi hayırlısı" dedim. Sonra gitti, bir-iki gün gelmedi. Ben 

korktum rahatsız oldu diye. "Yahu dedi, bende basur var. Geçirsin mi basuru bu?" 

dedi. Çok temiz insandı. "Osmanlıları çok seviyorsun?" diye soranlara "E kardeşim, 



Osmanlılar'ı ben nasıl sevmeyeyim, Onlar gelmeseydi, hristiyandım ben şimdi, öbürleri 

gibi kafirdim" derdi. "Osmanlılar gelmeyip, beni kurtarmasaydı. Ben her gün hatim 

okusam, her nefeste ya rabbi bu kavme rahmet eyle desem, haklarını ödeyemem 

bunların" derdi. 

İSLAM VE TARİH 

Bugünkü gençliğin kolay hoca olma hevesi var. Okuyan nasıl okudu bunu bilmesi lazım 

gençliğin. Gençlik, işi kolaydan yapmak istiyor. 

Bir gün 943'te, harb içi, Servet-i Fünun şairlerinden Hüseyin Siret Bey Kahire'ye geldi. 

Mustafa Sabri Efendi ile de dostlukları varmış. Ben onun evinde gördüm. Şiirden 

bahsediyorlar. Hüseyin Bey, "Bereketzade İsmail Hakkı Bey'den işittim, Namık Kemal'i 

Magosa'da ziyaret etmek istemiş. Sultan Hamid'den müsaade arz etmiş. Abdülhamit 

Han, "Benden de selam söyle" demiş, bir kese de altın vermiş, götürmüş N. Kemal'e. 

Bahçede gezinirken N. Kemal, "Sultanlar hakkında bir eser yazayım diye düşünüyorum 

ama zor olacak. Geçenlerde Fatih Sultan Mehmet'i düşündüm, bunlar büyük insanlar" 

demiş. Yazdığı bir beyti okumuş: 

Biz, ol al-i himem erbab-ı cidd ü içtihadız kim  

Cihangirine bir devlet çıkardık bir aşiretten. 

"Bir aşiret, İslam'ın feyziyle, aşkıyla "cahidu fi sebilillah" emrine ittiba ile koskoca bir 

cihan imparatorluğu kurmuş. Bu beyti yazdıktan sonra cihangirine devleti kuranlar 

hakkında bir tarih yazayım dedim, ömür kafi gelmeyecek demiş." Hoca efendi şunları 

söyledi; 

"Siret Bey, İslam'da tarihe bakış var. Buyurur ki Kur'an-ı Kerim'imiz: "Akıl 

nimetinden istifade eden kimseler için peygamberlerin, eslafın tarih-i hayatlarında ibret 

dersleri vardır." İbret sahnesi, hikmetler, ders sahnesidir. Yalnız Fatih, Yavuz gibi 

büyük zatların şahıslarını övüp onunla iftihar değil... Fatih nasıl yetişmiş Siret Bey, 

bunun üzerinde durmamız lazım. Hep Fatih'i Akşemseddin'in duasıyla iş görüvermiş 

şekline getiriyorlar. Akşemseddin'e gelinceye kadar bir yetişme tarzı var Fatih'in... 

Molla Gürani Fatih'in hocalarındandır, hem de Fatih'in babası Murat'ın dövme 

salahiyeti verdiği bir hoca. Şeyhülislam, Molla Gürani'den rivayet var, dedi. Bir gece 

yatsıdan sonra Fatih'i okutmuş hoca. O evine gitmiş. Molla Gürani gece namazına 

kalkmış, Fatih'in ışığı aynen akşamki gibi yanıyor. "Şehzade hasta " galiba demiş, 

gelmiş yanına. Fatih açmış kapıyı: 

"Ne yapıyorsun?" 

"Ders çalışıyorum efendim." 

"Uyumadın mı?" 

"Uykum gelmedi efendim." 



"Girebilir miyim?" 

"Buyrun." 

Yatağındaki çarşaf tortop olmuş. Yatakta kıvranmış adeta. Masanın üzerinde resimler 

görmüş. Demiş, "Şehzadem nedir bu?" "Sır olarak kalırsa söylerim" demiş. "Efendim, 

siz gittikten sonra aklıma takıldı. Sahabe-yi Kiramdan bu yana şu kadar muhasara 

edilir de neden alınmaz bu şehir? 

"Bu fikirleri kurduğunda 17-18 yaşındaydı Fatih, dedi. Fatih'in sîretini okuduğumuzda 

beş, bir rivayette yedi lisan bilirdi, denir. Fatih olmak öyle kolay olmaz. Bugün, dedi, 

ecdadının yazısı olan Osmanlı yazısını öğrenmeyen genç, hangi davayı müdafaa edebilir, 

hangi şahsiyeti kazanabilir, hangi varlığını ispat edebilir? Kim dinler onu Allah aşkına, 

kim dinler bu kadar cahil bir genci? 

İslam'ın tarih anlayışı, bu. Babası medreseye gönderemiyor çocuğunu, cevher var 

içinde, kaybolur diye. Kendi yetiştiriyor. Nasıl bir Fatih yetiştireceğiz, genç nesle bu 

imanı vermek lazım. 

Akif'ten bahis açıldı. Mustafa Runyun Bey de var. Dedi ki, "Akif Bey merhum, 

inkılapları, Çanakkale Şehitleri gibi "Başımıza Gelenler" diye yazsaydı tarih daha başka 

kaydederdi kendisini" dedi. Şeyhülislam, "Mustafa Bey, Allah var orta yerde, tarih kim 

oluyor? Tarih nasıl yazardı demek en büyük şirktir. Evvela Allah ne diyecek Akif Bey'e 

bunu sormak lazım. Tarihin dosyasına geçmek var. Allah'ın dosyasına geçmek var. 

Tarih kim oluyor? Gördük, dedi. Tarih kimlere hain, kimlere vatan kurtarıcısı, diyor" 

dedi. Türk'ün tarihi yeniden yazılacak. Allah'tan öyle bir gençlik isteyelim, tarihi adım 

adım takip etsin, değerlendirsin, fiilen Kur'an'ın tarih anlayışıyla." 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ'DEN ÖNEMLİ BİR İKAZ 

- Mustafa Sabri Efendiyi anlatır mısınız biraz efendim? 

- Mustafa Sabri Efendi feraset deyin, keramet deyin, görüş deyin İsmail Bey... 943 veya 

44. Alman harbi bütün şiddetiyle devam ediyor. Rus orduları Macaristan'a girdiler. 

Macaristan'da Alman orduları müthiş harpler yapıyorlar. Alevler içinde kainat. Hoca 

efendiye gittim. Akşam üzeri, akşamla yatsı arası. Şeyhülislam Türk radyosunu dinliyor. 

Nurettin Artanı konuşuyor. Selam verdim. Selamımı aldı dinledi. Dedi "Azizim, 

Almanya gidiyor." Halbuki biz de Almanya'nın galip gelmesini istiyoruz. "Fani teselliler 

sizinkiler" dedi. "Rus ordusu Macaristan'a gelmiş ayol. Bundan ne çıkar? Demek ki 

Ruslar Japonya hududundan emin olmuş. Japonya'nın vurmayacağından da emin 

olmuş, Japon hudutlarındaki askerlerini de getirmiş Rusya. Yalnız, adam üç kelime 

kullandı anlayamadım" dedi. Daha yeni çıkıyordu, "taşıt" gibi kelimeler... Dedi ki: 

"Azizim, gerçi siz de, 'bu hoca artık vehme kapıldı' diyeceksiniz ama, keşke ben 

yanılmış olsam. Türk'ün başına gelen bu dil faciası nereye gidiyor biliyor musunuz? 

Bozula bozula dejenere olacak. On sene evvel yazılan kitaplar anlaşılmayacak. Nesil 

birbiriyle anlaşamaz olacak. En nihayet bir yıkıcı daha çıkacak, diyecek ki, "bununla ne 

telif, ne tercüme hiçbir şey olmuyor. Ne şiir yazabiliyorsun, ne kitap tercüme 



edebiliyorsun. İlim, edebiyat lisanından çıktı, artık, dillikten çıktı. Binaenaleyh dil 

vasfını kaybetti, medeni milletlerden birinin dilini almamız lazım" diyecek. O devirdeki 

hakim dil neyse, ona gidiyor bu iş" dedi. "Türk'e yazık oluyor evladım" dedi. 

En nihayet ben Türkiye'ye geldim. Bu işleri yapan kimmiş? Agop Dilaçar. Çoban-kurt. 

Sürüye kurdu koymuşsunuz çoban diye. Kurdu çoban diye koyarsanız canınıza okur 

böyle. Tarihin başında kim vardı? 

-Enver Ziya Karal. 

Çoban-kurt. Türk konservatuarında Türk musikîsi yasak. 

Bir gün Kadir Mısıroğlu hacca geldi. 5 sene evvel falan. Mina'dayız, görüşüyoruz. Bir 

genç de onu arıyor, hemşehrisi. Görüştüler, kucaklaştılar. Kadir Bey'e dedi ki "Abi çok 

sert gittiniz. Bu kadar sert çıkışların felaketleri olacaktı. O: "Delikanlı, benim 

bildiklerimi siz bilseniz deli olursunuz, insanı deli yapar, dedi, Türk'ün başına gelenler. 

Elhamdülillah ben deli olmadım. M. Sabri Efendi, mantığıyla ispat etmiş bu meseleleri, 

benim elimdeki vesikaları görseydi de öyle ölseydi" dedi. 

Ne mantık, ne feraset yahu. Onun için Efendimizin' bir hadisi var: "ittegû firasete'l-

mü'min" "Müminin bir görüşü var, firaseti var, sezişi var, ona dikkat edin." "Mü'min 

eşya ve hadiselere Allah'ın nuruyla nazar eder." Onun görüşü de alelade bir görüş değil, 

basiret. "Bu iş Türkçe'yi bu hale getirir, dejenere eder, ne telif, ne tercüme yaptığınız 

eser anlaşılmaz. En nihayet birisi daha çıkacak, daha cesur biri, "bu dille ne telif, ne 

tercüme bir şey olmuyor, binaenaleyh medeni milletlerden birinin dilini almak lazım. 

Ya İngilizce, ya Almanca, ya Fransızca. Hangisi hakimse o zaman." demişti. 

- Nitekim oldu hocam bu. ODTÜ'de İngilizce eğitim yapılmaya başlanınca o günün 

rektörü Kemal Kurdaş'a sordular: Ankara'da Türkiye'nin göbeğinde Türkçe değil, niye 

İngilizce eğitim yapıyorsunuz diye soruldu. 1967 veya 1968'li yıllarda. O da şu cevabı 

verdi: "Türkçe teknik terimleri karşılamaya ve benzeri eşdeğer terimler bulmaya yeterli 

değildir, binaenaleyh İngilizce kullanmak zorundayız. 

- Tamam, istila. 

AKİF'İN MEALİ 

- İhsan Efendi'nin Akif'le münasebeti, bu arada Akif'in yazdığı bir meal var. Meal'i 

teslim edişi var. 

- Evet o mesele... Konuşmalı mı konuşmamalı mı? Bir nebze anlatalım. 

Akif Bey merhum, biliyorsunuz en büyük şairimiz. Hem nesri güzel, hem tercüme 

kabiliyeti, kelime bulma mahareti var. Küçük Hamdi Efendi tefsiri, Akif Bey de meali 

yazacak. Akif bey işitmiş veya sezmiş ki kendisinin tercümesiyle namaz kıldıracaklar. 

Kur'an yerine geçirecekler. Adamcağız imanı olan bir insan. Ne olduğunu bilen bir 

insandı. "Benim mealim, tercümem Kur'an yerine geçecek." endişesiyle özür beyan etti. 

Hamdi Efendi hem tefsiri, hem meali yazdı. Ancak Akif Bey' de "Başladım bir 



kere"diye on iki sene o meale hizmet ediyor. Üç defa tashih ediyor. Buraya gelirken 

getirememiş korkmuş. Benim hocam İhsan Efendi'ye, "Hazret, ben yakamadım, çok 

emek çektim, siz yakın" demiş. Fotokopi yok ki o zaman. Allah iyiliğini versin. Olsa 

aslını yakar da fotokopileri kalır mesela. İhsan efendi yakamamış. Akif beyin büyük 

emek mahsulü çünkü. 

- Vasiyetine rağmen? 

- İhsan Efendi'nin de vasiyeti var. Ekmeleddin Bey'e, oğluna vasiyet etmiş. Akif Bey'in 

yak dediği bir şeyi ben yakamadım, vasiyeti yapamadım, sen yak. Korkuyorum bu 

adamların niyeti halis değil, Allah'ın kelamını suiistimal edecekler. Mustafa Sabri 

Efendinin oğlu İbrahim Beyde benim şiir hocam. O da bu işlerde son derece hassas tabiî. 

"İmanımızı onlar yakmadan gel Ekmeleddin biz onu yakalım" diyorlar, yakıyorlar. 

- Hocam İbrahim Sabri Bey'in çok kuvvetli bir şair olduğunu söylersiniz. Çok ağır bir 

üslupla şiirler yazarmış. Bu arada Victor Hugo'nun şiirlerini tercüme etmiş. 

- İsmail Bey, şiirlerin şiirle tercüme edilmesi basit şey değil, İbrahim Bey'in "Zaman" 

diye bir şiiri var. Bakın bir mısraı şöyle. 

"Gurûb secdesidir şemsin ufka haşyetle." 

"Görüp verasını kevnin fenaya peyveste." 

Güneş kainatın arkasını görüyor ki, fani bu dünya. Allah'ın azameti önünde "ey 

fanilerin içinde baki kalan Allah'ım" diyor. Kainatın verasındaki faniliği görüyor, güneş 

secdeye kapanıyor. 

"Zeman bu secdeye seccade olduğundandır." 

"Bu kubbe mabedi etmekte varid-i hatır." 

Her sacidin secde ettiği bir seccade olur. 

Gökkubbe, bir ibadethaneyi temsil ediyor, ibadethanede güneşler abid ve saciddir. 

- Müthiş bir şiir. 

- Müthiş ya. 

- Hugo'nun şiirini nasıl tercüme etti?  

- Hugo'yu severdi. Victor Hugo davasını şiire geçirmiş bir insan. Akif Bey'den Mısır'a 

geldikten sonra Hugo'nun yaptığı beklenirdi, ama Akif Bey Mısır'a münkesirü'l hayal 

geldi. İstiklal Savaşı'ndan sonra Ahmed Emin'lerin, Falih Rifki'ların, Yunus Nadi'lerin 

meydanı aldığını görünce, "Yahu bunun için mi çalışmışız biz? Kargalar bülbül olsun 

diye mi ben çalışmışım?" diye düşündü muhtemelen. 

- Efendim, acaba Akif bu kadar ümit mi bağlamıştı da bu kadar yese düştü? 



-Artık yazılacak yazıldı, çizilecek çizildi. Demek ki düşman Osmanlının belini kırınca... 

Osmanlı'ymış demek ki bu İslam aleminin yükünü taşıyan. Baba gittikten sonra 5-6 

yaşında kalmış çocuklar, sibyan. Alem-i İslam'daki devletler babasını kaybetmiş 

çocuklar. Kim dinler onları? "Babayı vurdular, dermiş, baba şehid oldu, yavrular 

başında ağlaşıyor." Ye'se düşmüş Allah rahmet eylesin. 

- Hocam, Ezher'de hangi fakültede okudunuz? 

- Efendim, kısmü'l'am vardı. Fakülteler vardı. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocam 

fakültelerde okumayı beğenmezdi. Eski usulde okuyun. Fatih, Bayezid medreselerindeki 

gibi, ben öyle yetiştim." derdi. Biz Ali Yakup'la orda okuduk. Şeriat Fakültesi'ni 

bitirdik. 

Sonra ben daha fazla okumak isterdim. Benim peder 945'te vefat etti. Annem, iki 

kardeşim kaldılar. Tahsili yarım bırakıp, alimlik şehadeti aldım, döndüm. 

İHVAN-I MÜSLİMİN 

- 45'e kadar 6 sene mi kaldınız orada? 

- Altı sene kaldım. 

- Hasan el-Benna ile münasebetiniz vardı. 

- O zaman sağ idi, biz geldikten sonra vuruldu, şehid oldu. 

- İhvan-ı Müslimin'i yeni kuruyordu galiba? 

- 1928'de kuruldu İhvan-ı Müslimin. Kahire'ye gelişi 39. İsmailiye'de faaliyete başladı, 

oraya sığmadı, taştı. İhtiyaç, tatlı bir kurtarıcı ses, manevi bir hava, fazilet hayatı, insanı 

insan yapan bir dava. Çoğaldı, taştı. Kahire'ye geldi. Hükümeti kuşkulandırmaya 

başladı. İngilizler en nihayet vurdurdular. 

İslam düşmanlarının taktikleri aynı. Geçen sene İhvan-ı Müslimin'in tarih-i hayatını 

okudum, üç cilt halinde yazılmış, İsmail Bey görmeniz lazım. İçinde bulunanlardan 

birisi yazmış. Anlatıyor: 946-47'de günlük gazete çıkaralım, dedik. Ceridetü İhvanu'l 

müslimîn. Karar verildi. Para var, kardeşler var. Muharrir bahsine geldik. Parayla 

makale yazacaklar. Kime gitsek özür beyan ediyor. Ramazan Paşa vardı. Üstad Benna' 

nin yakın arkadaşlarından, siyasi makale yazarı, katip adam, muharrir adam. "Paşa'ya 

gidelim bari, o yazsın" dedik. 

"Üstad Ramazan Paşa'ya telefon açtı Üstadla konuşmaları çok samimi. O da özür beyan 

etmiş. Efendim, ne oldu, dedim, hayır inşaallah. "Gençler, dedi. Ramazan Paşa da insan, 

Ahmed de, Mehmed de insan. Bunlar ne peri, ne cin, ne melek." Başka çaremiz kalmadı. 

Başladık kendimiz yazmaya. Daha Seyyid Kutub yok. Gazete gitmez, satılmaz. Tevzi 

perişan Kahire'de bir-iki bulunuyor da, köylerde şehirlerde bulunmuyor. Köylere 

gideriz bitti derler halbuki perdenin arkasında duruyor." İşte mücadele bu... Bu şekilde 

İhvan-ı Muslimin'in gazetesine mani oluyorlar. Bizde olanların aynısı orada da oluyor. 



Ahmet Mahir Paşa vardı. Mısır'ın en asil ailelerinden di. Başvekillik yaptı. Ahmet 

Mahir Paşa İngilizler'le bir muahade yapmıştı. Anlaşma mucibince İngilizler Mısır'dan 

faydalanıyorlardı. Heyecanlı bir genç vurdu onu. Öldü. Ahmet Mahir Paşa maşrık-ı 

azam di. Ezher-i Şerifi sarıklı hocaları bulunan Mısır'da masa başı Ahmet Mahir Paşa 

başvekildi: Hani alem-i İslam diyoruz ya, Alem-i İslam yaralı. Silindir altından 

çekmişsiniz adeta. Bir hasta. Bunu unutmamalı. Ahmet Mahir Paşanın cenazesine 

iştirak etmek için Suriye'den bir heyet geliyor. Heyet doğru mason klubüne iniyor. 

Gelenler kim? Halep'deki Şam'daki Beyrut'taki masonlar. Ahmet Mahir Paşa gibi asil 

ailenin çocuğunu almışlar 33. dereceye kadar çıkarmışlar. Ve bu adam Başvekil olmuş. 

Bakınız düşman nasıl çalışıyor. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre ümit bağlamalı. Ne 

büyük mesai, ne büyük can, ne büyük ter, ne büyük kan istiyor bu işler. 

Efendim şunu da söyleyeyim, benim ikinci bir şiir hocam var idi. Vaktiyle Doğan 

Güneş'i çıkarmış 11 sayı kadar. Mahmut Cevdet Sezel diye bir zat. Şairdi aynı zamanda. 

O' nun oğluma diye bir kıtası var. Der ki: 

Oğlum söz ile olmaz vatanseverlik bak  

Böyle davaya bin delil ister  

Bütün eğlencen ıstırab olacak  

Kan döker can verir seven mutlak 

Vatanımı, dinimi, mukaddesatımı severim diyorsun, sözle olmaz vatan severlik. Bir 

davadır bu, kuvvetli delil lazım. Istırabtan çileden zevk alacaksın. Çektiğin çileler 

şikayet olmayacak. Seven sevdiğinin uğrunda canını malını verir. 

Ne diyorlar Ebû Talib'e Mekke Müşrikleri: 

"-Ya Ebû Talib. Yeğeninin istediği ne? Devlet isterse verelim, servet isterse verelim, 

evlenmek isterse evlendirelim, bir bayrak açsın bayrağının altına girelim." Her şeyi 

vermeye hazırlar. İnsanlığın peygamberi, peygamberlerin imamı -Allah şefaatlerine nail 

etsin -bu sözler kendisine iletilince üzülüyor. Ama söyledikleri çok net: 

- Amca sen de mi böyle demeye başladın, sana kadar mı tesir ettiler? Vallahi değil 

dünya serveti, güneşi semadan indirip sağ elime verseler, kameri de sol elime verseler 

vazgeçmem bu işlerden. Benim davam o değil. İnsanları Allah'a çağırıyorum. Zulmetler 

içerisinde kalmış bir beşeriyeti nura kavuşturmak istiyorum. 

İşte davanın özü bu. Resûlullah yolumuzu aydınlatıyor. 

Konuşanlar: İsmail L. Çakan, Mustafa Eriş, Murad Erker, Abdullah Sert, Ahmed 

Taşgetiren, Kamil Yılmaz 

Ahmet Kabaklı ile Temellerin Duruşması Etrafında... "Bir Dürüstlük Çağı Açılacaktır"  

HARPUT'TAN ÇİZGİLER 



- Hocam, sohbete doğup büyüdüğünüz ortamdan başlayalım, isterseniz. Harput'tan 

Elaziz'den... 

- Doğumumuz 1924. Harput'ta, bizim oralarda Güllübağlar denilen bağlarda 

doğmuşum. Benim doğumumdan 3 yıl sonra babam vefat etmiş. Annemin gayretiyle 

ayakta durabilmişiz, iki erkek kardeş. Vaziyetimiz bu. Harput civarında o bağlara 

gidilirmiş. Orada hanımlar evde kalır, beyler Harput'a işe giderlermiş. O vakit töre 

odur. Yürüyerek gider gelirler. Yarım saatlik, bir saatlik mesafede bağlardır bunlar. 

Umumiyetle meyve ağaçlı ve herhalde çok eski zamandan beri meskun bir yer. Galiba 

Ermeniler bazı köylere yerleşmişler. Şehre yerleşmişlerdir; fakat bu bağbahçe işini 

bizimkilerin yürüttüğünü zannediyorum. Bu bir bakıma iktisadi bir değer oluyor. 

Çocuklar açık havada, bağda karınlarını doyuruyorlar; hem de bir sayfiye yeri gibi 

oluyor. Aynı zamanda faydası var. Kışlık yemişler bulamaca batırılan cevizler -biz orcik 

deriz bazıları sucuk der- yapılır, evlere götürülür. Kış için. Pestil yapılır. Armut 

kurutulur. Velhasıl bu kendi başına bir iktisadi değerdir. Hanımlar orada boş 

durmazlar. Hepsinin bir bir öldüğünü, silindiğini müşahade ediyoruz bunların. Taş 

dibekler vardır, bulgur hazırlanır. Bütün bunlar iktisadi değerlerdir. Kavunlar, ayvalar 

Harput'taki evimize getirilir. Onların belli bir yeri vardır. Tavanlara asılır. Kış boyunca 

taze meyve gibidir. Üzümler "ham" yapılır, onun tekniği vardır. Böyle bir muhitte 

doğmuşum. Tabiî babamı çok erken yaşta kaybetmek bize büyük bir darbe olmuş. 

Küçük kardeşim babamın vefatından 3 ay sonra doğmuş. Harput muhiti çok güzel 

Türkçe konuşulan çevrelerdir. Hanımların şiir söyledikleri çevrelerdir. Maniler 

söylerler düğünlerde. Böyle bir; ortamdan çıkmışızdır. Onun üzerimizde tesirleri 

vardır. Harput'u severim. Hem şiiriyeti vardır içimizde. Hasreti vardır. Zaten ancak 7 

yaşıma kadar Harput'ta büyümüşüm. Ondan sonra Elazığ'a gelmişiz. Herkes gelmiş. 

Hemen hemen terkedilmiş. Bir de içimde bu hicran vardır. Sanki bir baba yurdu tahrip 

edilmiş gibi. Nostaljisi de ayrı. 

İSLAM'I ŞİİR GİBİ ALGILADIM.. 

Babam Sarayhatun Camisinin imamı, müezzini. Mescit doğuda çok sevilen bir mescit. 

Sarayhatun'un Uzun Hasan'ın anası olduğu söylenir. Orada kalmış. Fatih Sultan 

Mehmed onu korumuş, kollamış. Trabzon'a götürmüş. Bizim çocukluğumuzda 

kadınlar, Ramazanlarda gidip camileri siler süpürürlerdi, o zamanlar adetti. Bütün 

mahalle hanımları şevkle giderlerdi. Ne güzel bir dayanışma. Oralardan bize bir takım 

şiir zerreleri getirirlerdi. Caminin içinde yaşardı bir manada çocukluğum. Bunların 

muhakkak ki bizim üzerimizde çok güzel tesirleri olmuştur. İslamiyeti umumiyetle bir 

şiir gibi kabul edişim, böyle alışım veyahut idrak edişim bundandır.  

Sonra iki kardeşim vardır. Kardeşlerim vardır. Babam üç hanımla evlenmiş. Onlardan 

da kardeşlerimiz vardır. O annelerimiz öz annemizden farksız. Nasıl bir sükun, huzur. 

Tarifi zor. Biz yetim öksüz kaldıktan sonra onlarla beraber ayakta kaldık. Annelerimiz 

bizi ayakta tuttular. Onlar da birbirlerinin içinde iyi anlaşıyorlardı. Bu da güzel bir 

töresiydi memleketin. Birbirlerine rakip diye bakmazlardı. 

- Kumalık bir ukde değildi yani... 



- Evet değildi. Nasıl olmuştu o zamanlar böyle bir ahenk. Kardeşler arasında 

kurulamayan bir ahenk, kumalar arasında kurulabilmiş. Bu da çok ilgi çekicidir. 

- Harput'u her şeyiyle seviyorsunuz hocam... 

- Efendim biz tabiî Harput'un harabesine yetiştik. Daha büyük, daha mükemmel, 

medeni bir Harput söz konusu imiş. Dedelerimiz zamanında. Ta l. Cihan harbine, 

Ermeni hareketine kadar. Mahalleleri mamur, camileri çok, hamamları çok güzel bir 

şehir. Medreselerden çıkan maruf adamları, şairleri, Hacı Hayre gibi birinci dereceye 

yakın şairleri var. Ziyaretleri çok. Çoğu Anadolu fatihi olduğunu anladığımız insanların 

yatırları var. Bunlar da ziyaretgahtır. Yani bir tür medeniyetin yıkıntısını görüyorsunuz 

Harput'ta. Güzel camiler vardır. Mesela Ulu Cami. Anadolu'nun fethinden 1520 sene 

sonra inşa edilmiştir. Hala mazbut, minaresi biraz eğri. Pizza'yı andırıyor o bakımdan. 

Orayı müze gibi açtılar şimdi. Namaz da kılınabiliyor, sergi gibi şeyler de açılabiliyor. 

Bizim orada bir de folklorun çok zengin olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Dil olarak 

Azeri çevresidir. Azeri bana hiç yabancı gelmiyor. Bütün o Doğu Anadolu çevresi Azeri 

havasındadır. Azeri etkisi daha baskındır. "Yor" takısı yok. "-yor" demez kimse. 

"Gelirim" derler. Erzurum'da "celirem" derler. Böyle bir şive umumiyetle Azeridir, 

Maraş da buna dahil. Kerkük'de müşterektir. Bakü de müşterektir. Zengindir mayası, 

folkloru, kendine göre bir musiki ayrıca. Bunların fasıl parçası olduğunu biz de zamanla 

öğrendik. Bunlar biraz daha Divan havasında söylenmiş şeylerdir. Böyle bir folklor 

havasında yetiştik. Belki Edebiyata, sanat'a tutkunluğumuz da bundandır. Tahsilimizi 

orada yaptık. Eğer Liseye Elazığ'a getirmeseydiler biz okuyamazdık. Fakirdik. 

- Mahalle Mektebi var mıydı hocam? 

- Hayır malesef, mahalle mektebi 20'lerde 24'lerde yıkılmış. 31'de mektebe 

başlamışımdır. O gün bu gün okuyorum. Liseyi bitirdikten sonra Edebiyat Fakültesini 

kafaya koymuştum. Bir Edebiyat öğretmenimiz vardı Cemile Hanım. Geçenlerde 

sağolsun buraya geldi. Görüştük, elini öptüm, çok güvenilir bir hocaydı. Daha sonra 

değerli hocalarımız oldu. Cahit Okurer Vehbi Güney gibi... Bunlar örnek insanlardı. 

Sınıfımızdan hırsız, rüşvetçi, rezil adam çıkmadı. Bununla da iftihar ediyorum. Bir gün 

de dergiye yazdım hocalarımızı, çok takdirle anıyorum. Bize hiçbir zaman kötü örnek 

olmadılar. Hepsi muhterem insanlardı. Bizi kolladılar da. Asabi, taşkın gençlerdik. 

Onlar isteseydiler deli dolu konuşurduk. Bugünkü gibi, aşağı yukarı rejim hakkında 

konuşurduk, şunun bunun hakkında konuşurduk, o zaman daha da tedbirsizdik. 

Hocalar isteseydi bizi mahvedebilirdi fakat yapmadılar. Anladılar bizi, kolladılar bizi. 

Kötülük yaptırmadılar. Okuldan attırmadılar. Bunlar olabilirdi o zaman. Cahit Okurer 

bize çok büyük dostluk göstermişti. Beraber gezerdik sabahlara kadar. Daha sonra bu 

İstanbul'da devam etti. Geldim Yüksek Öğretmeni kazandım, bu sayede yüksek tahsil 

yapabildim yoksa yapamazdım. 

DOĞU'DA DEVLETİN YANLIŞLIKLARI 

- Doğu olayları meydana geliyor. Sizin herhalde lise çağınıza denk düşüyor. Bunlardan 

etkilendiniz mi? Veya aileniz etkilendi mi? Sizde nasıl bir his uyandı?. 



- Etkilenmedik. Şehirde oturan bizler için pek de farkında olmadık. Lise talebesi 

olmamıza rağmen. Yalnız şu göründü ki, bunu tabiî zamanla idrak ettik, çok yanlış bir 

siyaset güdülmektedir. Dersim, bahanesiyle Tunceli korkunç bir fukaralığa itilmiştir. 

Asker gönderilmiştir. Bir nev'i düşman ülkesine gönderilir gibi gönderilmiştir. 

Atatürk'ün manevi kızı denilen Sabiha Gökçen ilk bomba atma denemellerini orada 

yapmıştır. Zabitler, yüz kızartacak şeyler yapmışlardır. Bir takım telkinlerle. 

Meydanlara toplayıp kurşuna dizmek gibi. Hadise zaten biraz yönetimsizlikten 

çıkmıştır. Jandarmanın ahlaksızlığından çıkmıştır. Oysa vatandaşların kafasında 

herhangi bir şey yoktu. Zaten bunların ırkça kürt olduklarını da zannetmiyorum. Kürt 

ırkı varsa bile bunlar hiç değildir. Bunların dili türkçedir. Sarı Saltuk orada yatar. 

Köylerinin adları türkçedir. Kavimler ruh itibariyle de Türktür. Bir kısmı alevidir. 

Bazıları kandırmış. Dedeler medeler gelmiş gitmiş. İran havasına bırakmışsın. Devlet, 

Menemen'de nasıl yapmışsa buraya da aynı bir husumetle, yanlış bir bakışla yaklaşmış. 

Tunceli halkını zaman içerisinde devlete düşman etmiştir. Millete de düşman etmiştir. 

Bunları sürmüşlerdir. Balıkesir'e, Tekirdağ'a oraya buraya yerleştirmişlerdir. Onlar 

oralarda biraz gücenerek yetişmişlerdir. Kürtçülüğün önünde olan şahıslardan büyük 

bir kısmı malesef bu şahısların içindendir. Kin ile bilendikleri için... Eğer böyle bir tavır 

olmasaydı, bunlar son derece iyi vatandaşlar olurlardı. İyi vatandaşlardır aslında. Bir 

devletin göstermesi gereken şefkat düşünülmeden, üzerlerine korkunç bir şekilde 

gidilmiştir. Bu da bugün orada söyleyemediğim memleketimizin büyük sıkıntılarından 

biri oluvermiştir. 

BİR REJİM Kİ... 

Bir rejim ki, Menemene lanetli şehir, lanet abidesi koyuyor. Uydurma düzmece bir 

hadiseyi kendisi ihdas ettikten sonra yapıyor. Bursa'da ayrı bir terör estiriyor, 

Konya'da ayrı. Yani kendi halkına karşı bu şekilde hareket eden bir rejimin tabiatıyla 

devletlikle, şefkatle bir alakası yoktur. Şefkat devleti olmayınca da vatandaş tedirgin 

olur. Bugün Türkiye'nin başlıca meselesi hala, devlet ile Millet'in ilişkilerindeki 

gerginliktir. Bu karşılıklı diş bileme meselesidir. Bunun tohumları o despot devirlerde 

atılmıştır. Takriri Sükun var. Basın ağzını açamaz. Üniversiteye ona göre adam seçilir. 

Ağzını açan haysiyetli adam çok az. Adlarını söylemek istemiyorum. Bugünkü yaraların 

temelinde bu gibi, vatandaşa layık olmayan, yakışıksız davranışlar vardır. 

Başlangıçta biz idrak edemiyorduk, Şehir de idrak edemiyordu. O zaman oranın bütün 

mal varlığı pazarlara döküldü. Koyun 5 kuruşa, 10 kuruşa. Elazığ halkıda "eti ucuza 

yiyoruz" diyordu. Zabitler hayvanları toplu halde alıp getirip, 5 kurusa satıyorlardı. 

Büyük bir hayvan potansiyeli vardı. O bölgenin. 

DİYARBAKIR'A NE OLDU? 

Sonra Y. Öğretmeni kazandım, parasız yatılı olarak orada okudum. Bu da bize destek 

oldu. Ancak o sayede okuyabildim. İstanbul'a gelmek okumak çok zor hadiselerdi. 

Şimdikilere göre çok daha zor. Edebiyat Fakültesinden mezun olduk. Çok değerli 

hocalarımız oldu. Rahmetli Kaplan Bey, Rahmeti Bey, Caferoğlu... Nihayet Edebiyat 

Fakültesi bir ilim müessesesi, belki Türkiye'nin en eski ilim müessesesi, geleneği 



kurulmuştu. İyi bir fakültede okuduk. Sonra kalktık, Diyarbakır'a tayinimiz yapıldı, 

edebiyat öğretmeni olarak oraya gittik. Çok sevdiler bizi orada. 48 senesinde. Biz de çok 

çalışkan, aktif, hevesi bol bir gençlik. Bir de baktık ki Diyarbakır bizi kuşatmış, bağrına 

basmış, gidenler gelenler... İki sene kaldım. Ayrılışımda vilayetin yarısı istasyondaydı 

Vali de dahil. Yani inanılmaz birşey, inanılmaz bir muhabbet. Halk evinde çalışmalar, 

edebiyat günleri, bir öğretmen çalıştığında halkın çok sevdiğini gördüm. Sonradan 

Diyarbekir kürtçülüğün merkezi diye laf geçti. O gün yetiştirdiğim talebelerle, o 

günlerde biz burada ağlaşıyorduk. Diyarbekir'den gelen, mesela Cahit Dodanlı gibi, 

Ekrem Advan gibi bu gençler, "Hocam sizin Diyarbekir'iniz, bu mu olacaktı, böyle mi 

olacaktı.?" diyorlardı. Aslında Diyarbekir'e bir şey olmuş değil, orada bir hizip el 

koymuş, gürültü çıkarmış, patırtı çıkarmış, bundan ibaret, yoksa diğerleri hep aynı. 

Halk hep aynı temiz halk Yüksek mizaçlı halk. 

Politika oraya da girmiş, oradan başka şekle intikal etmiş, çocukları kandırmışlar. 

Türkiye'nin meselesi bu, çocukların sahibi yok. Gerçek eğitim yok. Dinin yüceltici 

varlığından istifade edilmiyor. Edilmeyince de çocuklar sokak adamı haline getiriliyor. 

Sokak adamının ise ensesinden yakalamak çok kolaydır. 

Diyarbekir'deki çalışmalarım bu. Süleyman Nazif günü, Yahya Kemal günü, Namık 

Kemal günü, deli dolu bir zaman. Eşraf bizim toplantılarımıza gelir, askeriye, Vali... 

Orada bana halk partisinin dergisini verdiler, gider gitmez Halk partisi iktidarda. Ben 

bugün dergide, gazetede yaptıklarımın aynısını yaptım, kimse birşey demedi. Karacadağ 

diye bir dergi, epey çıkardım. Nüshası var evimde. Karebekir Paşa'yı övdüm, Çakmak'ı 

övdüm, onların tam ters adamlarını methettim. Divan edebiyatıydı, şuydu buydu bir de 

halk evinde bugünleri yapıyorduk. Bir divan edebiyatı gecesi yaptık, çok güzel birşey 

olmuştu. Uğurlandık ve askere geldik.  

FIKRA YAZARLIĞINA BAŞLAYIŞ...  

Kore savaşının olduğu yıllarda ben askerdim. Yedek subaydım. Epey heyecanlı günler 

oldu. Daha sonra Manisa'ya tayin oldum. Ege'yi ilk defa o zaman gördüm. Manisa'da 

kışlada bir yaz geçirdik. Sonra Aydın'ı çektik kur'ada Edebiyat öğretmeni olarak. 

Aydın'da da pek güzel günlerimiz oldu. Zannederim 56 yılında, Tercüman gazetesi o 

zaman Cihat Baban'ın nüfuzu altında idi bir fıkra yarışması açmıştı. O fıkra 

yarışmasına ben de Aydın'da hoca iken katıldım. Bize Birincilik ödülü verdiler, fakat 

uyanıklık yapmışlar 3 kişiye birden birincilik vermişler. Bana, Emil Galip Sandalcıya, 

bir de Soyadı Güler olan birine daha. O arkadaş Antalya'da idi. Uzun zaman pek 

görünmedi. Emil Galip Sandalcıyla ben devamlı yazdık. Birkaç ay güya deneme için 

bize yazdırdılar. Gazetecilik bakımından herhalde cazip birşeydi. Sonradan 57'de 

Paris'e gittim. Devlet beni görgü, bilgi falan için gönderdi. Bu suretle Emil Galip 

yazmaya başladı. Paris'teyken bana teklif geldi, "aman gel başla" diye, geldim ve 

devamlı fıkra yazarı olarak başladım. Sene 1958. Aydında hocalığım devam ediyordu. 

Sonra beni İstanbul Eğitim Enstitüsüne aldılar. Önce Balıkesir dediler sonra vazgeçtiler. 

İstanbul Eğitim'e Çapa'ya geldim 1959 senesinde. Yüksek Muallim ile münasebetlerimiz 

vardı o zaman. Onlarla gece dersleri yapıyorduk. Eğitim Enstitüsü daha sonra 



Fikirtepe'ye intikal etti. Oradan Yüksek öğretmene geçtim biraz politik durumlar oldu. 

Ve 75'te de emekliye ayrıldım. Edebiyat öğretmenliğim böyle. Bu arada Aydın'dayken 

Hukuk Fakültesine başladım. Hukuk cazip görünüyordu bana, imtihan falan da yoktu 

girdik kayıt yaptırdık. Her sene sonunda bir gün imtihan yapıyorlardı. 4 dersi birden 

verdirtiyorlardı bize. Gidip 1., 2., 3. sınıfları oralarda geçtik. Sonra burada Çapa'da 

iken de 4. sınıfı verdim. Hukuk Fakültesinden mezun oldum, o da aradan çıktı. 

Aslında tabiî avukatlık yapar gibi oldum. İstanbul'da stajımı yaptım ama yeniden bana 

gazetecilik teklif edilince 61'de avukatlıktan vazgeçtim. Herhalde gazetecilik mesleğini 

seviyordum. 61'de yeniden başladım. O günden bu güne de Tercüman'da yazdık. Bir 

ara Yeni Haber diye bir gazete denemesi oldu. Esasında yanlış bir şeydi. Bir müddet 

yazmadık. Ondan sonra yazmaya başladık. Bu arada Nedim ile ilgili bir senaryo 

hazırladım. Sonradan bizi sevmeyen bir TRT genel müdürü geldi, onu rafa kaldırdı. 

Bunlar ne yaparlar bilmiyorum ama Nedim üzerine bir senaryo yazıldı. O da benim bir 

hediyemdir ama daha ortada değil. Bugün 29. sene Tercüman'da yazıyoruz. Halen 

gazeteciyiz. Vaziyet budur. Hayatımı istemiştiniz al sana hayatım. 

FİKRÎ ÇİZGİNİN OLUŞUMU 

- Hocam, fikrî çizginizin ne zaman billurlaştığını zannediyorsunuz? 

- Bunu da tayin etmem çok zor. Ben insiyaki olarak başladığını zannediyorum. Ben 

bunları bir yerden öğrenmedim. Temayüllerim beni oralara götürdü. Bunu bilhassa 

belirtmek isterim. "Beni bir hoca eğitti" dersem yalan olur. Veyahut "falan kitabı 

okudum, falan hizbi tanıdım, onlar beni yetiştirdiler" dersem yalandır, yanlıştır. Yalnız 

eğilimlerim beni Cahit Bey'e götürdü. Kaplan Bey'e götürdü, zamanla Nurettin 

Topçu'ya götürdü. Eğilimlerim götürdü. Deli dolu, insiyaki bir tarzda, içgüdü havasında 

ben bunları konuşuyordum. Bir de edebiyata çok merakım vardı. İfade ettiğim gibi 

sevdiğim edipler beni biraz buraya getirdi. 

Ama kimi sevdiğimi de tayin etmem zor. Başlangıçta Nazım Hikmet'i de seviyordum. 

Ama nesini seviyordum bilmiyorum. Ondaki kabadayılığı mı seviyordum? Nef'i'yi 

seviyordum. Kabadayı adamları sevmek var içimde. Köroğlu'nu seviyordum. Böyle, 

isyan havalı kimseleri seviyordum. Belki öksüzlüğümün, yoksulluğumun, 

bakımsızlığımın verdiği bir havaydı bu. Mümkündür. Bir de Destanlara büyük temayül 

vardı içimde. Şimdi "en fazla sevdiğin edebî tür nedir?" diye sorsanız, "Destanlar" 

diyeceğim. En çok sevdiklerim beni buralara getirdi. Efsane dünyamız, masal dünyamız, 

çok zengin. Mehmet Amca dediğimiz birisi vardı. Tatlı bir sesi vardı. Bize Köroğlu'nu 

anlatırdı, ama makamla, opera gibi. Kerem'i anlatırdı şarkılarını söyleyerek. Adam 

opera gibi masallar anlatırdı. Şarkılarını ağzıyla taklit ederek. Böyle bir çevre beni 

edebiyata götürdü. Hiç şüphem yok. 

Sonra tabiî bir muhafazakar muhit belki. O da bize tesir etmiştir. Babadan intikal eden 

birşeyler. Ama babam üzerimize pek fazla düşemedi, sıkı bir din eğitimi de görmedim. 

Hatta hiç görmedim. Bunları hep zamanla edinmeye çalışmışımdır. Fakir, yoksul 

çocuklardık. 



Pek kimsenin öyle peşimize düştüğü falan da yoktu. Lisede asi bir talebe havasında, 

doğru söyleyen, kabadayıca konuşan çocuklardık. İstanbul'a gelince bu fikir muhitinin 

içine girdik. Topçu, Cahit Bey, Kaplan Hoca... Fakat Topçu'nun da bizi yetiştirdiğini 

söylemek güç... Cumartesileri giderdik umumiyetle. Kafamıza taktığımızı ona da 

söylerdik. O da bize zaman zaman kızardı. Açık konuşan, hür konuşmak isteyen, itiraz 

eden insanlardık. Bunlara Topçu'nun bile katlanmadığı zamanlar olmuştur. Fakat gene 

de giderdik biz. Hareket Dergisini çıkarırdı Topçu. Ben ilk yazılarımı Üniversitenin 2., 

3. sınıfından sonra orada yazdım. Polemik mahiyetinde. İlk dava ile Şemsettin Yeşil'e 

sataşmak yüzünden karşılaştım. 

Tabi bu fikirler, bu çevrede oluştu ama temelde bunun insiyaki olduğunu kabul 

ediyorum. Sonra daha fazla okur olduk, çevreyi tanıdık, nihayet bilgilerimizden bir 

düşünce, tefekküre ulaştık. Yazar olmamız tabiatıyla bize kolaylık olmuştur. Dinlenen 

bir adam veya çevre bulunca da daha inkişaf etmek yollarını da aramışızdır. Yalnız, 

tüm yazarlara söylemek istediğim de budur, bir saniye okumayı elden 

bırakmamışımdır. Ancak okumayla tefekkürün teşekkül ettiğini zamanla öğrendim. 

NEDEN TEMELLERİN DURUŞMASI? 

- Hocam, insiyaki olarak gelişen bir çizginiz olduğunu belirtiyorsunuz. Destanlarla 

beslenen delikanlı, yiğit bir çizgi bu. Bu yiğit çizgi son kitabınızla da ortaya çıktı. Şimdi 

herkesin bakışı o "Ahmet Kabaklı Hoca yiğit bir çıkış yaptı" şeklinde. "Temellerin 

Duruşması"nda Türkiye için zor meselelere temas ettiniz. Bunlar Türkiye'de tabu kabul 

edilen konulardı. Neden böyle bir konu seçtiniz. 

- Arz etmeye çalışayım. Kaplan Bey bazen bana şakadan takılırdı. "Sen hocalık 

yapmanın dışında herkesi terbiye etmeye kalkıyorsun" derdi. Yani "Elinde bir sopa 

boyuna vuruyorsun" derdi. Bunu böyle karikatürize ederdi. Hoşuna da giderdi. 

"Kimsenin ellemediğini sen elliyorsun, karışmadığına karışıyorsun, söylemediği 

mevzuları sen söylüyorsun, gözünü de budaktan esirgemiyorsun" derdi. Lise çocuğunda 

olan bu eğilim bende devam etti. Zamanla doğru düşünceye imkan olmadığını 

kavradım. 

Senelerdir bu böyle ama gittikçe bir idrak, haline geliyor. Tarihe karşı yapılan şeyler 

bende daima tepki doğurdu. Liseden beri. Gelirlerdi, Fatih'in şunun bunun aleyhinde 

konuştukları vakit sinirlenirdim. Öfkem artardı. Bir de övgüleri sevmiyorum. Aşırı 

övgüler kime yapılırsa yapılsın bende tepki doğuruyor. Aşırı alkışlarda bir sahtekarlık 

sezer gibi oluyorum. Bir yazımda, Mevlana'nın bile moda olmasından korkuyorum, 

dedim. Çünkü başlıyorlar ve Atatürkleştiriyorlar. Putlaştırıyorlar. 

Dokunulmazlaştırıyorlar. Bu fukara memlekette birdenbire herşey dokunulmaz hale 

geliyor. Bir resmi hizip el koyuyor, o övdüğü şeye karşı çıkılamıyor. Bugün Ortak Pazar 

hikayesinde bile, bir iktisadî karar gibi görünen bu hadisede bile dokunulmazlık var. 

Partilerin hepsi karar vermiş "AT'a gireceğiz." Nedir? Bu tabunun sebebi nedir? 

Herşeyi Atatürkleştiriyorsunuz. Yanlış, yanlış birşey bu. Onun için beylik düşünceye 

karşı olmak bende çok eskiden mevcut. Bunun bende zamanla isyan haline geldiğini çok 



müşahede ettim. Söyleyebildiğim kadar söyledim îma ettim. Ecurufya da bir isyandı. Bazen 

isyanı mizaha döktüğüm olmuştur. 

Putlaştırma eğilimi, Atatürk'te vaki olmuş, İsmet Paşa'da vakî olmuş, fırsat olsa Kenan 

Paşa'da vakî olacaktı. Bu putlaşma, putlaştırma nedir? Bu taabbüt nedir? Niçindir? 

İslam bizi terbiye edememiş. İslam'ın yapması gereken bir karakter var, o teşekkül 

edememiş. 

Bu ağırıma gidişler, bu resmi tarih, bu yalanlar bunun üzerine onbinlerce yazı 

yazmışımdır. Bayramlarda saldırmalar... Yahu siz bunu bayram için mi yapıyorsunuz, 

saldırmak için mi? Bunları pek büyük bir öfkeyle sormuşumdur. Ve bu kitap ömrümün 

bir muhasalası olarak ortaya çıkmıştır. Sahiden hürriyet aşkıyla yazılmıştır. Demokrasi, 

hür düşünce, mantıkî düşünce, insanca düşünce, yalan saltanatının Türkiye'den 

kalkması arzusuyla, yerinde bulunduğum sütundan, memleketde yaptığım oldukça 

temiz isimden faydalanarak bunu yapmışımdır. 

BİZDE TABULAR NASIL YAŞIYOR 

- Hocam, şimdi tabuları ele alıyorsunuz. Bu mevzular neden tabu olmuş Türkiye'de? 

Dünyada çok daha radikal devrimler biçim değiştiriyor. Az çok hürriyetçiliğe doğru 

açılıyor. Türkiye'de ise tabular hala tabu. Türkiye'de neden açılma olmuyor? 

- Efendim, izah edemiyorum. Yani bizim milletimizde mi, bizim aydınımızda mı, bu 

sakat bakış. 

Ben Bulgaristan'da zulme karşı doğan bu isyana hayret ettim. Bulgar halkının artık 

herşeyi unuttuğunu zannediyordum. Romanya halkının artık herşeyi unuttuğunu 

zannediyordum, ama Namık Kemal'in o sözünü ısrarla hatırlıyorum. 

"Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten" 

Demek ki idrak ademiyetten kalkmıyor. Ama bu bizden nasıl olmuş da kalkmış? Çok 

korkunç bir eğitim sisteminin bizi budalalaştırdığı, düşünce kabiliyetimizi aldığı 

sonucuna varıyorum. Sovyetlerin bile bulamadığı, çünkü düşünmeye devam ediyor 

adamlar Çavuşesku'nun bile bulamadığı sistemi biz nasıl bulmuşuz? Ben bunu da 

bilemiyorum. İnsanlar kafa olarak, düşünce olarak birbirlerinden farklı değiller. Alman 

olmuş, Türk olmuş, Arab olmuş veya... Terbiye farklıdır. O halde kötü, çok dondurucu 

bir eğitim sisteminin bizi bu hale getirdiğini zannediyorum. Bunun biraz da mazisi 

olduğunu, sadece Atatürk devrinin icadı olmadığını, İttihat ve Terakki'nin, ondan 

önceki zamanların da bunda dahli bulunduğunu: Mesela bir Tanzimat devrine 

bakıyorum, rahat ve tutarlı düşünmüş adam orda da çok az. Bir Cevdet Paşa'dan başka 

tam manasıyla, dört dörtlük bir büyük şahsiyete pek rastlamıyorum. Fikir adamı 

olarak. İlmi izahını şu anda yapmaktan acizim. Yalnız vak'a şu ki, biz beylik 

düşünmeye, putlaştırmaya, yalan telkinlere kapılmaya bir manada hazır olmuşuz. 

Gördüğüm bu. 

HAYRET VEREN OLAYLAR 



- İnsan bir konuyu parça parça işlerse bazen belgeler karşısında şaşırıyor. Siz bir dönemi, 

aşağı yukarı 150 yıllık bir dönemi önünüze topladınız. Karşılaştığınız hadiseler karşısında 

hayrete düştüğünüz oldu mu? Bu da olur mu gibisinden. Onlardan örnekler verebilir 

misiniz? 

- Tabiatıyla oldu. Mesela Hilafet üzerindeki Mustafa Kemal'in davranışları. Bir güne 

akseden sözleri beni son derece hayrete düşürmüştür. Karabekir Paşa ile Mustafa 

Kemal'in aralarındaki bozuşmalar. Sonunda bozuşmuşlar çünkü. Başta, hemen hemen 

davanın zemini Karabekir Paşa'dır. Atatürk'ü lanse eden, kabul ettiren odur. 

Ondan sonra nasıl olup da ona bir düşmanlık falan belirmiştir. Vahideddin'in 

başlangıçta çok bariz olan iyi niyeti, Atatürk ile olan münasebetleri, ona birçok şeyi 

birden emanet edişi, onu manen ve maddeten destekleyişi, fakat bunun sonunda 

Anadolu'da başlayan hareketin çok samimi olması gerekirken birtakım tezatlar içinde 

bulunması, beni şaşırtmıştır. Meclis son derece saf bir meclistir, temizdir, idealisttir. Bu 

meclisin içerisindeki bazı kimselerin istikbale göre, kendilerine göre hesap yapmış 

olmaları beni yıkmıştır. Son derece saf bir zemini, ilerisi için basamak yapmaya 

çalışmak beni yıkmıştır. Hilafetin ansızın bir kararla kaldırılması beni şaşırtmıştır. Bu 

kitabın içerisinde o şaşırmaların yüzlerce deliline hayretle baktığımı göreceksiniz. Şu 

anda aklıma gelmiyor veya uzatmaya da bir mana bulmuyorum. 

YILDIZLARI SÖNDÜRMEK 

- Yazdığınız dönemde tek bir adam için aşağı yukarı bütün yıldızların söndürüldüğü bir 

ortam var. Böyle bir uygulama için değerlendirmeniz nelerdir? Bir toplum için, 

aynileşeceği insanı teke indirmek doğru bir şey mi? 

- Tabiî, çok büyük bir hata. Yanlış. Örnek, bizim dinimiz, inancımız icabı zaten bellidir. 

Örnek şahsiyet bellidir. Ufuk şahsiyet bellidir. Daha sonra biz ona yaklaştığı ölçüde 

insanları değerlendirmişizdir. Töremiz hep böyle gelmiştir. Bir tek şahıs büyük bir hata 

olur ve olmuştur. Esasen kimsenin de pek inandığını zanetmiyorum. Malesef çoğu 

inanmadan yapmaktadırlar. Sırf biraz evvel söylediğim gibi bir şirketin, kendi 

şirketlerinin ayakta durması için. Ve Atatürk'e de kötülük yapmışlardır. Onu hep kendi 

çıkarlarına yorumlamışlardır. Şu nokta çok önemlidir. Herkes kendine göre 

Atatürkçüdür. Masonlar Atatürkçüdür. "Bizi temsil ediyor" diyerek. Siyasetçilerden 

bilmem kime kadar. Aslında bu bir insanın çok kötü bir biçim de kullanılışıdır. Silah 

gibi, sopa gibi kullanılışıdır. 

- Türkiye bu tabular dönemini geçebilir mi? Ne zaman geçer? Ülke gençliği ve insanı böyle 

uzun bir dönem yalan bir tarih ile eğitildiğini anlayınca nasıl bir psikoloji içine girer? 

- Bu tabu dönemi geçer, geçecektir. İster istemez. Ne kadar geç de uyansak mutlaka 

uyanacağız. Muhakkak hür tefekküre doğru gideceğiz. Bu yüzde yüzdür. Tabiî 

uyandığında büyük hayal kırıklığı olur. Bu da iyi olmaz. Onun içindir ki biz, meselelerin 

meşru zemine dökülmesini, Atatürk kanunları gibi kanunların, 163 gibi, baskıcı 

kanunların kaldırılmasını ve bunların mutlaka hür zeminde tartışılmasını istiyoruz. 



BATI VE TÜRKİYE'NİN TABULARI 

- Türkiye'nin sistemi, Batı ile ilişkiler, Mustafa Kemal'in dokunulmazlığı gibi konular 

birbiriyle irtibatlı mı? Tabu düzenini böyle bir irtibat içerisinde değerlendirebilir miyiz? 

- Tabiî, Batı'nın da, Mustafa Kemal'i Türkiye'de kullanmak istediğini görüyoruz. 

Bakıyorsunuz bizden fazla Atatürkçü bir Amerikalı çıkıyor karşımıza. Bir Ortak 

Pazar'lı çıkıyor. Bu adamlar Atatürk hakkında tabiî kanaatlere sahiptirler, bizden iyi 

bilirler. Atatürk'ün ölçülerini de çok iyi bilirler. Bunu niçin kullanıyorlar acaba? 

Şüphesiz ki bizi Batı'nın eli altında bırakmak, Batı'nın arzu ettiği bir kültür ve inanç 

seviyesinde tutmak için kullanmışlar ve kullanmaktadırlar. Bundan hiç şüphe yoktur. 

Batı, Türkiye ile çok yakından meşguldür. Türkiye'nin güçlü olduğu zaman neler 

yapacağını son derece iyi bilmektedir. Türkiye'yi daima bir düşman hedef olarak ele 

almış ve onu "ıslah" etmenin yani kendine göre tehlikesiz tutmanın hesaplarını 

yapmaktadır. Bunun için de Atatürk'ü bir morfin olarak, bir afyon olarak 

kullanmaktadır. Kendilerine göre bir Atatürk portresi çizmek ve bununla Türkiye'yi 

sopa altında tutmak. İktidar'ı millete vermemek için Atatürk'ü kullanmaktadırlar. 

Gerçek iktidarı vermemek için. 

BİR DÜRÜSTLÜK ÇAĞI 

- Deminki tahlillerinizde, millet ile devlet'in ilişkilerinin zedelendiğini belli bir tarih süreci 

içerisinde söyleyebiliriz. Bu yapı ülkenin ekonomik ve sosyal bakımdan, gelişmesini de 

etkiliyor. Bir Hürriyet dönemi açılsa. Millet kendini daha rahat ifade etse, gelişmeye de 

etkisi olur mu? 

- Hiç şüphesiz. Gelişmeye de, ahlaka da, herşeye de etkisi olur. Bir dürüstlük çağı 

açılacaktır. Memleketin ocağı bozuk. Size temel diye gösterilen şeyler tamamen yalan 

yanlış olursa buradan düzgün, doğru düşünen, hür düşünen insanlar çıkamaz. Düşünce 

her şeyin anasıdır. İlmin de anasıdır. Refahın da anasıdır. Ahlakın da anasıdır. İyi 

düşünen insanların iyi bir toplum yapabilecekleri şüphesizdir. Bizde iyi düşünme 

imkanı yoktur. Çünkü riyalıyızdır. Bir kimse burada söylediğini Meclis'te söyleyemez. 

Gazetede yazamaz. Okul ile aile tezat halindedir. Çocuk anasının babasının 

söylediklerini götürse okula, bazen çocuğu sınıfta bırakırlar. Veya atarlar. Çocuk daha 

7 yaşından 8 yaşından itibaren riyakar olmaya alıştırılır. Ev ayrı, okul ayrı. Gazete ayrı. 

Üniversite ayrı. Bir takım ayrı ayrı çevreler. Çocuk kendisini çevreye göre ayar etmek, 

dolayısıyla bukalemun olmak, sahtekar olmak durumundadır. Sizin gerçek düşüncenizi 

oğlunuz kalksın hocasına söylesin atarlar okuldan çocuğu. Düşman olurlar çocuğa. 

Korkunç birşey. Bırakınız bu büyük meseleleri dilde bile tabu var. Hoca kafasına bir dil 

koymuş, o dili kullanmayıp da, mesela "imge" demeyip de "hayal" dese sınıfta kalır. Bu 

mantıksızlıkların hepsinin kökünde devrim vardır. Türkiye'de yapılan her mantıksızlık, 

devrim adıyla yapılıyor. Atatürk kullanılarak yapılıyor, her mantıksızlık. Şimdi 

Ayasofya'yı açalım diyorsunuz. Normaldir diyorsunuz. Orası camiidir diyorsunuz. 

Müze olması günahtır, yakışıksızdır diyorsunuz. Atatürk'ü çıkarıyorlar karşınıza. 

Atatürk'ün imzasıyla birşey yapılmıştır, olmaz, diyor "Atatürk hata edebilir mi?" diye 

de samimiyetle soru soruyor. Elbetteki hata edebilir. Bunu kafasına koyması lazımdır. 



- Temellerin Duruşması fikir camiasında çok güzel yankılar aldı. Büyük kabul gördü. 

Resmi bir soruşturma, tepki oldu mu? 

- Henüz birşey yok. Tabiatıyla Türkiye'de bir gelişme vardır. Tabuların biraz daha 

yumuşadığına, demokrasinin biraz daha geliştiğine, basında bir takım tartışmalar 

yapılabildiğine, dünya konjonktürünün az çok Türkiye'ye de aksettiğine inanmak 

mümkündür. Fakat ben hürriyeti fikrin gücünde buluyorum. Güçlü fikir mutlaka 

kendisine bir zemin bulur. Yani yasaklanamaz. Fikir güçlü, doğru, milli, ahlakî, ilmi, 

Allah'a bağlı güzel bir düşünceyse bulur zeminini diyorum. Bir de bunun yanına üslubu 

koyuyorum. Hakikatların bin türlü söyleniş şekli var. Bunların en münasibini seçmekte 

fayda vardır. Peygamber Efendimizin bize öğüdü de budur. Hem Peygamber Efendimiz 

burada en büyük misal. Hem bir düşünceyi getirmiştir, hür düşünceyi, tek düşünceyi, 

ebedî düşünceyi.. Hem de onun en tatlı üslübunu vaz'etmiştir bize. Ben yine her şeyde 

onu örnek tutarım. İnşaallah sevabı ve isabeti muhakkak bunun. Ben doğru bir dinin, 

sevilen makul bir düşüncenin, makul dersek bile yeter, tatlı bir üslupla, incitmeyen bir 

üslupla verilmesi birçok meseleyi halledebileceği kanaatindeyim. Öfkeden hayır 

gelmiyor. Mübalağadan da hayır gelmiyor. Hele küfürden hiç hayır gelmiyor. Belki bu 

kitabın hüsnü kabul görüşünde ve tutulmasında üslubun büyük payı vardır. 

- Hocam, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için... 

Konuşanlar: Mustafa Eriş, Murad Erker, Abdullah Sert, Ahmed Taşgetiren  

Necip Fazıl'ın: 

Ağlayın su yükselsin  

Belki kurtulur gemi  

Anne seccaden gelsin  

Bize dua et emi 

Kemalizm, Hilafet ve İslam Dünyası  

Aşağıdaki yazı, 14 Ağustos 1990 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Fransa Beşeri 

bilimler Vakfı Çağdaş Türkiye incelemeleri Grubu'ndan François Georgeon imzalı 

incelemeden. alınmıştır. 

 

Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın sonunda İslam dünyasının bünyesinde yeni bir 

önem kazandı. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa emperyalizmine kafa tutma gücüne 

sahip on bağımsız İslam devleti olarak görülüyordu. Büyük güçlerin İslam üzerindeki 

baskıları her yerde artmıştı. İslam dünyasında gözler İstanbul'a çevrilmişti. 

Endonezya'daki Müslümanlar, Hollanda sömürgeciliğine karşı mücadelede Osmanlı 

yardımına güveniyorlardı. Hindistan'daki, Rusya'daki, Cezayir'deki Müslümanlar, son 

umutlarını Osmanlı'ya bağlamışlardı. 



Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bu yeni ilgi tahlil edildiğinde,bir çok boyut taşıdığı 

görülür. Her şeyden önce İslami bir boyut. Bütün müslümanlar İstanbul'a halifenin 

merkezi olarak bakarlar. Halife, Müslüman dayanışmasının simgesi olarak belirir. 

Bu dini boyutun yanı sıra Osmanlı imparatorluğu daha dünyevi biçimde Doğulu, Asyalı, 

kendisi ile kader birliği edilmesi mümkün bir güç olarak algılanmıştır. Bazı aydınlar, 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ortadoğu'nun Japonya'sı olabileceğini ileri sürdüler. 

Rusya Müslümanları arasında kendini gösteren bir başka boyut, kendileri ile Osmanlı 

Türkleri arasında var olan etnik birliğin vurgulanmaya başlanmasıdır. Kırım ya da 

Kazan Tatarları, Azeriler ve Başkırlar Panslavizme karşı mücadelelerinde, Osmanlı 

Türklerine güveniyorlardı. Rusya Azerbaycan'ın Müslümanları Şii İran'ın geleneksel 

etkilerinden uzaklaşarak, gözlerini Sünnî Osmanlı İmparatorluğu'na çevirdiler. 

1908 Jön Türk devrimi, İslam dünyasında değişik biçimlerde algılandı. Ancak İslam 

dünyasının büyük bölümü Jön Türk devriminde İslam dünyasının büyük güçlerinin 

vesayeti olmadan kendisini modernize edebileceğinin bir kanıtını buldu. İslam 

ülkelerinde oluşan Türk yanlısı çekirdekler ve partiler, kendi toplumlarını İstanbul 

modeline göre modernleşmeye zorladılar. Jön Türk devriminin kahramanı, Trablus'taki 

ve Balkanlardaki inançlı mücahit Enver Paşa, İslam dünyasında muazzam itibar 

kazandı. Yeni doğan pek çok çocuğa Enver adı verildi. (En ünlüleri Enver Sedat ve 

Enver Hoca) Enver Paşa'nın resimleri halife-sultanın resimlerinin yanında asıldı. 

Bu tablo içinde Suriye, Irak ve Filistin'e apayrı bir yer ayırmak uygun olur. 

İslam dünyasının gözlerini Osmanlı İmparatorluğu'na çevirdiği bir sırada, Ortadoğu'da 

anti-Türk Arap milliyetçiliğinin ilk belirtileri ortaya çıkıyordu. Bu tezahürlerin 

başlangıçta Suriye ve Lübnan'ın Hıristiyanlarından geldiği bir gerçek. Beyrut ve 

Şam'daki daha geniş çevrelere daha sonra yayılmıştır. Cemal Paşa tarafından Şam'da 

uygulanan baskıcı politika ayrılığı hızlandırmıştır. 

Bu bölgede anti-Türkçülük oldukça sınırlı ve konjonktüre bağlı bir olgu olarak 

kalmıştır. Ortadoğu'nun seçkinlerinin önemlice bir bölümünün İstanbul okullarında, 

Osmanlılığa göre eğitildiklerini, bunların dünya savaşından önce imparatorluğa birçok 

askeri ve sivil kadro sağladığını hatırlatmak gerekir. 

Osmanlı yenilgisinin ve mütarekenin şoka uğrattığı İslam dünyası, 1919 baharından 

itibaren Türkiye'deki olayları büyük bir dikkatle izlemeye koyuldu. Mustafa Kemal'in 

Avrupa'ya meydan okuyuşunu heyecanla izlemeye başladı. 

Türklerin İzmir'e girişi (9 Eylül 1922) Fas'tan Endonezya'ya kadar İslam dünyasında 

büyük gösterilerle kutlandı. Etiyopya'da Adis Ababa'daki Müslümanlar arasında 

gösteriler düzenlendiğinin kanıtları vardır. 

Türk dostu gösterilerde saptanan ortak nokta; yükselen Mustafa Kemal portreleridir. 

Tunus'tan Mustafa Kemal'e yollanan kutlama telgraflarının incelenmesi, duygularını 



dile getirenlerin değişik kökenlerini ortaya koyuyor: Zanaatkarlar, memurlar, 

tüccarlar, öğrenciler, vb... 

Bu dönemde İngilizlerin ve Fransızların hakimiyetindeki yerlerde "Yaşasın Türkiye" 

diye bağırmak, kendi kurtuluş isteğinin dolaylı ifadesiydi. Feroz Ahmet'in Hindistan 

Müslümanları ile ilgili sözlerini kuşkusuz İslam dünyasının bütününe yayabiliriz: 

"Türklerin yenilgisi, Müslümanlar için bir felaket olurdu." 

Hindistan'da hilafet hareketi, 1919'da Müslüman aydınlar ve ulema tarafından kuruldu. 

Amacı, Türkiye konusunda daha uzlaşmacı bir tutum alması için İngiltere üzerinde 

baskı yapmaktı. Hilafet hareketi, Hindistan'da toplandığı bağışlar sayesinde Anadolu 

direnişine değerli bir mali destek sağladı. Hilafet hareketi, Mustafa Kemal'i, Boğaziçi 

kıyılarında hapis tutulan halifeyi kurtaracak olan "İslamın kılıcı" gibi görüyordu. Öte 

yandan Hintli müslümanlar, Türklerle çatışmaya son vermediği takdirde İslam 

dünyasının genel bir ayaklanma içine gireceğini Londra'da İngilizlere belirttiler. 

1923'ün başında Mustafa Kemal'in ve Türkiye'nin İslam dünyasındaki itibarı 

muazzamdı. Bir yıl sonra Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nce alınan hilafetin 

kaldırılması kararı, İslam dünyasını "şaşkınlığın", "karışıklığın", "büyük bir 

üzüntünün", "öfkenin" içine itti. Mustafa Kemal'in ve Türkiye'nin görüntüsü 

birdenbire değişti. 

Hilafetin kaldırılması İslam dünyasının tepesinde kurumsal bir boşluk yaratmıştı. Bu 

boşluğu doldurmak için bazı girişimlerde bulunuldu. Hicazlı ve Filistinli otoriteler, Kral 

Hüseyin'i halife ilan ettiler. Fas Sultanı, Mısır Kralı, Afganistan Kralı da bu yönde 

girişimlerde bulundular. Ancak bu projelerin hiç biri sonuç vermedi. 

En şiddetli tepki Hindistan'dan geldi. Hilafet hareketinin liderleri, stratejilerini 

panislamizm etrafında çizmişlerdi. Hindistan'daki Müslüman kitlelerin seferber 

edilmesini, hilafet teması etrafında gerçekleştireceklerini öne sürüyorlardı. Oysa 

Türkler hilafeti kaldırarak, onların "siyasî yapılarının temellerini yerle bir etmişlerdi." 

Hilafet hareketinin liderlerinin gözünde Mustafa Kemal, Hindistan Müslümanlarının 

Türklere yaptığı yardımları unutan bir nankör, İslam'a ihanet eden biriydi. 

Hindistan'ın dışında tepkiler daha ılımlılaşıyor. Mısırlılar hilafetin kaldırılmasını 

mahkum ettiler, ancak bu olayda Mısır'ın önderliğini İslam dünyasına kabul ettirme 

fırsatını götürdüler. Şii İran'da katıksız Sünnî bir kurumun ortadan kalkışı 

görmezlikten gelinmeye çalışıldı. 

.................. 

Türkiye'deki alfabe değişikliği, Mustafa Kemal'in Türkiye'yi İslam'dan koparmasının 

yeni bir işareti olarak yorumlandı. Günümüzde bu reform, Müslüman ve özellikle Arap 

kamuoyu tarafından en az kabul gören reform olma özelliğini korumaktadır. Oysa aynı 

reform Türkiye'de Kemalizmin en temel kazanımlarından biri olarak görülmektedir. 



İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğindeki İslam dünyasında Kemalizmle ilgili nasıl bir bilanço 

çıkarılabilir? Kemalizm ortak İslam bilincinde nasıl bir yer tutuyor? İslam coğrafî 

mekanında ne ölçüde yaygındı? 

Dini planda hilafet kurumunun kaldırılması, Müslümanların büyük çoğunluğunu 

Türkiye'den uzaklaştırmıştı. Müslümanların büyük çoğunluğu, hilafetin İslam birliğinin 

simgesi olma özelliğinin yanı sıra, İslam dünyasında hayatî rol oynayan bir kurum 

olabileceğini düşünüyorlardı. Öte yandan Türkler, birleşik ve güçlü bir ümmet hayalini 

bozmuş oldukları için de kınanmışlardır. 

Stratejik olarak bakıldığında, 1930'lu yılların Türkiyesi, İslam dünyasının kurtuluş 

umutlarını artık şahsında somutlaştırmıyordu. İmparatorluğun 1918'de yıkılışı, İslamın 

hamisi Osmanlı gücü efsanesine kesin darbeyi indirmişti. Türkiye'nin Lozan'da kendi 

başına hareket etmesi ve Batılı güçlerle anlaşması, genel olarak Müslüman dünyaya 

karşı ilgisizliğine, Musul ve Hatay üzerindeki taleplerinin eklenmesi gibi nedenler, 

Kemalist Türkiye'nin ihanet ettiği duygusunun Müslümanlar arasında yaygınlaşmasına 

katkıda bulundu. 

Hallâc-ı Mansûr  

"Adı Hüseyin bin Mansur, künyesi Ebu'l-Muğis, lakabı ve şöhreti Hallac, nisbesi el-

Beyzavi. "Ene'1-Hakk" sözüyle ünlü. İran'ın Beyza şehri yakınında bulunan Tur'da 

224/857 yılında doğdu. Çocukluğunda Kur'an'ı ezberledi. Tüster'de bulundu. Orada, 

Sehl bin Abdullah et-Tüsteri'nin talebesi oldu. Tüster'den Bağdat'a geçti. Bağdat'ta 

Cüneyd el-Bağdadi ve Ebu'l-Hüseyn en-Nuri gibi büyük sufilerin sohbetlerine katıldı. 

Basra'da Amr bin Osman el-Mekki'den feyz aldı. Oradan Mekke'ye geçti. Mekke'de bir 

yıl kaldıktan sonra önce Bağdad'a sonra Tüster, Horasan, Sicistan, Kirman ue 

Maveraünnehr'e gitti. Arkasından "şirk diyarı" dediği Hindistan'a geçti. Orada tebliğ 

ile meşgul oldu. Hindistan dönüşü yerleştiği Bağdad'da başı dertten kurtulmadı. Halife 

Muktedir'in veziri Hamid'le arası açıldı. Vezirin şikayeti üzerine hapse atıldı, hesaba 

çekildi ve nihayet 309/922 yılında Bağdad'da idam edildi. Nev'i şahsına münhasır 

şahsiyetiyle ilgi çeken Hallac, "tasavvuf şehidi" olarak tasavvuf tarihindeki yerini aldı. 

Ondan geriye bazı fikirleri ve eserleri kaldı. 

 

Hallac hakkında çok değişik şeyler söylenmiş, farklı yargılar yapılmıştır. Kimileri onu 

redd ve tekfire varan yargılarda bulunurken, kimileri onu mazur görmekte ve fikirlerini 

kabul ile akidesinin selef akidesine uygunluğunu belirtmektedir. Bir başka gruba göre 

Hallac'ın hali remzi, sırrı, sembolik ve akıl üstü bir durumdadır. Bu bakımdan onun 

halini zahiri fıkıh ahkamıyla değerlendirmemek gerekir. 

Tasavvuf kaynakları, özellikle de kendisiyle çağdaş kaynaklar onun "Ene'1-Hakk" 

diyerek gönül sırrını açığa vurmasını cezbe ve coşkusuna sahip olamamasını, bağlı 

bulunduğu Bağdad tasavvuf mektebinin prensiplerine aykırı görmüşlerdir. Çünkü 

Cüneyd'in liderliğindeki Bağdat tasavvuf mektebi, "cezbe, sekr ve fena ağırlıklı bir 



anlayıştan çok, sahv, temkin ve baka ağırlıklı" bir tasavvuf düşünceyi temsil etmekteydi. 

Hatta Cüneyd'in talebesi Hallac'ı bu konuda zaman zaman uyardığı söylenir. 

HAKK'A VUSLAT 

Hallac, Hakk'a vuslata açılan yolun iki adım olduğunu, bu adımlardan ilkinin 

dünyadan, ikincisinin ukbadan geçmeyi sağladığını, dünya ve ukba geçilince vuslat 

kapısının açılacağını söylerdi. 

Fakr'ı Allah'dan başka herşeyden müsteğni olmak şeklinde görür, fakiri ''Allah'a nazır 

olan kimse'' olarak tanımlardı. 

Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben: "Sen yüksek bir ahlak üzresin" (Nûn, 68/4) 

ayetindeki "huluk-ı azim"in Hakk'ı tanıdıktan sonra halktan gelen eza ve cefaya 

aldırmamak olduğunu söylerdi. 

İHLAS 

"İhlas, amelleri bulanıklık şüphesinden arıtıp dupduru hale getirmektir. Tevekkül, bir 

şehirde yemek yemeye senden daha layık birini gördüğün zaman yemek yememektir" 

derdi. 

Zühdü, nefs, kalp ve ruh zühdü olmak üzere üç türlü olarak görürdü. Ona göre, nefs 

zühdü, dünyadan geçmek; kalp zühdü, ukbadan geçmek; ruh zühdü de kendinden, 

özbenliğinden geçmekti. 

Kendisinden nasihat talep eden hizmetçisine şunları söylemişti: 

- Nefsini yapması gereken şeyle meşgul et! Değilse o seni yapılmaması gereken şeylerle 

meşgul eder". 

Şükür konusunda şöyle konuşurdu: 

- İlahi, sana gereği gibi şükretmekten acizim. Sen bana, sana yakışır şükrü nasib et!" 

Çünkü Hallac'a göre ameliyle ilgilenen ve kime amel yaptığından gafil olan kimse, 

gerçek amel ehlinden olamazdı. Fakat kimin için amel yaptığını düşünerek amel yapan 

ise amelini görmekten ve onlara güvenmekten kurtulurdu. 

Peygamberlerin birtakım manevi hallere musallat edildiğini, fakat peygamberlerin bu 

hallere esir olmadan, onlara tasarruf ettiklerini, diğer kimselerin ise musallat oldukları 

hallerin tasarrufu altında kaldıklarını ve onları yönlendiremediklerini söylerdi. 

HAYAT VE ÖLÜM 

Nefsi öldürmeden gerçek hürriyet ve ubudiyyete erilemiyeceğine işaret için derdi ki: 

"Benim hayatım ölümümde, ölümüm de yaşamamdadır." 



Bu sebeple olmalıdır ki, darağacına yaklaşırken ağaçta asılı ipi ve çiviyi görünce 

gözlerinden yaş gelinceye kadar güldüğü rivayet edilir. İdam esnasında kalabalığın 

içinde talebesi Ebu Bekir Şibli'yi gördü ve ona: 

- Seccaden var mı? diye sordu. Şibli: 

- Evet, cevabını verince, onu yaydırıp iki rekat namaz kıldı. İlk rek'atta Fatiha'dan 

sonra: "Andolsun ki, biz sizi biraz korku, biraz açlık ve biraz da mallardan ve 

mahsullerden yana eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Ey Peygamber, sabredenleri müjdele!" 

(el-Bakara, 2/115) ayetini okudu. İkinci rekatta: "Her nefs ölümü tadacaktır. Sizi bir 

hayır ile de şer ile de imtihan ediyoruz. En son bize döndürüleceksiniz" (el-Enbiya, 

21/35) ayetini okudu. Sonra şu duayı yaptı: 

"Ya Rabbi, senin kulların sana olan yakınlıklarından ve dinlerine olan bağlılıklarından 

beni öldürmek için toplandılar. Onları affet! Çünkü sen, bana gösterdiğin sırları onlara 

da göstermiş olsaydın hakkımda böyle düşünmeyeceklerdi. Şayet onlardan gizlediğin 

şeyleri benden de gizlemiş olsaydın, ben böyle sözler söylemeyecektim." 

İDAM SIRASINDA 

İdamı sırasında Şibli sordu: 

- Tasavvuf nedir? Hallac cevap verdi: 

- En aşağı derecesi şu gördüğün manzara, yani idam sehpası. 

- En yukarı derecesi hangisi? 

- Onu anlayacak güçte değilsin. Onu da belki yarın anlarsın diyerek tasavvufun bir aşk 

ve çile işi olduğunu fiilen anlatmak istemişti. 

İdam sırasında talebesi Şibli, herkes ona taş atarken seri fetvaya uymak için ona bir gül 

attı. Hallac derin bir "ah" çekti. Sordular: 

- Sana atılan bunca taştan hiç birine bu kadar derin ah çekmedin? bu güle niye bu 

kadar inledin? Dedi ki: 

- Halk benim halimi bilmiyor, bu yüzden mazurdur. Fakat Ebu Bekir Şibli bildiği halde 

atınca attığı gül bile olsa beni yıktı. 

-rahmetullahi aleyh- 

 

Kaynaklar: Sülemi, Tabakatu's-sufiyye, s. 307-311, Attar, Tezkiretü'l-evliya (trc. S. 

Uludağ), s. 616-628; Şarani, l, 92; ibnü'l-Mulakkın Tabakatu'l-evliya, s.187-188; 

Nefehatü'l-üns (trc. Lamii Çelebi) s. 199-202; el-Kevakibu'd-dürriyye, II, 25-27; İbn 

Hallikan, Vefeyatü'l-ayan, II, 140-157; Keşfu'1-mahcub, l, 362-365; L. Massingnon, La 



Passio d'al-Hosayn İbn-Mansour al-Hallaj, Paris, 1922; Öztürk Y. Nuri, Hallac-ı 

Mansur ve Eseri, İst., 1976; Taha Abdülbaki Sürur, el-Hallac, Kahire, 1981  

Ayasofya Camii İmamı Mahmud Toptaş Hoca ile Rasulullah'ın Haıraları Üzerine... 

"Mukaddes Emânetler"  

 

ALTINOLUK - Efendim mukaddes emanetler ne demek? bir şeye kudsiyeti kim verir? 

TOPTAŞ - Aylardan Ramazan ayına, günlerden cumaya, gecelerden kadir gecesine 

kudsiyeti veren, ayları, yılları, gündüz ve geceleri yaratan Kuddüs olan Allah (c.c.)dır. 

Kuddüs olmayan, hiçbir şeye kudsiyet veremez. Ayların günlerin gecelerin birbirinden 

farkı yoktur aslında. Onların kudsiyeti o ay, gün ve gecede meydana gelen 

olaylardandır. Kur'an'ın indiği ay ve geceye Rabbimiz kudsiyet vermiştir. 

Hırkai şerif, Sakalı şerif, Name-i şerif gibi mukaddes emanetler de Kuddüs olan Allah 

(c.c.)ın kulu ve Rasûlüne ait oluduğu için mukaddes olurlar. 

ALTINOLUK - Efendim günümüzde Mukaddes Emanetlere hürmet gösterilmesini hoş 

görmeyenler var. Acaba eşyaya kudsiyet izafe etmenin Kur'andan delili var mıdır? 

TOPTAŞ - Bakara sûresinin iki yüz kırk sekizinci ayetinde ismi verilmeyen 

peygamberin, komutan Talût'a verdiği "Tabüt"ün içinde Musa ve Harun 

aleyhimesselamların ve ailelerinin mukaddes emanetlerinin olduğunu, onların orduya 

huzur ve güven vereceğini haber verir. 

Kehf sûresinin yirmi birinci ayetinde, Ashabı Kehfin bulunduğu yere bir bina yapmak 

veya mescid yapmak isterler ve mescid yapılır. Böylece Onların hatırası devam 

ettirilmiştir. 

Bakara sûresinin yüz yirmi beşinci ayetinde Makamı İbrahim'i "Namazlık" edinmemiz 

emredilmiştir. Makamı İbrahim. İbrahim aleyhisselamın Ka'be'yi yaparken iskele 

olarak kullandığı taştır, diye tarif edilir. 

Musa aleyhisselamın Asası, İbrahim aleyhisselamın iskelesi, mukaddes olarak korunmuş 

ve Rabbimiz tarafından onlara hürmete işaret edilmiştir. 

Sahabeden Itban b. Malik, peygamber efendimize gelerek "Ya Rasûlellah benim eve 

kadar gelsen namaz kılsan da ben de senin namaz kıldığın yerde devamlı namazımı 

kılsam" der. Efendimiz kabul eder. Itban evinde bir yer gösterir, orada namaz kılar. 

(Buhari, K. Tatavvu 2/55, Müslim K. Mesacid 33 Hadis 657, Müsnedi Ahmed 5/449, ibni 

Mace hadis 754) 

Efendimiz Hac esnasında Mina'da berberi Ma'mer b. Abdullah'a traş olmuş. Hatta 

"elinde bıçağınla başımı sana teslim ettim" buyurmuş. Önce sağ tarafını traş ettirmiş ve 

saçlarını ashabına dağıtmış. Sol tarafı traş ettirmiş; Ebu Talha'ya vermiş ve dağıtmasını 

istemiştir. (Bak Müsnedi Ahmed 6/400, Müslim K. Hac Hadis No: 1305) 



ALTINOLUK - Peki bu mukaddes emanetlerin insana faydası ne olur? 

TOPTAŞ - Askerde hanımının zülfünün bir telini hatıra olarak göğsünün üzerindeki 

cebinde taşıyan ve yalnız kaldığında koklayan insan ondan bir şeyler almasa yapmaz 

ki... 

Yusuf Sûresinin doksan üç ve doksan altıncı ayetlerinde Yusuf aleyhisselamın gömleği, 

babası Yakub aleyhisselama ulaştırılınca kör olan gözlerinin görmeye başladığını haber 

verir. 

Emevi, Abbasi ve Osmanlı sultanları birçok kargaşa ve isyan başlangıçlarını sırtına 

giydiği Hırkai şerifle konuşmaya başlayarak bastırabilmişlerdir. 

Musa ve Harun aleyhimesselamın emanetlerinin Talûtun ordusuna güven verdiğini 

haber verir Rabbimiz . (Bakara 248) 

Aynî, Buhari şerhi olan "Umdet-ül-Kari" (3/37) isimli eserinde Halid b. Velid'in, 

Peygamber Efendimizin traş olduğunda dağıtılanlardan alın saçından aldığını ve onları 

başı üzerinde taşıyarak harplere katıldığını haber verir. 

ALTINOLUK - Efendim mukaddes emanetler Hadisler gibi titizlikle korunmuş mudur? 

TOPTAŞ - Hadisçilerimiz Efendimizin söz, davranış ve onayladığı (kavli, fiilî ve 

Takriri) hadislerini nakletmeye özen göstermişlerdir. Çünkü bunlar hüküm, hikmet, 

vaaz ve irşad görevi yaparlar. Bize lazım olanlar bunlardır. Bunlar elle tutulup gözle 

görülmeyen, yalnız hafızalarda taşınan şeyler oldukları için kaybolmasından endişe 

etmişler ve toplamışlar. 

Mukaddes emanetler ise elle tutulan, gözle görülen ve kaybolması zor olan şeylerdir. 

Zenginler ve Sultanlar onlara sahip olup korumada yarışmışlar. Bu yarış tarihçilerin ve 

şairlerin kitaplarında bize nakledilmiştir. 

İbnül Esir "el-Kamil fi't-tarih" (2/276) "Efendimizin Şair Ka'b b. Züher'e hediye ettiği 

Hırkayı Hz. Muaviye halife iken Ka'b'dan onbin dirheme (yani iki bin koyun parasına) 

satın almak ister. Ama Ka'b (r.a.) bunu kabul etmez. Ka'b ölünce yirmi bin dirheme 

satın alır. İşte halifelerdeki hırka bu hırkadır". 

Mâverdi "Ahkamüssultaniye" (s: 172), Mısır 1966)'sinde Efendimizin Tebük seferinde 

Eyle papazı Yuhanna b. Rûbe'ye hırka hediye ettiğini, halifelerdeki hırkanın Ka'b'ın 

hırkası mı yoksa Yuhanna'ya hediye edilen hırka mı olduğunda ihtilaf edildiğini yazar. 

İbni Kesir, Abbasi halifelerinden seffah diye bilinen Halife Abdullah b. Muhammed'in 

hırkayı papaz Yuhanna'dan üç yüz dinara satın aldığını, halifelerdeki hırkanın bu 

olduğunu haber verir. 

Suyutî "Tarihül Hulefâ"sında (sayfa 33) İmam Ahmed b. Hanbel'in "ez-Zühd" isimli 

eserinden naklen, Efendimizin hırkasının uzunluğunun dört zira, genişliğinin iki zira bir 



karış olduğunu, Efendimizin elçileri onunla karşıladığını, halifelerin onu dürüp 

sakladığını ve bayramlarda giydiğini haber verir. 

ALTINOLUK - Efendim mukaddes emanetler İstanbul'a nasıl geldi? 

TOPTAŞ - Ahmed Timur Paşanın "El-Asar-ü'n-Nebeviyye" isimli eserinin yetmiş 

üçüncü sahifesinde haber verdiğine göre Yavuz Sultan Selim (hicri 923 m. 1517) Mısır'ı 

alınca Mekke emiri Şerif Berakat'a mektup yazarak mukaddes emanetleri ister. Şerif 

Berakat, oğlu Ebu Nümey ile Mısır'a gönderir. 

Yavuz Sultan Selim emanetleri, Ebu Nümeyyi, son Abbasi halifesi Mütevekkil Alellah'ı 

İstanbul'a getirir. 

ALTINOLUK - Böylece Osmanlı Sultanları da halife olur, öylemi? 

TOPTAŞ - Hayır. Bu çok büyük bir hatadır. 1299 yılında Osman Gazi bir cuma günü 

Dursun Fakih'e Cuma namazını kıldırmasını emrettiği, ve etrafındakilerin Osman Bey'e 

biat ettikleri andan itibaren "Halife-i Müslimin" olmuştur. Bunu biz Fatih'in 

vakfiyesinde, kendisinden bahsederken "Kostantiniye diye bilinen surlarla çevrili şehri 

fetheden Fatih'in Hilafetinin kudretini Allah artırsın" demektedir. (Bak: Fatih'in 

vakfîyesi sahife 8. Topkapı müzesi) Profesör Halil İnalcık, Yavuz Sultan Selim'e halife 

dendiğinin onsekizinci asırdan önceki kitaplarda görülmediğini söyler. (Bak Siyasal 

Bilgiler Fak. Derg. Aralık 1958, sayfa 68-80) Aynı kaynakta daha önce Birinci Murad'a 

halife dendiğini yazar. 

ALTINOLUK - Mukaddes Emanetler İstanbul'a getirildikten sonra nereye konuyor? 

TOPTAŞ - Mukaddes emanetler, Fatih zamanında yaptırılan murabba dört kubbeli ve 

etrafı ravaklı binaya yerleştirilir ve adına Hırka-i saadet dairesi denir. 

Topkapı Müzesi eski müdürü Tahsin Öz Hırka-i Saadet hakkında şu bilgileri verir: 

"Hırka-i saadet: 1,24 boyunda geniş kollu olup siyah yünlü kumaştan yapılmıştır. İçi 

kaba dokunmuş krem renk yünlü kumaş kaplıdır. Önünde sağ tarafında 0,23 X 0,30 

ebadında bir parçası noksandır. Sağ kolunda da eksiklik vardır. Yer yer haraptır. Uzun 

yıllardan beri kumaşlar üzerinde devam eden tetkiklerimiz bu kumaşın o devre ait 

olduğu kanaatini vermektedir. Hırkai saadet müteaddit bohçalara sarılmış olduğu halde 

0,57 X 0,45 X 0,21 ebadında üstten açılır çifte kapaklı altın bir çekmece içindedir." 

(Bak: Hırkai saadet Dairesi ve Emanatı Mukaddese, Tahsin Öz s:23 İstanbul 1953) 

ALTINOLUK - Efendim Hırka-i Saadet dairesinde Yavuz Sultan Selim'in başlattığı 

Kur'an hatmi için ne dersiniz? 

TOPTAŞ - Kur'anı Kerim insanlar için inmiştir. Dört duvara okunmak için inmemiştir. 

Yavuz bunu başlattığında Topkapı Sarayı hem Köşktü, hem de yasama ve yürütmenin 

merkezi idi. Padişah, vezirler, komutanlar ve sarayda görevli olanlar istedikleri zaman 

Kur'an dinliyorlardı ve Kur'an okuyan kırk kişinin birincisi Yavuz'du. 



Şimdi aynı gelenek devam ettirilmek isteniyorsa Ankara'da Meclis'de başlatılmalıdır. 

En üst düzeyde olan Kur'anın birinci cüzünü okumalı ve diğerleri de istedikleri zaman 

Kur'anı Kerim dinleyerek hayatına hayat katmalıdır. 

- Teşekkür ederiz. 

- Ben teşekkür ederim. 

Osmanlı Devrinde Hacc Nasıl Yapılırdı?  

"Hacı Kafileleri - Şam ve Mısır Mahmilleri" 

"Her sene, gerek Osmanlı memleketlerinden ve gerek diğer İslâm ülkelerinden hal ve 

vakti ve sıhhati müsait olan binlerce müslüman Mehd-i İslâm olan Mekke-i 

Mükerreme'ye giderek evvelâ müminlerin kıblegâhı olan, Beytullah, yani Kâbe'ye ve 

ondan sonra Medine-i Münevvere'ye uğrayıp, Ravza-i Mutahhara denilen Cenâb-ı 

Peygamber'in kabirlerini ziyaret ettikten sonra memleketlerine dönerlerdi ki bu gün de 

aynı tarz devam etmektedir. 

"Osmanlı memleketlerinden her sene devletçe birinci derecede ehemmiyet verilen iki 

kafilenin Hacca gitmesi âdetti. Bunlardan Şam Mahmili denilen Mahmil, Şam'dan, 

Mısır Mahmili denilen Mahmil, Mısır'dan hareket ederdi. Anadolu'dan, Rumeli'den ve 

diğer yerlerden gelen ziyaretçiler kafilenin hareketine kadar Şam'da toplanmış 

olurlardı. Sürre Emini yolda kendisine iltihak edenlerle beraber Şam'a gelirdi. 

Hacıların su ihtiyaçlarını temin için Üsküdar'dan itibaren, birinci ve ikinci olmak üzere 

enderunlu iki Sakabaşı tayin olunur ve bunların gözetilmeleri için, yol üzerindeki vali, 

beylerbeyi, kadı ve naiblere bir fermanla emrolunurdu. 

"Şam'dan hareket edecek mahmilin muhafaza ve himayesine çok zaman Şam valisi 

Emir-i Hac tayin olunurdu. Bunun mahiyeti kuvvetlerinden başka, emri altında sırf 

kafilenin muhafazası için Trablus Şam Paşası ile onun emrindeki Aclun ve Lücun 

mütesellimlerinin on iki ile on beş bin kişilik cerde denilen kuvvetleri de vardı. Lüzumu 

halinde Sayda valisine de ferman gönderilerek Trablus Şam valisi emrine verilmek 

üzere tam-üs-silah, güzide beşyüz nefer istenirdi. 

"Şam valisi ve Emir-i Hac olan vezir, Şam kalesindeki hazinede duran ve her sene 

kafilenin hareketi, esnasında merasim, tehlil ve tekbir ile yerinden çıkarılan Sancak-ı 

Şerifi de alarak muayyen bir zamanda, son devirlerde, on-beş Şevval'de, bütün 

ziyaretçiler ve sürre takımıyla birlikte hareket ederek, ilk menzil olan Kubbetü'1-Hac 

mevkiine konar. Bir taraftan urbanın tecavüzüne uğramamak için kafile sıkı bir 

muhafaza altında güneye doğru yürürdü. 

"Şam kafilesi Müzeyrim, Belka, Maan, Zatü'1-Hac ve Tebük yoluyla böylece Medayin-i 

Salih ve onun güneyindeki Elüla denilen mevkie kadar gelir ve orada bizzat Mekke 

Emiri veya gönderdiği vekili tarafından karşılanır ve bu mevkiiden itibaren kafile yine 

aynı muhafaza altında bulunmakla beraber emirin himayesi altına geçmiş olurdu. 



"Şam kafilesi Medine'de yahut Rabiğ'de Mısır'dan gelen mahmil ile birleşirdi. Mısır 

mahmilinde Fas'tan itibaren Afrika hacı kafileleri de bulunurdu. 

"Mısır"dan gelen Emir-i Hacc'ın maiyyetinde de muhafız kuvvetleri vardı. 

"Şam'a giden hüccac yolu üzerinde veya civarında Beni Harm, Beni Sahr, Aneze gibi 

urban kabileleri vardı. Yolların emniyeti ve kafileleri vurmamaları için devlet 

tarafından her sene bunlara sürre ve muayyen miktarda zahire verilirdi. Bu urbandan 

Beni Harb, Medine ile Yenbu arasında bulunup, her sene Mısır'dan Medine fukarası 

için gönderilen erzakı taşırlardı. Bu hizmetlerinden dolayı bunlara sahib-i derek 

(derbentçi) denirdi. Bunlar hacılara da hizmet ederlerdi. Ancak bazan yanlış bir 

hareket yahut Mekke Emiri tarafından kendilerine gönderilen sürrelerinin verilmemesi, 

az verilmesi, lüzumsuz bir şiddet bunları ayaklandırır, hem zahire taşınma işi ve hem 

hac işi zorlaşırdı. 

"Şam valisi ve Emir-i Hac olan vezir, hüccac kafilesi ile Şam'a avdetinde kendisini, Şam 

kadısı ile hükümet erkânı, askerî sınıflar, Kubbetü'l-Hac denilen mevkide karşılarlardı. 

Emir-i Hac buraya inince Sancak-ı Şerif ile mahmil-i şerif devesinin yularını öperek 

teşrifat mucibince Şam kadısına teslim eder, kadı da liva-i şerif ile mahmil örtüsünü alıp 

Şam kalesindeki yerine koyup hıfzederdi. 

"Bu merasimi müteakip Şam kadısı, Emir-i Haccın avdeti ile yapılan merasimi ve liva-i 

şerif ile mahmil pûşidesinin kaledeki yerine konduğunu ve bu merasim sebebiyle 

Padişaha dua edildiğini bir mahzarla İstanbul'a yazar ve müjdecibaşılarla gönderirdi. 

Aynı zamanda Şam Valisi de müjdecibaşılarla sadrazama mektup yollardı." (Prof. Dr. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, s. 57-61, TTK, ANK. 1972) 

Yaman Dede  

Yıllar önceki bir sohbetimizde, merhum hocam Yaman Dede'nin Resulullah 

sevdasından sözetmiş, onun "Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulullah" diye 

başlayan uzun na'tından bazı kıtalar okumuştuk (Canım Arzular Seni, s.27-28). 

Geçtiğimiz ay, kıymetli araştırıcı Mustafa Özdamar tarafından bu aşık dedenin ibretli 

hayatının kitaplaştırıldığını görünce (!) sevinerek okudum ve bu sohbetimize Yaman 

Dede'mizi misafir etmek istedim.  

Efendim, Yaman Dede 1887'de Kayseri'nin Talas ilçesinde dünyaya gelir. Babası 

Kayseri Rumlarından bir iplik tüccarıdır. Ona Diyamandi adını verirler. Diyamand 

elmas demektir. Diyamandi Kastamonu idadisinde (lisesinde) okurken Arapça ve Farsça 

derslerine pek ilgi duyar. Rüşdiyenin (ortaokulun) ikinci sınıfında, henüz on dört 

yaşında bulunduğu sıralarda Mesneviden okudukları birkaç beyit, Diyamandi'nin içine 

bir ateş düşürür. Kendi ifadesiyle söyleyecek olursak, "o andan itibaren tatlı tatlı 

yanmaya başlar. Şiddetiyle yakan, fakat anne busesi kadar tatlı gelen alevler iç alemini 

kaplar".  



Mevlana kapısından geçerek Peygamber kapısına varacak olan Yaman Dede'nin 

gönlünü bu alevler yaktıkça yakacak, Rasulullah aşkının alevleriyle kendinden geçecek 

ve sonraki yıllarda, daha fazla yanma arzusuyla Allah'ın Rasulü'ne şöyle yalvaracaktır:  

Yak sînemi ateşlere efganıma bakma;  

Ruhumda yanan ateşe, nîranıma bakma;  

Hiç sönmeyecek aşkıma, îmanıma bakma;  

Ağlatma da yak, hal-i perîşanıma bakma.  

***  

Ağlatma ki âlâmımı tahfife de başlar;  

Ağlatma, serinletmededir bağrımı yaşlar;  

Rahmetme sakın, gerçi dayanmaz buna taşlar;  

Ağlatma da yak, hal-i perîşanıma bakma.  

***  

Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın;  

Ateşle yaşar, yaşar değil, yaresi aşkın;  

Yanmaktır, efendim, biricik çaresi aşkın;  

Ağlatma da yak, hal-i perişanıma bakma.  

Arapça dersinde gösterdiği başarı sebebiyle arkadaşları ve hocaları tarafından Yamandi 

Molla diye anılan Diyamandi, Hukuk Fakültesi'ni bitirerek İstanbul'da avukatlığa 

başlar. Yabancı okullarda, daha ziyade Fransız özel kız liselerinde edebiyat öğretmenliği 

yapar. Kalben müslüman olmasına rağmen, kilisenin tesiriyle kendisine cephe alan eşini 

ve kızını daha fazla üzmemek için uzunca bir süre müslümanlığını açığa vurmaz. 

"Yuvasında 20 sene gurbet hayatı yaşar"  

O günlerdeki hayatını, Ayten adlı bir öğrencisine yazdığı mektupta şöyle anlatıyor: 

"Onlara ıstırap vermemek için evde sahura kalkmadan gizli oruç tuttum, gizli namaz 

kıldım. İstanbul'un sapa yerlerindeki camileri belki benim kadar bilen yoktur. Bazan bu 

camilerde de beni tanıyan birini görerek namaz kılmadan boynum bükük yetimhane 

geri döndüğüm olurdu. Gerçi işi resmiyete ve aleniyete dökmeden de namaz kılmakta 

dinen bir mahzur yoktur. Fakat bunu herkese nasıl anlatmalı. İşte böyle saklı devam 

ederken Himalaya kadar bir dalga geldi ve beni aldı götürdü. Yunus Emre'nin dediği 

gibi beni benden aldılar. O hale gelmiştim ki, muslümanların diri diri yakıldığı bir 

vahşet diyarında bulunmuş olsaydım, ortaya atılacak ve zevkle yanacaktım" (s. 277).  

Öyle de olur ve Dede İslamiyeti resmen kabul ederek Mehmed Abdülkadir adını alır. 

Patrikhane, eşine telefon ederek bir müslüman ile aynı çatı altında yaşamalarının 

mümkün olmadığını söyler. Yaman Dede çok sevdiği karısına ve kızına, onları üzmemek 

için İstanbul'dan ayrılabileceğini, hatta Erzurum'a kadar gidebileceğini söyler. Onlar 

da kendisini çok sevmektedir. Kilisenin ve etrafın baskısıyla aile dağılır ve 1942 

Şubat'ında, karlı bir kış gecesi 55 yaşındaki Dede yuvasını terk etmek zorunda kalır.  



Sohbetimizi Rasulullah aşığı Yaman Dede'nin mazmun zenginliği ile dikkati çeken 

fevkalade güzel bir na'tiyle sürdürelim. Dede na'tine, Rabbimizin nurlarının kendisinde 

yansıdığı Muhammed, diye başlıyor. Sonra onun peygamberlerin kafile başı olduğunu, 

ilminin devamlı surette şeref dağıtan bir kutup olduğunu, kalbinin herşeyden haberdar 

ve uyanık olduğunu, onun aşkıyla dopdolu olan bir aşığı cehennemin çekip 

alamayacağını veya öyle bir kimsenin aşkına cehennemin dayanamayacağını söylüyor. 

Her beyitteki Muhammed kelimesini, Rasulullah Efendimiz'e hitap olarak 

düşünmeliyiz.  

Ey Rabbimizin ma'kes-i envarı Muhammed!  

Allahımızın vakıf-ı esrarı Muhammed!  

Mürsellerinin kâfilesâlârı Muhammed!  

Her iki cihanın ulu serdarı Muhammedi  

Levlak ile taltif olunan Şah-ı rusülsün,  

Biz ümmetinin yar ü halaskarı Muhammed!  

Sen aşk-ı Hüda, hüsn-i Hüda, lütf-i Hüda'sın  

Hallak-ı cemalin gülü, gülzarı Muhammed!  

Rahmeyledi alemlere gönderdi seni Hak,  

Nur etti nigahın gazab-ı narı Muhammed!  

Ümmî iken ümmetleri hayretlere saldın  

İlmin ebedi kutb-i şerefbarı Muhammed  

Sen havf ü recanın ne büyük rehberisin  

Kalbin en ulu vakıf-ı hüşyarı Muhammed  

Aşıkların ah eyleyerek sine döverler  

Hun oldu güneş gördü de ruhsar-ı Muhammed  

Gül yüzlü, güneş gözlü Muhammed, meh-i taban  

Çak oldu görüp pertev-i dîdar-ı Muhammed  

Derdinle senin handenüma derde bu gönlüm,  

Aşkın île yak sen dil-i bîmarı Muhammed!  

Aşkınla yanan, ateş-ı nîran île yanmaz,  

Dûzeh çekemez aşık-ı serşarı, Muhammed!  

Ümmetleri hüsran u mezellette bırakma,  

En sonra da bu Kadir-i naçarı, Muhammed!  

Yaman Dede'nin Peygamber aşkı anlatılacak gibi değildir. 1961 yılında İstanbul Yüksek 

Enstitüsü'nde Farsça dersimize gelen Yaman Dede'nin bu derin aşkının bir 

görünümüne şahit olan arkadaşımız Ahmet Kahraman anlatıyor: Ahmet Bey bir öğle 

vakti Fındıklıdan Taksim'e çıkarken, Alman Sefareti civarındaki bir mescidin duvarına 



yaslanmış olan Yaman Dede'yi görür. Dede halsiz, mecalsiz, başı hafif yana düşmüş 

vaziyette ağlayıp durmaktadır. Arkadaşımız Dede'nin yanına koşar, hasta olup 

olmadığını sorar.  

Dede zayıf, ince ve gevrek sesiyle:  

- Bir şeyim yok, yavrum, der. Rasulullah aklıma geldiği zaman kendimi kaybediyorum. 

Ayakta duracak mecalim kalmıyor. Ya bir yere dayanmam gerekiyor, yahut oturmam 

icap ediyor...  

Yaman Dede işte böylesine dopdolu bir Peygamber aşığı idi. Onu Peygamber 

Efendimiz'e duyduğu derin sevgiyle ve yoğun cezbeyle hatırlayıp yadeden talebelerinin 

kendisini Yaman Dede yerine Yanan Dede, Yanar dede diye anmaları ne kadar yerinde 

değil mı?  

Mektupları:  

Yaman Dede ateşinden koptuktan sonra bütün sevgisini öğrencilerine veriyor. Onlarla 

yakından ilgileniyor. Kendilerine dünya ve ahiret mutluluğunu telkin ve tavsiye ediyor. 

Yaman Dede kitabının iki yüz sayfalık bir bölümü öğrencilerine yazdığı mektuplardan 

oluşuyor. Bu aziz insanın gönül zenginliğini, kabına sığmayan ilahî aşkını, benzerî kolay 

kolay görülmeyen çelebiliğini, fedakarlığını bu bölümde görüyor, kendisini daha iyi 

tanıyıp hayran oluyoruz. İlhamların kendisine mektup şeklinde geldiğini söyleyen Dede, 

Neriman adlı bir öğrencisine şunları yazıyor:  

" ..Sen de büyük bir hazinenin içindesin iki cihanın en büyük hazinesi Habîb-i 

Kibriya'nın mübeşşer ümmetinden bir fert olmak ne büyük mazhariyettir! Bu hazineye 

iki elinle sıkı yapış ve hiçbir şeyden korkma. Şu hakikate kuvvetle iman etmiş 

bulunuyorum. Yükselmek için iki kanad lazım: Aşk ve ibadet. İbadetsiz aşk ve aşksız 

ibadet tek kanattır. Tek kanatla yükselemeyiz. Bu hakikati öğrenmek hayatımın en 

büyük mazhariyeti oldu.  

Farkına varmadan dalalete düşmüş ilim ve fikir adamlarından pek ziyade korkmak ve 

onlardan kaçmak lazımdır. Arkalarından gidenler de aynı uçuruma yuvarlanmaya 

mahkumdurlar. Dalalete düşenlerden bazıları kemale ermiş kimselere pek çok 

benzedikleri için insan kolayca aldanır. Mesela ibadet hususunda laubali fikirleri vardır. 

Kendi fikirlerini dinin esasları gibi anlatırlar. Halbuki o fikirler Kitaba, 

Peygamberimizin söylediklerine (hadis) ve yaptıklarına tamamiyle aykırıdır.  

Namazlarınızı muntamazan kılmaya başladığınız zaman kanadın birini elde etmiş 

olursunuz. Kendinizde büyük bir değişme göreceksiniz. Bu değişme hızlı bir seyir takip 

eder Namaza durduğunuz zaman kalbinizi tamamiyle Allah'a vermekte ve masivayı 

atmakta ne kadar muvaffak olursanız, değişme o kadar çabuk olur. Yakınlarınız 

arkadaşlarınız yüzünüzde bir nur sezmeye başlarlar. Tabi siz farkına varmazsınız. Siz iç 

aleminizdeki değişmeleri sezersiniz... " (s. 244)  



Başka mektuplarında öğrencilerine namaz kılmalarını tavsiye ederken söylediği şu 

sözler, onun manevî olgunluğunu göstermektedir: "Namaz kılmak!... Aman ya Rab! O 

ne muazzam bir nimettir. Kanımla abdest alabilsem, gözyaşlarımla abdest alabilsem, 

kızgın saç üstünde namaz kılabilsem. Yanarak, kavrularak namaz kılabilsem... Kızım, 

namazlarınızı kılmaya başladığınız zaman -eğer varsa- sizde bedbinlikten eser 

kalmayacak, bütün zerrelerinizden saadet taşacaktır." (s 285,310)  

Öğrencilerine hizmet aşkıyla yanan Dede, mektuplarından birinde öğretme iştiyakını 

şöyle dile getiriyor: "İnsanın ruhu bir kere aşk-ı ilahî ile tutuşunca, Allah'ın kullarına 

hizmet etmek, hatta her canlıya elden gelen yardımda bulunmak bir nevi ibadet oluyor. 

Mektep de oraya karşı mukavele ile deruhte edilmiş vazife de silinip kayboluyor; yalnız 

çocuklarımla karşı karşıya kalıyorum. Ana kuş yuvaya geldiği zaman minicik ağızlarını 

açarak gıda isteyen yavru kuşlar gibi kalplerini ve ruhlarını bana doğru açarak benden 

manevî bir gıda bekleyen çocuklarıma -mümkün olsa- fakirane ne sermayem varsa bir 

anda vermek, o sermayeyi ve o sermaye ile birlikte bütün ruhumu o taze ruhlara 

boşaltmak isterim. Bu ihtiyaç ile yanarım" (s. 274).  

Derste "Nutuk"u Kuran'dan daha çok sevdiğini söyleyen bir öğrencisine yazdığı, 

"Gülen, aziz evladım! Dünden beri kalbim kan ağlıyor" diye başlayan ve onu iman 

tazelemeye davet eden uzun mektubu (s 345-348), onun öğrencilerini ne kadar çok 

sevdiğini ve onlara doğruyu, güzeli anlatmak için nasıl çırpındığını pek güzel ortaya 

koyuyor.  

1945-46 yıllarında en çok mektuplaştığı öğrencilerden, İstanbul Garnizon 

Kumandanı'nın kızı olduğu anlaşılan Ayten'e yazdığı uzun mektupta nafile namaz 

kılmayı ve zikiri tavsiye ederken diyor ki: "Sık sık istiğfar etmekte çok güzeldir. 

Efendimiz hergün yüz kerre istiğfar ederlermiş. Bir de Allah'ı zikretmek de çok 

güzeldir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede "Allah'ı çok zikrediniz" buyuruyor. Zikir 

şöyle olur: Yerine ve icabına göre ya kendiniz işitecek kadar veya ağzınızın içinde 

dilinizi oynatarak işitilmez bir surette "Allah... Allah" diye tekrar etmek veya "La ilahe 

illallah'ı tekrarlamak. Fakat bir hadis-i şerifte "Zikrin en faziletlisi efdali, la ilahe 

illallah" tekrarlamaktır." buyurulmaktadır... "  

Yaman Dede'ye Mersiye  

1962'de rahmeti Rahman'a kavuşan Yaman Dede hakkındaki sohbetimizi, ruhuna bir 

fatiha hediye ederek merhum Hafız Yusuf Cemil Ararat Bey'in onun için yazdığı 

mersiye ile noktalayalım:  

Ey ilahî şem'anın pervanesi, / Nur-i vahdetle münevver muhtedî.  

Bak Diyamandı denilmişti sana, / Doğduğunda, sonra çıktı mesnedi.  

Sen bir elmaspare-i îman idin, / Parladı kalbınde nur-i sermedi.  

Mesnevî'den vahdeti idrak ile, / Veche-i tevhide oldun muktedî.  



Ey Dedem, devletlü Abdülkadir'im / Ruhunun cennetler olsun meşhedi  

 

Dipnotlar: (1) Yaman Dede, Marifet Yayınları, Yerebatan cad. Çatalçeşme sk. Defne 

Han nr. 27 Kat 4, Cağaloğlu /İSTANBUL 

 

Zehebi'nin Altın Sözleri  

Kıl payı kaçırdığımız firsatlara üzülmenin fayda vermediğini bile bile, yine de kim bilir 

ne çok yanmışızdır. Gitmek istediğimiz bir yere birkaç dakika önce varamadık, 

sevdiğimiz birini biraz daha fazla göremedik veya servetimizi daha fazla büyütemedik 

diye ne kadar kızıp köpürmüşüzdür. 

Yitirilen fırsatların hiçbiri, Resûlullah'ı dünya gözüyle görme bahtiyarlığını kıl payı 

kaybeden bazı büyük tabiîlerin yitikleriyle mukayese edilemeyecek kadar önemsizdir. 

Müslüman olduktan sonra Medine'ye gelerek o Güzeller Güzeli'ni görmek, sohbetine 

kulak vermek için köyünden, kabilesinden yola çıkan, kimi yan yolda kimi Medine 

civarındayken Şah-ı Enbiya'nın vefat haberini alan, yahut çeşitli sebeplerle ona 

kavuşma imkanını bulamayan, bu yüzden de bütün ünvanlarının en şereflisi olan sahabî 

mertebesine eremeyen tabiîn efendilerimizin üzüntüsü şüphesiz son derece asil ve 

onların kayıpları, hiçbir dünya servetiyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. 

Bir Tel Saçı 

Şimdi size Kainatın Gülü'nü koklama fırsatını kaçıran bir büyük gönül adamının Fahr-i 

Cihan Efendimize ait maddî bir hatıraya sahip olamayışının üzüntüsünden bahsetmek 

istiyorum. Bu zat büyük tabiîlerden fakih ve muhaddis Abîda b. Amr es-Selmanî' dir (ö. 

72/691). Aslen Yemen'li olan Abide, Efendimiz'in vefatından iki yıl kadar önce, Mekke 

fethi sıralarında müslüman oldu, fakat içinde bulunduğu şartlar sebebiyle Medine'ye 

gelip de Resulullah Efendimiz'i göremedi. Ancak Hz. Ömer devrinde Küfe'ye gelip 

yerleşti ve birçok fütühata katıldı. Fıkıh dediğimiz İslam Hukuku'nda öylesine büyük 

bir şöhret kazandı ki,Küfe'nin meşhur dört fakîhinin en üstünü olarak o gösterildi. 

Devrinin en büyük kadılarından biri olan Kadî Şüreyh bile içinden çıkamadığı 

meseleleri gelip ona danışırdı. 

Kendisinden en çok faydalanan talebesi Enes İbni Malik'in azatlı kölesi olan şöhretli 

fıkıh alimi Muhammed İbni Şirin ile bir gün Efendimiz'e dair sohbet ediyorlardı. İbni 

Şîrîn, efendisi Enes İbni Malik sayesinde Resûlullah'ın bir tel saçına sahip olduğunu 

söyledi. Böyle bir devleti elden kaçıran Abide es-Selmanî üzüntüsünü şöyle dile getirdi: 

- Resûlullah'ın bir tel saçına sahip olmayı, yeryüzünün bütün altın ve gümüşlerine sahip 

olmaya tercih ederdim. 

Abide es-Selmanî'nin gönül zenginliğini gösteren bu özlü sözler, büyük Türk alimi, 

şöhretli muhaddis ve tarihçi Zehebî'yi (ö. 748/1348) çok duygulandırmıştır. 23 ciltten 

meydana gelen Siyerü a'lami'n-nübela adlı eserinde (IV , 42-43) bu sözleri naklettikten 

sonra, büyük bir duygu seli halindeki hislerini şöyle dile getirmiştir: 



''Resûlullah'ın bir tel saçını, insanların sahip olduğu bütün altın ve gümüşlere tercih eden 

Abîde'nin bu sözleri, doruk noktasındaki bir muhabbetin göstergesidir. O büyük alim, Hz. 

Peygamber'in vefatının üzerinden yalnızca elli sene geçmişken böyle söylerse, onun 

usülünden yedi yüz sene sonra şayet güvenli bir şekilde onun bir tel saçını veya pabucunun 

kayışını, yahut kesip attığı bir tırnağını, hatta su içtiği toprak kabın bir parçasını elde 

edecek olsak, acaba bizim ne söylememiz gerekir! Şayet zengin bir adam servetinin büyük 

bir kısmını böyle bir şeyi elde etmek için sarf etse, sen ona saçıp savuran veya akılsızca 

para harcayan biri gözüyle mi bakarsın? Hayır, hayır. Resulullah'ın mübarek elleriyle 

yaptığı Mescid-i Nebevi'sini ziyaret edebilmek, onun aziz şehrinde Hücre-i saadet'inin yanı 

başında kendisine selam verebilmek için varını yoğunu harcamaktan çekinme! Medine'ye 

vardığında onun sevgili Uhud'una doya doya bak ve onu sen de sev! Çünkü Uhud'u senin 

Peygamber'in aleyhisselam da çok severdi. Onun ravzasına ve oturup kalktığı yerlere 

defalarca giderek ruhunu iyice doyurup kandırmaya gayret et! Zira Kainatın Efendisi olan 

o zatı canından, yavrundan, sahip olduğun her şeyden, kısacası bütün insanlardan, daha 

çok sevmedikçe mü'min olamazsın. Cenetten yeryüzüne inen o mübarek Hacerülesved'i öp! 

Kainatın Efendisi'nin öptüğü yeri öğrenerek oraya dudağını yapıştır! Cenab-ı Mevla'nın 

sana lütfettiği bu saadet sebebiyle haydi gözün aydın olsun. Dünyada bundan daha büyük 

bir bahtiyarlık yoktur. Şayet Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hacerülesved'e 

doğru kaldırıp işaret ettiği, sonra da öptüğü bastonu bugün ele geçirmîş olsaydık, o bastonu 

görüp öpebilmek için bütün gayretimizi sarf etmemiz gerekirdi. Artık şunu kesin olarak 

biliyoruz ki, Hacerülesved'i öpmek, onun bastonunu ve pabucunu öpmekten daha değerli 

ve faziletlidir. Tabiî alimlerinden Sabit el-Bünani, Enes b. Malik'i görünce elini tutar ve 

"bu el, Resulullah'ın eline dokunmuş bir eldir" diye öperdi. Böyle bir saadete nail 

olamadığımıza göre, biz de, bu taş, Peygamberimiz Efendimiz'in mübarek dudaklarının 

temas edip öptüğü ve Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki sağ eli mesabesinde kabul ettiği 

muazzam bir taştır, demeliyiz. Şayet hacca gidememişsen, hacdan dönenlerden birini 

kucakla ve "bu ağız, sevgilim aleyhisselam'ın öptüğü taşı öpmüştür" diyerek sen de onun 

ağzını öp!" 

Sevgili kardeşlerim, bu sözleri söyleyen Zehebî çok büyük bir İslam alimidir. Onun çoğu 

hadis ve tarih ilimlerine dair 215 adet kitabının bulunduğunu, yukarıda zikrettiğimiz 23 

ciltlik kitabından başka, tanınmış şahsiyetlerle ilgili Tarîhu'l-İslam'ının 30 cildi 

bulacağını, bazı eserlerinin ikişer, üçer, dörder cilt olduğunu, üstelik bugün bunların 

İslamî ilimlerle uğraşanlar için vazgeçilmezliğini söylersem Zehebî'nin büyüklüğü 

hakkında bir fikir vermiş sayılırım. 

Böylesine önemli bir şahsiyetin Resulullah hasretini dile getiren, Peygamber-i Zişan'a 

ait herhangi bir şeye sahip olmak için dünyanın bütün altınlarını harcamanın israf 

olmayacağını vurgulayan sözlerini altın kelimesiyle nitelemenin yetersiz olduğunu ben 

de biliyorum. Ne yapalım ki, dünyanın en değerli geçer akçesi altındır. 

Gözyaşıyla Beslenen Hayat 

Peygamber Efendimiz'in hac farîzasını bize bütün tafsilatıyla anlatan hadis 

kitaplarımız, onun Mina'ya vardıktan sonra şeytan taşlama görevini yerine getirdiği, 

sonra yine orada berbere mübarek saçının sağ ve sol taraflarından kestirdikten sonra 

bunları sahabilerine dağıttırdığı en muteber hadis kitaplarımızda kaydedilmektedir 

(Buharî, Vudü' 33; Müslim, Hac 323-326; Tirmizi, Hac 73). 



Hudeybiye Antlaşması yapıldığı sırada tıraş olan Gönüller Sultanı Efendimiz'in 

mübarek saçlarını ashabının nasıl kapıştığını gören Kureyş temsilcisinin nasıl şaşkına 

döndüğünü ve gördüğü bu manzarayı Mekke'ye vardığı zaman müşriklere derin bir 

hayret ve heyecanla nasıl anlattığını biliyoruz. 

Ashab-ı kiram'ın Resûlullah Efendimiz'e ait bir şeye sahip olabilmeyi büyük bir nimet 

ve mazhariyet saymasına şaşmıyor, tam aksine bunu son derece tabii görüyor ve bu 

konuda, yukarıdaki sözlerini heyecanla okuduğumuz Zehebî gibi düşünüyoruz. Zira biz, 

Kainatın iftiharı Efendimiz'in "alemlere rahmet olarak gönderildiğini" belirten Kur'an 

ayetine bütün benliğimizle inanıyoruz. Alemlere rahmet olan bir varlığa ait şeylerin 

veya onun temas ettiği eşyanın o rahmetin izini, en azından kokusunu taşıdığını kabul 

ediyoruz. Onun bir insan olduğunu bilmekle baraber, herhangi bir insanda bulunmayan 

meziyetleri taşıdığını da biliyoruz. 

Güzel dinimizi kafalarındaki dar kalıplardan ibaret zanneden, onun gönül ve duygu 

cephesine verdiği önemi görmek istemeyen kimseler gibi kuru, katı, duygusuz, maddi ve 

bu sebeple de kasvetli bir hayatı hiç mi hiç istemiyoruz. Sevginin, duygunun, hasret ve 

gözyaşının besleyip derinleştirdiği bir hayatı arzuluyor ve dünyadaki bütün insanların 

bu bahtiyarlığı tatmasını ve böylece yaşamanın farkına varmasını diliyoruz. 

Bizi bu güzel duygulardan, bu aşk ve heyecandan ayırma ya Rabbî!... (Amin, ya Muin) 

Hazreti Ali'den Hayat Ölçüleri  

Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Hasan'a şöyle vasiyette bulunmuştur: "Ey oğul, 

her şeyden önce Allah'dan hakkıyla kork. Bütün emirlerini yerine getir. Onu anmakla 

kalbini yaşat. İpine sımsıkı sarıl. Eğer tutunursan Rabbınızla aranızdaki bağdan daha 

kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini mev'ıza ile yaşat. Zahidlikle kalbin dünya 

malına olan aşkını terk etmekle onu oldur. Onu hak ile, kuvvetli hikmet ile: adalet, ilim, 

hilim, ve uygun söz ile doğru parlak ve nurlu kıl. 

Ciddi olarak ölümü an ve ölümü anmakla kalbini yaşat. Her şeyin yok olacağını bil ve 

kalbinin de yoklukta karar kılacağını ona bildir. Ona dünya facialarını ve musibetlerini 

teker teker göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini gece ve gündüzlerin aleyhine 

çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat. 

Kendi nefsine kalbine, daha evvel geçmiş evlad-ı insanların kıssalarını ve hikayelerini 

söyle. Mazide insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeyin tekerrür 

etmemesi için dikkat et. Atalarının topraklarında ve yaşadıkları yerlerde gez. Ve onların 

eserlerini dikkatle tetkik et. Onlar neler yapmışlar, nereden nereye ne için göç etmişler? 

Bunları tetkik ettiğin zaman onların pek yakın arkadaşlarından ve sevgililerinden 

ayrılıp gurbet ellere gittiklerini göreceksin, tıpkı onlar gibi sen de pek yakında 

bilmediğin görmediğin yerlere göç edip gideceksin. Şu halde istikbaldeki yerini şimdiden 

hazırla ve temizle. Ahiretini dünya ile satma. 

Bilmediğin şey hakkında konuşma, vazifen olmayan şeye karışma. Ve her hangi işi kendi 

ehline bırak. Sonunda bir felaket gelmesinden korktuğun yolu terk et. Zira bir işte 

felaket sezildiğinde onu terk etmek, korku ile ilerlemekten hayırlıdır. 



Allah yolunda hakkıyla çalış. Onun uğrunda mücahade ve mücadele etmekten çekinme. 

Herhangi bir insanın ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Nerede olursan ol. Hakka 

ulaşmak için bütün güçlükleri aşmağa çalış. 

İslamiyet'te ne var ise hepsini anla ve öğren. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye 

alıştır. Bütün işlerde Allah'ına sığın zira O en iyi koruyucudur, en iyi barınak ve en 

yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim ol. Zira insanoğluna her şeyi bahşeden de 

O, mahrum eden de O'dur. 

Bir işi yapmadan önce onun üzerinde iyice düşün. En iyi şekilde karar verebilmek için 

güvenilir kimselerle istişare et. Bu tavsiyemi anlamağa çalış. Ve bundan ayrılmamağa 

dikkat et. Şunu bil ki, en hayırlı söz faydalı olandır. Fayda vermeyen ilimde hayır 

yoktur. Öğrenilmesi lüzumlu olmayan ilimden de bir faide temin edilmez. 

Ey oğul! 

Hayatımın son demlerini yaşadığımı ve gittikçe zayıflamakta olduğumu görünce bu 

tavsiyemi sana bildirmekte acele etmeyi uygun gördüm. Zira düşündüğüm bütün şeyleri 

sana söylemek için bir zaman bulamadım. Ecelimin gelmesinde vücudumun zayıflaması 

gibi hafızamın da zayıflamasında, neva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim 

nasihatimden önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir at 

gibi olmandan endişe ederek sana nasihatimin bir kısmını yazıyorum. 

Ey oğul!  

Benim vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı Allah'dan korkup O'na sığınmak, 

O'nun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, atalarının ve geçmiş insanların izini 

takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden evvel 

geçen ataların aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan 

onlar da aynı şeyi düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru buldukları şeyi tuttular 

vazifelerini noksansız yapmağa çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları şeyi ve takip 

ettikleri yolu takib etmek istemiyorsan onların başında takip ettikleri yolu aynen takip 

et. Fakat bu, şüphelerini çoğaltmak ve düşmanlıklarını artırmak için değil. Doğruyu ve 

hakikati anlayıb öğrenmek için olsun. 

Tetkiklerini yaparken evvel Allah'a sığın. Ondan başarılar dile. Seni şüpheye götürecek 

veya kötülüğe düşürecek her şeyi terk et. Kalbinin her türlü kötülükten durulduğunu, 

fikirlerinin toplandığını ve tek arzunun hakikati bulmak olduğunu görünce sana 

söylediğim hususları düşünmeğe başla. Şayet bunlara sahip olduğuna kani değil isen 

karışık mevzulara girişme. Zira önünü göremeyen bir kimse gibi olursun ki, her an 

içinden kurtulmak pek güç olan çukurlara, uçurumlara düşersin. 

Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmağa mahkum olursun. 

Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmak ise İslamiyet'i öğrenmek isteyenlere yakışmaz. 

Ey oğul! 

Bu tavsiyelerimi dinle ve anla. Ve bil ki her canlının ölümünü elinde tutan, yaşamasını 

da elinde tutmuştur. Varlıklara can verip yaşatan, neticede onları öldürendir. 



Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan O'dur. Her türlü belayı ve hastalığı veren O. 

Her belaya bir deva bulan yine O'dur. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, 

ağaçları ile meyveleriyle O'nundur. O'nun isteği ve arzusu üzerine hareket etmektedir. 

Ahiret de hesabıyla, cezasıyla, cennetiyle, cehennemi ile ve bizim bilmediğimiz daha bir 

çok şeyleriyle O'nundur. 

Bu hususların birisini bilmediğini görünce onu cehaletine atfet. Zira sen cahil yaratılıp 

sonra öğretilen ilk yaratıksın, ilimde her ne kadar ilerlersen, bir çok şeyde şüphesiz yine 

bilmediğin bulunacaktır. Çünkü düşünme sahasının oluşunda görme kudretinin pek 

ilerisinde bulunan çok şeyler vardır. Şayet bunlardan birisine muttali olabilir ve Allah 

sana bazı şeyleri öğretirse onu kendi kudretinle meydana getirip kazandığını zan etme. 

Bilakis bunun için seni yaratan, rızıklandıran ve seni güzel varlık şeklinde meydana 

getiren ulu varlığa sığın. İbadetin O'nun için olsun. Aşkın ona olsun, korkun yalnız 

ondan olsun!.. 

Bil ki ey oğul! 

Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem'in Allah hakkında bildirdiği gibi, hiç bir kimse 

bildirmedi. Ve bildiremez. O'nu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı gibi kabul 

et. 

Bil ki ey oğul! 

Seni yaratan Rabbının bir ortağı olsaydı sana peygamberleri gelirdi. Böylece onun 

sıfatlarını ve işini öğrenirdin. Fakat o kendisinin söylediği tek ilandır. Kendi mülkünde 

hiç bir kimse ona düşmanlık besleyemez. O doğurmamıştır. Doğurulmamıştır. 

Ölmeyecektir. Ebedîdir. Her şeyden evvel vardır. Fakat varlığının bir başlangıcı yoktur. 

Her şeyden sonra kalacaktır. Fakat kalmasının da bir sonu yoktur. 

Kudreti, büyüklüğü, kalbin, gözün çerçevesi haricindedir. Eğer bunları bilir ve 

inanırsan, küçüklüğünü düşünerek yakıştığı gibi hareket et. Onun karşısında kuvvet ve 

kudretsizliğini düşün! Her hususta ona ihtiyacın vardır. O'na yönel. Rızasını dile. 

Cezasından kork. Emirlerini yerine getirmeğe çalış. Zira o iyilikten başkasını emretmez. 

Nehiylerinden kaçın. Çünkü o, kötülükten başkasını nehyetmez. 

Ey oğul! 

Dünyayı ve onun türlü hallerini, içinde bulunan bütün şeylerin başka bir yere göç 

edeceğini, ahireti ve ehli için orada yapılacak şeyleri, akibetlerini bildirdim. Bunlar 

hakkında senin ibret alman için bazı misaller verdim. Bu misaller ile senin kurtuluşunu 

ümid ettim." 

ALİ radıyallahu anh'ın KIYMETLİ SÖZLERİ 

* Kişi dili altında saklıdır, konuşdurunuz kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız. 

* Dünya bir cifedir, leştir. Ondan bir şey isteyen köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olsun. 

* Kul ümidini yalnız Rabbine bağlamalı ve yalnız günahları kendisini korkutmalıdır. 



* İnsanlar arasında Allah'ı en iyi bilen, O'nu çok seven ve tam ta'zim edendir. 

* İlimsiz yapılan ibadetde, anlayış vermeyen ilimde, tefekküre götürmeyen Kur'an-ı 

Kerim okumakta hayır yok olur. 

*İyilik bilmez birisi de olsa, sen iyilik yap! Zira o, mukabilinde teşekkür edene yapılan 

iyilikten mizanda daha ağır gelir. 

* Edeb aklın suretidir. 

* Alim ölse de yaşar, cahil yaşarken ölüdür. 

* Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. 

* İnsanın kıymeti, yaptığı iyiliklerle ölçülür. 

* Kalbin şifası Kur'an-ı Kerim okumaktır. 

* İnsanlara önce hakkı öğretiniz. Onu öğrenen batılı tanır. 

* İnsanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. 

* Hakkı tanıyan Hak ehlini de kolayca anlar. Önce batılı öğrenen Hakkı güç tanır. 

* Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. 

* Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette de zenginler gibi hesaba çekilir. 

* Dostlarının kalbini kırmakla, düşmanlarının arzularını yapmış olursun. 

* Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edeb öğret. 

* İki şey aklı ve tedbiri bozar, biri acele etmek, biri de olmayacak şeyi istemek. 

* Kadının kendisini güzel bir şekilde kocasının hizmetine vermesi, Allah yolunda cihad 

etmesi gibidir. 

* Kanaat eden aziz, açgözlülük yapan zelil olur. 

* Nasihati reddeden, rezalet bulur. 

* Kişinin verene teşekkür etmesi, nimetinin artmasına sebep olur. 

* Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. 

* Oburlukla sağlık bir arada bulunamaz. 

* Mes'ud insan başkasından ibret alandır. 

* Kişinin kendisini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. 



* Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. 

* Lüzumsuz şeylerin peşinde koşan, lüzumlu şeyleri kaçırır. 

* İnsanın namaz hususunda tembellik göstermesi, iman zayıflığındandır. 

* Sabır kederlere perde, tehlikelere karşı yardımcıdır. 

* Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız. 

* Her fenalıktan uzak kalmanın yolu, dili tutmaktır. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok 

şeyi azaltır. 

* Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edeb gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. 

Ashabı kiram hazeratı radıyallahu anhüm, bilmedikleri konuları hazreti Ali radıyallahu 

anh'den öğrenirlerdi. 

HAZRETİ ALİ radıyallahu anh'ın HİKMETLİ NASİHATLARINDAN 

- Hamd, varlıkları yoktan var eden, gecenin içinden gündüzleri çıkaran, ölüleri, 

mezarlarından kaldırıp dirilten Allah'a mahsustur. 

Ben şehadet ederim ki, Allah'dan başka Tanrı yoktur. Yine ben şehadet ederim ki, 

Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlü'dür. 

Allah'a muhalefetten sakininiz, kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah 

yolunda cihad, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı 

kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına kalkan olan Ramazan 

orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti 

bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları 

silen, Allah'ın gadabına mani olan, gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek 

ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir. 

Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Müttakîlere 

vaad edilenleri isteyiniz. Çünkü Allah'ın vaadi, vaadlerin en doğrusudur. 

Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o, yolların en efdalidir. O'nun sünnetlerine 

uyun! Çünkü O'nun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz! 

Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir. Dini iyi anlayın! Çünkü dini iyi anlamak 

kalpleri parlatır. Kur'an'ın nurundan şifa isteyin. Çünkü o, gönüllerdeki marazlara 

şifadır. Kur'an'ı hakkına riayet ederek okuyunuz! Çünkü en güzel haberler ondadır. 

Kur'an okunduğu zaman dinleyiniz! Konuşmayınız! Umulur ki Allah size merhamet 

eder. Kur'an vasıtasıyla doğru yolu bulduğunuzda öğrendiklerinizle hidayete daim 

olasınız. İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı, doğru yolu bulamayan 

günahkar cahil gibidir. Bana göre, cehaleti içinde bocalayan cahile nispetle, ilmi ile amel 

etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim daha perişandır. Her ikisi de mahvolmuş 

sapıklardır. 

Vehm'e kapılmayın! Şüpheye düşersiniz. Şüpheye düşmeyin, sonra küfre gidersiniz. İşin 

kolayına kaçmayın! Sonra gaflete düşersiniz. Hakk'tan gafil olmayın! Sonra zararlı 



çıkarsınız. İhtiyatlı davranırsanız, kendinize güveniniz olur. Kendinize güveniniz olursa, 

gurura kapılmazsınız. Kendisine karşı en samimi olanlarınız, Rablarına karşı en 

itaatkar olanlardır. Kendi kendilerini en çok aldatanlar ise Rablarına en asî olanlardır. 

Allah'a itaat edenler belalardan emin ve yaptıklarından müsterihdirler. Allah'a asî 

olanlar ise her şeyden korkar, yaptıklarından dolayı da pişman olurlar. Allah'dan her 

hususta apaçık bilgi ve afiyet dileyiniz. Kalblerinizde olanların en hayırlısı iman-ı yakîn, 

ve amellerinizde de azimeti tercih etmek gerekir. 

Amellerin sonradan uydurulanları en zararlılarıdır. Çünkü, her sonradan uydurulan 

şey bid'attır. Her yeni şey uyduran bid'atçıdır. Bid'at uyduran zarardadır. Her bid'at 

mutlaka bir sünneti terk eder. Gerçekten aldanmak, bir kimsenin dininde aldanmasıdır. 

Aldanan kendisini zarara sokmuştur. Riya Allah'a bir nevi şirk koşmaktır. Samimiyet, 

amelin kabulüne delil ve imanın bir icabıdır. Eğlence toplantılarına devam etmek 

Kur'an'ın emirlerini unutturur. Oralara şeytan gelir ve insanı her türlü taşkınlığa sevk 

eder. Kadınlarla oturup kalkmak kalbi bozar. Gözlerinizi şeytanın, tuzağı olan 

kadınlara bakmaktan koruyunuz! Allah'a verdiğiniz sözde sebat edeniz. Zira Allah, 

verdiği sözde duranlarla beraberdir. Yalandan kaçınınız. Çünkü yalanla iman bir arada 

bulunmaz. Doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalan ise insanı tehlikeden tehlikeye 

atar, hakkı söyleyin ki, onunla tanınasınız. Doğruluk üzere amel edin ki, doğru 

söyleyenler zümresinden olasınız! 

Emanetleri emin bulduklarınıza veriniz. Sizleri unutan dostları ziyaret ediniz. Size 

dargın olanları siz fedakarlık göstererek ziyaret ediniz. Verdiğiniz sözde durunuz. 

Karar vermek mevkiinde olduğunuzda adaletli olunuz. Atalarınızla övünmeyiniz. 

Birbirinize lakap takmayınız. Birbirinizle alay etmeyiniz! Birbirinize buğz etmeyiniz! 

Zayıflara, zulme uğrayanlara, kimsesizlere, Allah yolunda olanlara, yolculara ve 

kölelere yardım ediniz! Dul ve yetimlere acıyınız! Birbirinize selam veriniz! Verilen bir 

selama ya aynı şekilde, yahud da daha güzel bir şekilde mukabele ediniz. Allah Teala ve 

Tekaddes hazretleri buyuruyor: 

- İyilik ve takvada yardımlasınız. Günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız! Allah'ın 

emirlerine muhalefetten korkunuz. Çünkü O'nun azabı şiddetlidir. (Sure-i Maide;2) 

Mısır'da Bir Osmanlı  

"Osmanlılar; Müslümanların tarihinde bir mübarek dilim, insanlık medeniyetinin geniş 

bir kesiti. Onlar, dünya tarihinde yücelikle anıldılar, cihad ettiler ve büyük gayret 

gösterdiler. Çoğunlukla doğru davranışlar sergilediler. Hataları da vardı fakat onlar 

insanlığa övünç, müslümanlara izzet getirdiler. Peki hal böyle iken, İslam ülkelerinde 

Osmanlıya karşı gösterilen bu düşmanlık niye?" 

Bu satırlar "Mısır Osmanlı, Türk Dünyası ve Balkan Araştırmalar Merkezi" Müdürü 

Prof. Dr. Muhammed Harb'in "Osmanlı Araştırmaları Dizisi"nin ilk kitabı olan "el-

Osmaniyyün fi't Tarîh ve'1-Hadara (Tarih ve Medeniyette Osmanlılar) Kahire 1994" 

isimli çalışmasının arka kapağını süslüyor. 

Osmanlı ile uzaktan yakından bir akrabalık ilişkisi olmadığı halde kendisini, Osmanlı 

Devleti'nin uzandığı coğrafya ve bu coğrafya üzerinde kurduğu tarih ve medeniyet ile 

ilgili araştırmalara adayan Prof. Harb ile Kahire'deki Merkez binasında görüşürken 



gözümüze raflardaki kitaplar ilişti: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kilit; ismail Hakkı 

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi; Kemal Tahir, Devlet Ana; Ahmet Cevdet Paşa, Maruzat; 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi; Eyüp Sabrı Paşa, Miratü'l-Harameyn vs... 

Prof. M. Harb, Arap aydınlarının Osmanlı Türk tarihini yeterince ve doğru bir biçimde 

bilmediğim, dolayısıyla bu gediği kapamak amacıyla "Mısır Osmanlı Araştırmalar 

Merkezi"ni kurduklarını söyledi. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını 

tekrar kazanmalarından sonra Merkez'in ilgi alanı daha da genişlemiş ve ismi de 

'"Mısır Osmanlı, Türk Dünyası ve Balkan Araştırmalar Merkezi" olarak değişmiş. 

Aynı zamanda Aynü-Şems Üniversitesi'nde öğretim üyeliği de yapan Muhammed Harb 

ile yaptığımız görüşmeden bazı notlarla devam edelim: 

- Biraz önce belirttiğiniz amaçla ilgili olarak Merkezinizin ne gibi çalışmaları oluyor? 

M.H. - Biz, başta Mısır olmak üzere bütün Arap dünyasına şimdiye kadar yanlış ve 

eksik tanıdıkları bir büyük medeniyeti, tarihin şeref dolu bir dilimini, Türkiye, Orta 

Asya ve Balkanlardaki Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Öncelikle buna yönelik 

yayın faaliyetlerine giriştik. "Osmanlı Araştırmaları Serisi" içinde şimdiye kadar birkaç 

kitap yayınladık, kimisi de baskı aşamasındadır. Serinin ilk kitabı, Mısır'ın yanısıra 

diğer Arap ülkelerinde de büyük ilgi gören Tarih ve Medeniyette Osmanlılar 

kitabımızdır. Bir diğeri "el-Bosna ve'l-Hersek mine'l-feth hatta'l-Karise (Osmanlı 

Fethinden Felakete Kadar Bosna Hersek) Kahire 1993" başlıklı kitaptır. Bunları 

inşaallah Osmanlı Devletinin yıkılışında Rum Patrikhanesinin rolünü inceleyeceğimiz 

eser ile yine Osmanlının zayıflama ve çökmesinde etkili olan şiî faaliyetleri konu alan 

eser ve Tanzimata ilişkin "Tarîhu İ'timadi'l-Müslimîn ale'l-Ğarb (Müslümanların 

Batıya Güven Süreci) isimli kitap takip edecek. Diğer taraftan Türk Dünyası 

Araştırmaları Serişi adı altında da çeşitli yayınlarımız oldu. Bunlardan birisi "el-

Müslimun fî Asya'l-Vüsta ve'l-Balkan (Orta Asya ve Balkanlarda Müslümanlar) Kahire 

1993". 

Bu telif çalışmalarımızın yanında Osmanlı Türkçesinden Arapçaya aktardığımız fakat 

henüz yayınlayamadığımız bazı eserler de var. Mesela, Eyüp Sadri Paşa'nın "Mir'atü'l-

Harameyn" isimli şaheseri ile Evliye Çelebi Seyehatnamesinini kimi bölümleri. 

Bütün, bunlarla ortak tarihimizi yeniden gündeme getirmek, aramızdaki sun'î duvarları 

ortadan kaldırmak istiyoruz. Sadece kendi gayret ve imkanlarımızla yürütmeye 

çeliştiğimiz bu işte umarım başarılı oluruz. 

- Çalışmalarınızın Mısır dışına yansımaları da oluyor mu? 

M.H.- Evet. Kitaplarımız diğer Arap ülkelerinde de piyasalara dağıtılıyor. Olumlu 

tepkiler alıyoruz. Şimdiye kadar maksatlı olarak yanlış öğretilmiş bir tarihi düzeltmenin 

zorluğu ortada; fakat kısa vadede büyük mesafeler alacağımızı ümid ediyorum. Nitekim 

Suudi Arabistan okullarında okutulan ders kitaplarında şimdiye kadar Osmanlıya çok 

az yer veriliyor, o da tamamen çarpıtılarak ve emperyalist bir devlet ekseniyle 

okutuluyordu. Bizi çağırdılar. Ders kitaplarında Osmanlı ile ilgili bölümleri beraber 

hazırladık. Şimdi Suudlu öğrenciler doğruyu okuyor ve öğreniyorlar. 

- Peki Mısırlı yetkililerin size ve çalışmalarınıza yaklaşımı nasıl? 



M.H.- Özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin siyasî bağımsızlıklarını 

kazanmalarından sonra bize buralar ve Türklerle ilgili bilgi almak maksadıyla resmî 

müracaatlar oldu. Dolayısıyla Türkiye ve Türk Dünyasıyla ilgili olarak zaman zaman 

danışmanlık görevi yapıyorum. Mısır'ın Azerbeycan Büyükelçiliği gibi şerefli bir görev 

teklifi de aldım: Fakat kendimi sadece Azerbeycan ile sınırlandırmamak, bütün bir 

Türk Dünyasına uzanmak arzumdan dolayı bu görevi üstlenemedim. Mısır Dışişleri 

Bakanlığının da yardımıyla burada büyük bir toplantı düzenlemeyi planladık. Bu, 

Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'dan gelecek misafirlerin de katılacağı ilmî bir toplantı 

olacak. 

- Türkiye ile ilgili bir basın bülteni hazırlığından bahsetmiştiniz, biraz ağarmışınız? 

M.H." Evet böyle bir çalışma planladık. Özellikle Türkiye olmak üzere bütün 

Müslüman Türk Dünyası ile ilgili haberler bizlere Batılı haber ajansları ve medya 

kanalı ile ulaşıyor. Bunlar bazen gerçeği yansıtmıyor ve maksatlı oluyor. Onun için biz 

özellikle Türk gazetelerini tarayarak ve Türk medyasını takip ederek hiç olmazsa 

haftalık bir bülten hazırlamayı ve bunu buradaki yayın organlarına ulaştırmayı 

düşünüyoruz. Böylece hem basın şahsiyeti korunmuş, hem de kaynağından doğru 

bilgilendirme ile yanlış ve kasıtlı bilgi/haberden kurtulma imkanını da yakalamış 

olacağız. 

Ne Mısır ne de Türkiye'nin desteği olmadan kendi çabalarıyla yürüttüğü bu tür 

çalışmalar yanında üniversitedeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de Osmanlı ile 

ilgili tez çalışmalarına yönlendiren Prof. Dr. Muhammed Harb telaffuz etmedi ama 

sanki Türk yetkililerinin ve ilim adamlarının ilgi ve desteğinin yokluğundan sitem eder 

gibiydi. Hiçbir mecburiyeti olmadığı halde sırf bilimsel kaygı ve duygusal yakınlık 

sebebiyle bizlerle ve tarihimizle ilgilenen Mısır'daki bu gönüllü Osmanlıya destek için 

Merkezin adres ve telefonunu veriyorum: 

el-Merkez el-Mısrî liddirasati'l-Osmaniyye 

P.O. Box: 8174 Nasr City Cairo-EGYPT  

Tel: (00.2025) 4015920 

 

 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ile, Eğitim ve Kimlik Üzerine... "Sömürge Şablonu"  

ALTINOLUK: Türk fikir hayatı Oktay Sinanoğlu'nu Türkiye'deki yabancı dille eğitime 

karşı çıkan bir eğitimci olarak tanıdı. Yabancı dille eğitimin Türkiye'ye getireceği olumsuz 

sonuçları devamlı vurguluyorsunuz. Sanıyoruz bu fikri yapınızın gençlik yıllarına uzanan 

eğitim hayatınızla yakın bağlantısı var. Oradan yola çıkarak böyle bir konunun Türkiye 

gündemine girmesi için adeta çığlık çığlığa bağırmanızın sebepleri nelerdir?  

Oktay SİNANOĞLU: El-cevab. Türkiye'nin bir çok problemi var iktisadı problemler, 

siyasi problemler, dış siyasetle ilgili problemler gibi. Ayrıca hükümet kuruldu 



kurulacak, başarılı oldu olacak gibi oyalamalar var. Ama hepsinden önemlisi 

Türkiye'nin bir temel sorunu vardır. Can alıcı noktası yani yüreği burasıdır. Çünkü 

Türkiye'nin bekası bununla ilgilidir. Bu; eğitimdir.  

Eğitim denince harçların alınıp alınmaması veya kredili sistemin uygulanıp 

uygulanmaması gibi fasarya işleri kastetmiyorum. Tarihte bir çok misali vardır. Bir 

milletin adını tarihten silmek istiyorsanız onu yok etmek, yabancılaştırmak istiyorsanız 

gayet kolay bir yöntemi vardır. O milletin dilini unutturursanız ne tarihi, ne hissiyatı, ne 

şahsiyeti hiç birisi kalmaz. Bunu Romalılar iki bin yıl önce akıl etmişler, İngilizler 

başarıyla tatbik etmişlerdir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için özetle bazı tarihi 

bilgiler vermek istiyorum.  

Kelt denen kavimler bugünkü yabanı Avrupa'nın yabanı dedeleridir. Bu Kelt kavimleri 

Hazar Denizinden İngiltere'ye kadar uzandıkları halde birbiriyle kaynaşamamış ve 

doğru dürüst bir devlet kuramamışlardır. Geçen asır Avrupa "Biz Roma-Yunan 

medeniyetinin devamıyız" yakıştırmasını yapmış ve sömürgelere yutturmuşlar ama 

bunlar Keltlerin devamıdır. Keltler Romalılar zamanında suratlarına mor boyalar 

süren, sarı saçlarını havaya sivrice dikip kireç sürerek donduran, dövmeli, yarı çıplak 

yabani insanlardı. Kafatası avcılarıydı. Ottan kulübesinin önüne kim daha fazla kafatası 

dikerse itibar onundu.  

Bir kaç ay önce Amerika'da Avrupa tarihiyle ilgili yeni bir kitap çıktı. Yazar kendi 

dedeleri olan Keltleri anlattıktan sonra diyor ki: "Sık sık sokaklarda saçları havaya 

dikilmiş, yarı çıplak, kolları dövmeli azman tipler görüyorum ve Keltler hala yaşıyor 

diye düşünüyorum." Bir Avrupalı kendi asıllarına nasıl rücu ettiklerini itiraf ediyor.  

İkide bir Roma'ya saldıran Keltlerden Roma'lılar kurtulmak için bir usûl geliştirmek 

isterler. Jul Sezar zamanında senatoda forum yaparlarken Keltleri halletmek için kimisi 

kesmeyi, kimisi askeri idareyi ve kimisi de dillerini unutturmayı teklif ediyor. 

Roma'lılar Keltleri bölüp dillerini unutturuyorlar. Fransa Golt kentidir. Golt Keltin 

Fransızcasıdır. İspanya latinleştirilmiş Keltlerin başka bir ülkesidir. Keltin Rumcası 

Galat'dır. Bizim Galatadaki Rumların aslı da oradandır.  

İrlandalılar Kelttir ve Kelt olarak sadece onlar kalmış. Kelt dili olan Geylik dilini 

kullanmışlar. 1500 yıl edebiyat, şiir, felsefe, hukuk dallarında bir medeniyet 

geliştirmişler. Toplumda en itibarlı sınıf eğitimliler ve şairlermiş. 16. asırda İngilizler 

İrlanda'yı işgal ediyorlar, yapmadıkları hunharlık kalmıyor. İrlandalılar medeni 

geçinen İngilizlerin ne mal olduklarını size ağlıya ağlıya anlatırlar. İngiltere'nin 

işgalinden sonra İrlandalılar oluşturdukları kültürden bir türlü vazgeçmiyorlar. 

İngiliz'ler 1890 yılına gelinceye kadar işgal altında tutup vali tayin ettikleri İrlanda'nın 

isyanlarını bir türlü önleyemiyorlar. Sonunda Valinin emriyle kurdurdukları Yüksek 

Milli Eğitim Kurulu tarafından eğitim dilini bütün okullarda bir günde İngilizceye 

çeviriyorlar. Yüksek Milli Eğitim Kurulunda bizdeki gibi İngilizlere satılmış insanlar 

var. Eğitim dilinin İngilizce olmasını çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak, teknolojik ve 

bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek gibi gerekçelerle sunuyorlar. Anaokulundan 

itibaren bütün eğitim müesseselerinde eğitim dili Geylik yerine İngilizce olacaktır 



deniyor ve oluyor. Bir nesil içinde ahalinin yüzde dok sanbeşi geylik konuşurken geylik 

bilenlerin sayışı yüzde otuza düşüyor. Geylik dili çobanlarda falan kalıyor.  

Onlar da "Ah bizde eğitim görsek de İngilizce bilsek" diyorlar. Sonra eğitimcilerden 

aydın insanlardan bizim gibi sivri bir kaç adam çıkıyor. Bunlar toplanıyorlar, "Artık 

İrlanda'da bağımsızlık falan bitti, tarihten siliniyoruz" diyorlar ve Şinfen diye bugün 

hala İngilizlerle kavga eden bir gizli cemiyet kuruyorlar. İlk yaptıkları iş şehrin bütün 

semtlerinde gizli akşam kursları açarak millete dilini yeniden öğretmeye çalışmak 

oluyor. Aynen bir zamanlar Türkiye'de gizli Kur'an-ı Kerim öğretildiği gibi. Bunun 

uyandırdığı şuurla 1920'lerde İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Anayasaya ilk koydukları 

madde "buranın resmi dili Geylik'tir" ibaresi oldu. Şimdi milletlerine Geyliki öğretmek 

için hala uğraşıyorlar ve hala İngilizlere küfrediyorlar.  

İngilizler buralarda işi öğrenmiş, sonra Hindistan Pakistan gibi ülkelerde uygulamışlar. 

Fransızlar onlardan kopya almış aynı usulü Cezayire tatbik etmişler. Ve alfabelerini 

değiştirdikleri Türkler'in dilini de değiştirmek için 1950'de girişimlere başlıyorlar. 

Bütün tecrübemizi uygulayalım ve Türklerin işini bitirelim diyorlar. İngilizceyi 

öğretirken Türklerin yok edilmesi bir tarafa, İngilizler bu işten büyük karlar da 

ediyorlar ve bunların hesapları o zaman yapılıyor. Osmanlının son dönemindeki 

misyoner okullarından birkaç tane kalmış Türk okullarında düşündükleri uygulama 

yok. Aslında misyoner okullarıyla mücadele etmek için kurulmuş olan benim okuduğum 

"Türk Eğitim Derneği Yeni Şehir Lisesi"ni Kolej yapmak istiyorlar. O zamanlar bir 

Türk okulunun Kolej olması tüyleri ürperten bir hadiseydi. Milli mücadele ruhu 

aşınmamıştı. Şimdi herkes "ah keşke" diyor. Maddi yardımda bulanacağız gibi 

vaadlerle alttan bir şeyler dönüyor ve bizim okul benim mezun olacağım sene Ankara 

Koleji oluyor. Ben Elhamdülillah dersleri Türkçe okudum. Bizi Amerika'ya, "Okusun 

gelsin, İngilizce kimya dersi versin" diye, yani devşirme yapmağa gönderdiler. Sonunda 

"giderim bunların içinden anlar gelir mücadele ederim" diye gittim. 26 yaşında profesör 

oldum. Türkiye'ye geldik. Okulda çocukları toplayıp bir merasim yaptılar. Bizim 

başöğretmen yine başöğretmen. Kendisine, "Okulumu çok sevdiğim için tarihçesini 

yazmak istiyorum. 1953'le ilgili belgeleri bulmak mümkün mü?" dedim. Onları sel bastı 

dediler. Bizim okulu Kolej yapan İngilizce öğretmeni rolündeki Mr Browning yirmi sene 

sonra bu işi becerdiği için İngiltere Kraliçesinden madalya aldı.  

Biz gidip geldikten sonra gördük ki Anadolu Liseleri, Kolejler diye yüzlerce okul 

açılmış, Türkçe eğitim veren okullar gittikçe azalmış. Kalanlar da üçüncü sınıf okul 

muamelesi görüyor ve onlardan bir kaçış yaşanıyor. Bu okullar da yabancı dille eğitime 

geçmek için adeta yalvarıyorlar. Çeşitli cemaatler Kolej adı altında yabancı dille eğitim 

veren okullar kurmuşlar, kar da ediyorlar ama Avrupa'nın ekmeğine yağ sürüyorlar. 

Anadolu Lisesi lafına dikkat etmek lazımdır Anadolu kelimesini misyonerler çok 

severler. Kelime biliyorsunuz Türkçe olmayıp Anatolya'dan gelmektedir. Avrupa 

Türkiye Cumhuriyeti sözünü bile Anadolu Federasyonu olarak görmek ister. O da bir 

süre için.  



Şimdi niyet Türkiye'de ana, ilk, orta, lise, üniversite, ne varsa hepsinin dilini İngilizce 

yapmaktır. Kamuoyunu elli senedir bu safhaya getirdiler. Millet, "Çocuklarımız 

İngilizce öğrensin" diye can atar hale geldi. Caddelerde bütün işyeri isimleri tarzanca 

İngilizce hale gelmiş. Gazeteleri açıyorsunuz İngilizce reklamlarla karşılaşıyorsunuz. 

Sonra "Boğaziçi mezunundan başkası müracaat etmesin" şeklinde ilanlar görülüyor. 

Amerika'daki İngiliz asıllılar reklam verirmiş, "İrlandalıların müracaat etmesine gerek 

yoktur" şeklinde. Özel kulüplerine kabul etmek için de "İrlandalılar ve köpekler içeri 

giremez" dövizi asılıymış. Türkiye'de de yakında "Türkçe konuşanlar giremez" 

şeklinde levhalar asmaya başlarlar herhalde.  

30 senedir bunun mücadelesini veriyorum. 22 sene evvel birkaç kişiyle birşeyler 

yapmaya çalıştık. Kimse ne yapmak istediğimizi anlamadı. Amerika bize beyaz şapkalı 

kovboy adını takmış, tabii başımıza bir sürü iş geldi, sonra susmak zorunda kaldık. Son 

birkaç yıldır coştuk yine ortaya çıktık, bu sefer binlerce kişi anlıyor. Fakat atı olan 

Üsküdar'ı geçmiş Ortadoğu, Boğaziçi, Bilkent kurulmuş, altyapı hazırlanmış 

durumdadır. Yakın gelecekte hedef Türkiye'de Türkçe eğitim yapan hiçbir okul 

bırakmamaktır. Millet sömürge psikolojisine sokulduğu için buna can atar hale 

gelinmiştir. Eylülde Kazakistan'a gittim. 1964'e kadar eğitim kazak Türkçesi ile 

yapılıyormuş. Kruşçev Rusça eğitim veren okullar açıyor ve anaokulu seviyesinden 

başlıyor. Şimdi bahçede oynayan ufak çocuklar Kazakça bilmiyor. Babası, dedesi 

çocukla kendi diliyle konuşamıyor. Yani bir iki nesilde bu iş bitiyor. Durum açıktır.  

Şimdi yeni Milli Eğitim Bakanı çıkıyor: "Biz Avrupa ile bütünleşeceğiz" diyor. Sana bu 

yetkiyi kim verdi. Sen bu milletin isteğini mi yerine getiriyorsun diye sormak lazım. 

Kendileri farkında olurlar veya olmazlar, birkaç bin tane tatlısu firengi kalkıyor bu 

milleti satmaya çalışıyor. Dedeleri bu, kendileri şu olan alçak perişan adamlarla biz 

bütünleşecekmişiz. Amerikada bana "Sen Avrupalısın" derler. "Lütfen, rica ederim, 

bana hakaret etmeyin, estağfırullah" derim. Tabi estağfirullah'in ne demek olduğunu 

yarım saat izah ederiz. Çünkü İngilizce gibi yabani dilde böyle incelikler yoktur. Ve ben 

Asyalıyım diye böbürlenirim. Avrupalı olmamak, Avrupa'ya bulaşmamak bir şereftir. 

Sen Avrupa ile bütünleşecek ve onun yüzyıllardır devrede gelen kanlı mirasını 

üstleneceksin. Bizim destansı tarihimizde sahiplenmekten korkacağımız ne var ki 

faziletten başka.  

ALTINOLUK: Kimlik hassasiyeti açısından devletin kültür politikasında sizce hiç kaygı 

yok mu?  

sİnanoğlu: 35 yıldır birçok hükümetleri tanıdım. Bunların bir kısmı sol, bir kısmı askeri 

hükümetti. Şu sonuca vardım: Hangi hükümet olursa olsun aynı takım, aynı işleri 

yapmaktadır. Kimini sol, kimini milliyetçi diye yuttururlar. Ama perde arkasında bu 

işleri yürütenler aynıdır. Nerden kurcalarsam karşıma çıkan insanlar aynı adamlardır. 

Sonra seçim meçimin Türkiye'de milleti uyutmak için yapılan sözde demokrasi 

görüntüleri olduğu kanaatine vardım. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, 

TRT gibi önemli kurumların idaresindeki insanlar icraatları açısından yapacakları iş 



milli olmasın da nasıl olursa olsun gayesi güderler. Yani bu insanlar özellikle seçilir ve 

direktifleri yerine getirmek için işbaşındadırlar.  

Şimdi batı bütün bu çalışmalara rağmen gün geçtikçe gelişen Türk insanın kimliğini 

bulma mücadelesi içine girdiğini görüyor ve bu işi hızlandırıp üç-beş senede bitirmeyi 

hedefliyor.  

Amerika'nın her bulaştığı yerde önce iktisadi çöküş, fırınlara hücum etme yaşanmış 

arkasından yabancılaşma gelmiştir. Bunlar Türkiye'de de olabilir.  

ALTINOLUK: O zaman sizce bağımsız bir şekilde devletten de Türk hükümetlerinden 

de söz etmek mümkün değil mi?  

sİnanoğlu: Hangi devletin hangi politikasından söz edeceksiniz. Dış siyasette, iç 

siyasette, eğitimde bir sürü mantıksızlık görünüyor. Biz de mantıksızlığın bile bir 

matematiği, mantığı vardır dedik. Temel aksiyomu, ilkeyi bulduğunuz zaman bunlar 

çıkar. Bu devletin 50 senedir, temel siyaseti nedir? Avrupa'ya ve Amerika'ya 

yalvarmaktan ibarettir. Şimdi senin temel ilken Avrupa ve Amerika'ya yalvarmak 

olursa senin Milli Eğitim politikan ne olur? Hiç kimse birşey öğrenmesin, herkes 

İngilizce öğrensin olur. Çünkü Türkçe yalvarırsanız anlamazlar. Şaka gibi anlatıyorum 

ama doğru bildiklerimi anlatıyorum.  

Tarife bak, olaylara bak, sömürge şablonu açıkça ortaya çıkmaktadır. Siz buna 

istediğiniz kadar başka isimler uydurunuz, polemik yapınız. Türkiye statüsü sömürge 

statüsüdür.  

ALTINOLUK: Türkiye'de yurtdışında eğitim yapan gençlere milyonlarca dolar 

ayrılıyor. Siz de yakınen biliyorsunuz. Bu beklenen sonucu veriyor mu? Sonra 

Türkiye'nin ve İslam dünyasının bilgi çağında eşitliği yakalaması böyle mi mümkün 

olacaktır? Yeni bir bilim politikası üzerinde çalışıIması gerekmiyor mu?  

sİnanoğlu: Milli Eğitim politikamızın gayesi milli eritim politikasıdır. Artık ahmak ta 

olsak bu durum anlaşılacak bir durumdur. İrlanda'daki Yüksek Milli Eğitim 

Kurulunun benzeri olan YÖK'ün şimdiki uygulaması şöyle: Ya Avrupa'ya Amerika'ya 

devşirme yapmak için öğrenci gönderir, ya da dışarıdaki birçok üniversitenin buraya 

şubesini açar. Kapitülasyonların en kötüsü budur. Buraya açtığınız okulların ders 

kitaplarının tanesi 30 dolardan İngiltere'den gelir. Bunun adı da kısa gün ticareti. Zaten 

20 sene önce yabancı okulların Türkiye'de açılmasından ne kadar kâr ederiz diye 

hazırladıkları gizli raporlarını okumuştum.  

Dışarıya giden öğrencilere gelince bu iş yıllardır sessizce oluyordu. Son olarak YÖK 

yirmi bin kişinin dışarı gitmesine karar vermiş. Gidecekleri yer ise Japonya, Almanya, 

Fransa olmaz. Nereye gidecekler?
 
Ya Amerika ya da İngiltere'ye gitmek 

mecburiyetindedir. Adam başı senelik otuz bin dolar masraf yapılıyor. Giden beş 

seneden önce dönemediği için 150 bin dolar masraf ediyor. Yirmi bin kişi birkaç milyar 

dolar ediyor. Peki bizim bütün üniversitelerin bütçesinin toplamı nedir dediğiniz zaman 

5 senelik 60 üniversitenin bütçesi bu rakamın ancak bir parçası oluyor. Şimdi sen bütün 



kaynaklarını İngiltere'ye ve Amerika'ya hibe ediyorsun. Amerika'da birçok dalda, hele 

hele teknik dallarda kimse para vererek doktora yapmaz. Araştırması yapılacak 

şirketler doktora çalışmasına para verirler. Şimdi bizimkiler onların işini yapıyorlar 

onlar doktora çalışması yapan Türk talebeye para vereceğine bizimkiler para 

ödüyorlar. Böylece Amerikan üniversiteleri bizim gibi sömürge ülkeleri yaşatıyor.  

Amerika'da çalıştığım üniversite yöneticileri Üniversitenin kaynakları azaldı, doktora 

talebesi alamıyoruz diye yakınıyorlardı. Kendilerine siz üzülmeyin, bize ettiğiniz büyük 

iyilikler karşılığında Türkiye size Türk Marshall planı uyguluyor, binlerce talebe 

gelecek dedim. Aman bize de gelsin dediler. Size de bir kaç tane göndertiriz dedim, 

benim üniversitede itibarım arttı, dekanlar filan etrafımda dolaşmaya başladı. Bizde 

plan, program, hedef, beklentiler hiç birisi yok. Orada görülecek eğitimle şöyle bir 

kalkınma olsun, şu teknoloji gelişsin gibi düşünceler yok. Buradan giden Türk talebeler 

yarım yamalak bir tahsil görecekler, onların işine yardımcı olarak sonra buraya 

dönecek ve burada kurulan üniversitelerde İngilizce eğitim yaptıracaklar.  

Sorunuzda bilgi çağını yakalama idealinden bahsediyordunuz. Aslında kastedilen bilgi 

çağı değil de bileşim çağı yani bilgi-işlem, bilgisayar çağıdır. Millet Türkçe'yi unutmaya 

başladığı için yanlış tercüme etmişler. Bilgi çağı her zaman bilgi çağıdır. Her devir bir 

bilgi çağıdır. Bunların demek istediği "Bilgisayar çağı" deyimidir ve bir pazarlama 

oyunudur. Bol miktarda bilgisayar satacaklar. Yazılımlar Amerika'dan gelecek 

buradaki alıcıların beyinlerini televizyonla sinemayla yıkadıkları yetmiyormuş gibi bir 

de bilgisayarlarla yıkayacaklar. Onlar oradan CD-Room, disket filan gönderecekler, 

gönderilmesini hazır lop-bekleyen kitleler film gibi gelenleri takip edecekler. Yeni yeni 

mesajlar geçecekler, kendilerine bağımlı, Amerikan kültürü verdikleri nesiller yetişecek, 

iki taraflı ve çirkin bir pazarlamadır bu. Amerika kendi menfaat için en vahşice 

uygulamadan tutun en ince propaganda malzemelerine kadar herşeyi kullanıyor. İşin 

acı olan tarafı bizim insanımızın bu oyuna bile bile alet edilmesi, harcanmasıdır.  

Bilgisayar çok dehşet bir alet. Biz doğduğundan beri bu aleti kullanıyoruz. Amerika'da 

ortada hiç birşey yokken en büyük programları yazdık. Bu bilgisayardan mutlaka 

istifade edilmesi gerekiyor. Ama bilimsel işler için bilgisayar programlamayı bilen 

Türkiye'de kaç kişi var.  

Bu yapılan acı işlerle bırakın bilgisayar çağını yakalamayı sizin sömürge oluşunuz 

perçinleşiyor, tarihten adınız filan silinmeye başlıyor. Bu noktada hangi bilim 

politikasını takip etmek gerekir sorusu filan lüks kalmaya başlıyor. Sen tarihten 

silinmek üzeresin, bu söz kel başa şimşir tarak gibi bir söz oluyor.  

ALTINOLUK: İrlandalı aydınların yaptığı gibi bu bağımsızlık mücadelesi yine eğitimle 

yapılacak bir şey değil mi?  

sinanoğlu: Elbette. Ama bu elli yıllık eğitim zorbalığına rağmen alttan Türk insanının 

kendi kültürü, İslamlaşma yeniden yeşerdi. Mücadele bununladır. Birkaç sene içinde bu 

vakıflara, özel okullara içtimai çalışmalara el atacaklar. Zaten Türkiye'de İslami 



çalışmalar yapan insanlar bile İngilizce eğitim veren özel okullar kurmaya başlamışlar. 

Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazımdır.  

Dünyanın yarısından fazlası kendi dillerinde bilimsel çalışmalar yapıyor. Zaten İngilizce 

bilimsel çalışma yapmaya yetecek bir dil değildir. İngilizce'nin önemi bilimsel manada 

gittikçe azalıyor. Bizim buradaki ayarlı kulüpçüler "Yok efendim Uluslaşası dil İngilizce 

olduğu için eğitim İngilizce yapılmalıdır İngiltere'de ve Amerika'da yapılmalıdır" 

diyorlar. Aynen İrlanda'daki İngilizlere satılmış insanların yaptığı propagandayı 

yapıyorlar. Gaye herkes İngilizce öğrensin başka birşey öğrenmesindir. Amerika'ya, 

İngiltere'ye İngilizce bilen hamal lazımdır. Sonra herkesin bildiği bilgi de kuvvet 

olmaktan çıkar. Amerika'da çöplüklerde yaşayan milyonlarca insan İngilizce biliyor ne 

oluyor. Türkiye ayda on milyon maaşla bir okula İngilizce okutman alınacak deniyor 

binlerce insan müracaat ediyor.  

Yeni bir bilim siyasetimizin, araştırma siyasetimizin olması için yeni bir eğitim 

siyasetimiz olması lazımdır. Onun olması için yem bir dış siyasetimiz olması lazımdır. 

Eğer bizim en temel politikamız Avrupa'ya yalvarmak ve yamanmaksa her şey son iki 

yüzyıldır, üç yüzyıldır gerçekleştiği gibi gerçekleşir. Bizim hastalığımız, başağrısı 

değildir, aspirinle filan iyileşmez. Kanser olmuşuz, ameliyat ediliriz de düzelirsek olur 

yoksa tekrar şahsiyetli bir millet olarak ayaklarımızın üstünde dikilme imkanımız 

yoktur.  

ALTINOLUK: Şimdi aydınlar diye bilinen kesim Batı'ya gidip büyülenip geliyor. Bunlar 

neden büyüleniyor da siz ezilmediniz, aşağılık duygusuna kapılmadınız, siz batıda neler 

gördünüz?  

sİnanoğlu: Türkiye'de batı hayranlığı ve batı uşaklığı yapan adamların çoğu 

Amerika'da bir veya bir kaç sene kalmıştır. O ülkeyi, insanını, ülkenin hedeflerini tam 

ayırt edememiştir. Dikkat ettim böyle az kalanlar noel, paskalya gibi bayramlarda 

kilisenin ayarladığı bir takım ailelerin evlerine davet edilir. Baloya götürülür, kızlarla 

tanıştırılırlar. Onlar ibiş ibiş bakınıp gelirler.  

Amerika'yı tanımak için şöyle kenar mahallelere gitseler, oralardaki çöplükleri, 

mezbelelikleri, insanların sefaletini görseler zengin gözlemlere sahip olurlar.  

Sonra bu işler gelişti. Üniversitede iken gelecek vaadeden gençlere çengel atarlar. "Gel 

seni bizim gençlik koluna veya derneğe üye yapalım bir daha sırtın yere gelmez, ileride 

bakan da olursun" derler. Zaten genelde ayarladıkları adamları gönderirler. Ama 

imalat hataları olmuyor değil.  

Ben ilk-orta-lise eğitimim tamamıyla Türkçe olarak yaptım. O zamanlar divan 

edebiyatı, tasavvuf edebiyatı filan okuduk. Şimdi Anadolu lisesinden ve Kolejden bir 

öğrenci gönderirseniz farklı sonuçlar çıkar, çünkü temeli kötüdür. Bizim temellerimiz 

sağlamdı. Eğitim hayatinin talebe açısından altın çağları orta öğretim yıllarıdır. Bu 

yıllar mutlaka Türkçe eğitim verilmeli ve öz kültürümüz yedirilmelidir. Ayrıca benim 



korunmamda Karacabey ailesinden gelmiş olmamın etkisi olabilir. Biz kale diplerinde 

dedelerimizin türbelerinin yanında oynayarak büyüdük.  

ALTINOLUK: Efendim Oktay Sinanoğlu liseyi bitirip sizin yanınıza gelmiş olsa ona ne 

tavsiye ederdiniz?  

sinanoğlu: Ona derim ki İngilizceyi çok istiyorsan yaz kursunda filan öğren, ama önce 

sen kendi kültürünü, tarihini, kimliğini tanımak için okumalı, araştırmalar yapmalısın. 

Bilim teknik konusunda yetişmek istiyorsan zehir gibi matematik bilmelisin. Çünkü 

bilim dili matematiktir. Ayrıca yalnız aklını değil gönlünü de eğitmeyi unutma derim .  

ALTINOLUK: Batı toplumlarında ciddi bir ahlak problemi var. Kimi bilim adamları da 

bunu dile getiriyor. Bir ruhi duyumsuzluktan, tatmin olamamaktan bahsediliyor. Ve 

onu batılı insan Uzakdoğu dinlerinde para psikoloji, transandantal meditasyon gibi 

alanlarda aramaya başlıyor. Bu arada tasavvuf da ilgi alanına giriyor. Bu konuda ne 

gibi gözlemleriniz var?  

sİnanoğlu: Batı insanının zengin olanı da fakir olanı da tamamen bir boşluk, bir arayış 

hatta mutsuzluk içinde. Ve o insanlar başka bir alternatif, yani hayatın daha güzel, 

mutlu yaşanabileceği bir seçenek bilmiyorlar. Sanayi toplumu olunca en iyisi yapılmış 

olur zannediyorlar.  

Almanca konuşan ülkelerin bütün eğitimcileri İsviçre'ye toplanmışlar. Beni de 

çağırdılar. Konu, Gençliğimizi nasıl kurtaralım? Ben de bunlara adını koymadan 

tasavvufi hayattan, veli insanların güzel nasihatlerinden bölümler aktardım, peşimi 

bırakmamaya başladılar.  

Avrupa ülkelerindeki doyumsuz gençlerin ruhlarını tatmin etmek için Uzakdoğu 

dinlerine, transandantal meditasyon arayışlarına girmesi normal. Ama bizim Boğaziçi 

Üniversitesindeki gençler de bu çalışmalara katılıyorlarmış. Hayret ettim. 

Transandantal Meditasyonun filan aslı bizde tasavvuf ile var. Fakat tasavvuf 

müesseseleri tekke ve zaviyeler kanunla kapatılmış insanımız kültürel genlerindeki şifa 

kaynaklarını bırakmış, sahtesinin peşine düşüyor. Çok garip bir ülkede yaşıyoruz.  

Burada aklıma gelen çarpıcı bir misali de vermek istiyorum. Bütün dünyada evlenme 

töreninin dini olmadığı bir ülke vardır. O da Türkiye'dir Birkaç düğüne gittim, çok 

garipsedim. Yani düğünde miyiz, cenaze töreninde mi belli değil. Defterler açılmış 

herkes soğuk soğuk dikiliyor. Rusya'da bile evlilik dini merasimle olur kardeşim.  

Tasavvuf gönül mektebidir. Batı dünyası da anladı ki akılla bir yere varılmıyor, yani bir 

şeyler eksik kalıyor. Her iki dünyamızın da mamur olabilmesi için bir formül vardır, 

"bilim+gönül+dil" diye. Bizler gönlümüzü zenginleştireceğiz, gönlümüzü 

zenginleştirecek müesseseleri açacağız, hayat tarzı batının yörüngesine girmiş 

insanımıza ulaşacağız, sonra da o aklıyla herşeyi başarmaya çalışıp aciz kalan ızdırap 

içindeki batı insanına elimizi uzatacağız. Tarih bizlerden bu vazifeyi bekliyor.  

 



OKTAY SİNANOĞLU KİMDİR?  

Ankara Yenişehir Lisesini bitirdikten sonra Kimya eğitimi için Amerika'ya gönderilmiş 

ve Amerika'da 26 yaşında profesör olmuştur. Bu suretle Batıda 300 yılın en genç 

profesörü olma rekorunu kırmıştır. Bu rekor hala kendisindedir.  

Halen ABD Yale Üniversitesinde fizikî kimya, biyofizik profesörüdür. Ayrıca Kuramsal 

Fizik Merkezi Üyesidir. 250 kadar bilimsel, teknik araştırması, yeni buluşu, uluslararası 

yayını, 8 uluslararası bilimsel kitabı vardır. Ayrıca Kaliforniya Üniversitesi 

Berkeley'den Kimya Mühendisliğini birincilikle bitirmiş ve iki yılda fiziki kimya 

doktorası almıştır. Yale'de çeşitli ülkelerden düzinelerle öğrenciye doktora araştırma 

yaptırmış, Cal Tech John Hopkins gibi ABD üniversitelerinde ve Japonya dahil çeşitli 

ülkelerde tanınmış profesörleri yetiştirmiştir. Kendisinin aday gösterdiği Japon K. 

Fukui Nobel kazanmıştır. Japonya Rusya, Litvanya Almanya, Fransa, İngiltere, 

Çekoslovakya, Meksika, Hindistan, Kore gibi ülkelerde hem bilimsel hem de ülkelerin 

bilim, teknik, eğitim, kültür politikaları üzerine konuşmalar ve ortak araştırmalar 

yapmıştır. Araştırmaları fizik, kimya moleküler biyolojinin birkaç dalında yeni çığırlar 

açmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den çeşitli bilimsel ödüller 

almıştır. Şu anda 60 yaşında bulunan Oktay Sinanoğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi kimya bölümü Rektör danışmanlığı ve Uygulamalı Araştırmalar 

Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır. 

 

Ömer Bin Abdülaziz  

SUNUŞ  

Vakıf, yaradandan ötürü yaratılanlara karşı merhamet, şefkat ve muhabbetin 

müesseseleşmiş şeklidir.  

Kur'an-ı Kerîm'de güzel bir mü'min olarak rızayı ilahîye vasıl olabilmek için 

sevdiklerimizden infak etmemiz emrediliyor.  

İnsan için dünyaya ait çok kıymetli iki varlık vardır. Biri candır, diğeri ise maddî 

imkanlardır. Bu iki nesne ile rızayı ilahî ve cennet alış-verişi yapılır.  

Hz. Peygamber(s.a) buyururlar:  

"Size iki nasîhatçı bıraktım. Biri susar, biri konuşur. Susan nasîhatçı, ölümdür. 

Konuşan ise, Kur'an-ı Kerîm'dir."  

Bu iki nasîhatçının irşadı ile vakıf insanlar ve vakıf müesseseleri teşekkül eder.  

Ümmete kucak açan ve sevgi odağı olan bu vakıf müesseseleri, ancak vakıf insanlarla 

hayatiyyetini devam ettirir. Vakıf müesseselerinin ömrü de, ekseriya bu vakıf insanların 

ömürleri kadardır. Bugün o diğergam insanların îman ve vecd dolu gönüllerin ruhî 

derinliklerine inebilmek, onları duymak, anlamak ve onların gönül yapılarından hisse 



almak mecburiyetindeyiz. Manevî ışıklarla ruhumuzun derinliklerine girip, bugün 

darüssıla hasretini çektiğimiz gibi o yapıya kavuşmamız zarurîdir.  

Vakıf insanların en zirvesinde peygamberler ve Ashab-ı kiram bulunur. Onlar çok kısa 

zamanda gönüllerdeki îman heyecanını dünyanın dört bir tarafına taşımışlardır. Yine 

tarihin en güzide altın sahîfelerini onlar doldurmuşlardır.  

Bu sayıdan itibaren tarihe bir şeref ve insanlık abîdesi olarak geçen bu vakıf insanların, 

hakim oldukları beldelerde rızayı ilahî için yaptıkları merhamet ve şefkat dolu 

hizmetlerini, yön veren nasîhatlerini ve tarîhe bir armağan olarak bıraktıkları hayat 

hikayelerini anlatacağız, ibret ve öğüt vesilesi olur ümidiyle, teberruken Ömer b. 

Abdülazîz'den başlayarak, tarîhin altın sahîfelerini ehemmiyetli bir bölümünü teşkîl 

eden Osmanoğulları'nın abide şahsiyetleriyle devam etmeyi arzu ediyoruz.  

Kendimize ve muhterem okuyucularımıza faideli olmayı Cenab-ı Hakk'dan niyaz eder, 

rahmetine sığınırız...  

 

Ömer Bin Abdülaziz  

Emevî halîfelerinin sekizincisidir. 60 (Hicrî)/ 679 (Mîladî) senesinde Medîne-i 

Münevvere'de doğmuştur. Annesi Hz. Ömer'in (r.a.) torunudur.  

Babası Abdülazîz b. Mervan, Mısır'a valî olunca birlikte Mısır'a gitti. Müteakiben ilim 

öğrenmek için Medîne-i Münevvere'ye döndü. Enes b. Malik, Abdullah b. Cafer et-

Tayyar'dan ve Saîd b. el-Müseyyeb gibi büyük alim ve ariflerden ilim öğrendi. Ehl-i hal 

ve kemal sahibi oldu. Halife Abdülmelik, O'nu Şam'a da'vet ederek kızı Fatıma ile 

evlendirdi. Halîfe Velid b. Abdülmelik, O'nu 706 senesinde Harameyn valîliğini 

toplayarak:  

"Ey kardeşlerim! Ben Haremeyn valîliğine değil, hizmetçiliğine ta'yin oldum. Asıl 

gayem, hakkın ve adaletin tevzîidir. Eğer bunları çiğneyenleri bana haber vermezseniz, 

ind-i ilahîde mes'uliyyet size aiddir. ikazlarınızla bana yardımcı olmanızı istirham 

ederim." dedi.  

Alimler, bu hususda kendisine yardımcı oldular, Hicaz halkı, kendisinden çok memnun 

ve mesrur kaldı. Hatta çok kimse, bu huzur halini yaşamak için Hicaz bölgesine hicret 

etti.  

Mescid-i Nebeviyye'yi genişletip îmar ederken dedesi Hz. Ömer'in (r.a) ayağının hiç 

çürümemiş olarak görüldüğü rivayet edilir.  

Halîfe Abdülmelik 717'de vefat etti. Vezîri Reca, valileri toplayıp Halîfe'nin mühürlü 

vasiyetnamesini açarak okudu. Halîfe, iki oğlu olmasına rağmen, damadı Ömer b. 

Abdülazîz'i halîfe ta'yîn etmekteydi.  



Ömer b. Abdülazîz şaşırdı. Bu yükü taşımaktan korktu, ürktü ve dehşete kapılarak 

kabul etmek istemedi. Etrafındaki alimler, kabul etmediği takdirde ind-i ilahîde mes'ul 

olacağını, bu yükün ancak kendisi tarafından taşınabileceğini bildirerek kendisini îkaz 

ettiler. Kabul etmek mecburiyetinde kaldı.  

Halîfe olduktan sonra getirilen süslü alay atlarına binmedi ve hilafet sarayına değil:  

"Benim kıl çadırım bana yeter!" diyerek evine gitti. Hanımını yanına çağırdı:  

"Eğer benimle yaşamak istiyorsan, ziynet ve mücevherlerini "beytülmal"e bırak. Zîra 

onlar, senin yanında iken, ben seninle olamam..." dedi.  

Hanımı da onun bu arzusunu yerine getirdi. Bütün ziynetlerini beytülmale hediye etti. 

Kendisinin 50.000 altınını fukara ve gurabaya dağıttı. Hizmetkarlarını serbest 

bırakarak teb'asının en mütevazî yaşayan bir ferdi gibi yaşayarak, ümmete tevazu ve 

fazîlet örneği oldu.  

Halifeliği döneminde yaptığı bütün işlerde Kıyamet gününü, hep gözünün önüne getirip, 

kalbinde hissederek, devamlı bir vicdan muhasebesi içindeydi. Halkının haklarını layıkı 

veçhile yerine getirememekten çok endîşe ederdi. Hulefa-i raşidînin izinden yürüdüğü 

için kendisine "Beşinci Halîfe" unvanı verildi.  

Halîfe olduğu zaman, oldukça iri bir vücuda sahipti.  

Fakat kısa zamanda eridi Sırtındaki kemik izleri görülür hale geldi.  

Ömer b. Abdülazîz hilafet makamına geçtiği gün, zamanın tanınmış, zühd sahibi ve ehl-i 

hal alimlerini toplayıp:  

"Halk bu hilafeti her ne kadar nimet gibi kabul etse de, benim için taşınabilmesi güç, 

çok ağır bir mes'üliyyet olarak görüyorum. Bana aid tavsiyelerinizi rica ederim" dedi.  

Onlardan bir tanesi şu veciz nasihatte bulundu:  

"Ey Halîfe! Yarın kıyamet günü kurtulmak istersen, müslümanların yaşlılarını baban, 

gençlerini kardeşin ve küçüklerini evladın bil! O zaman bütün müslümanlara kendi 

evindeki ana-baba-kardeş ve evladın gibi muamele etmiş olursun.." dedi.  

Müslim ve gayr-ı müslim tebaasının haklarına çok dikkat 

ederek hakkı ve adaleti yaygınlaş-tırdı.  

Ehl-i beyte dil uzatanların çirkin, iğrenç hareket ve 

sözlerine ma'nî olup son verdi.  

Tayînlerinde ehl-i hal ve sufî kimseleri tercih ederdi. Hasan 

Basrî Hazretleri'ni Basra'ya, Amr es-Sahî'yi Kûfe 

kadılığına ta'yîn etti.  

Hali, kali ve gönlü ile numune olduğu için O'nun 
 



zamanında hidayet bulanların sayısı çok arttı  

İslam ordularının doğu ve batıdaki fetihleri devam etti Malatya, Rumlar'dan 100 bin 

esir karşılığı satın alındı. Pireneler aşılarak Fransa'ya girildi. Endülüs'de islam 

medeniyetinin temelleri atıldı. Afrika'da bütün berberiler onun zamanında İslam ile 

şereflendiler. Gösterdiği hassas siyaset karşısında gayr-ı müslim tab'a tarafından çok 

sevildi. Onları hakk, adalet ve İslam'ın güzel ahlakı ile tanıştırdı.  

Toplumuna bir müslüman yüreğinin nasıl olması gerektiğini sergiledi. Yaşanan bir 

İslam'dan kafile kafile hidayet orduları meydana geldi.  

Abdullah b. İyaz babasından nakleder:  

Bir gün, Ömer b. Abdülazîz yanındakilerle beraber bir cenazeyi defn etmişlerdi. 

Cemaat dağılmıştı. Ömer b. Abdülazîz bir müddet kabrin başında kaldı. Yanındakiler 

sordu:  

"Ey mü'minlerin emîri. Siz bu cenaze sahibi değilsiniz. Niçin burada bu kadar uzun 

kaldınız?"  

Onlara şu şekilde cevap verdi  

"Bana kabir, hal lisanı ile,  

"Onların kefenlerini yırtıyorum, vûcûdlarını parçalıyorum, kanlarını emiyorum.. Hala 

benden ibret alınmıyor!.." diyor ".  

Bu sözleri söyledikten sonra Halîfe ağlamaya başladı. Etrafındaki yakınlarına şu 

nasîhatte bulundu:  

"Dünya ne kadar aldatıcı! Dünya'da üstün mevkî ve varlık sahibi olmak hiç fayda 

vermiyor. Genç, ihtiyarlıyor, sonunda oluyor. Sakın dünyanın fanî lezzet ve safası bizi 

aldatmasın! Hani nerede bizden evvel yaşayıp, ölümü kendisine uzak görenler?! Burada 

sıhhat, güç ve kuvvetlerine aldandılar. Bu yüzden günah işlediler.  

Çok zavallı kimseler de onlara gıpta edip "Biz de onlar gibi yaşasak'' diyorlardı. Şimdi 

onlara ne oldu? Toprak bedenlerini yedi kemikleri kurtlara azık oldu. Halbuki onlar, 

dünyada iken kuvvetli bir aile içendeydiler. Herkes kendilerine ikram ediyordu.  

Şimdi ise heyhat!.. "  

Yine Ömer b Abdülaziz'in hutbelerinden bazı bölümler:  

"Ey insanlar! Sizler ölümün hedeflerisiniz. Ölüm, sizden dilediğini seçer. Dün geçti, o 

sizin hakkınızda şahiddir. Bugün mühim bir emanettir. Onun kıymetini iyi bilip 

değerlendirmek lazımdır. Yarın ise, içindeki meçhul hadiselerle gelmektedir. Ölümden 

kaçış nereye olacaktır?
 
Sizler şu dünyada yüklerinizi bineklere yüklemiş yolcular 

gibisiniz. Yükleriniz başka bir alemde çözülecek. Sizler şu dünyada sizden önce 



gelenlerin yerine geçtiniz. Fakat siz de yerinizi sizden sonra geleceklerin yerine terk 

edeceksiniz.  

Sizin aslınız, yani dünyaya gelmenize vesîle olanlar, hemen hemen hiç kalmadı gibi...  

Sizler de aynı şekilde göçeceksiniz!  

Ey cemaat! Kendimde bir üstünlük gördüğüm için size böyle nasîhat ettiğimi 

zannetmeyin! İçinizde belki benden daha çok rahmet ve mağfirete muhtaç kimse yoktur. 

Kendim ve sizler için Rabbime sığınıyorum. Allah'ın (c c) kitabını, Allah Rusûlü'nün (s 

a) sünnetini, güzel ahlak ve kalbî duygularını kendinize örnek alınız. Ancak kurtuluş 

bundadır''.  

Hasta yatağında iken yakınları:  

"Senden sonra evlatlarına, ailene beytülmalden bir şeyler vasıyyet et'" dediklerinde o:  

"Çocuklarım ya salih veya şerli kimseler olacaktır. Salih olurlarsa onların böyle bir şeye 

ihtiyacı yoktur. Şayet şerli olacaklarsa, benim onlara bırakacak birşeyim yoktur. Her iki 

halde de buna lüzum kalmamaktadır." dedi.  

Ömer b. Abdülaziz'in vefatına bütün tab'a üzüldü. Hatta bir rahibe ağlıyordu. 

Kendisine:  

"Sen Hıristiyan olduğun halde niye üzgünsün? Denildi. Cevaben yine ağlayarak:  

"Yeryüzünde bir Güneş vardı. O şimdi battı!." dedi.  

Mus'ab b. A'yun anlatır:  

"Ömer b. Abdülaziz halife iken Kırman'da koyun güderdim. Koyunlar ile kurtlar 

birlikte dolaşırdı. Bir gece ansızın kurtlar koyunlara saldırdı. İçimden:  

"Şu adil halîfe ölmüş olmalı'" dedim. Araştırdım. Ömer b. Abdülaziz'in o gece vefat 

ettiğini öğrendim.  

Rahmetullahi Aleyh!.. 

 

Hacı Cemal Öğüt'ün Kerimeleri Hikmet Hanımefendi ile... "Babam Menemen Günleri 

Hep Ağlardı..."  

Altınoluk- Efendim Altınoluk dergisinde İslam'ın büyükleriyle, zengin hatıra ve tecrübe 

sahibi kimselerle sohbetler ediyor, onlara hayatlarını anlatıyoruz. Onların 

hayatlarından bugünkü nesle bir şeyler taşıyabilir miyiz diye düşünüyoruz. 

Zatıalinizden de muhterem babanız Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendinin ve sizin 

hayatınızdan birşeyler istiyoruz, isterseniz muhterem babanızı hatırladığınız dönemden 

neler kaldı aklınızda mesela çocukluk dönemlerinde baba-kız ilişkilerinizden başlasak...  



Hikmet Hanım- Efendim biz Selçuklu Türkleri imişiz. Rumeli fethedilince bizi 

Yunanistan'a mecburi muhaceret yapmışlar. Varlıklı aileler gitsin orada medreseler, 

camiler yaptırsın oraları İslamlaştırsın diye. 300-400 sene orada kalmışız. Dedem 

zabitmiş. Annem Yanya'da doğmuş.  

Ders Vekili Alasonyalı Zeynel Abidin Hacı Ali Efendi dedemin yanında annem, teyzem, 

dayım, babam birlikte büyüyorlar. Babam Haseki Medresesinde oluyor. Sonra annem 

ile babam evleniyorlar. Hacı Ali efendi dedemin Osmanlı konağında kurduğu bir düzen 

varmış o bizim evde de devam etti. Dedem Fatih Camiinde namazını kılar, eve gelir 

tokmakla kapıyı vurur hacı kalfa açarmış. Bir gün dönüşünde tokmakla kapıyı çalıyor, 

kapı açılınca bir kara elin telaşla salladığını görüp, dedem meraklanıyor ve "ne oldu 

hacı kalfa?" diyor.  

Hacı Kalfa; "kızımız oldu, kızımız oldu efendim" diye bağırıyor. Hacı Ali Efendi "Allah 

Allah bu ne hikmettir, -çok af edersiniz- Münire hamile miydi?" diyor. Edebe bakın 

evladlarım, annem ki rahatsız olur, vücudu şişerdi. Fakat kendiciğini nasıl saklamış.  

Sarıgüzel'de Mehmet Akif Beylerle karşılıklı oturmuşuz. Babamın notlarında var: 

"Mehmet Akif Beyle Hikmet'i kucağımıza aldık, Yenibahçe'ye gittik" gibi. Sonra 

Fatih'te büyük bir yangın çıktı, Fatih yandı. Abdülnamid'den kalan bir alışkanlıkla 

babamı müezzinlik yaptığı için askere almadılar. Beşiktaş'ta Sultan Mahmud'un 

halasının evini 900 liraya satın aldık, oraya yerleştik. 110 senelik bir evmiş, dökülmeye 

başlamış. Fakat Elhamdülilah çok mesut, çok tatlı bir hayat yaşadık. Ben iki yaşında 

iken oraya gelmişiz. Kardeşim orada oldu.  

Biz altı-yedi kardeşmişiz yaşamamışlar hiçbirisi. Sadece ben kalmışım. Annem 

çocuklarına çok ihtimam gösterirdi. Bir gün Adana'da toprağın üstünde gezdirdikleri 

lov taşını kardeşim itmiş ve karnına bir sancı girmiş. Hemen doktora götürmüşler, 

doktor "birşey yok yarın sabah röntgen alırız" demiş. Ertesi sabah ezanlar okunurken 

kardeşim vefat etmiş. Mehmet Ali ismindeki kardeşim vefat ettiğinde dokuz yaşındaydı. 

O zaman en çabuk haberleşme vasıtası telgraf. Annem Beşiktaş'taki bir akrabamıza 

"hafız ağabeyinize Ali'nin vefatını suhuletle anlatınız" diye telgraf çekiyor.  

Babam da o gece rüyasında bir kalabalığın içinde bulunuyormuş. Kalabalık Peygamber 

efendimizi bekliyormuş. "Ben de göreyim" diye cemaatin arasına dalmış. O sırada 

oradan bir el çıkmış "seni çağırıyor, seni çağırıyor demişler. Babam "Allahu ekber" 

diye bağırarak uyanıyor. Hemen kalkıyor babacığım, Haydarpaşa'ya gidiyor. Arkadaşı 

Rıfat Bey'e "hemen bana bir pasaport verin" diyor. Zamanında Milli Mücadeledeki 

MİM grubunu babam, Komiser Rıfat Bey, Miralay Halit Bey kurmuşlar. Birlikte 

hizmetleri olmuş. Cumhuriyet kurulunca Rıfat Bey'e Emniyet Umum Müdürlüğü 

vazifesini, Miralay Halit Bey'e Veteriner Fakültesi Müdürlüğünü veriyorlar. Babama da 

İstanbul mebusluğunu teklif ediyorlar, babam kabul etmiyor. Babam rüyasındaki 

çağrılmayı Hicaza davet olarak anlıyor, bir an önce gitmek istiyor. Oğlu Ali'nin 

vefatından haberi yok. O zaman Hicaza gitmek yasak. Rıfat amca "sen ancak dış 

hatlarda çalışan bir gemiye bulaşıkçı olarak yazılırsan gidebilirsin" diyor. Babam ahçı 



çırağı vesikası ile Hicaz'a gidiyor. Gitmeden önce beni emin bir insanla Adana'ya 

yollamışdı. Mektep tatil olduğu için bir-iki ay Adana'da kaldık.  

Babacığım Hicazdan İstanbul'a dönüp geldiği zaman bakıyor annem yok. Evde 

kardeşimin dadısı ve ahçı kadını buluyor. Bir mektup yazıyor: "Nur-u aynım Hikmet 

kızım!" diye başlıyor. Mektep arkadaşlarımın beni arayıp sorduklarından filan 

bahsettikten sonra "anneciğin hala malım malım diye ısrar ediyorsa o malının başında 

kalsın, ille de Hikmetim! isterim Hikmetimi isterim" diyerek mektubunu bitiriyor. 

Onun üzerine annem de Adana'da işlerini halledemeyeceğini anlayarak bizi aldı ve 

İstanbul'a döndü. Efendi babacığım o zaman öğrenebildi. Ali'nin vefatını.  

Babam eve geldiği zaman biz koşarak kapıyı açardık. "Anne! babamız geliyor koş" diye 

bağırırdık. Annem de gelir, babamı karşılardık. Elindeki paketi anneme verirdi. Şayet 

paketi anneme vermez de bize uzatırsa annemin bir sözüne gücendiğini anlardık. Sabah 

namazına kalkardı mübarek. Çay suyunu ateşe koyar, abdestini alır, demler, namazını 

kılar, anneme "dahiliye nazırı çayımız hazır, kahvaltı edebilir miyiz?" derdi. Yine 

annemin gönlünü babam alırdı. Babacığım Perşembe geceleri bizi toplar. Kur'an-ı 

Kerim okur, diğer muayyen geceler hikayeler, menkıbeler okur, anlatırdı. Evde okuma 

saatleri düzenlerdi. Bizi hem zevklendirir, hem de bilgilendirirdi.  

Babacığım benimle jimnastik yapardı. Birlikte kayığa biner akıntıya karşı kürek 

çekerdik.  

Cemiyetçilik yönü kuvvetli idi. Kore gazileri döndükleri zaman babam bir şenlik 

düzenlemek istiyor, meydan güreşleri filan tertip ediyor. Meydanda güreşler yapılacak 

babama "hocam ilk güreşi siz yapmadan başlamayız" diyorlar. Biz de seyirci olarak 

orada bulunuyoruz. Babam kısbeti giyiyor yağlanıyor ve meydana çıkıyor.  

Sonra annem "yahu siz böyle güreşe çıkarken yağlanır mısınız" diye sorunca babam 

"tabiî" cevabını veriyor. Annem "sizin böyle yağlandığınızı bilseydim evlenmezdim" 

diyor.  

Altınoluk- Birbirlerine çok gücenirler miydi efendim?  

Hikmet Hanım - Çok nadir. Evimizin etrafı geniş bahçeli idi. Dut, erik ağaçları, 

kamelya, havuzlar hepsi var. Babam ikindiden sonra cemaatı toplar gelirdi. Annemin 

yanına gelir "ne olur misafirlerimize bir şey ikram edelim" derdi. Annem de "yahu niye 

haber vermiyorsunuz vaktiyle" diye cevaplardı. Birlikte ikindi kahvaltısı hazırlardık.  

O yaşlarda rahatsızlandım. Bizim ailede anemi-kansızlık hastalığı var. Dayım, teyzem, 

anneannem hep anemiden vefat ettiler. Bana 6-7 kilo kan verdiler, kurtardılar. Bir gün 

bir hata yaptım "aman babacığım ben kanı bozuk oldum" dedim. Babam güldü, 

cahilliğimi açıkladı.  

Babacığımın sarayla ilgili bir başka hatırası da şimdi aklıma geldi:  



Babacığım Cumhuriyetin ilanından önceki seneler Ihlamur Kasrında 5-6 yaşındaki 

sultan hanımlara din dersi verirmiş. İlk gidişi ile ilgili bir de latifesi vardır. Babamı atlı 

arabayla saraya bir haremağası alıyor götürüyor. Oturunca bir limonata getiriyorlar, 

babam hemen içiyor. Haremağası geri dönüp bir tane daha getiriyor. Onu da içip bir 

tane daha gelince babam "aman ağam içemeyeceğim" diyor. Haremağası peki hocam 

niçin "Allah Padişahımıza ömür versin, milletimize zeval vermesin, demiyorsun ben 30 

defa getiririm sonra" diyor.  

Altınoluk - Efendim babanızın Sami Efendi Hazretleri ile görüşmelerinden, 

hatıralarınızdan hatırladıklarınız var mı?  

 

Hikmet Hanım - Zannederim 1928-30'lu yıllardı. Sami Efendi o zaman Adana'da bir 

fabrikanın muhasebeciliğini yapıyordu. Adana'ya her gidişimizde babam Hacı Bekir 

lokumları gibi hediyeler yaptırtır, götürürdü. Ziyaretleşirlerdi.  

Bir ramazan günü iftar sofrası hazırlanmış, bizler oturmuş birşeyler okuyoruz. Kapı 

çalındı kardeşim Ali kapıyı açtı, baktık Sami Efendi Hazretleri geliyor. Hemen annemle 

kadınlar mutfağa geçtiler Sami Efendi ile babam sarmaş dolaş oldular. Ağlaştılar. 

Yanında bir de genç vardı. Sami Efendi o zaman üç gün evimizde misafir kaldı.  

Çocukluğumuzda ekmek karne ile verilirdi. Bir kişiye dörtte bir ekmek veriliyor. Bir 

gün akşama yemek hazırlanıyor, evde ekmek yok. Annem kardeşime bir lira verdi "koş 

oğlum nereden ekmek bulursan bul, istersen Maçka kışlasına git askerlere bir lira ver, 

bir tayın al" dedi. Ali tam kapıya gitti, kapı çalındı. Yine Sami Efendi Hazretleri geldi. 

Biz misafir geldi diye sevindik. Elinde bohça gibi büyük yazma mendillerden vardı. 

Onun üstüne bir altın koymuş, içinde de ekmek var. Kardeşim Ali'ye diyor ki "söyle 

Münire kızıma telaş etmesin" Biz böyle nezaketleri görmüş insanlarız. Şimdiki insan 

ilişkilerini öyle garipsiyoruz ki.  



Altınoluk - Sami Efendi Hazretleri ile Cemal Efendinin nasıl tanıştıklarını biliyor 

musunuz?  

Hikmet Hanım- Bilemiyorum Belki Hukuk Fakültesinden mektep arkadaşları olabilirler 

Babacığım eve geç kaldığı için Hacı Ali efendi dedem "oğlum nerede kalıyorsun" diye 

soruyor. Babacığım "Efendim Hukuku Şahanenin derslerine çalışıyorum." diyor. 

"Dedem Hukuku ne kelimedir?" diye soruyor. "Hakk'kın cemi efendim" diye 

cevaplıyor babam. Hacı Ali efendi de "peki sen bir hakkı ihkak edebildin mi ki hukuku 

üzerine alacaksın." diyor. Babacığım 15 gün sonra diplomayı alıyor ve getiriyor Hacı Ali 

Efendinin önünde yırtıp, atıyor, kattiyen hukuk ile alakası olduğunu söylemezdi.  

Altınoluk- Efendim Hoca efendinin Esat Efendi Hazretleri ile de hukuku olduğunu 

duyuyoruz. O konuda hatıralarınız var mı?  

Hikmet Hanım- Belki de Sami Efendi Hazretleri ile babacığım dergahtan tanışmış 

olabilirler. Babam küçücükken beni Fındıkzade'deki Esat Efendinin dergahına 

götürürdü, "koş elini de öp dizini de öp" derdi. Elini ve dizini öptüğümü ve başımı 

okşadığını hatırlıyorum.  

Menemen hadisesi olduğu zaman babam 15 gün beni de tevkif ederler mi diye bekledi. 

Şimdi o günler geçti ama hakikatleri şimdinin çocukları neden bilmesin efendim.  

Emniyet Umum Müdürü Rıfat amca babama bir adam yolluyor "Hacı Cemal bana 

gelsin" diyor. Babam bavulunu hazırladı, Ankara'ya gitti. Rıfat Bey babama "bak 

birader Şeyh Esat Efendiyi ortadan kaldırmak istiyorlar, bana tazyik yapıyorlar. 

Cemiyetlerine adam yolluyorum, memurlarım bakıyorlar siyasi hiçbir mevzu yok. 

Hiçbir suçu olmayan bu adamcağız için ne yapacağımı bilemiyorum. Zaten beni 

buradan alıp bu işi halledecekler. Sen bu aralar dergaha gitme" diyor.  

Vallahi şu anda tüylerim diken diken oldu sanki Esat Efendi Hazretleri tecelli etti, çok 

heyecanlandım.  

Babacığım dayanabilir mi? Pendik'te iniyor, ara 

trenle Erenköy'e geliyor. Mübarek oturduğu 

yerden Cemal Efendiyi hüsnü kabul ile karşılıyor. 

Şimdi tam hatırlayamayacağım ama babama 

"unuttuk Erbil'i Irak'ı, bu yola ben canımı feda 

etmişim" gibi beyitler okuyor. Babam kaskatı 

kesiliyor, hiçbir şey söyleyemiyor, yollarda 

ağlayarak geliyor. Menemen hadiseleri güya 

çıkartıldığı zaman babacığım her gün ağlardı.  

Altınoluk- MİM grubundan bahsettiniz efendim. Onun kuruluşu nasıldı, neler 

yaparlardı?  

 



Hikmet Hanım- Babamlar "Vatan, millet, namus, şeref tehlikede bir cemiyet kuralım ve 

istiklalimize katkımız olsun" diyorlar. Daha önce ismini verdiği zevat ile bu grubu 

kuruyorlar.  

Babam etraflarında dertleştikleri şahıslardan güvenebildiklerini tek tek yatsı namazına 

camiye çağırıyor. Camiden çıktıktan sonra babacığım yanına hazırladığı iki emin 

adamıyla cemiyete yeni katılacak şahsın gözlerini tülbentle kapatıyorlar, kollarına girip 

bizim eve getiriyorlar. Eve girerken bahçe kapısından, düzlükten giriyorlar, çıkarken 

arka kapıdan çıkartıyorlar. Yani adam nasıl bir yere girdiğim dahi bilemesin diye. Biz 

annemle çarşaflardan perdeler diker odanın ortasına asarız, birkaç efendi perdenin bir 

tarafına yeni gelen şahıs diğer tarafına oturur. Kendisine vatan ve milletin kurtulması 

için fedakarlık zamanı olduğu, bu gruba katılıp katılmayacağı, neler yapabileceği gibi 

şeyler sorulur, sonra önüne getirilen ekmek ve tabancaya el basıp Kur'an'ı Kerim-ı öper 

"vallahi bu uğurda ölsem gam yemem" diye söz verir ve kendisi cemiyete dahil edilirdi.  

Kazım Karabekir Paşa cepheden devamlı cephane istiyor. Babacığım etrafındaki 

insanlarla planlar yapar 5-6 kişi bir tabut alırlar ellerine de soğanı kırıp mendile 

bağlıyorlar. Kokladıkça gözlerinden yaşlar akıyor ve Maçka kışlasının önüne geliyorlar. 

Fransızca olarak içerde askerlerinin olduğunu, onun cenazesini olmaya geldiklerini 

anlatıyorlar. Silahlar baş aşağı dönüyor, babamlar içeri giriyor. Babacığım, "ben zayıf 

giriyor, şişman dönüyordum." Derdi. Adamları vasıtası ile tabuta, üzerlerine cephane 

dolduruyorlar ve kışladan ayrılıyorlar. Tabutu Feriköy mezarlığına gömüyorlar. 

Ayazağa köyünde Mandacı Fehmi isimli bir zat vardı o birkaç gün sonra mezarı kazar, 

cephaneleri alır at arabasına koyar Kilyos'a götürürdü. Kilyos'tan da Anadolu'ya. Bu 

muzafferiyet böyle böyle kazanıldı. Yani başa geçen birkaç kişinin tekelinde değildir.  

Altınoluk- Biz Hoca Efendiyi maalesef tanıyamadık. Eyyüb Sultan kitabının başında 

"Büyük Ümmet Meclisi" ifadesiyle karşılaşınca büyülendik. Hoca Efendinin sıradan bir 

hoca olmayıp ümmetin meselelerini yakından takip eden, teşkilatçı birisi olduğu 

anlaşılıyordu. O olumsuz dönemde Sahabe-i Kiram'ı anlatıyormuş gibi sanki bir devlet 

düzeninin planını veriyordu. Şimdi sizin anlattıklarınızdan bu tahminimizin çok doğru 

olduğunu anladık. Hoca Efendinin meşhur Eyyüb Sultan kitabını yazmaya vesile olan 

bir hadisesini duyduk. Onu sizden dinleyebilir miyiz?  

Hikmet Hanım- Kardeşim 1951 senesinde anemiden hastalandı. Doktorlar yapacak 

birşey yok dediler, babacığım otlar kaynatıyor, koşturuyor. Vefatından yarım saat önce 

kardeşim kitabı önünde açık oturuyor "ne oldu kardeşim?" dedim. "Edirne kapıya 

kadar gittim, pasaportumu vize etmediler" dedi. Vefat edeceği sırada birşeyler vermek 

istedim "hiçbir şey istemiyorum abla, bir selvinin altında dinlenmek istiyorum" dedi ve 

gitti. Babam Edirnekapı'dan 4 tane mezar aldı şimdi o mezarların üçü doldu birisi 

bekliyor. Hz. Ali efendimiz "kendinize mezar hazırlamayın kendinizi mezara 

hazırlayın" buyuruyorlar ama maalesef benim mezarım hazırlanmış. Babacığım 

kardeşimin cenaze namazını "ben kıldıracağım" demiş "Allahu ekber" diye tekbir 

getirirken yere yığıldı. Kaldırdılar, meğer enfaktüs geçiriyormuş.  



Babacığımı melâmi tarikatından Kudret Kurutluoğlu isimli bitişik komşumuz bir 

doktor tedaviye aldı. "Aman evladım baban şu anda kritik durumda şöyle yap, böyle 

yapma" diyor. Ben de kendisini kontrol ediyorum. Mısır ulemasından bir zatın bir 

kitabını tercüme ediyor. Bir gün yukarıdan tak tak sesler geldi. Yukarı çıktım babam 

hala masaya vuruyor, koştum bitişikteki doktor amcayı çağırdım, abdest alıyormuş 

hemen geldi. Şöyle kapıdan bir baktı geri çekildi, ben heyecanla, doktor amca nabız 

dinleyecek, tansiyonu kontrol edecek diye bekliyorum. Doktor amca "bir hal üzeredir 

rahatsız etmeyelim" dedi. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum, babacığım "Hikmet kızım 

misafiri geçirdin mi?" diye içeriden seslendi. Ben de gelenin kim olduğunu bilmiyorum 

ama geçirdim dedim. "Elini öptün mü?" diye sordu. "Öptüm babacığım" dedim. "Ben 

onu yapamadım" deyince "ama kim olduğunu bilmiyorum" dedim. "Ben de 

bilmiyordum evladım çat diye kapıyı açtı uzunca boylu nur yüzlü beyaz sakallı bir zat; 

"bırak Ali'yi beni yaz, beni yaz" dedi. Ben de "baş üstüne fakat zatialiniz kimsiniz" 

dedim "Halid Eba Eyyüb" dedi ve çekti kapıyı gitti dedi. Babacığım Eyyüb Sultan isimli 

eserini bunun üzerine kaleme almıştır.  

Şahit olduğum bir diğer hadise de şu oldu:  

Hacı Sadık Erzi Bey vardı. O evimize geldiği zaman girişteki çeşmeden hemen abdest 

alır, babamın yanına abdestsiz çıkmazdı. Bir gün evimize geldi, abdest alırken onun 

taşlıkta olduğunu babam sofadan görmüş. Hacı Sadık amca mervidenlerden telaşla 

çıkıyor, babam da sahanlıkta kendisini karşılıyor "buyrun birader akşam Al-i 

İmrandan bir okudun bir okudun" dedi. Sadık amca da "sen de bir tefsirini yaptın bir 

tefsirini yaptın" dedi. Birbirlerini rüyada görüyorlar, birisi Ali İmranı okuyor, öteki 

tefsirini yapıyor, ikisi de birbirlerinin rüyalarından haberdarlar. Bu nedir kardeşlerim, 

bizim bilmediğimiz bir dünya. Biz o dünyayı bilemiyoruz ama hatıralarıyla yaşıyorum, 

bugünkü gürültü patırtılar hiç ilgimi çekmiyor.  

 

Babacığım radyoda ilk dini konuşmayı yapan hoca efendi oldu. Yatsıdan sabaha kadar 

konuştu. Pardesesünü, çıkarttı ayağa kalktı. Coşkulu bir insandı. Kendini verirdi. 

Tulumbacıların reisiydi. Annem "senin ne işin var onların arasında" derdi. Babacığım 

da "dahiliye nazırı öyle diyorsun ama onların birçok bilmediği şey var. Tatlı tatlı 

anlatılırsa onlar da düzelir" derdi.  

Altınoluk- Efendim Cemal hoca bu tatlı tatlı anlatma vasfıyla biliniyor. Cemaatiyle çok 

tatlı bir vasatta buluşuyor. Cemaatle gönül bağından hatırladıklarınız var mı?  



Hikmet Hanım - Camide babam katiyyen sert konuşmazdı. Yumuşacık, tatlı, mizahi 

hitap ederdi "evladcığım onlar ekalliyet, benim söylediklerimi hemen anlayabilecek 

durumda değiller. Ancak böyle yumuşaklıkla onların zihinlerine birşeyler sokarsın" 

derdi. Ben o zaman "kürsüde diri konuşacağınıza şaka yapıyorsunuz olur mu" derdim. 

Sonradan öğrendim ki öylesi gerekiyormuş. Cemaat çok severdi, oluk oluk etrafına 

toplanırdı. Hanımlara da onların anlayacağı şekilde ayrı vaaz verirdi.  

Altınoluk - Eyyüb Sultan kitabını hanımlar bastırmışlar öyle mi efendim?  

Hikmet Hanım - Babacığım kitabı hazırladı, bastıracak para yok. Çünkü hocalar çok az 

maaş alıyordu. Bizim bitişik komşumuz Mustafa amca Dolmabahçe sarayının baş 

hademesiydi. Atatürk onun sakalını tutar "ben sakalı sevmem ama sana yakışıyor" 

dermiş. Mustafa Kemal, Ali Çetinkayalar konuşurken o duymuş, diyorlarmış ki 

"hocalarda ilim var, onlar ağızlarını açtılar mı karşılarındakileri kandırırlar, onlara 

yalnız ekmek parası vereceksiniz başka vermeyeceksiniz." Babamda para olmadığı için 

vaazlarından müstefid olan hanımlar aralarında para toplayıp kitabı bastıyorlar. 

Kitapta bu çalışmayı yapan hanımların isimleri vardır.  

Altınoluk- Öğüt soy ismini nasıl almış babanız efendim?  

Hikmet Hanım- Amcam Adana'da talebe iken çok yaramazmış, soyadı kanunu çıktığı 

zaman hocası diyor ki "sana Vural soy ismini vereceğim vuruyorsun, alıyorsun" demiş. 

Dedem de bu soyadını tescil ettirmişler. Dedem "oğlum Cemal Efendi biz şu soyadını 

aldık siz de buna iştirak edin" diye mektup yazmış. Babam aldı, düşündü ve cevap 

yazdı:  

"Muhterem pederim. Kime vuracağız, neyi alacağız, mahdumunuz Cemal..." diye cevap 

yazdı. O zaman bunların anlamını anlayamıyordum. Avukat Halil Fevzi Bey o sırada 

babamı ziyarete gelmiş. "Hocam sen hep gülerek karşılardın ne oldu sıkıntın mı var?" 

demiş. Babam mektubu göstermiş, "öyle şey olur mu sen "öğütsün yahu" demiş 

soyadımız öyle kaldı.  

Altınoluk- Sizleri çok yorduk, güzel hatıralar dinledik. 40-50 yıl öncesine gittik geldik. 

Çok teşekkürler ediyoruz.  

Hikmet Hanım- Ben sevinçten uçuyorum. Evladlarım babacığımın kıymetini takdir 

ediyorlar, ondan hatıralar istiyorlar diye Allah sizlerden razı olsun. 

 

 

II. Abdülhamîd Han  

Osmanlı pâdişâhlarının otuzdördüncüsü, İslâm halîfelerinin doksandokuzuncusudur. 

Sultan Abdülmecîd'in ikinci oğlu olup 1842'de dünyâya gelmiştir. 



Genç yaşta dînî ve fennî ilimleri mükemmel bir şekilde ikmâl etti. Şâzeliyye tarîkati 

şeyhi Mehmed Zâfir Efendi ve Kâdiriyye tarîkati şeyhi Ebu'l-hüdâ Efendi'den feyz 

alarak zâhirdeki dirâyetini, mânevî bir kemâl ile de tâçlandırmıştır. 

Daha genç yaşta zekâsı ve siyâsî kâbiliyetleriyle temâyüz etmiş bulunduğundan amcası 

Sultân Abdülazîz Han, Mısır ve Avrupa seyâhatlerinde O'nu da yanında götürmüştü. 

Çok nâzik idi. Herkesin gönlünü almasını bilirdi. Fevkalâde bir zekâ ve hâfızaya 

sâhibdi. Bir defa gördüğü veya sesini işittiği kişiyi aslâ unutmadığına dâir kaynaklarda 

sayısız misâller vardır. Alman birliğini kurmuş olan Prens Bismark rivâyete nazaran: 

"Dünyâda yüz gram akıl varsa, bunun doksan gramı Abdülhamîd Han'da, beş gramı 

bende, kalan beş gramı da diğer dünyâ siyâsîlerindedir..." demiştir. 

O'nun en büyük talihsizliği, devleti çok kötü şartlar altında eline almış olmasıdır. Buna 

rağmen hiç yılmadan, bıkmadan müthiş bir zekâ, sabır ve büyük bir mahâretle devleti, 

otuzüç sene ciddî bir kayba uğratmadan idâre etmiştir. 

Sultân Abdülazîz merhûm gibi büyük masrafları ve dış borçlanmayı mûcib olan harpçı bir 

siyâset takibi yerine, gelişen sanayî hareketleri dolayısıyla batıda temâyüz etmiş bulunan iki 

devleti karşı karşıya getirmek ve onların menfaat çatışmalarını tahrîk ederek ülkeyi -âdetâ- 

bir sırat köprüsü üzerinde yürütmek, O'nun siyâsetinin temel esası olmuştur.  

Bu sulhçu siyâsetin neticesinde yeni askerî yatırımların masrafından kat'an nazar dış 

borçların 300 milyon altından, 30 milyona indirilmesi sağlanmıştır. Abdülhamîd'in 

Almanlar'ı İngiliz siyâsî emellerine karşı mâhirâne bir sûrette kullanmasının çok çeşitli 

ve parlak tezâhürleri vardır. Medîne demiryolu imtiyâzının Almanlar'a verilmesi ve 

stratejik bir mevkî olan Akabe'nin onların yardımıyla İngilizler'den kurtarılması, 

bunun târihte en tipik bir misâlidir. 

Abdülhamîd Han, 93 Harbi felâketinden aldığı dersle gayr-i mütecânis ve devleti 

parçalamaya sürükleyebilecek cereyanların müşâhede edildiği Meclis-i Mebûsân'ı böyle 

bir felâkete mânî olabilmek için 1878'de süresiz olarak kapatmıştır.  

Mithat Paşa ve avanesinin sebep olduğu 93 Harbi felâketinin neticesinde Rumeli'de 

kaybedilen topraklardan pek çok müslüman ahâli, muhâcir olarak İstanbul'a gelmiş 

bulunuyordu. Bunların mağdûriyetlerini istismâr ederek toplayabildiği bir kısım işsiz-

güçsüz takımıyla Çırağan Sarayı'na yürüyen Ali Suâvî, Sultân Abdülhamîd'i devirerek, 

bu sarayda mahbus bulunan V. Murad'ı tekrar tahta geçirmeye teşebbüs etti. Sultan V. 

Murad, mason Mithat Paşa ve avanesi tarafından tâ şehzadeliğinden beri hususî bir 

sûrette yetiştirilmişti. O da, akıl hocası Mithat Paşa gibi otuzüç dereceden bir masondu. 

Fakat hiç şüphesiz bu teşkîlata onun gerçek hüviyetini bilmeden girmişti. Bununla 

beraber şerîrler, kendisi pâdişâh olsa menfûr emellerine daha kolay ulaşacaklarını 

düşünüyorlardı. Ali Suâvî ise, Sulltan Abdülhamîd Han tarafından Galatasaray Lisesi 

müdürlüğünden bozuk siyâsî düşünceleri sebebiyle azledilmiş bulunmanın iğbirârı 

(gücenikliliği) ile haraket ediyordu. Gerçekten de Ali Suâvî, yavaş yavaş yahûdî siyâsî 

emellerinin hâkim olmasıyla Osmanlı aleyhtarlığına meyleden İngiliz siyâsetinin kör bir 

âleti durumundaydı. 



Beşiktaş muhâfızı yedi-sekiz Hasan Paşa'nın kafasına indirdiği bir sopa ile Ali Suâvî'nin 

can vermesi bu ihtilâl teşebbüsünün akîm kalmasını sağlamıştır. Ancak Sultân 

Abdülhamîd, bu ve benzerî vak'alar dolayısıyle mâruz bulunduğu büyük tehlikeyi 

kavramış, devrinin sözde münevverlerinin hamâkat ve ihânetlerine ilâveten rum, 

ermeni ve yahûdîlerin kaynattıkları fitne kazanı sebebiyle muârızlarının "istibdâd" diye 

adlandırageldikleri sıkı bir dâhilî siyâset tâkıbine mecbûr kalmıştır. 

Abdülhamîd Han, bu karışık iç bünyeye rağmen halkın huzûru ve ülkenin selâmetini 

sağlayabilmek için bugünkü modern devletlere bile örnek olabilecek derecede şumüllü 

bir istihbarat teşkilatı kurmuştur. Bu teşkilâtta kendisine karşı bombalı bir suikasti 

gerçekleştirmiş bulunan ermeni asıllı Jorris'i dahi bir istihbârât elemanı olarak 

kullanması, şâyân-ı dikkattir. Hattâ İngilizler'in Madrit büyükelçileri vefât ettiğinde, 

onun açılan çelik kasalarında Sultân Abdülhamîd'le muhâbere hâlinde bulunduğuna 

dâir vesâikın ortaya çıkması, İngilizler'i bu istihbârâtın kuvvet ve şumülü hakkında 

dehşete sevketmiştir. Kendisi tahttan indirildikten sonra azılı muhâlifleri tarafından 

Çırağan Sarayı'nın yakılmış bulunması da, O'nun bu müthiş istihbârât teşkilâtı ile 

alâkalıdır. Zîrâ bu sarayın bodrum katları, lebâleb Sultân Abdülhamîd'e verilmiş 

jurnallerle doluydu ve hiç şüphesiz ki saray, onları yok etmek için yakılmıştı. Çünkü bu 

jurnaller, İttihat ve Terakkî'nin ileri gelenlerini birbirine düşürecek mâhiyetteydi. Sathî 

bir nazarla bakıldığında, bunların birbirleri aleyhine Sultân Abdülhamîd Han'a 

jurnallik ettikleri ortaya çıkmaktadır. 

Bu jurnal keyfiyeti dolayısıyle de Sultân Abdülhamîd, muârızları tarafından haksız ve 

çirkin bir sûrette itham edilegelmiştir. Gûyâ ulu orta verilmiş saçma-sapan jurnallere 

istinâden birçok insanı sürgüne gönderdiği pek çok yazılıp söylenmiştir. Bu hususdaki 

gerçeğin lâyıkıyle kavranabilmesi ve merhûmun dirâyet, liyâkat ve hassasiyyetinin 

anlaşılabilmesi için bir tek misâl zikredelim: 

Birgün yüksek seviyede bir me'mûrun Çırağan Sarayı önünden geçerken gûyâ: 

"-Âh Sultân Murâd Efendimiz!.. Sen başımızda olsaydın, böyle mi olurdu?!." 

meâlinde bir söz söylemiş olduğu yolunda bir jurnal alınmış ve bundan dolayı da o 

me'mûrun Fizan'a sürgün edilmesi hususunda irâde-i seniyye sâdır olmuştu. Buna îtiraz 

eden Sadrazam Saîd Paşa: 

"-Efendimiz, bu ne hâldir, anlayamıyorum?!. Bu me'mûrun takriben altı ay önce ihtilâs 

(rüşvet) cürmü sâbit olduğu halde onu afvetmiştiniz.. Şimdi ise, enti-püften bir jurnale 

istinâden onu sürgüne gönderiyorsunuz?!." demesi üzerine, o koca Sultân Sadrazam'a şu 

cevâbı vermiştir: 

"-Hayır Paşa Hazretleri, ben onu bu jurnalden dolayı sürgüne göndermiyorum! Asıl sebep, 

o zikrettiğiniz ihtilâs cürmüdür. Esâsen bu jurnali de kasden kendim verdirttim. Lâkin onu, 

altı ay evvel böyle bir tertibe baş vurmadan cezâlandırsaydım, yalnız kendisini değil, çoluk-

çocuk ve akrabâlarını da cezâlandırmış olurdum. Onlar da eş ve dostlarına karşı mahcûb 

olurlardı. Şimdi ise, bu adamı gûyâ benim istibdâdıma karşı çıkmış bir insan sıfatıyla 

kahraman telâkkî edecekler. Böyle olmasını tercih ettim!.." 

Bu öyle bir hâdisedir ki, O'nun devri için sürüp gelen haklı-haksız tenkîdlerin 

değerlendirilmesinde bize büyük bir ışık tutar. 



Sultân Abdülhamîd'in kalbî rikkatini kavramaya yarayacak bir hâdise de şudur: 

Sultan Abdülazîz'in şehîd edilmesinden beş sene geçmesine rağmen halk, bu menfûr 

hâdiseyi unutmamıştı. Kâtillerin yakalanıp cezâlandırılmasını istiyordu. Bu umûmî arzu 

üzerine Yıldız'da hususî bir mahkeme kuruldu. Bu mahkemede Mithat Paşa, Hüseyin 

Avni Paşa ve daha bazılarının Abdülazîz Han'ın kâtili oldukları sâbit oldu. Mahkeme 

bunlar hakkında îdam cezâsı verdi. Ayrıca Plevne kahramanı Gâzî Osman Paşa ve 

Ahmed Cevdet Paşa gibi şahsiyetlerin dâhil olduğu kırk kişilik mûteber bir hey'ete de 

bu karar bir kere daha tedkîk ettirildi. Onlar da, müttefikan karârı isâbetli gördüklerini 

beyân ettiler. Buna rağmen Sultân Abdülhamîd Han, îdâm cezâlarını sürgüne tahvîl etti. 

Fazladan olarak da suçunu îtiraf etmiş bulunan Mithat Paşa'nın cebine sürgüne 

giderken 800 altın harçlık koydu. İnsan, hâdiselerin içyüzüne vâkıf olunca, bu büyük 

merhametli pâdişâha karşı dil uzatanları aslâ afvedip hoş göremez!.. 

Sultân Abdülhamîd Han'ın Dünyâ çapında ithâmına vesîle olan sebeplerden biri de, 

devrinde başgösteren ermeni mes'lesidir. Ermeniler, ülkemizde yaşayan gayr-i müslim 

teb'a arasında bizim örf ve âdetlerimizi benimsemek yönünden müstesnâ bir durumda 

idiler. Asırlarca "teb'a-i sâdıka" olarak yâdedilmişlerdi. Fakat günün birinde 

kendilerini kullanarak siyâsî emellerine ulaşmak isteyen Ruslar'ın propagandalarına 

muhâtab olarak sadâkatten ayrıldılar. İlk önce Rus tahrikıyla başlayan ermeni 

kıpırdanışları, sonradan bütün hıristiyan batı devletlerinin alâkasını celbetmiş ve onlar 

da bu ihtilâfa dâhil olmuşlardır. 

Bu maksadla ermenileri silâhlandıran Ruslar'ın faâliyetini ve bunun nihâî gâyesini 

görmekte gecikmeyen dâhî Sultân Abdülhamîd Han, ermenileri toplu oldukları 

bölgelerden sağa sola cebrî bir sûrette göç ettirmek gibi bir tedbire baş vurmuştur. 

Fakat bu kadar mâsumâne bir hareket, yahûdî desteği ile de beslenerek onun aleyhinde 

beynelmilel bir propaganda tezgahlanmasını intâc etmiştir. Neticede kendisine 

Viyana'da îmâl edilerek gönderilmiş bir kupa arabasına îmâlât esnasında uzun bir 

zamana ayarlanmış saatli bir bomba yerleştirilmiş ve bu bomba, kendisinin şeyhulislâm 

ile Cum'a namazı hıtâmında mûtâd hârici üç-beş dakika ayaküstü konuşması sebebiyle 

o daha arabaya binmeden Yildız Câmî-i Şerîfi önünde infilâk etmiş, asker, sivil bir çok 

insan ölmüş ve yaralanmıştır. Herkesin telâşa kapıldığı o hengâmede Sultân 

Abdülhamîd Han, sükûnetini muhâfaza ederek: 

"Korkmayın, korkmayın!.." 

diye bağırmış ve arabanın seyis mahalline oturarak ecnebî sefirlerin alkışları arasında 

atları kırbaçlayıp sarayına avdet etmiştir. 

Devrinin sözde münevverlerinin gafletine bakınız ki, Belçikalı ermeni Jorris'in tertibi 

eseri olan bu suikati alkışlayanlar görülmüştür. Hattâ zamanın gözde şâiri Tevfik 

Fikret, bu hâdiseyi anlatan 'bir anlık gecikme' anlamındaki "Bir Lahza-i Teaahur" 

isimli şiirinde suikastçiyi 'şanlı avcı' diyerek tebcil etmekte ve suikasdin 

muvaffakıyetsizlikle neticelenmesinden doğan teessürlerini terennüm etmekteydi. Buna 

rağmen Sultân Abdülhamîd'in kendisine karşı en küçük bir mukâbelesini tarihler 

kaydetmemektedir. 

Sultân Abdülhamîd devrinin gâilelerinden biri de o sıralarda filizlenmeye başlayan 

yahûdî mes'lesidir. 1982 yılında İsviçre'nin Bazel şehrinde 'ilk siyonist kongresini' 



toplamış olan Teodor Hertzel, daha önce yazdığı "Yahûdî Devleti" isimli kitâbıyla 

dünyâ yahûdîlerinin Filistin'de yeniden toplanmaları gerektiği yolunda teşebbüse 

geçmiş ve bu gâye için o gün dünyânın en büyük zengini olan yahûdî Roçilt âilesinin 

desteğini sağlamıştı. Onun namına iki kere Türkiye'ye gelen ve yahûdîlerin Filistin'e 

avdet edip orada ikâmet eylemeleri mukâbilinde Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını 

ödemek teklifini Roçilt namına Sultân Abdülhamîd'e arzetmiş olan Hertzel'in, O'nun 

çelik gibi sert irâdesine çarparak redde mahkûm olması sebebiyle, yahûdîler tarafından 

bütün dünyâda o büyük hükümdar için bir karalama kampanyası başlatılmıştır. 

Bu kampanya sebebiyledir ki, otuzüç senelik saltanatı boyunca hiç kimsenin burnunu 

kanatmamış, ancak ana ve babasını öldürmüş olan bir cânî dışında normal 

mahkemelerce verilen îdâm cezâlarını bile tenfiz ettirmemiş, kendisine suikast yapan bir 

haremağasını ve hattâ ermeni Jorris'i dahî afvetmiş bulunan Sultân Abdülhamîd Han 

için haksız ve mesnedsiz bir sûrette 'kızıl sultan' lakabı, meşhur ve harcıâlem bir hâle 

getirilmiştir. Hayfâ ki, yahûdîlerin îcâd edip ermenilere armağan ettikleri bu iftirâ, 

böyle ecnebî kimselerden ziyâde vatanın o gün bugündür bir çok talihsiz Türk asıllı 

nesilleri arasında da revaç bulmuştur. 

Filistin'e göç edip yerleşmek gibi ilk nazarda mâsumâne görünen arzularının Sultân 

Abdülhamîd tarafından mutlak bir sûrette redde mahkûm olduğunu gören yahûdîler, o 

mübârek şahsiyeti bertaraf etmedikçe emellerine ulaşamayacaklarını anlamakta 

gecikmediler. Bundan dolayıdır ki, önce İstanbul'da ve sonra da yahûdî muhiti 

Selânik'te temerküz eden İttihat ve Terakkî cemiyetini kurdurarak vatanın bir kısım 

bedbaht evlâdlarını bir propaganda sisinde boğdular.  

Tehlikeyi gören Sultân Abdülhamîd, yahûdîlerin Filistin'de toprak satın almalarını 

yasakladığı gibi, onların bu emellerine muvâzaa yoluyla ulaşmalarını engellemek için de, 

her arâzîsini satmak isteyenin yerini şahsî parasıyla satın alarak "emlâk-i şâhâne" 

hâline getirmiştir. Filistin Çiflikât-ı Şâhânesi böylece vücûda gelmiştir. Sultan 

Abdülhamîd bunlara ilâveten oradaki müslüman nüfûsu da artırma yoluna gitmiştir. 

O sırada Rus tahrikıyle teşekkül etmiş çeteler, Balkanlar'ı cadı kazanı hâline getirmiş 

bulunuyordu. Bunlarla mücâdele eden birliklerin birtakım subayları, İttihat ve Terakkî 

ve onun arkasındaki yahûdîlerce iğfâl edilmişlerdi. Bunlar isyân ederek Abdülhamîd 

Han'ı II. Meşrûtiyet'in ilânına zorladılar. 

Abdülhamîd Han, yeni bir kânûn-i esâsî hazırlatıp tatbik etmeyi düşünüyordu. Fakat 

gayet buhranlı ve ihtilâl hazırlıklarının yapıldığı karışık bir ahvâl içinde buna fırsat 

bulamamıştı. Mecbûren eski kânûn-i esâsîyi yürürlüğe koydu. 

Meclis-i Meb'ûsân 17 Aralık 1908'de toplandı. En azılı Osmanlı düşmanları dahi meb'ûs 

seçilerek meclise girmişti. Hatta ne hazîndir ki, mecliste azınlıkların te'sîri müslüman 

meb'ûslardan daha çoktu. 

İttihat ve Terakkî iktidarı, kısa zamanda halkın umûmî sûrette nefretini kazandı. 

Karşılaştığı tenkîdleri şiddetle bastırıyor ve muhâliflerini gazeteci veya fikir adamı 

demeden suikastlerle yok ediyorlardı. Bu durum, zuhûr eden nefreti had safhaya 

çıkarınca, kendi iktidarlarını korumak için sâdık adamları sandıkları avcı taburlarını 

Rumeli'den getirip Taşkışla'ya yerleştirdiler. Ancak bunların başlarındaki subaylar, 

kısa zamanda Beyoğlu âlemleriyle siyâset girdabına sürüklenip askerleriyle alâkalarını 



kestiler. Serbest kalan avcı taburları efrâdı, halkla temas edince, İttihat ve Terakkî'nin 

irtikâb ettiği mel'ûnâne zulüm ve hıyâyetlerini öğrenerek kendilerini korumaya me'mur 

oldukları bu kadroya karşı ayaklandılar. İstanbul'da birkaç gün terör hâkim oldu. Bazı 

İttihat ve Terakkî milletvekilleri sokak ortasında katledildi. İşte 31 Mart Vak'ası denilen 

hâdise budur. Bu ayaklanma sebebiyle iktidarlarını tehlikede gören İttihat ve Terakkî, 

Rumeli'den "Hareket Ordusu" denilen çoğu rum, ermeni ve yahûdî çapulcusu onbeş bin 

kişilik bir kuvveti İstanbul üzerine sevk ettiler.  

Sultân Abdülhamîd, bu gürûha karşı -maalesef- aşırı merhameti sebebiyle hareketsiz 

kaldı. Halbuki sarayının etrafında iyi tâlim ve terbiye görmüş otuz bin asker vardı. 

Neticede tâc ve tahtı için şu hengâmede bile kan dökmeye râzı olmayan Sultân 

Abdülhamîd, Hareket Ordusu'na arkalanan İttihat ve Terakkî hükûmetince hal' 

olunarak tahttan indirildi. Usûlen tanzîm edilen fetvâ da, tamamen haksız ve 

mesnedsizdi. Kendisine bulunabilen kusur, "kütüb-i mu'tebere-i dîniyyeyi cem' u 

ihrâk", yâni mûteber dînî kitapları toplatıp yaktırmaktı.  

Bu bühtanın aslı şudur: O zaman Kur'ân-ı Kerîm'in şahıslarca basım ve yayını yasaktı. 

Kur'ân-ı Kerîm'i devlet bastırır ve parasız dağıtırdı. Şahısların Kur'ân-ı Kerîm tab'ında 

gereken ihtimâmı gösteremeyecekleri düşüncesiyle konulmuş bulunan bu yasağa 

rağmen Kur'ân-ı Kerîm tab' olursa, bunlar müsâdere edilip ihrâk olunur (yakılır), 

külleri de îtinâ ile çiğnenmeyecek bir toprağa gömülürdü. 

Diğer taraftan, hal' fetvâsı âid olduğu makamdan sâdır olmamıştır. Bu maksadla 

parlementoya celbedilen ve kendisine baskı tatbik edilen fetvâ emîni Hacı Nûrî Efendi, 

Pâdişâh'ın hal'i için kâfî bir şer'î sebep mevcûd olmadığını beyândan sonra: 

"Hal' meş'ûmdur (uğursuzdur)! Sultân Abdülazîz hal' edildi. Arkasından koca Rumeli 

elden gitti. Rumeli'den milyonlarca muhâcir İstanbul'a geldi. Medrese ve câmîler, lebâleb 

bunlarla doldu. Ben o zaman medrese talebesiydim. Yetîm çocukları sırtımda taşımaktan 

omuzlarım çürümüştü. Mâdem ki ille de Pâdişâh'ın hal'ini arzu ediyorsunuz, kendisine 

arzediniz; O, kendi kendisini azletsin!.." dedi. 

Bu münâkaşaya şâhid olan Talat Paşa, ipin ucunun elinden kaçacağını anlayınca, 

ulemâdan olan milletvekillerine istenilen fetvâyı vermeleri için baskı yaptı. Bu baskı 

neticesinde tefsir sâhibi Elmalılı Hamdi Efendi'nin takrîri (söyleyip yazdırması) ile 

Sultân Abdülhamîd Han hakkındaki mâhut hal' fetvâsı ortaya çıktı. 

Hazindir ki, bu keyfiyeti Sultân Abdülhamîd'e tebliğ için parlementoca seçilmiş bulunan 

dört kişilik hey'ete ısrarla Selânik meb'ûsu yahûdî Emanuel Karassou Efendi kendisini 

de dâhil ettirmişti. O koca Sultân, bu hey'ette şu yahûdî çıfıtı da görünce, diğerlerine 

dönüp: 

"-Sizler müslümansınız! Beni halîfe olarak görüp görmemeyi arzu etmek hakkınızdır. 

Lâkin bu yahûdînin aranızda işi ne?!." demekten kendini alamadı.  

Onlar da, bu söz üzerine başlarını önlerine eğdiler. O zaman Sultân, bütün bu olanların 

mukadderât îcâbı olduğunu düşünerek: 

"Bu, azîz ve alîm olan Allâh'ın takdîridir..." meâlindeki âyet-i kerîmeyi okudu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Abdülhamîd Han Azledildikten Sonra  

Hal edilmesinin hemen ardından Sultân, kasden bir yahûdî muhiti olan Selanik'e 

gönderilip orada zengin bir yahûdî aile olan Alâtîn-i Biraderler'in köşküne hapsedildi. 

Burada sıradan bir adama bile reva görülmeyecek zulüm ve baskılar altında tutuldu. 

Çoluk-çocuk bütün aile efradı günlerce aç bırakıldı. "Emlâk-i şahane"si millîleştirildiği 

(!) gibi, menkul serveti de tamamen elinden alındı. Hareket Ordusu, İstanbul'a 

geldiğinde Pâdişâh'ın tahttan indirilmesini mutaakıben Yıldız Sarayı'nı tamamen 

yağmalayarak zenginleşmiş bulunan subaylar, bir de bu sürgün hâdisesinden sonraki 

yağma ile "orduya hediye" (!) adı altında adetâ büyük bir servete kondular. O derecede 

ki, takriben on yıl sonra Sultân Vahidüddîn merhumun talimatı ile yapılan tahkikatta 

ortaya çıkan tablo yüz kızartıcıdır. Yağmagir ve hırsızların listesi, Hareket Ordusu 

Mahmud Şevket Paşa'dan baş/ayarak en küçük zabite kadar kocaman bir liste teşkil 

etmiş, fakat o buhranlı zamanda bu hıyanetin hesabını sormak -maalesef- mümkün 

olmamıştır.  

Sultân Abdülhamîd Han'ı bertaraf eden İttihat ve Terakki erkânı ülkeyi cahilane bir 

surette idare etmeye başladı. Yumuşak huylu pâdişâh Sultân Reşâd, kendilerinin elinde 

âciz bir kukladan farksızdı.  

 



İttihat ve Terakki hükümetinin gaflet ve cehaletleri, birçok acı felâketlere sebep oldu. 

Trablusgarb'daki mahallî mukavemet devam ederken Balkan Harbi çıktı. Ordunun 

hiçbir ciddî hazırlığı ve istihbaratı yoktu. Düşmanın sür'atle ilerlemesi karşısında 

Selânik'i tehlikede gören ittihat ve Terakkî hükümeti, Sultân Abdülhamîd'i oradan 

İstanbul'a nakletmek teşebbüsünde bulundu. Sultân Abdülhamîd, ne sebeple İstanbul'a 

nakledilmek istendiğini sorunca, kendisine karşı karşıya bulundukları askerî tehlike 

nakledilerek, düşmanın Selanik'e yaklaşmakta olduğu bildirildi. Pâdişâhın dış dünyâ ile 

yıllardan ben bütün alâkası kesilmiş bulunduğundan olup bitenlerden haberi yoktu. 

Durumu öğrenince dehşete kapıldı ve:  

"-Galiba siz kiliseler mes'elesini hallettiniz!.." diye hicranla haykırdı.  

Ardından bunu kendisine haber veren Râsim Bey'e büyük bir öfke ile:  

"Rasim Bey! Râsim Bey!.. Selanik demek, İstanbul'un anahtarı demektir! Ordumuz 

nerede, askerimiz nerede?.. Ecdâd kanlarıyla sulanan bu toprakları nasıl terkederiz? 

Biz buraları bırakıp gidersek, târih ve ecdâd bizim yüzümüze tükürmez mi?.. Biraderim 

Hazretleri, buranın tahliyesine razı mı oldular? Nasıl olur? Hayır, ben razı değilim!... 

Yetmiş yaşımda olduğuma bakmayın! Bana bir tüfek verin, asker evlâdlarımla beraber 

Selânik'i son nefesime kadar müdâfaa edeceğim..."dedi. Fakat kendisine Sultân 

Reşâd'ın selâmı ve ricası iletilince, bir Osmanlı hanedanı mensubu olmanın mes'ûliyeti 

ile Pâdişâh'ın irâdesine boyun eğmek zorunda kalarak İstanbul'a nakledilmeyi kabul 

ederken, büyük bir teessür içindeydi.  

Doğruydu. Balkan kavimlerinin aralarında bir ittifak kurulmasının asıl sebebi, kiliseler 

mes'elesinin halledilmiş olmasıydı.  

Oysa Abdülhamîd Han, İstanbul'da Balat'taki Rum Ortodoks patrikliğinin karşısına 

bunların Rum patrikliğine muâdil ve onunla aynı hukuka sahib "erksahlık" adıyla 

Bulgar kilise riyasetini te'sis etmişti. Patrikhane demek olan bu müessesenin binasını da, 

bir gecede monte ettirmişti.  

Bu surette Bulgar kilisesi, Sultân Abdülhamîd'in bu siyâsi manevrası ile teessüs etmiş 

oldu. Bu bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkınca, Bulgar ve Rumlar'ın müştereken oturdukları 

yerlerde kavga başladı.  

Gafil İttihatçılar, iş başına gelince, "kiliseler kanunu" denilen bir kanun çıkardılar. 

Rum ve Bulgarlar'ın müştereken yaşadıkları yerlerdeki kiliseleri onlar arasında taksimi 

için nüfûs ekseriyetini esas aldılar. Sayım yaptılar. Hangi taraf ekseriyette ise kiliseyi 

hükümet kuvvetlerini kullanarak o tarafa feslim edip kilisesiz kalan tarafa da iki sene 

içinde devlet parasıyla yeni bir kilise yaptırarak aralarındaki ihtilâfı bertaraf ettiler.  

Bu surette kiliseler kavgası hitâma erince, Bulgarlar ve Yunanlar, birkaç yıl içinde dost 

oldukları gibi, ezelî düşmanımız Sırplılar'ı da yanlarına alarak Balkan Harbi' ni 

başlattılar.  



İttihat ve Terakkî hükümetlerinin cehalet ve hıyanetleri saymakla bitmez... Sultân 

Abdülhamîd Han'ın artık yahûdi güdümüne girmiş bulunan İngiliz siyâsetine karşı 

Almanlar'ı tahrîk etmesinin mâhiyyetini anlayamayan ittihatçılar, Balkan Harbi'ni 

mutaakıben ortaya çıkan 1. Cihan Harbi'ne de Almanlar'ın yanında girmek ahmaklığını 

gösterdiler. Hem de bir yahûdî emr-i vâkîsi ile...  

İttihatçılar, düşman tazyîkından kaçıyormuş gibi yaparak Çanakkale Boğazı'ndan 

içeriye giren Goben ve Breslaw isimli iki Alman zırhlısını güya onları satın alıyorlarmış 

gibi göstererek müttefiklerin protestolarından kurtulmak istediler. Bu gemilerin filo 

kumandanı Amiral Şuşon yahûdî asıllı idi. Hususî bir talimatla hareket ediyordu. Gemi 

efradının İstanbul'da sıkıldığını söyleyerek Karadeniz'e açılmak müsaadesi istedi. Artık 

Osmanlı bayrağı çekmiş olan bu gemilere bir Türk kumandan tâyin edilmemişti. Amiral 

Şuşon, Karadeniz'de bir Rus nakliye gemine taarruz ederek Osmanlı Devleti'ni bu emr-i 

vâki ile harbe soktuğu zaman, bundan, Enver Paşa dışında hükümet erkanından hiç 

kimsenin haberi yoktu.  

Henüz Balkan Harbi faciasının yaraları sarılmamışken sırf Almanlar'ın yükünü 

hafifletmek maksadıyla Osmanlı Devleti'nin hazırlıksız bir surette harbe dahil olması, 

yıkılışın en korkunç âmili olmuştur.  

Harbin sonu belli olmaya başladığı hengâmede, Sultân Abdülhamîd'i demekle hatâ 

ettiklerini nihayet anlayabilen ittihat ve Terakkî reisleri Enver ve Talat Paşalar, artık 

Beylerbeyi Sarayı'nda ikâmet etmekte bulunan mahlû (tahttan indirilmiş) Pâdişâh'ı 

ziyaret edip fikrini sordular. O koca Sultân, bir atlas getirterek onlara, İngiliz 

sömürgelerini göstertti. Nüfûslarını yekûn ettirdi. Sonra Almanlar'ın sömürgelerini 

sordu. Tâbi Almanlar'ın sömürgesi olmadığı ortaya çıktı. Sultân keder dolu bir hüzünle:  

"-Şu hesabı da mı yapamadınız?!. Hiç İngiltere'ye karşı Almanlar'ın yanınla harbe 

girilir miydi? Ben Almanlar'ın İngiliz emellerini dengelemek için kullandım. Bundan 

öteye birşey düşünmedlim. Şimdi fikrimi soruyorsunuz!.. Bu evvelce gerekliydi; artık 

çok geç!.." dedi.  

İkisi de nemli gözlerle sarayı terkederken:  

"-Bizler böyle bir sultanın kıymetini takdir edemedik! Ne büyük bir hatâya düştük!.." 

diyorlardı.  

* 

Çanakkale Harbi esnasında düşman donanmasının Marmara Denizi'ni geçebileceği 

endişesi ile tedbir olarak padişah ve hükümetin Eskişehir'e nakli kararlaştırılmıştı. 

Abdülhamîd Han, durumdan haberdar olunca bunu büyük bir cesaret ve şecâatle 

redderek:  

"-Ben Fâtih Sultan Mehmed Han'ın torunuyum!.. Hiçbir zaman Bizans imparatoru 

Kostantin'den aşağı kalamam! Dedem Fâtih İstanbul'u alırken, Kostantin askerinin 

başında savaşa savaşa ölmüştür. Biraderim nereye giderlerse gitsinler.. Fakat 



bilinmelidir ki, o ve hükümet, İstanbul'dan ayrılırlarsa bir daha dönemezler. Bana 

gelince; ben, Beylerbeyi Sarayı'ndan ayağımı dışarıya atmam!" dedi.  

Nitekim O'nun bu kararlılığı karşısında pâdişâh ve hükümet İstanbul'da kaldı. Böylece 

devletin daha o gün yıkılması önlenmiş oldu.  

Son derece yoğun, yorgun ve çileli bir ömürden sonra Abdülhamîd Han, yetmiş yedi 

yaşında 10 Şubat 1918'de rahmet-i Rahmân'a kavuştu. Mekânı cennet olsun!.. 

Rahmetullâhi Aleyh..  

* 

Ulu Hakan, 1918'de vefat ettiği zaman bütün mağdur ve mazlum millet yas bağlamış, 

bütün İstanbul halkı görülmemiş mahşerî bir kalabalıkla O'nu dîvân yolundaki 

türbesine defnederek Âhıret'e yolcu ederlerken bazıları:  

"Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Ulu Hakan?" diyerek ağıt yakmışlardır.  

Kendisine karşı en çirkin ve şiddetli muhalefeti göstermiş bulunanlar bile, zamanla ve 

arkasından sökün etmiş olan faciaların îkâzıyla uyanarak nedamet hislerini terennüm 

etmişlerdir. Bunlardan biri olan filozof Rızâ Tevfîk'in de kulaktan kulağa yayılıp 

meşhur olmuş bulunan Abdülhamîd-i Sânî'nin Rûhâniyetinden İstimdâd isimli şi'rini 

dikkatlerinize sunalım:  

Nerdesin şevketli Abdülhamîd Han?  

Feryadım varır mı bârigâhına?..  

Târihler adını andığı zaman;  

Sana hak verecek ey koca Sultan!  

Bizdik utanmadan iftira atan;  

Asrın en siyâsî Pâdişâhına!..  

Pâdişâh hem zâlim hem deli dedik;  

İhtilâle kıyam etmeli dedik;  

Şeytan ne dediyse biz "belî" dedik;  

Çalıştık fitnenin intibahına...  

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz;  

Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz;  

Sâde deli değil, edebsizmişiz;  

Tükürdük atalar kıblegâhına!..  

Nadimlerden biri olan Süleyman Nazif de nedamet hislerini şöyle ifâde eder:  

Kaç zamandır gelmemişken yâda biz;  

İşte geldik Sen'den istimdada biz;  

Hasret olduk eski istibdada biz!..  

* 



 

Filistin'in ilk mazlumu Abdülhamîd Han'dır. Çünkü hal'i O'nun Filistin mes'elesinde 

yahûdî Teodor Hertzel'e mukavemeti sebebiyle gerçekleşmiştir.  

Vefatı ile bütün İslâm âlemi adetâ yetim kalmıştır. Çünkü gerçek manâsıyla hilâfeti 

ayakta tutan O idi. Kendisinden sonra -askerî gaileler sebebiyle- bir daha bu dirayeti 

göstermek mümkün olmamıştır. Gerçekten Sultân Abdülhamîd, 1900 yılında Çin'de 

milliyetçi bir grup tarafından Alman büyükelçisi Kettler katledilip büyük bir batı 

aleyhtarı hareket başlayınca, "Boxer İsyanı" denilen bu hâdise dolayısı ile Wilhem'in 

kendisinden yardım istemesini bahane ederek oraya bir "nasîhat hey'eti" göndermiş ve 

Pekin'de uzun müddet faaliyet gösterecek olan "Hamidiyye Üniversitesi" adıyla bir dînî 

tedris müessesesi kurmuştur.  

Yine Japonya'ya, tarihimizde "Ertuğrul Faciası" diye bilinen bir ilmî hey'et gönderip 

İslâm'ı oralara kadar yaymak ve hilâfet nüfuzunu âlem-şumül bir duruma getirmek 

yolunda yürüyen Sultân Abdülhamîd'in şu İslamcı siyâsetinin şümul ve kuvvetini 

anlayabilmek için, Medîne-i Münevvere'ye kadar döşetmiş olduğu demiryolu hattının, 

devlet kesesinden bir kuruş çıkmadan sırf dünyâ müslümanlarının yardımlarıyla 

gerçekleşmiş bulunduğunu hatırlamak kâfidir. 

Sultân Abdülhamîd, o ileri görüşlü insandı ki, Amerika'da horlanan zencilerin maruz 

kaldıkları zulümlerden istifâde ile onları İslâm'a çekmek maksadıyla oraya 

propagandacılar gönderdiği ve bugünkü zenci-müslüman varlığının teşekkülüne âmil 

olduğu da bir gerçektir.  

Oturduğu yerden dünyâyı fotoğraflarla tâkib eden ve 

bundan dolayı bugün kendisinden üç binden ziyâde albüm 

kalmış bulunan Sultân Abdülhamîd, zamanında dünyâdaki 

bütün gelişmeleri harfiyyen tâkib etmekteydi. Meselâ 1904 

Rus-Japon harbinde dünyâda hiçbir Allah kulu 

Japonlar'ın galip geleceğine ihtimal vermezken O, uzak 

şarka gitmek üzere boğazdan geçen Rus gemilerinin, Sadrazam'ına geri 

dönmeyeceklerini söylemiştir. Hattâ bu harbi meşhur Pertev Paşa vasıtasıyla günü 

gününe tâkib ederek Ruslar'ın Japonlar'a mağlûb olmasının kendi devleti hesabına 

kazançlı neticelerini devşirmekten geri kalmamıştır.  

Son söz olarak şu hususu belirtmeliyiz ki, Sultân Abdülhamîd, O'nun mübarek 

şahsiyeti, siyâsetinin incelikleri ve zamanının dahilî ve haricî gaileleri böyle makale 

hacimli yazılara sığmaz... O umûm milletin müstehak olduğu musibetleri bertaraf için 

bir beşer takatinden umulmayacak derecede gayret gösterdiği hâlde, netice şerirlerin 

galebesi suretinde tahakkuk etmişse, bunu kader perspektifinden bakmadıkça anlamak 

mümkün değildir. Böyle bir dirayet içinse, kendisinin şu sözünü okuyucularımıza 

yardımcı olabileceği düşüncesiyle zikrederek yazımıza nihayet verelim:  

O, Hareket Ordusu'na karşı hareketsiz kaldığı yolundaki tenkıdlere cevaben 

buyurmuştur ki:  

 



"-0 güruhun önünde Hızır -aley-hisselâm-'ı görmesem, böyle yapmazdım!.."  

Abdülhamîd Han'ın dindarlığı, hizmetleri, merhameti, zekâsı ve kabiliyeti destanlıktır. 

O'nun ihlâsını şu hâtıra ne güzel ifâde eder:  

Sultan Abdülhamîd Han, âcil bir iş zuhur edince, gecenin hangi vakti olursa olsun 

uyandırılmasını ister, ertesi güne bırakılmasına rızâ göstermezdi. Bu hususta mâbeyn 

başkâtibi Es'ad Bey, hatıratında şöyle demektedir:  

"Bir gece yarısı, çok mühim bir haberin imzası için Sultân'ın kapısını çaldım. Fakat 

açılmadı. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çaldım, yine açılmadı. "Acaba Sultân'a 

emr-i Hakk mı vâkî oldu?" diye endişelendim. Biraz sonra tekrar çaldım; bu sefer kapı 

açılarak Sultân, elinde bîr havlu ile kapıda göründü. Yüzünü kuruluyordu. Tebessüm 

etti:  

"Evlâd! Bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğinizi anladım. Kapıyı daha ilk 

vuruşunuzda uyanmıştım, ancak abdest aldığım için geciktim; kusura bakma!. Ben bu 

kadar zamandır milletimin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım... Getir 

imzâlıyayım!.." dedi.  

Ve "besmele" çekerek evrakı imzaladı."  

Hattâ zevcesi, Abdülhamîd Han'ın bu husûsiyetiyle alâkalı olarak, O'nun yatağının 

başında dâima temiz bir tuğla bulundurduğunu ve bununla yataktan kalktığında çeşme 

mahalline kadar abdestsiz yere basmamak için teyemmüm aldığını, sebebini 

sorduğunda da kendisine:  

"Bunca müslümanlarm halîfesi olarak, biz sünnet ölçülerine dikkat etmezsek, ümmet-i 

Muhammed bundan zarar görür!.." dediğini nakleder.  

Mâbeyn kâtiplerinden Abdülhamîd Han bağlılarından olmayan birisi de hatıratında şu 

câlib-i dikkat hâdiseyi anlatır:  

"Bir akşamdı. Mâbeynde nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektub, telgraf, rapor ve 

tezkerelerin listesini tertibleyip huzura çıkmak üzere iken bir telgraf geldi. İstanbul 

Lâleli Postahanesi me'mûrlarından birinin Hünkâr'a çektiği bir telgraftı bu:  

Bîçâre me'mur, karısının o gece doğum yapacağını ve doğumun da tehlikeli olacağına 

dâir doktorların ikâz ettiğini, fakat elinde hiçbir imkân bulunmadığını, bu sebeple 

merhamet-i şahaneye sığındığını, bildiriyordu.  

Ben de bunu pek kayda değer görmeyerek zât-ı şahaneye vereceğim listenin içerisine 

almadım.  

Ancak huzurda, Pâdişâh âdeti üzere herşeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ilâve 

etti:  

"-Başka birşey var mı?"  



"-Kayda değer birşey yok efendim!" dediysem de Sultân'ın ısrarla suâlini tekrarladı ve:  

"-Sen kayda değer saymadığını da söyle!" dedi.  

Bunun özerine malum telgraftan bahsettim. Arza değmeyeceğini düşünerek listeye 

almadığımı bildirdim. Hüzünlenerek talimat verdi:  

"-Hemen getiriniz!"  

Şaşkın bir vaziyette telgrafı getirdi. Sultân, orada yazılanları dikkatle okudu. Ardından 

düşündüğümün tam aksine daha saray doktorunu çağırtarak bana dündü:  

"Derhal beraberce Lâleli'ye gidiniz"! doğum yapacak olan kadıncağıza gerekli 

müdâheleyi yaptırınız!" diye ferman buyurdu.  

Sultân'ın bu emri üzerine saray doktoru ile o memurun evine gittik. Vazifemiz yerine 

getirip hastaneden döndüğümüzde ise, vakit sabaha yaklaşmıştı. Saraya girince, kapının 

sesinden bizi farkeden Sultân, perdeyi araladı ve eliyle "gelin" diye işaret etti.. Odasının 

ışıkları yanıyordu. Demek ki, sabaha kadar ibâdet ve dua ile meşgul olmuştu.  

Hemen huzuruna girdik. Neticeyi sordu. Olduğu gibi anlattım:  

"-Sultânım, doğum bir hayli müşkil oldu. Ancak mütehassıs doktorların gayretten ile 

hasta kurtuldu elhamdülillah.. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını da Abdülhamîd 

koydular. Sabaha kadar golfları içinde zât-ı âlînizin ömür ve devletlerine dua ettiler..."  

Bizi ayakta dinleyen milletin merhametli babası olan Hünkâr, bu durum üzerine 

rahatlayarak derinden bir "elhamdülillah" dedi. Sonra paravananın arkasına geçerek 

iki rek'at namaz kıldı.  

Osmanlı Devleti'nin 620 senelik şan ve şeref dolu târihini şâir ne güzel hulâsa eder:  

KİMDİM?  

A'sâra sorarsan, beni söyler sana kimdi? 

Bir başka denizdim, kürenin rub'u benimdi!.. 

Mermiler, alevler beni bir kal'a sanırdı,  

Efserlerin enkazı uçar, dalgalanırdı...  

Cevval atımın kanlı, kıvılcımlı izinde,  

Bir umk idi aksim ebediyyet denizinde.  

Çarpardı göğün kalbi hilâlin avucunda  

Titrerdi yerin tâlii mermimin ucunda...  

A'sâr elimin çizdiği mecradan akardı,  

Üç kıt'ada mağrur atımın izleri vardı...  

Fevkinde uçarken o neşîbin, bu firâzın  

En şanlı hükümdâr-ı buruşanına arzın  

Tek bir nazarım berk-ı inayetti, keremdi 

İklîli hediyyemdi, ekaalîmi hibemdi... 



......... 

Dünyâ bilir iclâlimi, "ben böyle değildim!" 

"Ben altı asırdan beri bir defa eğildim!.." 

 

 

Sultan Abdülhmid'in Torunu Muhammed Kubilay el-Bekri ile... Vatan Bizim İçimizde 

Yaşar, Biz Onun Değil  

Soylu bir kimseyle sohbet ediyoruz. Bu zât Türkiye'nin büyük sultânı II. Abdülhamid'in 

torunu Muhammed Kubilay el-Bekrî Bey... Belki de o, üç kıtada hüküm sürmüş, 

etrafındaki insanları ve dünyayı meşgûl etmiş aileden kalan son kişi. 

Asil ve şerefli bir aileden gelen Muhammed Kubilay İstanbul'da bulunduğu bir sırada 

ailesinin yaşadığı saraylardan birini görmek ister. Bu saray bir zamanlar onların 

mülkiyetinde idi. Fakat hilafet düştükten, Sultan Abdulhamid öldükten ve Türkiye, 

cumhuriyete dönüştükten sonra saraylar devletin mülkiyeti haline getirilmişti. 

Dolayısıyla Muhammed Kubilay Bey de ailesinin yaşadığı yerleri herhangi bir turist gibi 

bilet kestirmesi gerekiyordu. Gerçekten de bilet kestirdi, dedelerinin sarayına girdi ve 

sarayın hususiyetlerini incelemeye başladı. Bu tuhaf bir şeydi. Daha da tuhafı sarayda 

sergilenen şeyler arasında annesine âid bir elbise gördü. Elbisenin altında şöyle 

yazıyordu: "Bu elbise Sultan II. Abdulhamid'in torunu Adile Sultan'a âiddir". O anda 

Muhammed Kubilay Bey'in gözlerinden sıcak damlalar süzüldü ve geçmişteki şeref ve 

asâletini yâdetmeye koyuldu. Çünkü o -binbir gece masallarında bile- bir kimsenin 

dedelerinin sarayını ve annesinin elbisesini parayla göreceğine inanamamıştı. 

Muhammed Kubilay Bey'in nesebi, annesi Adile Hanım Sultan vasıtasıyla Osmanlı 

âilesine ulaşıyor. Adile Sultan, Sultan II. Abdulhamid'in torunudur. Sultan II. 

Abdulhamid pekçok defa evlenmiş, kız ve erkek onbeş çocuğu olmuştur. Kızlarından 

birisi Muhammed Kubilay el-Bekrî Bey'in anneannesi ve sözünü ettiğimiz Adile 

Sultan'ın annesi Naime Sultan'dır.  

Baba tarafından âilesi ise meşhur "el-Bekrî" âilesindendir. El-Bekri ailesinin soyu Hz. 

Ebû Bekir'e kadar uzanmaktadır. Geçmiş âile büyüklerinin hepsi tarîkat 

meşâyıhındandır. Kendilerinin Kâhire'de İmâm Şâfîî'de isimlerini taşıyan camileri 

bulunmaktadır. 

Muhammed Kubilay el-Bekrî Bey, Türk bir kızla evlenmiş, ondan iki kızı ve bir oğlu 

olmuş. Şimdi Ferah ve Lilyan adında iki de torunu var. Onlar Sultan Abdulhamid'in 

neslinin son demetini temsil ediyorlar.  

Muhammed Kubilay el-Bekrî Bey'i daha yakından tanıyabilmek için soruyoruz: 

-Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra Osmanlı ailelerinin başlarına gelenleri anlatır 

mısınız? 

-Gerçekleştirilen devrimlerden sonra Osmanlı âilelerinin Türkiye'ye girmesi imkânsız 

hale geldi. Hatta uzaktan da olsa onlarla akraba olanlar vatanlarına girmekten men 



edildiler. İşte bu dönemde annem de Türkiye'den ayrıldı, önce Fransa'ya ardından da 

Mısır'a yerleşti. Bu arada Kral Faruk zamanında kraliyet ailesiyle ilişkiler meydana 

geldi. Hatta bilfiil neseb ve hısımlık ilişkileri kuruldu. Annem Mısır'da el-Bekrî 

âilesinden olan babamla tanışmış ve evlenmişler. Aile ferdlerinin çoğunun başına gelen, 

babam Ahmed el-Bekrî'nin de başına geldi. Sultan Abdulhamid'in ailesinden olması 

sebebiyle Türkiye'ye girmesi yasaklandı. Fakat daha sonra bu yasak kalktı ve 

Türkiye'ye girebildik.  

Vatana girmenin yasaklanması Osmanlı ailelerine vurulan darbenin en hafifiydi. Sultan 

Abdulhamid'in bütün mülklerine el konuldu. Çocuklarının herbiri ağır sıkınlarla 

karşılaştılar. Şunu da belirtmeliyiz ki mallarına el konan yalnız Sultan Abdulhamid 

değildi. Sultan Reşâd, son padişah Vahdeddin gibi diğer padişahların çocuklarının 

hepsinin de mallarına el konulmuşdu.  

-Anneniz Hafide Sultan o tarihlerde nerede ikâmet ediyordu? 

-Sultan Abdulhamid tahttan indirildikten sonra İstanbul'un Asya yakasında Beylerbeyi 

sarayında ikâmete mecbur edildi. Daha önce Yıldız Sarayı'nda oturuyorlardı.  

-Mısır dışındaki akrabalarınızla görüşüyor musunuz? 

-Osmanlı âilesi olarak iki yıldır İstanbul'da toplanıyoruz. Bu toplantılarda daha önce 

hiç görmediğim kimseler karşılaşıp tanışma fırsatı buldum. Üç sene önce Orhan isimli, 

annemin amcasının oğlunun Bulgaristan'da yaşadığını öğrendim ve onun yanına gittim. 

Göz yaşlarının tebessüme karıştığı çok samimi bir buluşma oldu. Birlikte Fransızca 

konuşmaya başladık. Bir de baktık ki ikimiz de Türkçe'yi gayet güzel konuşuyoruz. 

Buluşma biraz da gurbette vatan hatıralarına döndü.  

Muhammed Kubilay Bey mühendislik yapıyor ve Kahire'de sıradan bir Mısırlı gibi 

yaşıyor. Hayatından da memnun. Kendisi için başka bir vatan da tanımıyor. Mısır onun 

dünyası ve hayatı. Türkiye'den konuştuğumuz zamansa sesi titriyor, yüzü parlıyor ve 

kelimelerinin her biri şu mânâyı te'yid ediyor: Vatan bizim içimizde yaşar, biz onun 

içinde değil.  

 

(Mücîb Rüşdi tarafından yapılan bu röportaj Arapça haftalık Kelâmü'n-nâs dergisinin 

17 Ekim 1997 tarihli 231. sayısında neşredilmiş, bazı tasarruf ve tashihlerle Ali Namlı 

tarafından Türkçe'ye çevirilmiştir.) 

 

 

İmam Bûsîrî ve Kasîde-i Bürde  

Hassân İbn Sâbit ve Ka?b İbn Züheyr'den itibaren İslâm dünyasında yetişen şairler, 

dehâ ve sanatlarının en olgun ürünlerini Hz. Peygamber için yazmış oldukları naat ve 

kasîdelerde ortaya koymuşlardır. Fakat bunlardan bazısının eseri sanat değerinden çok, 

kazandığı şöhret bakımından diğerlerinden daha şanslı sayılmaktadır. İşte bu kervanın 



önde gelenlerinden biri XIII. yüzyılda Mısır'da yaşamış olan İmam Bûsîrî'dir. 1 Şevval 

608/7 Mart 1212'de Yukarı Mısır'daki Behnesâ şehrine bağlı Behşim'de doğan 

Muhammed el-Bûsîrî, Berberî asıllı olup Fas'taki Hammâd Kalesi'nde Habnûnoğulları 

diye tanınan bir aileden gelmektedir. Baba tarafından Bûsîrli olduğu için Bûsîrî, annesi 

tarafından Delâslı olduğu için de Delâsî nisbesiyle anılmaktadır. Şairin, bazan bu iki 

kelimeyi birleştirerek Delâsîrî nisbesini kullandığı da görülür. Çocukluk yılları, ailesiyle 

birlikte yerleştiği Delâs'ta geçmişti. Daha sonra Kahire'ye giderek burada İslâmî 

ilimlerin yanısıra dil ve edebiyat tahsil etti. Özellikle hadis ve siyer ilimleriyle daha çok 

meşgul olduğu, ayrıca yahudi ve hristiyanlığa karşı yazmış olduğu reddiyelerden onun 

Tevrat ve İncil hakkında geniş malumata sahip bulunduğu anlaşılmaktadır. Bir süre 

Bilbis şehrinde maliyede kâtip olarak çalıştıktan sonra Kahire'ye dönmüş ve {REF 

küttâb} denen Kur'an dershanesinde eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmuştur. Daha 

sonra el-Mahalle ve Sehâ şehirlerinde kâtip olarak çalışırken mesâi arkadaşları olan 

hristiyan memurların yaptıkları yolsuzluklardan fazlasıyla rahatsızlık duyarak bunları 

şiirlerinde dile getirmiştir. 

Kısa boylu ve zayıf bir bünyeye sahip olan Bûsîrî'nin başlıca huzursuzluk kaynağı, 

hanımının hırçınlığı ile çocuklarının çokluğu ve geçim sıkıntısı olmuştur. Şâzelî 

tarikatının kurucusu Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî'ye intisap eden şair, onun ölümü üzerine 

yerine geçen Ebü'l-Abbas el-Mürsî'ye hitaben yazdığı 142 beyitlik "dal" redifli 

mersiyede şeyhinin fazilet ve meziyetlerinden sitayişle söz eder. Öyle anlaşılıyor ki ünlü 

mutasavvıf İbn Atâullah el-İskenderî ile Bûsîrî, şeyh Şâzelî'nin en önde gelen iki 

mürididir. Ancak İbn Atâullah ilâhî aşk temasını işlerken, Bûsîrî daha çok peygamber 

sevgisini terennüm etmiştir. 

Hayatının sonlarına doğru felç olan Bûsîrî, rivayete göre Hz. Peygamber için yazdığı bir 

kaside sayesinde bu hastalıktan kurtulmuş ve uzun bir ömürden sonra seksen küsûr 

yaşlarında İskenderiye'de vefât etmiştir (696/1296-97). 

Bûsîrî'nin kaleme aldığı eserlerin tamamına yakını manzum olup çoğu Hz. Peygamber 

hakkında yazılan kasidelerden ibarettir. Şiiri, yapı ve üslûp bakımından son derece 

sağlam ve liriktir. Bu yüzden asırlar boyu onun naat ve kasideleri İslâm coğrafyasının 

her bölgesinde büyük ilgi görmüş, dinî toplantılarda en çok okunan şiirler arasında yer 

almıştır. Klasik kaynaklarda dağınık bir şekilde bulunan on iki kasideden ibaret olan 

şiirleri bir araya getirilerek Dîvânü'l-Bûsîrî adıyla yayımlanmıştır (nşr. Muhammed 

Seyyid Keylânî, Kahire 1374/1955). İslâmî edebiyat alanında dünya çapında en meşhur 

eseri Kasîdetü'l-bürde diye bilinen 160 beyitlik kasidesidir. Coşkun bir peygamber aşığı 

olan Bûsîrî'yi şöhretin zirvesine taşıyan bu kasideye kendisi el-Kevâkibü'd-dürriyye fî 

medhi hayri'l-beriyye adını verdiği halde, yukarıdaki isimle tanınması gördüğü bir 

rüyâdan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki hayatının sonlarına doğru felç hastalığına 

yakalandığı bir sırada, rivayete göre rüyâsında Hz. Peygamber Bûsîrî'den kendisi için 

yazdığı kasideyi okumasını ister; o "yâ Resûlallah! Ben sizin için çok kasideler yazdım, 

hangisini emredersiniz?" deyince, Hz. Peygamber kasidenin matla? beytini okuyarak bu 

kasideyi işaret eder. Bûsîrî kasidesini okurken Hz. Peygamber iki yana doğru sallanarak 

zevkle dinler. Yine rivayete göre Bûsîrî'yi ödüllendirmek üzere hırkasını çıkarıp 

yatmakta olan hasta şairin üzerine örter; bir diğer rivayette ise vücudunun felçli kısmını 

eliyle sıvazlar. Şair heyecanla uykudan uyanır, gördüğü rüyânın zevkiyle toparlanmaya 

çalışırken felçten bir eser kalmadığını farkederek sevincinden ne yapacağını şaşırır. Bu 

sırada şafak söküp sabah namazı vakti yaklaşmaktadır. Bûsîrî abdest alıp mescide 

giderken bir dervişle karşılaşır. Derviş ondan bu gece Hz.Peygamberin huzurunda 



okuduğu kasideyi kendisine vermesini ister. İşte bu olay duyulduktan sonra kaside 

büyük bir üne kavuşur ve zaman aşımı ile şairin verdiği isimle değil, rüyâda Hz. 

Peygamber tarafından üzerine örtülen hırka sebebiyle Kasîdetü'l-bürde diye anılmaya 

başlar. Bazı kaynaklarda hastalıktan kurtulması sebebiyle Kasîdetü'l-bür'e diye 

geçiyorsa da bunun yakıştırmadan öte bir değeri yoktur. 

Dünyada en meşhur ve en çok okunan kasideler arasında yer alan bu eser, belli başlı 

bütün kültür dillerine tercüme edildiği gibi, Afrika, Güneydoğu Asya ve Balkanlardaki 

mahalli dillere de çevrilmiştir. Çeşitli bölge ve ülkelerde genellikle sünnet, nişan ve 

düğün merasimlerinde, mübarek gün ve gecelerde, ayrıca haftalık evrad olarak 

okunmakta, son münacât kısmı ise felçli hastalar üzerine yedi gün süreyle okunup 

Cenâb-ı Hakk'tan şifa niyaz edilmektedir.  

Tesbit edilebildiği kadar kasideye yapılan şerhlerin sayısı 110, tahmisler 58, tesdisler 16 

civarında olup, üzerine sayısız nazireler yazılmıştır. Biz bu çalışmamızda kasideyi 

Türkçe tercümesi ile birlikte verirken aynı zamanda Kasîde-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş 

başlığı altında her beyiti Türkçe terennüm etmeye çalıştık. Dinî heyecanı canlı tutmak 

ve peygamber sevgisini yaşatmak için sanatın gücünden her dönemde istifade edilmiştir. 

Genç nesillerin bu gerçeği dikkate alarak bu konuda daha güzel örnekler ortaya 

koyacakları ümidiyle.. 

Kasîde-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş  

Ey gönül, Selemlileri
1
 anmaktan mı gözünden kanlı yaş akıtıyorsun? 

Yoksa Kâzıma
2
 tarafından rüzgar mı esti, yahut karanlıklar içinde Izam Dağından

3
 

şimşek mi çaktı? 

Gözlerine n'oldu ki {dur, ağlama!}" desen yaş döker, kalbine n'oldu ki {ayıl, kendine 

gel} desen coşup kendinden geçer. 

Yanıp tutuşan kalp ve akan gözyaşı karşısında âşık sevginin gizli kalacağını mı sanır?! 

Aşk olmasaydı, sevgilinin harap olan yurdundaki izlere yaş dökmez, sorgun ağacı ile o 

dağı anarak geceler boyu uykusuz kalmazdın. 

Gözyaşı ve hastalık aleyhinde âdil şâhit iken sevgini nasıl inkâr edebilirsin?! 

 

Dipnotlar: 1. Selem, Arap edebiyatında sevgilinin yaşadığı hayâlî ülke. Burada 

kastedilen ise Medîne-i Münevvere'dir. 2. Medîne'nin bir başka adıdır.3. Medîne 

çevresindeki dağlardan biri.  

 

KASÎDE-İ BÜRDE'Yİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ 



Hasret ateşine yanmaktan mıdır 

Aşkın neş'esine kanmaktan mıdır 

Selemli dostları anmaktan mıdır 

Kanlı gözyaşları akar gözünden 

Âşıksın ey gönül, belli yüzünden! 

Ruhunda duyduğun hâlâ o sesti 

Neylersin engeller yolunu kesti 

Yoksa Kâzıma'dan rüzgâr mı esti 

Şimşek mi çaktı Izam Dağından 

Haber mi getirdi nur kaynağından! 

Öyle içlisin ki gören şaşıyor 

{REF Dur!} dedikçe gözyaşların taşıyor 

{REF Kendine gel!} desen kalbin coşuyor 

Ağlasan da inlesen de yeridir 

İnsan değil, bu aşk dağlar eritir... 

Paslanan dağlardan güneş batarken 

Dalgın dalgın ufuklara bakarken 

Istırapla gözyaşları akarken 

Âşık sanır mı ki aşk gizli kalır?! 

Ârifler âşığı yüzünden tanır. 

Vîrâne görünce yar otağını 

Aşktır hatırlatan sevgi çağını 

Sorgun ağacıyla Alem Dağını 

Anar anar uyku girmez gözlere, 

Bakar ağlar dosttan kalan izlere! 

İnkâr edemezsin artık bu işi 

Besbelli ki sarmış aşkın ateşi 

Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı, 

İki âdil şâhit olduktan sonra; 

Gülbenzin sararıp solduktan sonra... 

 

Kaside-i Bürde'yi Türkçe Söyleyiş  

Aşkın ıstırabı yanaklarında sarı papatya ve anem
(1)

 gibi iki çizgi halinde belirirken 

sevgini nasıl inkâr edebilirsin?! 



Evet, gece sevgilimin hayali geldi ve beni uykusuz bıraktı; çünkü aşk, zevk ve elemle 

karışıktır. 

Uzre
(2)

 aşkı gibi bir aşka tutulduğum için ey beni kınayan! Mazur gör, eğer âdil 

davransaydın beni kınamazdın. 

Benim hâlim sence malum... Sırrım da dedikoducumdan gizli değil, derdim ise bitmez 

tükenmez... 

Sen bana samimi Öğütte bulundun, fakat ben onu dinleyecek halde değilim; çünkü 

âşığın kulağı öğüt menlere karşı sağırdır. 

Ak saçların beni uyaran Öğüdünü suçladım, halbuki saç öğüt hususunda suçlanmaktan 

çok uzaktır. 

 

KASİDE-İ BÜRDE TÜRKÇE SÖYLEYİŞ 

Bu aşkın elinden n'olmuşsun gönül, 

Henüz gonca iken solmuşsun gönül, 

Istıraba sahne olmuşsun gönül!  

Kan çanağı gözler, sapsarı çehre,  

Daha böyle âşık gelmedi dehre... 

Gece geldi sevgilimin hayali, 

Beni benden aldı onur cemâli,  

Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hâli 

Aşksız geçen her an ömre ziyandır, 

Sevgide hem lezzet hem elem vardır. 

Sevda derler buna, can dayanır mı! 

Diz çöksem yalvarsam, yar inanır mı? 

Âşık olan kimse hiç kınanır mı?! 

Uzreliler gibi âşıkım diye, 

Dillere düşürüp kınamak niye?. 

Birden can evime saplandı bir ok, 

Hâlim sence malum, ıstırabım çok...  

Benim koğucudan saklım gizlim yokl 

Neler çektim neler, saymakla bitmez, 

Gönül yarasına merhem kâr etmez... 

"Sevdadır bu canım, artırır" derdin,  

"İçin için yakar inletir" derdin,  

Sen bana en içten öğütler verdin.  

 



Ne çâre sağırdır, aşık işitmez, 

Verilen öğüde aldırış etmez. 

Simsiyah saçlarım tel tel ağardı, 

Dile gelip her tel beni uyardı, 

Sağır bile bu îkâzı duyardı! 

Bunca uyarıyı hep yalanladım, 

Fakat doğru imiş, çok geç anladım. 

 

Dipnotlar : 1. Hicaz'da yetişen ve meyvesi kızıl olan bir ağaç adıdır. Sevgilinin kınalı 

parmakları benzetilir. 2. Uzre, Yemen'de tertemiz aşklarıyla meşhur olan kabilenin 

adıdır. 

 

Mesnevi Mütercim ve Şarihi Şefik Can Hoca ile Mevlana ve Mesnevi Üzerine... "Kur'an 

ve İslâm Ölmez"  

Altınoluk: Efendim sohbetimize hayatınızla ilgili sözlerinizle başlasak. Doğumunuz, nerede 

ne zaman? Çocukluğunuz ve ebeveyninizle ilgili hatırladıklarınız neler? 

Şefik CAN: Efendim bendeniz nüfus kağıdımda 1910 tarihinde Erzurum'da doğmuş 

gözüküyorum ama askerî okula girmek için babam iki yaş küçük yazdırmış. Yani 

aslında şu anda 90 yaşına girmiş bulunuyorum. Babam Erzurum'un Tebricik köyünde 

mektep hocası idi. Birinci Cihan Savaşı başladığı zaman beş yaşında idim. Çok buhranlı 

geçen yıllardan sonra Erzurum'dan Erzincan'a oradan da Sivas'ın Yıldızeli kazasına 

yerleştik. Babam orada müftülük görevine getirildi. İlk okulu bu kasabada bitirdim. İlk 

okuldan sonra kasabamızda orta okul olmadığı için babam bana oğlum, "Sivas'taki 

öğretmen okuluna mı yoksa Tokat'taki askeri okula mı gitmek istersin?" dedi. "Sen 

nereye istersen oraya ver babacığım" deyince kaydımı Tokat askeri lisesine yaptırdı. 

Sonra oradan da Kuleli Askeri lisesine geçtim. 1929'ta Kuleli'yi bitirdim. Ardından 

Harp Okuluna gittim. Subay çıktıktan sonra kıtadan kıtaya dolaştım. Bu arada 

evlendim. Allah Teâlâ iki kız çocuğu bahşetti.  

Dini eğitim hususunda rahmetli babam benim ilk hocam idi. Bizlere çocuk yaştan 

itibaren Arapça ve Farsçayı öğretti. Sâdi'den, Mevlânâ'dan, Hafız'dan beyitleri daha 

küçük yaşlarımızda iken bizlere belletti.  

Tanışma fırsatı bulduğum pek çok alim ve udebânın yetişmemizde çok büyük katkıları 

oldu. Kuleli Askeri lisesinde hocalık yaparken merhum Tahiru'l Mevlevî ile tanıştım. 

Sonra kendisinin muavini oldum. Kendisi ile şimdi yad ettiğim çok güzel günlerimiz 

geçti. Tahiru'l Mevlevî bey bir gün bana "Ben Mehmet Akif Bey'i ziyarete gideceğim 

arzu edersen sen de gel" deyince ne denli sevindiğimi anlatamam. 1936 yılıydı. Mehmet 

Akif Bey o sıralar Mısır'dan dönmüş, oldukça rahatsız bir durumda Maçka'daki bir 

sağlık yurdunda kalmakta idi. Tahiru'l Mevlevî hocamla kendilerini ziyaret etmek için 

Maçka'da bir yerde randevulaştık. Kararlaştırılan yere gittim ve orada hoca efendiyi 

uzunca bir süre bekledim, ama gelmedi. Acaba erken geldi de beni beklemeden gitti mi 



düşüncesi ile yalnız başıma Mehmet Akif Bey'in kaldığı sağlık yurduna gittim. O 

zamanlar yüzbaşı idim. Kapısını korka korka çaldım. Zayıf bir ses "gel, gel" diye beni 

içeri çağırdı. İçeri girdiğimde Mehmet Akif bey ayakta duruyordu. Oldukça zayıflamış, 

yüzü iyiden iyiye kırışmıştı. Tahiru'l Mevlevî bey ile kendilerini ziyaret etmek için 

randevulaştığımızı ama buluşamadığımızı, bunun üzerine yalnız başıma ziyaret etmek 

zorunda kaldığımı söyledim. Bir müddet konuştuk. Mısır'da Safahat'ın yedinci cildini 

çıkarmıştı. Kendisine yazmaya devam edip etmeyeceğini sordum. Allah izin verirse 

yazacağım dedi. Sonra içini çekerek "Ah minel mevt kable husulil murad" "Muratların 

gerçekleşmesinden önce gelen ölüme ah" diyerek adeta ölümünün yakın olduğunu 

hissetmişti... 

Bakın bugün ben de aynı hisler içindeyim. Doksan yaşında bulunuyorum ve Divan-ı 

Kebir'den seçmeler yapıyorum. Yaklaşık bir senedir bununla uğraşıyorum. Ama 

hastalığımdan dolayı iyi çalışamıyorum. Cenabı Hak takdir eder mi bilmiyorum? "Bu 

eseri ortaya çıkartabilmek için bana bir iki sene daha müddet ver Allahım" diye dua 

ediyorum.  

Sonra devrin ulemasından İbnü'l Emin Mahmut Bey'i tanıma fırsatı buldum. Uzunca 

süre derslerine devam ettim.  Kendilerinden çokça istifade ettim. 

Pek çok âlim, üdebâ ve pek muhterem insanlarla tanışmayı Allah Teâlâ bana nasip etti 

ama bunlar içinde muhterem Sami Efendi hazretlerinin yeri bir başka. Ben hayatımda 

nice muhterem insan gördüm fakat Hacı Sami Efendi hazretleri gibi birisini göremedim.  

Bir keresinde ailevi buhranlar içinde olduğum bir dönemde Suphi bey beni Sami Efendi 

hazretlerine götürmüştü. Daha ben bir şey söylemeden adeta içimi okumuşçasına ailevi 

buhranların gelip geçici olduğunu, yeter ki Allah'tan gafil olunmaması gerektiği 

yönünde bana tavsiyelerde bulundu. Hazret öyle şeyler söyledi ki kendimi tutamadım 

ağlamaya başladım. Beni oraya götüren Suphi bey de şaşırdı kaldı. Yanlarından 

ayrıldıktan sonra mânevî olarak adeta bambaşka bir hale girmiştim. Daha sonra 

mübarekle tekrar görüşebilmek için hayli zaman bekledim. Hizmetlerine bakan 

Alaaddin Bey'e "Efendi hazretlerini yeniden görmem mümkün mü?" diye sordum. 

"Göremezsin çünkü sırada çok bekleyenler var" dedi. "Eyvah ne yapacağım" dedim 

kendi kendime. İçime çok büyük bir hüzün düşmüştü. Kendileri Cuma namazlarına 

bazen Arpacı bazen de Rüstem Paşa camiine gidiyordu. O dönem Kuleli askeri lisede 

hocalık yapıyordum. Efendi hazretlerinin gittikleri camiye gidip kendilerini şöyle 

uzaktan da olsa görebilmek düşüncesiyle Cuma gününe ders almadım. Ara ara efendi 

hazretlerinin gittikleri camilere gitmeye başladım. Bazen yakın civarına oturur 

kendileri de fakirin farkına varır uzaktan tebessüm ederlerdi. Bir müddet böyle uzaktan 

görmelerle teselli oldum. Sonra Allah bir kapı açtı bana. Efendimizin Güney Afrika'da 

ve Pakistan'da müritleri vardı. Onlarla haberleşmek için İngilizce bilen birisine ihtiyaç 

olunca. Rahmetli Ömer Kirazoğlu bey, bir gün bana "Üstadın mektuplarını tercüme 

eder misin hoca efendi?" diye sordu. Ben de memnuniyetle diyerek kabul ettim ve bu 

şekilde efendimizle yakın görüşme fırsatı yakalamış oldum. Erenköy'de istasyondan 

çıktıktan sonra, demiryolu kenarında, 5 numaralı iki katlı mütevâzî evlerine gider orada 

tercümeleri yapardım. Efendimiz, o zamanlar "İstediğin zaman gelebilirsin" diye bir 

izin vermişti ama Ömer bey rahatsız edeceğim düşüncesiyle sıklıkla ziyaret etmeme 

müsaade etmezlerdi. Ama ben yine de Ömer Bey'e efendimizin ziyaret hususunda bana 

izin verdiğinden bahsetmezdim.  



Efendimiz bir gün "herhangi bir tarikata müntesip misin?" diye sordu. Ben de sadece 

Hz. Mevlânâ'nın hazırladığı, içinde çeşitli duaların bulunduğu "Evradı Mevlevîyye" 

vardı, kendilerine göstererek onu okuduğumu söyledim. Sami Efendi, kitabı şöyle bir 

karıştırdıktan sonra "Okumaya devam et evladım" dedi. "Ama ben sana başka bir 

vazife daha vereyim onu da teberrüken yaparsın" dedi. Bu benim için son derece büyük 

bir lütuftu. Herkes ondan ders almak için istihareye yatacak, müsaade alacak... 

Bendenize işte böyle bir lütufta bulundu. Efendimizin verdiği vazifeyi yapmaya 

başladıktan sonra adeta namaz tiryakisi olmuştum. Aç kalayım da namazım kazaya 

kalmasın demeye başladım. Eskiden sabah namazlarını kaçırmaz ama vazifemizin 

ağırlığı sebebiyle bazen öğle namazlarını eda edemezdim. Ama Efendimizin vazifesini 

yerine getirir olduktan sonra onun himmetiyle namazlarıma büyük bir şevkle 

sarılmıştım. 

Bu arada Konya'ya tayinim çıktı. Üstadımızın yanına giderek durumu arz ettim, elini 

öperek izin istedim. "Sizin için hayırlı olur, Konya'da bizim dostlarımız çoktur" dedi. 

Dişçi Mehmet Efendi, Yorgancı Salih efendi gibi isimleri saydılar. Daha sonra 

vedalaşarak yanlarından ayrıldım. Fakat harcırahı alamadığım için Konya'ya gidişim 

beş on gün gecikmişti. Sami efendi hazretlerini görmek istiyordum ama veda ettiğim için 

yanlarına gidemiyordum. Ziyaretlerine niyetlendiğim zaman kendi kendime "Konya'ya 

gitmek için vedalaştın, on beş gün oldu hâlâ İstanbul'dasın" diye söyleniyordum. Bir 

gün bir iş dolayısıyla dolmuşla Kadıköy'e gidiyordum. İçime yine Sami efendi 

hazretlerinin ateşi düştü. Kendime mâlik değilmişim gibi adeta gizli bir kuvvet beni 

çekti ve doğruca üstadımızın evinin yoluna koyuldum. Devlethaneye geldim, ikinci kata 

çıktığımda üstadımız ayaktaydı "ben de seni bekliyordum, yazdığım şu mektubu dişçi 

Mehmet Efendiye ver sana ev bulmada yardımcı olsunlar" dedi. Şaşırdım kaldım. 

Konya'ya gittiğimde bana ev buldular, çok yakın alâka gösterdiler. Ladikli Ahmet Ağa 

ile görüştürdüler... 

Sami Efendi ile ilgili bir başka hatıramı daha anlatayım. Kendilerinin ahbaplarından 

Necmi bey isminde bir Albay vardı. General olacakken emekliye ayırmışlardı. Bir gün 

devlethanede otururken Necmi Bey'i kastederek "O arkadaşa söyle hacca gitsin" dedi. 

Ben de Necmi beye telefon ettim ve üstadımızın söylediklerini aynen kendisine ilettim. 

Ben bunları söyleyince Necmi Bey, "Sami Efendi beni Hicaz'da görmüyor mu ben hep 

oradayım?" diye karşılık verdi. Kendileri tayyi mekan sahibi olduğuna inanırdı. Bir 

hafta sonra Efendi hazretlerini ziyarete gittiğim zaman Necmi Bey'in söylediklerini 

olduğu gibi aktardım. Efendi hazretleri beni dinledikten sonra gülerek, "Necmi Bey'e 

söyle ben onu maddeten de Hicaz'da görmek istiyorum" dedi. Necmi beye tekrar geldim 

ve üstadımızın söylediklerini ilettim ve o da fazla vakit geçirmeden hacca gitti. İşte 

üstadımızla ilgili böyle tatlı hatıraları hatırladıkça memnun oluyorum.  

Altınoluk: Tahiru'l Mevlevî ile dostluğunuz oldu. O dostluktan daha neler anlatabilirsiniz? 

CAN: Hayatta gördüğüm en büyük Mevlevîlerden birisiydi Tahiru'l Mevlevî. Benim 

hem hocam hem de mânevî babam idi. Allah rahmet eylesin kendisinden çok istifade 

ettim. Son derece hürmetkâr bir şahsiyetti. Şeyhine ne denli saygılı bir insan olduğunu 

göstermesi açısından size kendisiyle alakalı bir hatıramı anlatayım. Tahiru'l Mevlevî 

ölümünden sonra naşının Merkez Efendide şeyhinin de meftun bulunduğu kabristana 

defnedilmesini, fakat şeyhinin mezarının önünden geçirilirken naşının omuzlarda değil 

yerden sürüklenerek taşınmasını vasiyet etmişti. Nâşının, şeyhinin kabrinin yanından 

geçerken omuzlarda taşınmasının saygısızlık olacağını düşünmüştü. Gerçekten de 



vefatından sonra vasiyeti üzerine nâşı şeyhinin kabrinin önünden geçirilirken aşağıya 

indirildi. Fakat imam efendi bunun Hıristiyan adeti olduğunu söyleyip itiraz etti. 

Cenazede bulunan kitapçı Hacı Muzzaffer Bey celâdetle kalkıp bunun merhumun 

vasiyeti olduğunu ve yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Ve netice itibarıyla vasiyet 

tatbik edildi...  

Altınoluk: Mevlânâ Hazretleri ve Mesnevî ile dostluğunuz ne zaman başladı? 

CAN: Mevlânâ ve onun eserleriyle ile dostluğum babamın tavsiyeleri ile başladı. 

Merhum sürekli Mesnevî... Mesnevî... diyerek Mevlânâ'dan övgüyle bahsederdi. 

Babamın Mevlânâ'ya karşı duyduğu muhabbet bizi de etkilemişti. Şunu belirteyim ki, 

Mesnevî, bir hakikatler kitabıdır. Hz. Mevlânâ Mesnevî'nin 1. cildinin önsözünde: 

"Mesnevî, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. 

Temizlenmiş kişiler için gönüllere şifadır. Kur'an'ı açıkça anlamaya yardım eder. 

Huyları güzelleştirir" buyurmuşlardır. Ben Hz. Mevlânâ ve Mesnevî'yi tanıdıktan sonra 

istedim ki onun eserlerini herkes kolayca anlasın. Bu gaye ile senelerce evvel 

Mesnevî'den bazı seçmeler yapmaya başladım. Fakat yapmış olduğum bu seçmeler 

uzunca bir süre öyle kaldı. Bastırma imkanım olmadı. Sonra Ötüken yayınları bu 

eserimi yayınladı. Bütün gayem Mevlânâ'yı herkesin şerhsiz rahatça anlamasıydı. 

Bakın yine size bir hatıra arz edeyim. Rus işgali olduğu zaman hemen göç etmemiştik. 

Ruslar'ın kasabamızı işgalinden birkaç gün geçmişti. Bir gün kapımız çalındı. Kapıyı 

açtığımızda bir Rus asker babama "Komutanımız seni istiyor" diyerek onunla gelmesini 

istediler ve kendisini alıp götürdüler. Babamı götürdükleri zaman hepimiz ona bir zarar 

verecekler düşüncesiyle endişe içinde idik. Saatler sonra babam yanında bir Rus askeri 

olduğu halde eve geldi. Babamı çağıran Rus kumandan, Moskova'da Şarkiyat 

fakültesini bitirmiş, son derece güzel Arapça ve Farsça konuşan bir zât imiş. Kasabaya 

geldiği zaman "Burada Arapça, Farsça bilen birisi var mı?" diye sorunca Ermeniler 

kasabada müftülük yapan babamın olduğunu söylemişler. Babamı son derece iyi 

karşılamış, kendisine büyük hürmet ve alaka göstermiş, onunla dost olmuşlar. Bir Rus 

askerini de onun emrine vermişti. Kasabada Rus askerlerinin bir haksızlık yapmaları 

halinde kendisine haber vermesini istemişti. İşte bu hadise, dilin, edebiyatın farklı 

kültürlerde yetişmiş olsalar da insanları nasıl birleştirdiğini göstermesi açısından en 

güzel misaldir. Çünkü hikmet var. Peygamber Efendimiz de "hikmet nerede olursa 

olsun alınız" buyurmuşlardır. Hikmetten bahseden bütün kitapların okunması gerekir. 

Peygamberimiz "müşrikde olsa şayet hikmetten, hakikatten bahsetse onu dinleyiniz" 

diyor.  

Altınoluk: Daha önce yazılmış Mesnevî tercümeleri ve şerhleri var. Buna rağmen Mesnevî 

tercümesi ve şerhine başladınız? Neden? 

CAN: Evet daha önce kaleme alınmış manzum ve mensur bir çok Mesnevî tercümesi 

var. Bazıları yarım kalmış bazıları da tamamlanmış. Fakat bu tercümelerden rahatça 

yararlanmak kolay olmamaktadır. Meselâ İsmail Efendi hazretlerinin yapmış olduğu 

şerh çok kuvvetli, Arapça ve Farsça kelimelerle kaleme alınmış. Bu tür şerhleri okuyup 

anlayacak kişilerin sayısı oldukça az. Yeni harflerle Maarifin bastırdığı Mesnevîde güzel 

bir Türkçe kullanılmış ama herkes ondan yararlanamıyor. Çünkü birbirinin içine 

girmiş durumda.  



Altınoluk: Bizler için Müslümanlar için bir Mevlânâ ve Mesnevî dünyası resmeder 

misiniz? Nasıl bir Müslüman, nasıl bir insan portresi özlüyor Mevlânâ? 

CAN: Öncelikle şunu arzedeyim ki Hz. Mevlânâ diğer veliler gibi Cenabı Peygamberin 

varislerindendir. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var efendim "şu veli bundan 

üstündür. Bu, ondan üstündür" demek yanlış olur. Günaha gireriz. Her birinin 

meşrepleri değişik, öne çıkan yanları olabilir. Bazı Nakşiler Mevlevîliğe yukardan 

bakıyor. Aynı şekilde bazı Mevlevîler de Nakşilere "bırak bu yobazları" diyor. Halbuki 

bu çok yanlış. Dâvâ bu değil. Bir tefrikaya, kargaşaya neden olunuyor. Hepsinin yolu 

Muhammedi yoldur. Çeşitli olukları olan bir şadırvan düşünün. O olukların her birinde 

Nakşî, Mevlevî, Kadirî, Rufaî ve diğerleri yazıyor. Ama hepsinden aynı su akıyor.  

Mevlânâ yalnız bir veli değil aynı zamanda büyük bir şairdi. Tam bir peygamber aşığı 

bir şahsiyetti. Bakın Mevlânâ'daki Peygamber sevgisini en güzel şekilde ortaya koyan 

bir bölüm okuyayım Mesnevî'den sizlere. Beşinci cilt "Allah'ın lütfu Muhammed 

Mustafa (s.a.) vaat etmişti ki sen ölsen de Kur'an ve İslâm dini ölmez. Senin kitabını, 

senin mucizeni ben yüceltirim. Kur'an'a bir şey katmaya Kur'an'a bir şey eksiltmeye 

engel olurum." Efendim bu şiirler söylendiği zamanlar Bizans İmparatorluğunun 

hakimiyeti söz konusu. Mevlânâ Peygamberimizin dilinden hitap etmeye şöyle devam 

ediyor. "Ben seni iki dünyada da korurum. Sözlerini kınayanları terk eder onları hor ve 

hakir bir hâle koyarım. Kimsenin Kur'an'a bir harf ilâve etmeye veya bir harf 

eksiltmeye gücü yetmeyecektir. Sen benden daha iyi bir koruyucu arama. Senin şeref ve 

şânını günden güne artırırım. Senin adını altın ve gümüş üstüne bastırırım. Senin için 

mescitler, minberler, mihraplar yaptırırım. Sevgi yüzünden sana öyle lütuflarda 

bulunurum ki senin kahrın benim kahrım olur. Yani senin sevdiğin benim sevdiğim, 

senin sevmediğin benim sevmediğim olur. Şimdi senin adını korkudan gizli anıyorlar. 

Namaz vakti gelince gizli namaz kılıyorlar. Lanetlenmiş müşriklerin korkusundan dinin 

yer altında gizleniyor. Ben ufukları minarelerle dolduracağım. Onların üstünden senin 

şerefli adını insanlara duyuracağım. Sana âsi olanların iki gözünü de kör edeceğim. 

Kulların şehirler alacaklar, mevkîler bulacaklar. Senin dinin yerden göklere kadar 

bütün dünyayı kaplayacaktır. Ey Mustafa sen dinin hükmünü kaybedip ortadan 

kalkacağından korkma, biz onu kıyamete kadar baki kılarız." 

Hz. Mevlânâ'nın Peygamber sevgisi işte böyle... Bir konu üzerinde durmak isterim; 

Peygamber Efendimiz, Müslümanları "Ümmeti Mazlûme" diye ifade etmiştir. Ne 

demek ümmeti mazlûme? Zulüm gören, ezilen ümmet. Daha Peygamber efendimiz 

zamanın başlamış zulümler. Bilâli Habeşi'ye neler yapmışlar? Haccacı Zalim çıkmış 

binlerce insanın kellesini uçurmuş. Kabeyi mancınıklarla taşa tutmuş. Tarih boyunca 

hep ezilmiş Müslümanlar.  

12. Yüzyılda bir seyyah Sicilya adasından geçerken Palermo şehrinde tam 120 cami 

minaresi saymış. Bugün orada neredeyse bir tane Müslüman bulamazsınız. Çünkü 

Katoliklerin soykırımına maruz kalmışlar. İspanya'da Müslümanlar tam sekiz yüz 

yaşadılar. Endülüs dünyanın en mamur bir şehri idi. Avrupa'da krallar hastalandığı 

zaman Endülüs'e gelir müslüman doktorlara görünürlerdi. Bugün oradaki 

Müslümanlar ne haldedir? Engizisyon onları tamamıyla ezdi, yok etti. 

Bugün de tüm dünyada Müslümanların, ümmeti mazlume olduklarını ortaya koyan bir 

tabloyla karşı karşıyayız. Filistin'de senelerden beri Müslümanlar, Yahudilerin zulmü 

altında inim inim inliyor ama bütün dünya seyrediyor. Yahudi askerlerinin oradaki 



Müslüman halka yaptıklarını Hristiyanlara yapmış olsalardı Batı dünyası kıyameti 

koparırdı. Bosna'da yapılanları gördük. Bugün Kosova'da aynı dram yaşanıyor... 

Kısaca Müslümanlar hep eziliyor. Neden Allah Teâlâ buna fırsat veriyor? Çünkü zulüm 

gören, sıkıntı çeken yine imanını kaybetmiyor. Rusya'da yaşayan Müslümanlar yetmiş 

sene zulüm ve baskı altında kaldılar ama dinlerini imanlarını kaybetmediler.  

"Men bende-i Kur'ânem" Ben Kur'an'ın kuluyum, kölesiyim. Men hak-i reh-i 

Muhammed-î Muhtârem. Ben Hz. Muhammed'in ayağının bastığı toprağım, buyuruyor 

Hz. Mevlânâ. Bu kadar büyük bir peygamber sevgisi, insan sevgisi vardı. Mevlânâ'nın 

insan sevgisine örnek olarak şunu anlatayım. Bir adam içki içse ve evine gidemeyecek 

bir halde yolun kenarında kalsa, bazı kardeşlerimiz cezasını bulmuş der geçer. Mevlânâ 

ise öyle bir adam gördüğünüz zaman ona acıyınız der. Ne derdi vardı ki o içkiye 

müptela oldu? diye sorulması lâzım geldiğini düşünür. Onu hor görmeyiniz, ona acıyınız 

der. Onun için Hz. Mevlânâ'nın arkasından Müslüman da, Hıristiyan da, herkes ağladı. 

Neden? Çünkü Mevlânâ herkese hitap ediyordu. Hiçbir zaman Müslümanlığı, gayri 

müslimlerin dini ile müsavi tutmazdı. Ama kimseyi hor görmemek temel prensibiydi. 

Kimseye kafir demeyin son nefeste Allah diyebileceği ümit edilir derdi. Avrupa'da bir 

çok insan vardır ki bugün onun eserleri sayesinde müslüman olmuşlardır.  

Tabiî her şeye rağmen müslüman olmayanlar da olabilir. Ebu Cehiller böyledir. Bunlar 

bugün de olabilir. Cahiliye döneminde eline birkaç taş parçasını alan Ebu Cehil 

Peygamber Efendimiz ile karşılaştığı zaman elinde ne olduğunu sormuş. Efendimizde, 

"elinde tuttuğu" şey benim hak peygamber olduğumu söylerse müslüman olur musun?" 

diye sormuş. Efendimiz sözlerini tamamlar tamamlamaz Ebu Cehil'in elinde bulunan 

taşlar dile gelerek Kelime-i Tevhit getirmeye başlayınca, Ebu Cehil taşları hemen yere 

atıyor ve "Sen büyücüsün ya Muhammed" diyor. Cenabı Hak onun hidayete ermesini 

istememiş. Günümüzde de İslâmiyetin ne kadar ileri bir din olduğunu ne kadar ahlaka 

önem verdiğini anlatsanız bile gözleri, kalpleri kör olanlar var bu gerçeği görmeyi 

başaramazlar. Allah kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını tıkamış, gözlerine perde 

çekmiştir.  

Altınoluk: Efendim, bu güzel sohbet için sizlere çok teşekkür ederiz. 

 

Ruh ve Cesed (Pâdişâh ve Câriye)  

Mükerrem ve mükemmel yaratılan insan, diğer mahlûkattan farklı olarak iki rûhtan 

ibarettir. Biri, bütün mahlûkatta mevcûd olan "cân"dır ki, cesedle beraber son bulur. 

Diğeri ise:  

"Ona rûhumdan üfürdüğüm..." âyet-i kerîmesinde beyân buyurulduğu vechile Cenâb-ı 

Hakk'dan gönderilen keyfiyetli rûhtur ki, cesede, ana karnındaki gelişmesinin belli bir 

safhasında dâhil edilir. Bu rûhun bir adı da "rûh-i sultânî"dir. Cesedin aslı ise 

topraktandır.  

Her şeyin aslına rucû etme temâyülü fıtrî olduğundan beden, topraktan hâsıl olan 

nîmetlere mütemâyildir. Bu temâyül, nihâyet onun toprağa kalbolmasıyla sükûnet 

bulur. Rûh ise ilâhî nefhadan vücûda geldiğinden onun meyli de ulvîlikleredir. Hayat 

da, her insanda rûh ve beden arasında ebedî bir cidâle sahnedir. Rûhun asliyetinden 



doğan temâyüllerle bedenin asliyetinden doğan temâyüller arasındaki mücâdelenin 

neticesi, bir insanın "aşağıların en aşağısı" ile "yücelerin en yücesi" arasındaki istikrar 

noktasını sağlar.  

Aşağıdaki hikâyede Hazret-i Mevlânâ, insan bedenindeki rûh ve nefis olarak bu iki 

zıddıyetin birbirlerine tahakküm mücâdelesini, kavgasını ve yekdiğerini te'sîr altına 

alabilme gayretlerini temsîlî bir hikâye ile şöyle sergiler:  

Her bakımdan saltanat sahibi bir pâdişâh vardı. Birgün saray erkânından yakınlarıyla 

birlikte ava çıkmıştı.  

Yolda giderken güzel bir câriyeye rastladı. Câriye o kadar güzeldi ki, pâdişâhı can 

evinden yaraladı ve bir anda kendisine râm etti. Ava giderken avlanmış bulunan 

pâdişâh, içine düştüğü sevdâ ateşinden biraz olsun serinleyebilmek için büyük 

meblağlar vererek câriyeyi satın aldı. Zîrâ bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, pâdişâhın da 

canı beden kafesinde öylece çırpınmaya başlamıştı.  

Şimdi ise, câriyeyi satın alıp arzusuna kavuştuğu için kendine göre seâdeti bulduğunu 

zannediyordu. Ancak onun bu sürûru uzun sürmedi. Câriye, müthiş bir hastalığa 

yakalandı ve gün geçtikçe mum misâli erimeye başladı. Kurumuş ve sararmış bir 

sonbahar yaprağına döndü. An geldi yataktan kalkamaz oldu. Çâresiz ve dertli pâdişâh, 

ne kadar mâhir ve meşhûr hekim varsa, hepsini topladı ve onlara:  

"-Benim de, câriyemin de hayatı sizin elinizdedir." diyerek bu derde devâ bulmaları için 

türlü diller döktü.  

Makamının husûsiyetini dikkate almadan acziyyet içinde yalvardı.  

Hekimler de, mağrûriyetle:  

"-Sultânım! Her birimiz tabâbette zamanın Îsâ'sıyız! Bil ki elimizde devâsı olmayan bir 

dert yoktur!" dediler.  

«İnşâallâh» demediler. Ancak bu benlikleri kendilerini rezil ve rüsvây eyledi. Zîrâ 

yaptıkları ilaçların faydası şöyle dursun, câriyenin hastalığını bir kat daha artırdı. 

Zavallı câriye kıl gibi zayıfladıkça zayıfladı, tamamen bîtâb düştü.  

Bunu gören pâdişâh, üzüntüye boğuldu. Çöl gibi kavrulan bağrından çıkan feryâd ü 

figânları, boğazını düğüm düğüm eyledi.  

Bütün dünyevî hekimlerin aczi üzerine nihâyet pâdişâhın aklı başına geldi ve mescide 

koşarak mihrabda secdelere kapandı. Gözyaşlarıyla yeri sırılsıklam ederek Rabbine 

ilticâ etti:  

"Allâh'ım! Sen kalblerdeki bütün istekleri bilirsin! Bir fânî câriyeye esir oldum. Ey 

dertlere hakîkî derman olan! Beni kapından çevirme!" diye yalvardı, yalvardı, 

yalvardı..  

Pâdişâhın bu deryâlar gibi coşkun yalvarışı karşısında Allâh'ın lutuf ve merhamet 

deryâsı da coşmaya başladı. Zîrâ samîmî gözyaşı, her zaman rahmet-i ilâhiyyeyi 



cezbeden bir müessirdi. Öyle ki, bîçâre pâdişâhın duâsının kabul buyurulmasına da 

müessir oldu ve Cenâb-ı Hakk, ona sâlih ve has kullarından birini, yâni ilâhî bir rehberi 

tedâvî için göndereceğini ilhâm etti.  

Pâdişâh neş'e ve sürûr içinde saraya koştu ve öteler âleminden gönderilen misâfirin 

gelmiş olduğunu gördü. Nûrundan gözleri kamaştı. Zîrâ onun nûru karşısında güneşin 

aydınlığı bile sönük bir duman gibi kalıyordu. Pâdişâh, büyük bir hayret ve hayranlıkla 

âdetâ başsız ve ayaksız bir hâle gelmişti. Gönlünde apayrı hâller hissetti ve gayr-i 

ihtiyârî olarak o şerefli misâfire:  

"-Benim asıl sevdiğim, o câriye değil, sensin. Fakat 

dünyâda iş işten çıkar. Allâh'ın hikmeti ile sebeplerden 

sebep doğar." dedi.  

O nûr yüzlü kudsî misâfiri muhabbetle kucakladı. Canının 

içine soktu. Bir yandan o zâtın elini, alnını öpüyor, bir 

yandan da: «Acabâ halkın gözünde perde mi var ki, bu 

hakîkate âmâdırlar? Nasıl oluyor da bu kadar parlak bir 

mehtabı görmüyorlar?» diye düşünüyordu. Böylece târifsiz bir sürûra garkolarak: 

«Düştüğüm iptilâya sabır ve tahammül ile ne büyük bir mânevî hazîne buldum.» dedi. 

Sonra ona derdini açtı:  

"-Ey bana Rabbimin hediyesi! Ey «Sabır, sürûrun anahtarıdır.» hadîsinin canlı mânâsı! 

Hoş geldin! Anladım ki, sensiz başımıza ne kazâlar ve belâlar yağar. Şu geniş olan 

semâlar bile daralır da bizi sıkmaya başlar. İşte düştüğüm dert!.." diyerek mânevî 

hekimi, hasta câriyenin yanına götürdü.  

Bu hekim, bir mâneviyat sultanıydı. İnce düşünüş ve firâset sahibiydi. Hakk'ın nûruyla 

hastaya daha ilk bakışta teşhîsini yaptı:  

Câriye bir gönül hastasıydı. Çünkü onun vücûdunda gerçekte hiçbir hastalık yoktu. 

Ancak gönlü yaralı, gamlı ve perîşândı.  

Durumu sultana kısaca hulâsa eden mânevî hekim, câriyeyi konuşturabilmek için 

oradaki herkesi dışarı çıkardı. Sonra onun nabzını tutarak çeşitli suâller sormaya 

başladı. Memleketini, başına gelen cevr u cefâları, belâları v.s. her şeyi sordu. Zîrâ 

ancak böylelikle câriyenin kimseye açmadığı mahrem sırlarını çözecekti. Nitekim 

"Semerkand" adı geçtiğinde câriyenin nabız atışı hızlandı. Yüzü kızardı ve sarardı. 

"Kuyumcu" sözü geçtiğinde de kendini kaybedecek kadar sırrını ele verdi.  

Arzu ettiği malumatı edinen mânevî hekim, sultandan derhal o kuyumcuyu getirtip 

câriyeyi ona vermesini istedi.  

Pâdişâh, çâresiz bu talebi yerine getirdi.  

Böylece sevdiğine kavuşan câriye, gün geçtikçe iyileşmeye başladı ve bir bahar dalı gibi 

eski güzellik ve letâfetine kavuştu.  

Asıl maksadı pâdişâhın derdine devâ bulmak olan mânevî hekim, mânevî vazîfesinin 

diğer kısmına geçti.  

 



Kuyumcu için gâyet te'sîrli bir şerbet yaptı. Kuyumcu, şerbeti içti ve bir anda kızın gözü 

önünde yavaş yavaş erimeye başladı. Zayıflayıp çirkinleşti. Baştan aşağı çirkinlik timsâli 

oldu. İzâfî güzellikleri kayboldu, abesleri ortaya çıktı.  

Gün geçtikçe tükenen kuyumcu, nihâyet câriyenin gözünden düştü ve bir müddet sonra 

da ölerek toprak altına girdi. Böylece bîçâre câriye de, düştüğü dünyevî iptilâlardan 

arındı, tertemiz oldu.  

Mesnevî'de anlatılan bu hikâye, haddi zâtında iki ayrı cins arasında geçen bir aşk 

değildir.  

Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh-'un, hikâyeye başlamadan evvel beyân buyurduğu 

gibi bu hâl, aslında bizim hâlimizin hikâyesidir.  

Yâni bu hikâye, rûhun Allâh'dan bu ten kafesine üflendikten sonra insan için başlayan 

imtihanlarla dolu binbir hikmetli mâcerâyı ihtivâ eder. Diğer bir ifâdeyle içimizdeki Mûsâ 

ile Firavun'un hikâyesidir.  

Rûhun rûhânî bir âlemden ayrılıp bu âleme gönderilmesi ve beden elbisesine 

büründürülerek bir nefis ıslâhı ile tekrar vahdet âlemine döndürülmesi, bu hikâyenin 

vak'aları dolayısıyla ârifâne bir şekilde ortaya konulmaktadır.  

Dolayısıyla hikâyede geçen pâhişâh, Allâh tarafından insana nefhedilmiş olan rûh-i 

sultânîyi temsîl eyler.  

 

Câriye, nefsin sembolü; kuyumcu da, nefsin bir ömür peşinde sürüklendiği hevâ-

hevesler, dünyevî rağbetler, eskiyen, zevâl bulan geçici câzibelerdir.  

  Hekim ise, Rabbanî tabîb, yâni mürşid-i kâmildir.  

  Buna göre insanın hikâyesi şöyledir:  

  Vuslat sarayından ayrılan pâdişâh, yâni rûh-i sultânî, çıktığı mârifet avında önüne 

çıkan câriyeyi, yâni nefsi görünce kendi mevkî ve şerefini unutarak onun câzibesine 

kapılır. O anda yaratılış gâyesi olan kulluk ve mârifeti unutur. Âdetâ kendisi avlanır ve 

nefsinin esiri olur. Onun isteklerini yerine getirip nefsini memnûn etmek için elinden 

gelen her şeyi yapmaya başlar.  

Ancak nefs, tabîatı îcâbı olarak gözü dâimâ aşağılardadır. Esfel-i sâfilîne doğrudur. 

Orayı seâdet zanneder. Onun kuyumcuya olan aşkı, dünyevî istekleri, altın ve gümüşü 

fazla sevmesi, onlara kul köle olmasını ifâde eder. Nefis, bu yönüyle rûha bir tek nazar 

bile etmemektedir. Yâni rûh ne kadar onun arkasından koşarsa, nefs ondan o kadar 

uzaklaşmaktadır.  



Bundan muzdarip olan rûh da, onu birçok hekimlere gösterir. Hepsi de âciz kalır ki, 

bunlar mâneviyata ehil olmayan kimseleri temsîl eyler. Zîrâ onlar, derûnî dâvâlara çâre 

bulamazlar. Oysa hâzık bir hekime, yâni Rabbanî rehbere ihtiyaç vardır. Nitekim 

gerçek bir şeyh-i kâmili bulduğunda rûh, onda Allâh'ın nûrunu seyreder: «Benim 

gerçek mahbûbum sensin!» der ve daha evvel gönül verdiği nefsin pençesinden 

kurtulmak için onun verdiği talimatları harfiyyen yerine getirir. Böylece perestiş ettiği 

dünyâ nîmetleri onun gözünde aşağılanır, kalbini tatmîne medâr olacak 

muhabbetullâha tevcîh gerçekleşir. Hikâyemizdeki kuyumcunun hâzık tabîb, yâni 

mürşid-i kâmil tarafından çirkinleştirilmesi, bu hikmete mebnîdir. Mürşid, müridin 

terbiyesinde kalbi dünyevî iştihâlardan temizleyebilmek için o kalbde böylesine yer eden 

fânî sevgilileri Cenâb-ı Hakk'ın "er-Rakîb" ism-i şerîfinin tecellîsi ile aşağılatıp gözden 

düşürür. Bu bakımdan Rabbanî hekimin kuyumcuya verdiği şerbet, onun ilk bakışta 

gözlere gizli kalan asıl çehresini göstermek içindir ki, bununla Rabbanî hekim âdetâ 

şöyle demek ister:  

"Sen, ey ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran, hayran olan kimse! Bir de sonbaharın 

sararmış hâline ve soğukluğuna bak!"  

"Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce, gurûb zamanı, onun ölümü demek olan 

batışını hatırla!"  

"Her fânî bu mâcerâyı yaşar. Her şeyin kemâl ve cemâli zevâle mahkûmdur."  

"Kezâ cam gibi nergis bakışlı mahmur bir gözü, sonunda çipil olmuş ve suları akmağa 

başlamış bir halde görürsün!"  

"Ey yağlı ballı yemekler ve nefis gıdâlar görüp imrenen! Kalk helâya git de onların 

âkıbetini gör!"  

"Bir ömür boyu peşinden koştuğun fânî alâka ve rağbetlerin ilk ve letâfetli hâllerine bak! 

Sonra onların nasıl pörsüdüklerini ve ne hâllere girmiş olduklarını seyret; ibret al!.."  

"Bu fânî âlem, sana tuzağını kurmuş ve o vâsıta ile nice ham ervâhı aldatıp perîşân 

etmiştir."  

"Aklını başına alıp sen ona tuzağını kur ve hüsrânın elinden kurtulmaya çalış!"  

"Aynadaki son nakşa bak! Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini ve binânın harâbe 

hâline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma!" 

Mânevî hekimin bu nasîhatlerini işiten nefis de, nihâyet bütün istediklerinin fânî ve gel-

geç boş arzular olduğunu kuyumcunun eriyip ölmesi, yâni gönülden kaybolması 

neticesinde dünyevî bütün ihtiraslarından sıyrılarak temizlenir, rûha lâyık bir mahbûb 

olur. Anlar ki, ehl-i irfânın verdiği zehir bile canlara safâ, rûhlara gıdâ bahşetmektedir. 

Yâni onların sunduğu iksîrler, gönlün ve nefsin içinde çöreklenen ve zaman zaman şâha 

kalkan nice sinsi yılanları ve zehirli akrepleri bertaraf eyler ve kul Hakk'ın gönül 

sarayındaki yerini bulur.  

Çanakkale'yi Ölümsüzleştiren Ruh  



Çanakkale Muharebesi günleriydi. Rumeli Mecidiye Bataryası düşman gemilerinden 

yapılan bombardımanlarla sukut etmişti. Raporu alan Müstahkem Mevkii Kumandanı 

Cevat Paşa, Çimenlik İskelesi'nden motoru ile bataryaya geçti. Durum vahimdi. Bir top 

hariç diğerleri kullanılmaz hâle gelmiş, personelin çoğu şehit olmuştu. Bunlardan kimisi 

canlı canlı toprak yığınları altında kalmıştı. Yaşayanlar da yaralıydı. Paşa, biraz ileride 

yere uzanmış, nefes alıp veren bir erin yanına yaklaştı, şefkatle: 

"-Evlâdım yaralı mısın?" diye sordu. 

O yiğit Mehmetçik, vakur bir şekilde:  

"-Hayır kumandanım!" dedi. 

Cevat Paşa, biraz daha dikkatle bakınca yaralı askerin gözlerinin görmediğini anladı ve: 

"-Evlâdım, gözlerin!.." diye bir şeyler söyleyecek oldu, fakat o fedâkâr, mübarek vatan 

evlâdı, hâlinden memnun şekilde şöyle dedi: 

"-Üzülmeyin kumandanım; gözlerimi, göreceklerimi gördükten sonra kaybettim..." 

Bu sözlerdeki muazzez rûh ve şuur, Paşa'yı ağlattı. O yiğidin, göreceklerimi gördüm 

dediği, İngiliz zırhlısı Queen Elizabeth'e iki isabet kaydedilmesiydi. 

İşte bu rûhtur ki, Çanakkale'yi ölümsüzleştirmiş ve 1914-1915 Çanakkale 

muharebelerinde Müslüman Türk milletine bir değil, iki zafer birden kazandırmıştır. 

Bunlardan biri, düşmana karşı zahiren kazanılan zafer; ikincisi de ruh ve mânâ, fazîlet 

ve fedâkârlık, dîn, îmân ve vatan sevgisi hususlarında gösterilen eşsiz zaferdir. Nitekim 

yukarıdaki misâlde o yiğit Mehmetçiğin düşman hücumları esnasında gözleri kör 

olmasına rağmen kendisini düşünmeyerek «Yaralı değilim!» demesi, onun gönlüne 

hâkim olan rûhu pek bariz bir şekilde aksettirmektedir. İstiklâl şairi merhum Âkif bu 

rûhu ne güzel anlatır: 

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, 

Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat îmân? 

Âsım'ın nesli.. diyordum ya.. nesilmiş gerçek, 

İşte çiğnetmedi nâmûsunu çiğnetmeyecek! 

Şühedâ gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar, 

O rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar... 

Bu ifadelere ilham kaynağı olan Çanakkale'de yazılan destan, ediplerin ifadelerinde ve 

şairlerin şiirlerinde söylediklerinden daha ulvî ve büyüktür. Zîrâ orada maddî gücümüz, 

düşmanın gücüne nispetle çok az idi. Askerin, İstanbul'dan Çanakkale'ye gidinceye 

kadar ayağındaki postal dahi yok oluyordu. Zaman zaman atacak barutu da kalmadığı 

hâlde müşahhas bir can ve mal infakı yaşandığı için zafer müyesser oluyordu. 



Mehmetçik, silâh kifâyetsizliğini îmân gücü ile telâfî ediyor ve ne pahasına olursa olsun 

neticeyi kendi lehine çeviriyordu. İngiliz Ordu Kumandanı Orgeneral Hamilton'un: 

"Bizi Türkler'in maddî gücü değil, mânevî gücü mağlûb etmiştir. Çünkü onların atacak 

barutu bile kalmamıştı. Fakat biz, gökten inen güçleri müşâhede ettik!.." şeklindeki itirafı 

da bu gerçeği sergilemektedir. 

Hiç şüphesiz ki bu, askerin yüksek mâneviyatı karşısında Cenâb-ı Hakk'ın bir lutfu idi. 

Âyet-i kerîmede buyurulan: 

"Attığın zaman sen atmadın, Allâh attı..." sırrının sayısız tecellîlerinden biriydi. 

Bu ilâhî yardımı hissedip dile getirenlerden biri de Churcill'dir. Churcill, muhârebe 

sonrası niçin mağlûb olduğu sebebiyle muhâkeme edilirken itâb edici ağır suâller 

karşısında iyice darlandığı bir sırada mahkeme hey'etine şöyle haykırmıştır: 

"Anlamıyor musunuz, biz Çanakkale'de Türkler'le değil, Allâh ile harbettik!.. Tabiî ki 

yenildik..." 

Bu da gösteriyor ki, Çanakkale'yi ölümsüzleştiren rûha sahip olan kahraman ordumuz, 

Allâh'ın yardımına mazhar olacak bir ilâhî gönül taşıyordu.  

Kumandanından erine kadar bütün bir ordu, fedâkârlık toprağında ekilmiş tohumlar 

gibiydi ki, o tohumlar kanlarla sulanıyordu. Zira biliyorlardı ki, nihayetinde bu 

dünyanın da sonu gelecektir, bu dünyaya tapanların da... O âlemdekiler ise, 

ölümsüzdür. Bunun için onlar ölümsüz, yâni ebedî olanı seçtiler. Böylece Çanakkale'de 

sâdece kahramanlık ve cesâret destânı değil, aynı zamanda sâhip olunan yüksek mânevî 

seviyenin bereketiyle bir fazîlet destanı yazıldı. Kahraman erler daha muhârebeye 

girmeden, onun zafer müjdeleriyle dolu rüyalarını gördüler ve bunları gerçeğe inkılâp 

ettirdiler. Onlar o gün Allâh'ın lutfuna erdi ve ferahladılar. Tarih; din ve vatan 

uğrundaki fedâkârlığı onlardan öğrendi. Çünkü onlar, Hazret-i Mevlânâ'nın: 

"Ey bülbül! Git de aşkı pervaneden öğren. Kendini alevin içine attı, yandı. Sevgilisi uğruna 

can verdi, sesi çıkmadı." diye tarif ettiği pervaneden daha fedâkâr idiler. 

Zîrâ gönüllerinde canlarından daha aziz bir vatan sevgisi vardı. İşte bu sevgiyi 

aksettiren eşsiz bir tablo: 

18 Mart 1915 Deniz Harekâtı'nda üstün başarılar gösteren Hasan-Mevkuf Batarya 

Kumandanı Yüzbaşı Hasan Bey'in kızı dünyaya gelmişti. İstanbul'dan Çanakkale 

Müstahkem Mevkii Komutanlığına telgraf çekildi. Bu telgrafı alan Cevat Paşa atı ile 

bataryaya geldi ve Yüzbaşı Hasan Bey'e: 

"-Evlâdım Hasan, bir kızın dünyaya geldi; Allah bağışlasın, izinlisin." dedi. 

Hasan Bey'in verdiği cevap erinden kumandanına kadar Çanakkale muhariplerinin 

gönül dünyalarını aksettirmeye kâfî bir fedâkârlık ve feragat ile doluydu: 

"-Kumandanım! Vatan daha mukaddes, gidemem. Bildirebilirseniz, ismini Dîdar 

koysunlar!.." 



O gece bütün batarya ile birlikte Yüzbaşı Hasan Bey de şehid olanlar arasındaydı. 

Gözlerini, yeni doğan kızını bir kere bile göremeden bu dünyaya yummuş, elini ona 

sallayamadan elvedâ demişti... 

Zîrâ sevginin en tabiî neticesi fedâkârlıktır. Seven, sevdiğine karşı, sevgisi ölçüsünde 

fedâkârlık yapmayı zevk ve vazîfe olarak telâkkî eder. Bu, âşığın mâşûkuna can 

vermesine kadar dayanır. Can ve malın Allâh yolunda, vatan ve millet uğrunda fedâ 

edilebilmesi de, kulun Rabb'ine karşı muhabbetinin en güzel bir tezâhürüdür. Bunun 

içindir ki Allâh Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem-: 

"Vatan sevgisi îmândandır..." buyurmuşlardır. 

Bir şeyin ne kadar sevildiği ise, gerektiğinde onun için yapılabilen fedâkârlık ve göze 

alınabilen risk ile ölçülür. Bu bakımdan Çanakkale'de yaşananlar, her yönüyle 

müstesnâ bir vatan sevgisinin en canlı tezâhürlerini sergilemiştir. Her yiğit: 

Toprak, alın teriyle gülistan olur, civan, 

Candır sonunda bağrına en makbul armağan!.. 

terennümüyle fedâ-yı cân eylemiş ve böylece "Çanakkale Geçilmez" yazısı, 250 bin 

îmanlı vatan evlâdının, şehâdet şerbetini içmesi netîcesinde gerçekleşmiştir. 

Gerçekten her asker, Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-'in mübarek 

lisanından dökülen: 

"Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri 

dönmeyi arzu etmez. Sadece şehid, gördüğü aşırı itibar ve ikrâm sebebiyle tekrar dünyaya 

dönmeyi ve on defa şehid olmayı ister." (Buhari, Cihad, 21) 

"Sizden biriniz karıncanın ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehid olan kimse de 

ölümden ancak o kadar acı duyar." (Tirmizî, Fezâilü'l-Cihad, 26) 

"Şehidliği gönülden arzu eden bir kimse, şehid olmasa bile sevabına nail olur." (Müslim, 

İmare 156)  

müjdeleriyle yoğrulmuş olarak müstesnâ bir şehidlik aşkıyla doluydu. Şehid olabilmek 

büyük bir sevdâ hâlinde idi. Sedye ile götürülen yaralı bir askerin, kumandanın 

yanından geçerken üzüntüyle: 

"Şehit olamadım paşam!" diyerek hüznünü dile getirmesi, bu sevdânın en müşahhas bir 

misâlidir. 

Zîrâ şehidlik, Allâh'ın, kullara hitaben buyurduğu «gel» fermanının en güzelidir ve 

şehidler de, bu dâvete en önde koşmak kendilerine nasîb olan bahtiyarlardır. Bu dâvet 

ile alâkalı olarak Hazret-i Mevlânâ ne güzel buyurur: 

"Mademki Cenab-ı Hakk seni istiyor, başını ayak yap da koş! Onun gel demesi, insana 

yücelikler verir. Manevî sarhoşluk verir, neler neler bağışlar, yaygılar yayar, sofralar 

kurar." 



Bu davete koşmuş olan şühedâya verilen ilk mükâfat, hiç şüphesiz ki şu âyet-i 

kerîmedir: 

"Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; hayır, onlar diridirler. Rabbleri katında 

rızıklanmaktadırlar..." (Âl-i İmran 169) 

Bu ilâhî hakîkat dolayısıyladır ki, Allâh yolunda öldürülenlere «ölü» denmemiş, «şehid» 

denmiştir. Şehid kelimesinin şâhid mânâsı da vardır. Bu sebeple müfessirler, onların 

şehid oldukları an ruhlarının cennete vardığı ve oradaki nimetleri gördüğünü de bayan 

ederler. Diğer mü'minlerin ruhları ise, cenneti kıyamette göreceklerdir. 

Şehidlik yolunda ashâbın, evliyâullâhın, Fâtihlerin velhâsıl yüreği îmân dolu 

cengâverlerin hayatları, ümmete tam bir mücâhede örneğidir. Zîrâ onlar, din yolunda, 

vatan uğrunda fazilet duygusuyla canlarını ve mallarını fedâkarâne harcamaktan aslâ 

kaçınmamışlar ve şehidliği, "vuslat" olarak kabul etmişlerdir. O tâlihli kullar için âyet-i 

kerîmede: 

"Allâh mü'minlerden mallarını ve canlarını kendilerine (verilecek) cennet karşılığında 

satın almıştır..." (et-Tevbe, 111) buyurulmaktadır. 

Bu bakımdan Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, «Hayırlı insan kimdir?" 

suâline şöyle cevap buyurmuşlardır:  

"_Canını ve malını Allâh yolunda bezleden (cömertçe veren)!" 

İşte cihan tarihinin en azametli harplerinden biri olan Çanakkale muhârebeleri de, 

düşmanın misilsiz maddî gücüne rağmen îmân gücünün, Hakk yolunda maldan ve 

candan fedâkarlığın, kâbına varılmaz zaferlerine sadece bir misâldir. Fuzûlî'nin dilinde: 

Cânı cânân dilemiş vermemek olmaz ey dil, 

Ne nizâ eyleyelim, ol ne senindir, ne benim!.. 

şeklinde yer alan ifadeler, Çanakkale'de müşahhas bir surette sergileniyordu.  

Kahraman Mehmetçiklerden Hasan'ın saçlarını kınalayarak Çanakkale'ye gönderen 

annesi, ona yazdığı mektubunda: 

"Oğlum! Sen bu âilenin seçilmiş kurbanısın. Bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar 

kınalanır, ben de seni evlâtlarım arasından vatana kurban olarak adadım. Onun için 

saçlarını kınaladım. Seni melekler şimdiden rahmetle anacaktır." diyordu. 

Orada her nefer, ölümü dost edinmişti. Ve ölüm de onların karşısına bir dost olarak 

çıktı. Ölümleri, kendi gönüllerindeki güllerin renginde oldu, yâni şehadet gülünün 

renginde... Şu hâdise, ne kadar ibretlidir:  

Çanakkale'de Anzak kolordu kuvvetlerine karşı koyan 27. Alay ile birliklerine takviye 

olarak gelen 57. Alay'ın iki taburu da şehit olmuş, ancak taarruz hâlinde olan Anzak 

kuvvetlerini durdurmuşlardı. Çarpışmalar, siper muharebelerine dönüşmüştü. 

Muharebe bu minvalde devam ederken gece bastırdı. Son kalan tabur ile ertesi sabah 



için hücum emrini alan 57. Alay kumandanı şu anda mezarının bulunduğu Bombasırtı 

güney eteklerinden aşağıya baktığında o sisli nisan sabahı arazide yayılmış küme küme 

beyazlıklar gördü ve tabur kumandanını çağırıp sordu: 

"-Bunlar nedir, evlâdım?" 

"-Kumandanım! Onlar fecre az bir zaman kala emriniz ile hücuma geçecek olan 

erlerimizin iç çamaşırlarıdır." 

Her bir vatan evlâdı şehit olmak için yıkanmış, temiz çamaşırlarını giymişti... İşte 

şehidliğe böylesine hazırlanıp vatana fedâ olan bu temiz yiğitlerdir ki, Çanakkale 

Karma Kolordu İngiliz Kumandanı General William Birdword'a:  

"Türk askeri kadar vatanı için gözünü kırpmadan ölen, savaş anında müthiş bir cesaretle 

fırtınalar estiren, yaralı düşmanını sırtında taşıyarak onu ölümden kurtaran bir asker 

yeryüzünde görülmemiştir." dedirtmişlerdir. 

Türk askerinin oradaki başarısının sırrı buydu. Böylece her yiğit asker, ruhunu saran 

sevdâ hâlindeki şehidlik aşkı ile düşman karşısında aşılmaz bir sebâtkârlık duvarı 

oluşturuyordu. Bu hâl üzerine acze düşen Sir Coben Korbet diyor ki: 

"Çanakkale'de bizim gemi ateşlerimizde büyük kayıplara uğrayan birlikler Türk olmasaydı 

yerlerinde kalamazlardı. Hâlbuki Türkler, bütün muharebe süresince yerlerinden 

ayrılmadılar. Gösterdiğimiz bütün itiyat ve basiretlere rağmen baş döndürücü bir 

muzafferiyet kazandılar." 

Bu muzafferiyetin bir sırrı da, erden kumandana her gönlün, hattâ bütün bir milletin 

Çanakkale'de yekvücud olması, birlik, beraberlik hâlinde bölünmez bir bütün 

oluşturmasıydı. «Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!» rûhunun 

yaşanmasıydı. Yâni Çanakkale'de düşmanı, Mehmetçiğin şahsında bir milletin yüreği 

karşıladı. Zîrâ üzerlerine gelen sayısız ve muhtelif düşman ancak böyle bertaraf 

edilebilirdi. Karşılarında kimisi aldatılmış birçok milletten müteşekkil büyük bir kitle 

vardı.  

Çarpışmaların yükünü Fransızlar, Senegallilere; İngilizler ise kendi emelleri uğruna 

aldattıkları dominyon askerlerine ve Hintlilere yüklemişlerdi. Bunun yanında rakip 

saflarda destek olarak yer alanlar da az değildi. Bunların içinde yer alan Yahudilerden 

Hamilton şöyle bahseder: 

"Yahudi gazeteciler bizim davamıza renk katıyor, Yahudi bankerler de kesemize para 

yağdırıyordu." 

Merhum Âkif, bu topyekun bir haçlı saldırısı hâlinde cereyan eden düşman hücûmu 

neticesinde yaşanan Çanakkale'deki manzarayı ne kadar canlı ve müşahhas bir şekilde 

tasvir eder: 

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer, 

Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. 



....... 

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, 

O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer... 

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 

Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak... 

Böyle bir manzaraya sahne olan Çanakkale, İslâm'ın son karakolu idi. Onun için bütün 

bir millet o hudutta nöbet tutan erler hâlinde orada göğüslerini siper yaptı. Her neferi 

ayrı bir müjdenin kucakladığı Çanakkale, bilhassa: 

"Hudutta Allah yolunda nöbet tutanlar dışında her ölenin ameli sona erdirilir. Hudutta 

nöbet tutarken ölenin yaptığı amellerin sevabı ise kıyamet gününe kadar artarak devam 

eder, kabirdeki imtihanda da emniyet içinde olur." (Tirmizî, Fezâilü'l-Cihâd 2) hadîs-i 

şerîfinin tecellî yeri oldu. 

Muharebeler, çoğu kere hudutlarda cereyan ettiği için hudutları beklemek ve oralarda 

nöbet tutmak en mukaddes vazifelerden biri olup sulh zamanı da olsa askerlik vazifesi 

İslâm nazarında cihad sayılmıştır. Nitekim bir başka hadîs-i şerîfte de şöyle buyurulur: 

"Allâh yolunda bir gün hudut nöbeti tutmak, dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden 

daha hayırlıdır." (Buhari, Cihad 6) 

Vatan müdafaasından maksat, sadece sahip olunan toprakları korumak değildir. Bunun 

arka plânındaki asıl gâye, o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, 

ırz ve namusunu korumak ve milletin fertlerini hürriyet içinde yaşatmaktır. Tabiî ki bu 

da bir vatan coğrafyası üzerinde mümkün olacağından bu gâye, vatan müdafaası olarak 

sembolize edilmiştir. 

Onun için bir kimse askerlik vazifesi yaparken vazife başında ölürse, o şehid olarak 

Rabbine kavuşur. Şehidin amel defteri kapanmaz ve dünyada işlediği güzel ve hayırlı 

işlerin sevabı da kıyamete kadar devam eder. Şehid, kabirde meleklerin suallerinden ve 

kabir azabından muaf tutulur. Ancak bunda sıhhatli bir îmâna ve cihad şuuruna sahip 

olmak zarûreti vardır. Bu sebeple bütün hadîs-i şerîflerde "Allâh yolunda" kaydı 

vardır. 

Bu itibarla Çanakkale, Türk çocuğuna îmân idealinin tâlimgâhı olmuştur. Gâzîlik ve 

şehidlik bu millet için ziyâfetti. Ölmek, şehidliğin seâdeti, yaşamak ise gâzîliğin şerefi idi. 

***** 

İngiliz Generali Aspinal Oglander diyor ki: 

"Türk askerlerinin savaş içinde haiz olduğu yüksek niteliklerinin önceden lâyıkıyla 

bilinmemesi İngilizler için felâket olmuştur. Türk askerinin ne yaman bir muharip 

olduğunu İngilizler, kendileri ile dövüştükten sonra anlamışlardır."  



İngiliz Generali Maude de şöyle der: 

"Başka millet askerlerinin artık savaşı kaybettik, yenildik diye silâhını bırakıp savaştan 

vazgeçtiği hâllerde Türkler için ise savaş yeniden başlamıştır." 

Çanakkale'de şanlı Mehmetçiğin fazîleti elbette bunlardan ibaret değildir. O, 

başkalarının normal zamanlarda bile gösteremediği şefkat ve merhameti harp 

sahasında düşmanına dahi gösterebilecek bir olgunluk içindeydi. 

Ünlü Fransız yazarı Pierre Loti Çanakkale savaşıyla ilgili olarak kaydettiği ve bugün 

Fransız hükûmetinin herhâlde okumaya fırsat bulamadığı veya tarihteki nice yaptığımız 

iyilik ve yardımlarda olduğu gibi gerçeği görmezden geldiği şu hatıra pek calib-i 

dikkattir: 

18 Mart'ta batan Fransız gemilerinden 20 kişilik bir denizci sâhile çıkmaya muvaffak 

oldular, ama karaya ayak bastıkları anda Türk askerlerini de karşılarında buldular. 

Ben bu gruptan Teğmen Andre Lemoine ile daha sonra Paris'te karşılaştım. Bana 

dikkat çekici şu hikâyesini anlattı: 

"Sahile çıktığımız vakit bitkindik. Bir taraftan üzerimizden akıp geçen mermiler, diğer 

yandan mayınlar... Korkulmayacak gibi değildi. Üstelik şimdi kızgın düşmanla da 

karşılaşmıştık. Bizi aldılar, ilerideki tepenin hemen ardındaki bir kulübeye götürdüler... 

İçlerinde subay yoktu... Üzerimizdeki ıslak elbiseleri çıkardık. Bize kaputlarını 

verdiler... Sobanın başında ısındık. Az bir zaman sonra ekmek ve azık getirdiler. 

Kendilerinin tayınları olduğu belliydi. Karşılıklı yedik... Çorba ikram ettiler... Düşman 

değil, müşfik kurtarıcılar gibi davranıyorlardı. Daha sonra bizi aldılar ve Tekirdağ'a 

götürdüler. Türklerin bu büyüklüklerini unutamam." 

Bu ifadeler, Mehmetçiğin, hadîs-i şerîfte buyurulan: 

"İnsanların en üstünü Allâh yolunda canıyla ve malıyla cihâd eden kimsedir..." (Buhari, 

Cihad 2) şeklindeki peygamberî tarifi ne kadar güzel gerçekleştirdiklerinin bir 

nişanesidir. 

Bu güzel ve ulvî davranışlar, düşmanlarımızı bile hayran bırakmış ve sonradan 

içlerinden Ömer nâmını alan Anzaklı gibi müslüman olanlar dahi olmuştur. 

***** 

Bütün bu hakîkatler çerçevesinde merhum Âkif de, Çanakkale'de her bakımdan şerefli 

ve asil bir muharebe sergileyen kahraman ordumuzda şehid düşen yiğitler hakkında 

şunları söylemekten kendini alamaz: 

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, 

Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

"Gömelim gel seni târihe" desem sığmazsın! 



Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 

Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan, 

Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına, 

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem, 

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem, 

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.. 

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, 

Sana âğûşunu açmış, duruyor Peygamber... 

İşte böyle bir iklîm içerisinde Çanakkale, cengâver ve yiğit askerimizin canları 

mukâbilinde bize sundukları müstesnâ bir mîrastır. Çanakkale'de şehîd olan babaların 

rûhu, sanki İstiklâl Harbi'nde şehîd olacak evladlarına mukaddes bir vasıyet 

bırakıyordu. İşte bugün biz, bu mîrâsın vârisleriyiz. Ancak bu mirasa sahip çıkarken 

bir yandan Âkif'in: 

Zannetme ki ecdadın asırlarca uyurdu, 

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 

Üç kıt'ada yer yer kanayan izleri şâhid, 

Dinlenmedi bir gün o büyük şanlı mücâhid!.. 

mısralarına kulak vermeli, diğer yandan da Alman Profesör Neumark'ın şu sözlerine 

dikkat etmeliyiz: 

"-Çok samimî itiraf edeyim ki, Avrupalılar, Türkleri sevmez. Kilisenin Türk ve İslâm 

düşmanlığı Hristiyanların hücrelerine sinmiştir. Çünkü sizler en az 400 sene sırtımızda ve 

ensemizde at koşturdunuz. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslâmiyet uğruna her şeyini feda 

etmeseydiler, İslâmiyet bugün belki sadece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki, 

Vahhabiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığının adamlarıdır. Batı her yerde 

İslâmiyet'i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet'i devam ettirdi. Onun 

için faraza lâiklik şöyle dursun, Hristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam 

ederler. Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Tarihten Türk 

çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin 

yeniden yazılması gerekir. Ve sizler gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'nın refahı 

ve medeniyeti yıkılır. Bu bakımdan sizi silâh ile yenemeyenler, sizleri kendilerine 

benzeterek hakimiyet sağlamaya çalışıyorlar..." 

***** 

Bilmelidir ki, mâzinin bittiği yerde, millet biter, insan biter, iz'an biter, nihâyet bulur. 

Millet, târihinden ibârettir. Onu târihinden sıyırırsanız, geriye insan sürüsü kalır. 

Mâzinin devrettiği unsurların zenginliği nisbetinde yeni eserler ve yeni nesiller canlı ve 

devamlı olur. Milletlerin bekâsı, hassas, duygulu ve seviye kazanmış bir kalbe sâhip olan 

nesiller yetiştirmekle mümkündür. Çocuklarına, Çanakkale destânını ninni yapan nesil, 

îmânının, milletinin ve bütün maddî ve mânevî değerlerin sâhibi olacaktır.  

Nasıl ki Alparslan'ı Allâh'a kavuşturan bir Malazgirt, Kılıçarslan'ın binbir gazâsına 

ninni söyleyen Anadolu ovaları, ecdâdın kemikleri ile vatan hudutlarının çizildiği 



Çanakkale inkâr ve imhâ edilemezse, bu zaferleri bahşeden ve onlarla hayat bulan millî 

mukaddesât da yok edilemez. Millî vicdan, imhâ edilemez. Bu vicdânın sâhibi, hakkın 

sâhibidir. Muhâtaralar da onu güçlendirir.  

***** 

Elhâsıl Çanakkale çerçevesinde söylemeye çalıştıklarımız hususunda son sözü istiklâl 

şairi merhum Âkif'in şu mânâlı ifadelerine bırakıyoruz: 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, 

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı, 

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı!.. 

......... 

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, 

Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. 

Hakk'ın bu velî kulları taş türbeye girmez, 

Gufrâna bürünmüş, yalınız Fâtiha bekler!.. 

Yâ Rabbî! Bizleri o şanlı ecdâda lâyık bir nesil eyle! Bu mukaddes vatanı düşman 

ayakları altında çiğnetme! Milletçe birlik ve beraberlik hâlinde senin rızânı yaşamaya 

cümlemizi muvaffak kıl!..  

Âmîn!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezarlıklar Müdürü Seyid Ahmed Olgun'la Sohbet... "Son Durağın Eşiğinde"  

Altınoluk: İ. B. Ş. B Mezarlıklar Müdürlüğü-nün hizmet çerçevesini tanıyarak başlayalım 

sohbetimize. 

Seyid Ahmet Olgun: Mezarlıklar Müdürlüğü'nün hizmet çerçevesi: 

Teşkilâtı içindeki kuruluşlarıyla hastâne ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk 

edilen cenâzelerin ve gömme izni belgesiyle başvuran vatandaşların cenâzelerini her yıl 

Büyükşehir Belediye Meclisince tespit edilen târife üzerinden kaldırılmasını sağlamak, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisinde bulunan halkımıza hizmet vermek, 

Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yeri tahsis etmek, mezar üstü yapı inşaatlarına 

ruhsat vermek, bunlara âit ücretleri tahsîl etmek, defter kayıtlarını tutmak, 

şehirlerarası cenâze nakilleri yapmak, yeni mezarlık alanları tahsîs ederek hizmete 

açmak, özel mezarlıkların açılmasını yasalar çerçevesinde teşvîk etmek, fakir ve 

kimsesiz cenâzeleri ücretsiz defnetmek, Müdürlüğümüzün başlıca görevleridir.  

Müdürlüğümüz, ilimiz dâhilinde 5 Bölge Müdür Yardımcılığı, 11 Cenâze İşleri Şeflikleri 

ile hizmet vermektedir.  

Altınoluk: Siz neler yaptınız? 

Olgun: Belediyemiz ilgili birimleri ve Müdürlüğümüz bünyesinde ihâle yöntemiyle 

mezarlıkların, çevre duvarlarının yapılması, mezarlıkların temizliği, ağaçlandırılması, 

cenâze kazı-gömüsünün müteahhid firmalara yaptırılması, Kartal-Soğanlıkta 2000 yılı 

başında Anadolu 2. Bölge Müdür Yardımcılığının açılması, personelin çeşitli konularda 

hizmet içi eğitim görmesinin sağlanması gibi hizmetleri yürütmektedir. 

-Yeni mezarlık alanlarının açılması 

-Mezarlıkların aydınlatılması 

-Özel Güvenlik birimi oluşturulması 

-Örnek mezarlıklar yapılması 

-Tarihî mezar taşlarının okutulması, ana girişte Türkçe ve İngilizce olarak dijital 

levhada gösterilmesi 

-Temizlik ihâlesi 

-Bayramlarda vatandaşlara 5000 adet gül fidanı ve 5000 adet taflan bitkisinin mezar 

üstüne dikilmek üzere ücretsiz verilmesi 

-Hizmet içi eğitim semineri 

-Perşembe günleri hatim ve duâsı 

-Cuma günleri Yâsin-i Şerîf 



-Arefe ve Bayram günleri sesli yayın okutulması 

-Uyarıcı levhalar 

-Web sayfası 

-İnternet ağı 

-Görsel arşive geçilmesi 

-İhata duvarlarının tamamlanması 

-Şehrin akciğerleri olan mezarlıkların ağaçlandırılması 

-İç taraflardaki asfalt ve yolların yapımı 

-Şehirler arası ve uluslar arası hizmetler 

-Seyyar gasilhâne 

-4 adet 20 kişilik Minibüs şehirler arası 

-Ayın en başarılı personeli 

-Personel sportif faâliyetleri 

Altınoluk: Mezarlıklar inanç gruplarına göre ayrılıyor sanıyoruz. Hangi inanç grupları var 

mezarlıkları bulunan İstanbul'da? 

Olgun: İnanç grupları Ekalliyet mezarlıklarına kendi dînî inançlarına göre 

cemaatlerince defnedilmekte, yer tahsîsi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. İstanbul'da 

148 adet Müslüman, 47 adet de ekalliyet mezarlık alanı bulunmaktadır. 

Altınoluk: Sizin herbirine yönelik hizmetiniz var mı? 

Olgun: Genellikle ekli listede isimleri belirtilen ekalliyet mezarlık alanları cemaatlerin 

kurdukları vakıf veya cemiyetlerle bakımı, temizliği, cenâzenin kendi inançlarına göre 

gömülmesi işini yapmaktadır. Ancak talepleri hâlinde mezarlığın ağaçlandırılması, 

duvarlarının yapılması gibi hizmetler Müdürlüğümüzce verilmektedir. 

Altınoluk: Mezarlıkların inanç gruplarına göre ayrılması ne anlama geliyor olabilir? 

Olgun: Herkes kendi kalbî yapısına ve zihnî durumuna uygun insanlarla bir arada 

olmak ister. Bir başka ifâdeyle bu, dünya hayatında aynı yolun yolcusu olanların, 

mezarlıklarda da birlikteliğinin devam etmesidir. Mezarlıklardaki ayırım ise, cenâze 

yakınlarının ve ölülerin inançlarına saygının tabiî bir netîcesidir. Dünyada mevcûd olan 

inanç çeşitliliği, mezarlıklara bu şekilde yansıyor. 

Altınoluk: Tarihi mezarlıkların mezar taşlarının korunması diye bir sorun var. Onunla da 

siz ilgileniyorsunuz? Nedir şu andaki durum? 



Olgun: Tarihi mezarlıkların mezar taşları, mevcut hâli ile olduğu gibi korunmaktadır. 

Bu taşların bakımı, onarımı gibi işlemler Anıtlar Yüksek Kurulu kararına göre özel 

deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Anıtlar Yüksek Kurulu şu anda 

tarihî taşlara Müdürlüğümüzün müdahalesine izin vermemektedir. 

Altınoluk: Burada önemli bir hizmeti yaptığınızı düşünüyor olmalısınız?Nedir önemli 

bulduğunuz şey. 

Olgun: Bize gelen insanlar gönlü kırık, boynu bükük ve buğulu gözlerle geliyorlar. O 

hâlde bu acılı insanların acılarını nasıl teskin edebiliriz? Onların işlemlerini bir an önce 

bitirip rahatlatmak bizim temel ilkemiz olmuştur. Bunun için haftalık yöneticiler 

toplantısı, aylık bölge personel toplantıları yaparak hassas duygular içerisinde gelen 

insanlarımıza hiçbir ayırım yapmaksızın daha iyi ve daha güzel hizmetler yapmayı 

prensip edindik. 

Altınoluk: Kabristan sorunu var mı İstanbul'un? 

Olgun: İstanbul'un Avrupa yakasında (Beyoğlu, İstanbul 1. ve İstanbul 2. Bölgelerinde) 

mezarlık alanı sıkıntısı var. Sıkıntının giderilmesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul 

içerisinde yer alan eski mezarlıklarda açıktan gömü için hemen hemen yer kalmadı. 

Ancak aile kabirlerine ve üzerine ikinci gömüye müsaade edilmektedir. 

Altınoluk: Size göre yerin altı mı zengin insani bakımdan yerin üstü mü? 

Olgun: Kabristanlar, yüzyılların doymaz bir iştihayla biriktirdiği, fânî hayatlarını 

tüketen ana-baba, çoluk-çocuk, sevgili, hısım, akrabâ, dost ve arkadaş adresleriyle 

doludur. Bu bakımdan yerin altının daha zengin olduğu söylenebilir. Bizler de bu 

sebeple, kabristanda görev yapan özellikle korucu ve bekçi personelimize, bekledikleri 

bu insanların içinde hayatta iken çok önemli maddi ve manevi hizmetler yaparak vefât 

eden nice kıymetli şahsiyetlerin bulunduğunu, onların aziz hâtıralarına hürmette kusûr 

etmemelerini sık sık hatırlatıyoruz. 

Altınoluk: Bu göreve başladığınızdan bu yana kendinizde ne tür değişiklikler 

gözlemliyorsunuz? 

Olgun: Ecdadımız, mezarlıklarını şehir içine yapmakla, gelen geçenlerin Fatiha 

okumasını ve ölümden ibret almasını düşünmüştür. Ayrıca kabristanlara her mevsim 

yeşil kalarak ebedî hayâtı temsîl eden selvi ağaçları dikmişlerdir. Sarayların önlerine ise 

heybetli çınar ağaçları dikmişlerdir ki hem devlet ve ihtişamı, hem de güz mevsiminde 

yapraklarını dökmesinden dolayı bir zaman gelip bu saltanatın ölümle son bulacağını 

hatırlatsın. Biz de bulunduğumuz bu son durak kapısında, her an acılarla gelen 

insanların acısını yüreğimizde hissediyor, acılarını gidermek için tedbirler almaya 

çalışıyoruz. Tabiî ki şâhid olduğumuz bu manzaralar, bizim de ölümden ibret almamıza, 

fânî dünyanın geçici olduğunun şuurunda bulunmamıza vesîle oluyor. 

Altınoluk: Burada iki farklı dünyanın kesişme noktasında ya da kıysıında bulunmaknasıl 

bir duygu veriyor? 

Olgun: Ölümün bilinen bir dili yoktur. Ancak ölümdeki derin sessizlik, kendinde çok 

dehşetli mânâlar gömmüştür. Nitekim Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: 



"Size iki nasihatçi bıraktım. Biri susar, diğeri konuşur. Susan nasihatçi ölüm, konuşan 

ise Kur'an-ı Kerim'dir." buyurur. Bu sebeple burada ölümler bize sessiz ve kelimesiz 

dersler olmuştur. Tabiî bu duygu daha fazla ibadet ve insanımıza daha fazla hizmet 

etmek gücünü bize vermektedir. 

Altınoluk: Burada durunca dünya nasıl görünüyor gözünüze, öte dünya nasıl görünüyor? 

Olgun: Bu önemli göreve atandığımda, Muhterem Osman TOPBAŞ Beyefendi; 

"Hocam, personeliniz ile yaptığınız motivasyon toplantılarında vazifelerinin toptancı 

halinde portakal sandıkları yahut muz sandıkları paketlemek olmayıp, bizim gibi bir 

insanı öteki dünyaya yolcu ettiğimiz hissini hiçbir zaman unutmama telkinini sıkça dile 

getirelim." demişlerdi. Ayrıca dünya üzerinde bastığımız herhangi bir toprak parçası 

üzerinden kimbilir kaç kişinin geçtiğini fakat onların bugün nerede olduklarını, 

vücudumuzda her an kaç bin hücrenin doğup öldüğünü, sanki bir tarafıyla doğumevi, 

bir tarafıyla mezarlığı andırdığını ifade etmişlerdi. Kısacası; dünyanın, aldatıcı bir 

serap, ahıretinse ölümsüz bir hayat olduğunu, ölümün kişinin husûsî kıyameti olduğunu 

ve kıyametimizden evvel uyanarak nedâmete uğramaktan kurtulmamız gerektiğini, zira 

her fânînin meçhul bir zaman ve mekanda Azrail ile mutlaka karşılaşacağını ifade 

etmişlerdir. 

Altınoluk: Gidenler var, onları o dünyanın kapısına kadar götürüp dönenler var. Nasıl 

tanımlıyorsunuz bu rolleri? 

Olgun: Gidenler dönüşlerini biz ise hem gidiş hem de dönüşümüzü bekliyoruz. Diğer bir 

tarif ile biz, bu dünyadan ahirete gidenlere tâbir câizse vize veriyoruz. Bu iznin süresini 

de ancak âlemlerin Rabbi Allâh bilir. Yani hepsi kader-i ilâhî, hiç bir kimse Allâh -celle 

celâlühû-'nun tasarrufunun dışında kalamaz. Ölmekten ve dirilmekten kurtulamaz. 

Kâinatta tesadüf diye bir şey yoktur. Her an binlerce insanın dünyaya ithalâtı, binlerce 

insanın dünyadan ihracâtı oluyor. Her an bir çok insan suda boğulurken birçok insan 

da suya hasret kalıyor. Yani sarayda da samanlıkta da olsa zaman erimektedir. Son 

durak olan kabir, geleni de getireni de velhasıl herkesi beklemektedir. Bu büyük gerçeği 

Yahya Kemal ne güzel ifâde etmiştir: 

"Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 

Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan... 

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli... 

..... 

Bîçâre gönüller ne giden son gemidir bu, 

Hicranlı hayatın ne de son mâtemidir bu..." 

Altınoluk: Sormak isteseniz ve sorabilseniz, nler sorardınız konuşmak istediğiniz şu suskun 

dünyanın sakinlerine? 



Olgun: Sekerât-ı mevt hâlindeki bir amcaya: 

"_Amca, 65 yıllık dünya hayatında yapmak istediklerinizi yapabildiniz mi? İşlerinizi 

tamamlayabildiniz mi?" denildiğinde: 

"_Evlâdım, daha başlayamadım bile..." demiştir.  

Bizim yolcularımız lisân-ı hâl ile bizlere birbirimizi sevmeyi, hoşgörülü olmayı, 

paylaşmayı, insan kalbi kırmamayı ve fânî hayatımızda hiçbir kötülük yapmamayı 

öğütlüyor. Aslında hepimizin sormak istediklerini yine en güzel kabristanlar haber 

vermektedir. Nitekim Yunus Emre ne güzel söyler: 

Yalancı dünyaya konup göçenler,  

Ne söylerler ne bir haber verirler. 

Üzerinde türlü otlar bitenler,  

Ne söylerler ne bir haber verirler. 

..... 

Ana rahminden geldik pazara 

Bir kefen aldık döndük mezara. 

 

Altınoluk: Fakirliğin ve zenginliğin eşitlendiği bir dünyanın eşiğinde sizin hizmetlerinizde 

bir farklılaşmaya yol açıyor mu? 

Olgun: Her gün 120-150 civarında insan yolcu ediyoruz. Hakikî seyahat biletleri kesilen 

bu insanlar, hepimizi daha şefkatli, daha müşfik ve özverili olmaya dâvet ediyor. 

Hadis-i şerîfte buyurulur:  

"Kabre giren bataklığa düşen insan gibidir, imdat bekler." 

Üç şey ölüyü tâkip eder. Birisi kendisiyle birlikte kalır. Diğer ikisi kabirden geri döner. 

Amel-i sâlih kalır, ailesi ve malı geri döner. 

Bunun için durmaya dinlenmeye hakkımız yok, çünkü zaman yok, süre az... "At ölür 

semeri kalır, insan ölür eseri kalır." demişler. Gidene değil, ardında hayırlı bir iz 

bırakmayana ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. 

Altınoluk: Ölüm sizin için de ürpertici bir hadise mi? 

Olgun: Ölüm bir ibrettir, en büyük nasihattir, Peygamberimiz -aleyhissalâtü vesselâm-, 

bir hadis-i şeriflerinde: 



"Bütün dünyevî zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayın!" buyurmaktadır. 

Ayet-i kerîmede de: 

"O gün (kıyâmet günü) insan; kaçacak yer neresi? der." buyuruluyor. 

Düşünülmelidir ki, ne dünyada ölümden kaçacak bir zaman ve mekan, ne de kabirde 

tekrar geriye dönecek bir imkan vardır. Ölüm, kendisine hazırlanmaksızın ve 

vurdumduymazca yaşanan bir ömrün ardından geliyorsa onun ürkütücü ağırlığını 

kelimelerin zayıf omuzları taşıyamaz! Ancak ölüm gerçeğini ve onun telkîn ettiği ibret 

ve hikmeti kavrayarak hayatını tanzîm eden, dünyâ hayâtı kadar sonrasını da 

düşünenler için, ölümün çehresi elbette daha başka görünecektir. Yâni herkes ölüm 

aynasında kendisini görecektir. 

Altınoluk: Günlük tutuyor musunuz?Burada, günlünüzüze kaydedilecek ilginç 

gözlemleriniz oluyor mu?Birisini anlatmanız mümkün mü? 

Olgun: Geçen yıl vefât eden 

İstanbul Merkez Vâizi 

Timurtaş Hocaefendi için 

kardeşi Mehmed Uçar, üç yıl 

önce Topkapı Bölge Müdür 

Yardımcılığı'mıza müracaat 

eder. Ağabeyisi için Topkapı 

Kozlu Mezarlığı'ndan bir 

kişilik mezar yeri satın 

almak ister. Görevliler, fiyat 

târifesini gösterdiklerinde 

Mehmed Bey, konuyu 

ağabeyisiyle istişâre 

edeceklerini ve daha sonra 

geleceklerini bildirir. 

Timurtaş Uçar Hocaefendi 

memur olduğunu ve fiyatın 

yüksek olduğunu belirterek 

yeri almaktan vazgeçmiştir. 

Üç yıl sonra vefât ettiğinde 

aynı yere bilâ-bedel 

defnedilmiştir. 



 

 

 

Filistinli Çocuğum  

Filistinde doğdum taşla tanıştım  

Taş atmakta akranımla yarıştım  

Yaş oniki ben Rabbime kavuştum  

Ben bir filistinli çocuğum  

Televizyon haber yaptı cihana  

Sorun müslümana hep kimden yana  

Dedem babam asla kıymadı cana  

Hedefteki filistinli çocuğum  

Uzaktan seyretme gel dinle beni  

Taş atmak nasılmış göreyim seni  

Kalû belada söz vermiştik hani  

Ben sözünde duran çocuğum  

Arafatı Mübareki yalancı  

Anladımki dünya hanmış biz yolcu  

Şehit verdik ihtiyarı hem genci  

Sıra bende filistinli çocuğum  

Göz yaşımız aktı dünya seyretti  

Filistinli yahudiye ne etti  

Seksen yıldır başımız yok, gitti  

Ağlayan bir filistinli çocuğum  

Peygamberler şehri mescidi aksa  

Eğer bu savaşın bir sonu yoksa  



Bütün dünya bizi yalnız bıraksa  

Şehitliğe hazır filistinli çocuğum  

Soframda ekmek yok nerde sıcak aş  

Bir elimde taş var gözüm dolu yaş  

Yoksulum fakirim geldi çattı kış  

Soğukta üşüyorum filistinli çocuğum  

Dünya baki değil birazcık düşün  

Ey zalim elbette bitecek işin  

Silahına karşı hep taş atmışım  

Cenneti özleyen filistinli çocuğum  

Anneler babalar bu sesi duyun  

Dünyada dönüyor kötü bir oyun  

Allah için canı ortaya koyun  

Ben canımı koydum filistinli çocuğum  

Ali Ulvi Kurucu  

Konya'dan Kahire'ye, sonra Mekke'ye gitti 

Sevgili'nin yoluna yüzünü sürdü gitti 

Dil de çıksın söylesin vuslatın tarihini 

Hey dostlar ALİ ULVİ DOST'A GİTTİ  

Mustafa KARA  

 

Ali Ulvi Kurucu üstadım hakkında, özellikle de dâr-ı bekaya intikalinin ardından 

konuşmak, doğrusu bana çok zor geliyor. Her yaz beraber olduğumuz, yıllardır ailecek 

buluştuğumuz, Medine'de bulunduğu sıralarda da sık sık telefonla irtibat kurduğumuz 

ve bizim bir ölçüde aile büyüğümüz olan Ali Ulvi Kurucu üstadımız hakkında ne 

söyleyeceğimi ve nasıl söylemem gerektiğini tayinde doğrusu güçlük çekiyorum.  



Onun sohbetinin tadını bilenler az değildir. Yıllardır dergi 

ve gazetelerde kendisiyle yapılmış röportajlar, hiç olmazsa 

bir kısmımızın hatırında olmalıdır. Hiçbir soru karşısında 

duraklamayan; ne söyleyeyim, nasıl söyleyeyim 

tedirginliğine asla kapılmayan ve öylesine kendiliğinden 

akıp duran bir konuşması ve sohbeti vardı. Hep gülen bir 

yüzle ve de dinleyenlerde hikmet tesiri bırakan "hakimâne 

bir dil" ile konuşurdu. Onun sohbetini dinlemekten, kim 

olursa olsun haz duyar, asla bıkkınlık hissetmezlerdi.  

Onun konuşmalarındaki hikmetli edâ, yıllardır dikkatimi 

çekerdi. Türkiye'ye her gelişlerinde; kendilerini ziyaret 

edenlere yaptığı sohbetler, ne kadar sıcak ve ne kadar içten 

bir tesir bırakırdı. Şimdi düşünüyorum da, Türkiye'de din 

adına yazan ve konuşanlar arasında böyle bir tavır ve 

üslup örneğine hemen hemen tesadüf edemiyoruz desek 

yeridir.  

Acaba bizim içimiz daha mı dardı üstada göre? Bu darlık mıydı, bugünkü İslâmî 

çevreleri daha keskin ve tehevvürlü bir dil kullanmaya icbar edip duran? Neden 

hiçbirimizin yüzü gülmezdi? Bütün bunlar ortada iken, rahmetli Ali Ulvi üstadımızın 

üzerindeki bu sekînet nereden ileri gelmekteydi? Daha ötede, üzerinde hiç de iğreti 

durmayan bir sekînet elbisesini, nasıl olup da sürekli muhafaza edebiliyordu? Doğrusu 

bunları düşünmeden edemezdim.  

Şüphesiz merhum üstadımıza her yaz Türkiye'ye geliş gidişlerinde, yaşadığımız 

sıkıntılar anlatılmaz değildi. Mâruz kaldığımız her bir sıkıntıyı, başörtülü kızlarımıza, 

İmam Hatiplilere, Kur'ân kurslarına, İslâmî kuruluşlara yönelik baskıları biliyordu. 

Yani olup bitenlerin hemen hepsinden haberdardı. Fakat bütün bu dinledikleri 

karşısında, kendileri asla paniğe kapılmadığı gibi, karşısındakilerin de paniğe 

kapılmaları sonucunu doğuracak his ve heyecan tahriklerine hiçbir zaman kendisini 

kaptırmazdı. Öyle sözler bulur, öyle hadis ve âyet şerhlerine girişirdi ki, böylesi 

anlardaki sohbetleri dahi bizi bir hikmet idrakine yükseltir dururdu. Ya asr-ı saâdetten, 

sahabi yaşayışlarından örnekler, ya da böylesi muzâyaka zamanlarında peygamber-i 

zîşan efendimizin geliştirebileceği tavır ve tutumlar!.. Yani hiçbir zaman onun sohbetini 

dinleyenler, daha gergin bir hâleti rûhiye ile meclisinden ayrılmazlardı. Mantığımızın 

ürettiği bazı itirazlar bir bir söner, daralmış rûhlarımız sükûn bulur ve daha ötede de, 

her kalp imânî bir şevkle dopdolu hale gelirdi.  

 



 

Düşünüyorum da, "Sizler benim ümidimsiniz!.." diye her biri üzerinde yıllardır şefkatle 

eğildiği gençlerin, bizim, hepimizin duyduğu acının farkında olmaması mümkün değildi. 

Çünkü serâpâ bir kalp olan üstadımın şiirlerinden tüten bir ızdırap ortada idi. Onun 

duyduğu acı ve ızdırap; her mısraını yazarken akıttığı gözyaşları, Gümüş Tül ve 

Alevler'de feryad etmiyor muydu? Buradaki "alev" kelimesi zaten tesadüfi bir kullanış 

değildir. Ondaki ızdırap, zaten yakıcı bir alev değil miydi? Gümüş Tül ve Alevler 

okununca görülür ki onun şiirindeki ızdırap; Ahmet Haşim'deki gibi "yar'in 

dudağından getirilmiş bir alev"in yakıcılığı değil, tam tersine, maşerî İslâm vicdanından 

yansıyıp duran bitmez tükenmez tûfanlardan kuvvet alırdı. Bunun içindir ki, üstadımı 

yakından bilip tanıyanlar, onu hep "Akif-i Sânî" olarak kabul ederler. Leylâ'yı, 

Secde'yi, Bülbül'ü, Köse İmam'ı yazan Akif gibi, o da zamanımızın Akif'i idi.  

Fakat bence bu yetmez: Onda biraz da masumâne bir edâ vardı. Yani dinî bir 

ideolojiye, kuru ve kaba bir zihnî muhakemeye indirgeyen çağdaş söylemin üstünde 

kalan bir taraf vardı Ali Ulvi Bey'de. Daha doğru bir ifadeyle de onun şiiri, dinî bir 

lirizm olarak hepimizin ızdırabını terennüm etmekteydi. Münacâatların ve na'atların 

asırlardır terennüm ettiği ve bugün neredeyse unutur gibi olduğumuz bir dinî lirizmdi 

bu.  

Konuşmaları ve sohbetleri ise daha bir başka. Onun sohbetini dinleyenler hatırlarlar: 

Her cümlesinin özünde yine bu ızdıraplardır yatan. Fakat hafif bir perde ile örtülü 

müdür desem bilemiyorum. Bunu engin tecrübesi ve peygamberâne ahlâkı sayesinde 

sağlardı. Sohbetleri karşısında insanın bazan boğazı tıkanır, ağlamaklı olurdu. Fakat 

onun söz ve sohbeti, yazısı, asla bir melodram derekesine düşmezdi. Yani kendisini 

kapıp koyvermezdi. Hem metin bir irade, hem de daha yüksek bir idrakin seviyesinden 

konuşurdu. Evet, bu esnada bazan gözyaşı da olurdu. Ama bu gözyaşları, insanın içine 

düştüğü bir çaresizlikten değil, tam aksine, imânî bir şevkin ruhlardan taşmasından 

kaynaklanırdı.  



Gecelerin Gündüzü kitabında yer alan ve kendisiyle yapılan röportajlar okunduğunda 

bu dediklerim daha iyi anlaşılır.  

Onun sohbetlerinin bir yönüne daha işaret etmeden 

geçemeyeceğim. Ali Ulvi üstadın huzurunda şüphesiz her 

mevzu konuşulurdu. Daha doğrusu, etrafında bulunanlara 

büyük bir rahatlık bahşeder, onlar da hemen her mevzûyu 

üstadımıza açma, sorma ve kendi görüşlerini ifade imkânı 

bulurlardı. Fakat söz kendilerine intikal ettiğinde, kaşla 

göz arasında bir durum değişikliği olur, mevzû kademe 

kademe mahiyetini değiştirmeye başlar ve bu sohbet, yüce 

peygamberimizin cazibesi etrafında şevkli terennümlere 

inkılâb ederdi. İster tarih ve musikî, ister sanat ve 

edebiyat, isterse de içinde yaşadığımız zamana mahsus 

binbir problem, hangisi olursa olsun, söz nereden açılırsa 

açılsın, onun kelâmı, pusulanın daima kuzeyi göstermesi 

gibi, hep peygamber efendimize, onun hayatına, hikmetine 

ve aşkına varıp dayanırdı. Bunu iradî olarak yapmadığı 

gibi, bu hususta bir plan da uygulamazdı. Tam bir sevk-i 

tabii ile ve gönlünün tâbî olduğu bir akışla yapardı bunu. Peygamberimize duyduğu 

derin sevgi, onu coşturur da coştururdu.  

Zaten onun hayatının özeti de bu değil miydi?  

Zira 1939'dan bu yana, mübârek Hicaz diyarı ile kendi memleketi arasında, bir salıncak 

gibi bir o yana bir bu yana gidip gelmekle geçti ömrü. Hz. Peygamber'e komşu olmak, 

oralarda yaşamak ve belki ölümü halinde de oralarda kalmaktı bütün muradı ki, işte 

nihayet bu arzusuna da nail oldu. Allah kendilerinden razı olsun.  

Rahmetli üstadın Konya'nın manevî mimarı olan dedesi Hacı Veyis Efendi, babası Hafız 

İbrahim Efendi, amcası Hacı Veyiszade Mustafa Efendi dolayısıyla icra edilen hizmetler 

adeta bir destandır.  

 



 

Üstadın Mısır yılları bir deryadır, anlata anlata bitirilemez. Mısır'da bulunan İstanbul 

uleması, orada okuyan Türk öğrenciler vesaire Bir de Medine vesilesiyle İslâm 

dünyasından tanıdığı yüzlerce âlim, mücâhit, siyaset adamı ve ulemâ Yani üstad, yakın 

tarihin bir özeti gibiydi.  

Burada, bir hususa işaret etmeden yapamayacağım. Bu hususta kendilerinin de içine 

düştüğü bir meyûsiyetin farkında olduğum ve vefatından evvel kendi gözleriyle görmek 

istediği bir beklentisinin şahidi bulunduğum için burada ifade etmemde fayda var 

sanıyorum: Hayli zaman oluyor; Necmettin Türinay ile beraber bu dönemlerine ilişkin 

bazı bantlar doldurmuştuk. İşte buradan hareketle içime bir arzu düştü. Acaba üstad 

hatıralarını kaleme alsa nasıl olurdu? Son yüzyılın bu canlı tecrübesinin, gerçek bir 

Osmanlı münevverinin kaybolup gitmesine gönlüm razı olmuyordu. Bu arzumu 

kendilerine tekrar edip duruyordum. Fakat üstadın parmaklarındaki rahatsızlık, kalem 

tutmasını zorlaştırıyordu. Onun için, hatıralarını banta anlatması yolu tercih edildi. Bu 

husus da Ertuğrul Düzdağ Bey'in üzerinde kaldı. Üstad kendilerini 1997'de 1 ay 

boyunca Medine'de misafir etti ve güzel bir netice hasıl oldu. 

 

Hatıralar  

İ. Süreyya SIRMA: 

Rasulullah için hayatı boyunca inlemiş olan bir insanı, dinlemesini bilmeyen birisi 

anlatabilir mi? Ben sadece Ali Ulvi Kurucu'yu tanırdım. 

Medine'de 63 sene Rasulullah'ın (a.s) misafiri ve onun aşığı olan birisiydi. Sanki o 

Ashab-ı Suffe idi. 1979 yılından beri her gittiğimde Allah rahmet eylesin kendisi gibi bir 

Medine taşı olan Erzurumlu hattat Mustafa Efendi ile beraber 2 kişiden oluşan bu ilim 

ve edep müesseselerini ziyaret ederdim.  



Mustafa Efendi'nin dükkanının arkasında Türkiye'den gelenlerle sohbet edilir ve bizim 

bilmediklerimizi bize söylerlerdi. Fıkıh okurdu Mustafa Efendi, şiir okurdu Ali Ulvi 

Hoca. Ve bir hoş olurdum.  

Bir gün dedim ki : 

"- Hocam, siz Rasülullah'ın misafirisiniz. Siz Suffedensiniz. Bize mi kaldı siyer yazmak! 

Bunu siz yazın."  

O da : 

"- Yavrum ben onu inliyorum öyle yazıyorum. Benim ki şiirde kalsın, sen kitapta yaz." 

dedi. Allah mekanını cennet etsin. Sevdiklerini onun yolundan ayırmasın. Allah 

hepimizi onunla eyleye.  

M. Şevket EYGİ : 

Yaşım ilerledi. 50 seneden beri yerleri doldurulamayacak bir takım kimselerin vefat 

ettiklerini görüyorum. Niçin yerleri doldurulamıyor? 

Çünkü onlar ya Osmanlı Devleti zamanındaki kültürün içinde yetişmişler yahut o 

kültürle yaşamış insanlara yetişmişlerdi. Ali Ulvi Bey gerçekten bir muhacirdi. 

Türkiye'den Hicaz'a Medine-i Münevvere'ye inançlarını, dinini daha iyi yaşayabilmek 

için gitmişti. Mısır'da tahsili esnasında Osmanlılar'ın büyük Şeyhülislâm'ı Mustafa 

Sabri Efendi'ye yetişti. Düzceli Zahid el-Kevserî Hazretlerinden feyz aldı. Fakat 

Mehmet Akif 'i göremedi o esnada. Çok büyük ulemâ ve meşâyıha yetişti. 

Ali Ulvi Bey şahsiyetiyle abideleşmiş bir kimseydi. Gerçekten nezih bir insandı. O nezih 

kelimesi artık kullanılmıyor, sadece lügatlerde kaldı. Ali Ulvi Bey gururdan, kibirden, 

benlikten uzaklaşmış, gerçekten kemal sahibi olmuş olgun bir müslümandı. Bugünki 

genç nesiller, hele dindar kesimin gençliği maalesef eskiden yaşamış ve her tarafıyla 

örnek olabilecek büyükleri tanımıyor. Bu gibi büyükleri gençlere tanıtmamız gerekir. 

Çünkü gençlerimiz sadece kitab okumakla faziletli, karakterli, yüksek ahlaklı 

olamıyorlar. Mutlaka bir takım örneklerin gösterilmesi lazım. Ali Ulvi Bey'in 

büyüklüğünü, kemalini, inceliğini anlayabilmemiz için inşallah hatıralarının 

yayınlanmasını bekleyelim. Çünkü bizim lisanımız bazı şeyleri tarife yetmez. Kendisine 

Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyorum.  

Prof. Dr. Mustafa UZUN: 

Ben, onu bir baba dostu olarak tanıdım. Kelimenin tam anlamıyla alim olduğu kadar 

şâirdi de. 1979'da ben kendisiyle mûlâkî olmak fırsatını elde ettiğim için hamdederim. 

Tanıdığım zaman aynı zamanda hâfız olduğunu da öğrendim. Buradaki hâfız kelimesini 

Kur-an'ı Kerim'i usûlüne uygun kıraat edebilen bir hafız anlamında kullanıyorum. 

Yani Osmanlı kültüründeki musikîyi en ince nüanslarına kadar bilen hafız ve aynı 

zamında icrakâr bir hafız olduğunu anlamıştım. Ki bu tarafı Ali Ulvi Bey'in bugünki 

tarifiyle söyleyecek olursak musikîşinaslığını ifade eder. Nitekim Medine'de Sabah 

Ezanı yazısında da Reisiyye'de okunan ezanları, nağmeler ve gösterilen perdeleri 

sırasıyla sayması onun musikî bilgisinin zenginliğini gösterir. Sonra yine hatta 

aşinalığını anladım. Hattan anlamak zevk almak belki hattat kadar yakınlığı gerektirir. 



Hocaefendi merhumda bu özellikler vardı. Yine onun bir başka yönü de gerek Mısır'da 

gerek Medine ve Türkiye'de bulunduğu yıllarda İslâm Aleminin önemli zevatını tanımış, 

onlarla sohbet etmiş, muşaverede bulunmuş olmasıdır. Ona bir İslam münevveri demek 

daha doğru olur kanaatindeyim.  

Ayrıca her Türkiye'ye gelişinde mutlaka, sonra da arada bir uğurlarken bir celse 

yapmak adetimiz olmuştu. Bu celselerde de özellikle şunu gördüm. Gençlere çok yakın 

ilgi gösteriyordu. Onların ilgi alanına giren hususları bir iki sualle çok güzel tespit 

ediyor, sonra her yaştan, her seviyeden insanların ilgi duyabileceği bir üslupla sohbet 

ediyordu. Ben onu insanları cezbedici ve kendinden verebileceği herşeyi bezleden bir 

hocaefendi olarak gördüm. 

Enver BAYTAN : Meclisinde bulunanlar bunu çok iyi bilirler. Onun meclisinde güzel 

bir hava meydana gelirdi. Ayet-i celîleler, hadisi şerifler ve bunlardan mülhem ulemânın 

güzel sözleri, kendilerinin de ayrıca onlardan anladığı şeyler, bunlar bir arada dinlenir, 

güzel bir hava kurulurdu. Herkes neşe içinde oradan dağılırken tekrarını da arzu 

ederdi. Biliyorsunuz dünyada iki merdiven var. Biri "Alâyı İlliyyin" e doğru, biri de 

"Esfeli Safilîn" e doğru. Merhum hocamız her adımında "Alayı İlliyyin" e doğru giden 

merdivende yürüdü. Onun için şehadet bu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu dünyada 

öyle insanlar var ki, o "Alâyi İlliyyin" e çıkan merdivenlere basarlar, onların yarını bu 

gününden iyidir. Öylesi de var ki "Esfeli Safilîn" e doğru giden merdivene basar. Onun 

da bu günü yarınından iyidir. Daima aşağıya doğru gidiyor. Her adım ve yürüyüşünde. 

Ali Ulvi Hocamız ulemayı amilîndendi. İlmiyle amel eden zâtlardandı. Allah Ali Ulvi 

Bey'den razı olsun. Bizi de onun yolundan götürsün.  

Merhum Ali Ulvi Kurucu Üstadıma  

Dünyâ semâmızdan bir güneş, guruba girdi 

Fakat, ölüm değil bu. O can vuslata erdi. 

Hak âşıkları ölmez, gönüllerde yaşarlar. 

Cenâb'ı Hak onları, bu rütbeye erdirdi. 

Umarım ki diridir, ALİ ULVÎ Üstâdım. 

Zîrâ mânen herkesi O, diriltmek isterdi. 

Onun dâvâsı İslâm, sevdâsı hep gençlikti. 

Mü'minlerin derdiydi, onun en büyük derdi. 

Şâir yapmıştı onu, îmânlı genç yiğitler, 

Şuûr dolu gençlere, her ân gıpta ederdi. 

Hizmet ve gayret ile gece gündüz durmadan, 

Cömertçe o gençliğe bütün ömrünü verdi. 

Kanat gerip tümünü sakındırdı bâtıldan 

Değer verip hepsine, o muhabbet beslerdi. 

GÜMÜŞ TÜL ve ALEVLER, gönül akisleriydi, 

O, rûhundan çağlayan, nâdide bir eserdi. 

Herkese karşı müşfik, herkese merhametli, 

O, aşk kalyonuna hep, barış yelkeni gerdi. 



Güleç yüzlü, çok candan, ve samîmî  bir insan, 

Onu herkes gönülden, Allah için severdi. 

Zengin bir gönlü vardı, engin bir sevgi ufku 

Din uğrunda mücâhid, Hak yolunda önderdi. 

Neş'e doluydu içi, ümit doluydu özü, 

Hak için tüm kalplere, sevinç koymak dilerdi. 

Âteşîn mısrâları, gönülleri yakardı, 

Hali, tavrı, sîreti, övülmeye değerdi. 

Âyet, hadis nurları, saçardı sînelere, 

Muhabbet neş'esiyle gönüller fethederdi. 

Allah ve Rasûlüne öyle aşıktı ki o, 

Ayrı kalmak Onlardan, ölümlerden beterdi. 

Gâyet ince ve zarîf bir yapıya mâlikti, 

Sinesinde, aşk ve şevk, meltemleri eserdi. 

Kalem, kelâm yetmez ki, nasıl vasf etsem onu, 

Hak için herşeyiyle hizmette seferberdi. 

Dîğergâmdı, mustarip çileli insanların, 

Sıkıntısı, kederi, kendisini üzerdi. 

Müslümân devletlerin hâliyle ilgilenir, 

Onların derdi sanki, olurdu kendi derdi. 

Volkan gibi enerjik, lâvlar gibi nûr saçar, 

Sohbeti, şevkle başlar yine şevkle biterdi. 

Gül goncası ağzını, muhabbetle açtı mı, 

Meclisinde gam, keder, birşey kalmaz, giderdi. 

İnciler dökülürdü dilinden gönüllere, 

Mânâlar ülkesinden, herbiri bir cevherdi. 

Âhlakı; Peygamberin âhlakıydı ayniyle 

İncitmez ve incinmez, öfkesini yenerdi. 

Sözlerinin özünde, Peygamber aşkı vardı, 

Câna, can katmaya, bir sohbeti yeterdi. 

Meknûz idi ruhunda, rızây-ı Hak sevdâsı, 

Hak dostlarını övdü, batıl ehlini yerdi. 

Sahâbî meşrebinde, şânı yüce bir bilgin, 

Osman gibi hayâlı, Mus'ab'ca bir rehberdi. 

İslâm dünyâsında sulh, birlik, kardeşlik ister, 

Sevinçleri, sevinci, kederleri kederdi. 

İç âleminde feryad, eksik olmaz, inlerdi, 

 "MEVLÂM SANA ERSEM" der, kavuşmaya iverdi. 

Ona rahmet et Mevlâm, bize, emsâlini ver! 

Adam kıtlığı yıktı, tüm cem'iyyeti, ferdi. 



Bizi hasrette koyup, gerçek vuslat postunu, 

Peygamberin, ashâbın, gül bahçesine serdi 

 

Komşusuydu Rasûlün, pervanesiydi onun, 

Ve bir Allah dostuydu, Âşık, Maşûk'a erdi... 

 

Prof. Dr. İskender Pala ile Dil ve Klasik Şiirimiz Üzerine... "Klasik Şiirimiz Rahmani 

Bir Şiirdir"  

ALTINOLUK: Genelde insan için anadilin, özelde de bizler için Türkçe'nin önemi nedir? 

Yabancı dillerin baskısı altında dilimize gereken ihtimamı gösterebiliyor muyuz? 

Prof. Dr. PALA: Bir insan için anadilin ne kadar önemli olduğunun derecesini ölçmek 

mümkün değil, çünki her doğan insan ister istemez içinde bulunduğu iletişim ortamının 

dilini en üst seviyede öğrenmekle mükelleftir. Üst seviyede öğrenebildiği oranda ondan 

lezzet alacaktır, kendisine birikim kazanacaktır. Dil insanların kişiliği gibi, kisvesi gibi 

durur üzerinde; o dil ile ne kadar ünsiyet kurabiliyorsanız hayatınızda o kadar mutlu 

olabilirsiniz. Zihninizde yeni açılımlar o kadar gerçekleşebilir, düşünce yelpazenizi daha 

geniş bir açı ile uzaklara doğru büyütebilirsiniz. Bu bakımdan bir anadilin her millet 

için olduğu kadar, Türkler için de Türkçe'nin önemini kelimelerle anlatmak mümkün 

değildir.  

Ne var ki, Türkçe'nin son yıllarda içinde bulunduğu birtakım açmazlar, gerek içerden 

gerek dışardan maruz kaldığı birtakım müdahaleler ister istemez bizde bir "anadili 

koruma bilinci" oluşmasını gündeme getirdi. Ben zannetmiyorum ki başka ülkelerde 

insanlar anadillerini bizde olduğu gibi bir deformasyon süreci içinde görsün ve koruma 

tedbirleri alma ihtiyacı duysun. Çünki başka ülkeler bunun bilincini vatandaşlarına 

daha çocukluktan itibaren verirler ve ona göre davranan fertlerde zaman içerisinde 

anadile ait bir vicdan oluşur. Fransızlar meselâ anadil konusunda çok hassastırlar, ama 

zannetmiyorum ki Türkiye'deki kadar anadili problem edinen bir düşünce yahut sancı 

sahibi olsunlar. Bu bir tavırdır ve bu tavrı geliştirdiğiniz zaman fertler kendiliklerinden 

dili korurlar.  

Anadili korursak eğer, anadilde yazılmış eserlerimiz bizim düşünce dünyamızı 

şekillendirir. Eğer kendi dilimizde eserler yazmıyorsak ve kendimizi yeterince ifade 

edemiyorsak, o zaman ister istemez bizim düşüncelerimiz, hayâllerimiz hâtta imanımız 

da başkalaşmaya, değişmeye ve yön değiştirmeye başlar. Bu durumda biz biraz daha 

sekülerleşmiş bir dile doğru kaydık ve belki de dil üzerindeki içten ve dıştan bütün 

müdahalelerin gizli sebeplerinden birisi bu idi. Eğer kendi dilimizde eserler 

üretmiyorsak, kendi düşünce yapımızı dolayısıyla medeniyet birikimimizi 

sahiplenemiyoruz demektir. Bu bir devr-i daimdir. Öyle ki, siz dil ile işçilik yaptığınız 

zaman dil size hizmet verir, dil size hizmet verdikçe siz dil üzerinde daha fazla, daha 

geniş bir işçilik yaparsınız. Bu bizim hem ruhumuzu, hem gönlümüzü, hem de zihnimizi 

geliştirir. Zaten insan da ruhtan, gönülden ve zihinden ibarettir; başka hiçbir şey 

kalmaz geriye...  



Bugün eksik olan taraf; Türkçe yazılmış seçkin eserlerin üretilememesidir. Dilde güzel 

eserler verilmedikçe dil kendisini bizden çekiyor, uzaklaştırıyor, o uzaklaştıkça biz 

yaklaşmaya gayret etmek yerine onu bir kenara itiyoruz ve bu uzaklaşma devam ediyor; 

bir kısır döngü hâlinde. O zaman da birisi çıkıp diyebiliyor ki, "Türkçe ile ilim 

yapılmaz!" Veya bir başkası da diyebiliyor ki, "Bugün artık yabancı dille eğitim şart 

olmuştur!" Dünyanın İngilizce'yi önemsediği ölçüde biz de önemsemek zorundayız. 

Muhtemelen bundan çeyrek yüzyıl sonra İngilizce konuşamayan insanlar belki ikinci 

sınıf, geri kalmış, işe yaramayan, eskimiş, dışlanmış insanlar olarak görülecekler. 

Yabancı dil öğrenmek bu kadar önemli olduğu halde, "yabancı dille eğitim"i asla 

kabullenemeyiz, çünki bu ikisi tamamen farklı şeylerdir. Meslek hayatımızı İngilizce ile 

tedvir etsek bile, Türkçe'mizin bize kazandıracağı ve diğer milletler arasında bizi farklı 

kılacağı estetik boyut, düşünce boyutu ve medeniyet boyutu bakımından ona sahip 

çıkmak zorundayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her fert Türkçe'yi en 

güzel şekilde bilmeli. Peki, ne yapıyoruz onun bilinmesi için? Hiçbir şey yapamıyoruz 

maalesef.  

Ben kelimelere pasaport verilmesi veyahut dışarıdan gelen kelimelerin önünde 

durulması veyahut şunlar kullanılacak, bunlar kullanılmayacak şeklinde birtakım 

dayatmaların uygulanması gibi gayretlerin geçici ve boşa gayretler olduğunu 

düşünüyorum. Bana göre dilimiz için yapılabilecek en güzel şey, bu dilin yetiştirdiği 

yazarların bu dil ile çok güzel eserler vermesidir. Eğer bizim yazarlarımız, şairlerimiz, 

romancılarımız çok güzel eserler veriyor ve dil zevkiyle, Türkçe'nin o tatlı çehresiyle 

insanlara gülümsüyor olsalardı; kitapçı vitrinleri bu kadar çeviri kitapla veya televizyon 

ekranları bu kadar berbat bir tercüme diliyle dolmazdı. Bizdeki bu eser eksikliği kitapçı 

vitrinlerini ve televizyon ekranlarını ister istemez dışarıya yönlendirdi. Bu bir bozulma 

ise eğer, düzelme de buradan olacaktır. Yoksa bugün herhangi bir kelimeyi ders 

kitaplarından çıkarıyoruz, bundan sonra öğretmenler bunu sınıfta kullanmayacak 

demek, o kelimenin kullanılmaması demek değildir.  

En güzel ve en sağlam dil, yabancı kelimeden korkan bir dil değil, yabancı kelimeleri 

alıp bünyesine sindirebilen bir dildir. Kelimeler gıda gibidir: hepimiz günde üç öğün 

gıdalar alırız, vücudun organizması sağlıklı ise o gıdaları sindirir. Sindiremezse hastalık 

başlar, rahatsızlık verir. Uygun gıdayı almıyorsak o da rahatsızlık verir. Hangi dönemde 

hangi gıdaları almamız gerektiği de önemlidir. Dil de aynen böyledir. Dil herhangi bir 

kelimeyi çeşni olarak alabilir, bu, yemeğin tadı tuzu gibidir. Kelime farklı bir dilden 

gelmiş olabilir. Farklı bir dil derken doğulu veya batılı olmasını hiç önemsemiyorum. 

Türkçem sağlam ise, Türkçe'yi zihnimde sağlam bir yere oturtmuş isem, Türkçe'yi 

güzel kullanabiliyor isem; Amerikan lisanının bütün kelimelerini bile kullansam 

Türkçe'me halel getirmem. Arap dilinin bütün kelimelerini bile kullansam halel 

getirmem ona. Eğer herhangi bir yabancı dilden aldığımız bir kelime Türkçe'nin 

içerisinde sindiriliyor ise, Türkçe zaten büyük bir dil demektir. Nitekim Türkçe büyük 

bir dildir ve böyle kelimelerimiz de sayısızdır.  

Bunları dilden atmak, tam manasıyla bir güvensizlik emaresidir. Bu bakımdan 

Türkçe'mize güvenmek zorundayız; ama insanlar kendilerine güvenemedikleri için 

kendi zaaflarını dile yüklüyorlar.  

Ben dil zaptiyeliği yapmak yerine ülkemizde iyi yazarlar yetişmesi gerektiğini 

düşünüyorum ki, biz öncelikle kendi eserlerimizi bir uslûp içerisinde ve gençlerimize dil 

zevki verecek biçimde okuyabilelim. Bunun okuma alışkanlığı ile de birebir ilişkisi 



olduğunu düşünüyorum. Hep şikâyet ederiz, okuma alışkanlığı olmayan bir milletiz 

diye... Peki, biz bu millete okunacak çok güzel şeyler verdik de mi okumuyorlar? 

Okunacak güzel şeyler verirseniz, bu insanlar, bu gençler okuyacaktır. Belki genlerinde 

taşıdıkları o vahdet fikrini, aynı kültür coğrafyasına mensubiyet düşüncesini 

bulamadıkları için kitap okumuyorlar! Bize ait olan, bizi anlatan birşeyler verilse o 

çocuklara, şüphesiz ilgi gösterecekler. Bu bakımdan benim başka dilciler gibi 

kelimelerle bir problemim yok, benim eserlerle problemim var. Ne kadar çok kitap 

okursam, zihnimde o kadar çok pencere açılır. Ne kadar çok kitaptan ne kadar çok 

kelime alabilirsem ve zihnimde ne kadar kelimem var ise, o kadar çok mutlu olurum.  

ALTINOLUK: Klâsik edebiyatımızdan ve bilhassa şiir geleneğimizden kopuşumuzun 

sebepleri nelerdir? İddia edildiği gibi eski şiirimiz halktan ve hayattan uzak mı idi? 

 PALA: Kopuşumuzun pek çok sebebi var. Öncelikle medeniyetimiz farklı bir 

medeniyete dönüşmüş, sonra dilimiz farklı bir dile dönüşmüş, insanlarımızın ilgi 

alanları çok farklılaşmış ve ister istemez millet olarak bazı şeyleri "bu artık geride 

kaldı" şeklinde algılamışız. Bütün bunlardan sonra ne kadar çırpınsak da klâsik 

edebiyatla ilgili düşüncelerin, nazım şekillerinin, daha açıkçası gazellerin, kasidelerin bu 

yeni ortama taşınması mümkün görülmedi. Dil burada en büyük problemdi, çünki bir 

insan okuduğunu anlamalıdır. Okuduğunu anlayamıyorsa, o zaman kendisine sorar 

"Bunu anlamamak benden mi, yoksa bunu yazandan mı kaynaklanıyor" diye... Biz 

genellikle kolaycılığa kaçarak ikincisi için oy kullanmışız. "Bunu anlamamak 

bendendir" dememişiz, "bu şair bana göre söylememiş" demişiz. Bunu dedirtmek için 

propaganda da yapılmış tabi. 

Belirli bir edebiyat eseri ait olduğu dönemi bize ayna gibi gösterir. Her edebiyat da 

kendi çağını anlatır. Çağ değişince, ihtiyaçlar değişince, arz-talep dengesi farklı alanlara 

kaymaya başlar. Bugün yazacak olduğumuz şiirlerle, bundan 75 yıl önce yazılan şiirler 

arasında elbette ki fark olacaktır. 75 yıl öncenin hayat şartları kadar farklı olacaktır. 

İstiklâl harbi yıllarında şimdiki gibi şiirler yazsaydı şairlerimiz, döverlerdi insanlar 

onları... Çünki o günün şartlarında daha epik, destansı; savaşı, kahramanlığı, Türklüğü 

daha ön plana çıkaran şiirlere ihtiyaç vardı. Bu bir talepti ve o günün şairi ona arz 

gösterdi. 

Divan şiiri için "hayattan kopuk" kanaatini meydana getiren düşüncelerin başında, 

onun sanatkârane uslûbu içerisinde, problemlerini halletmiş bir toplumun şiiri olarak 

doğması gelir. Biz klâsik şiirimizin ilk örneklerini XIII. yüzyılda vermeye başlamışız 

ama onu mükemmel bir edebiyat birikimi haline ancak XV. yüzyıldan sonra 

dönüştürebilmişiz. XV ve XVI. yüzyıllar da atalarımızın bütün problemlerini 

hallettikleri yüzyıllar. Dolayısıyla şiiri en yüksek boyutta sanatla yoğurarak vermek ve 

şiirin, sanatın bir saltanat olduğunu göstermek o gün için tabiîdir. Sonra şiir atalarımız 

için bir ihtiyaçtı aynı zamanda... Televizyonu olmayan, uçağın, gazetenin, matbaanın 

icad edilmediği yıllarda; insanların sinemaya gidemedikleri, tiyatro seyredemedikleri 

zamanlarda şiir o toplumun tam merkezinde duran bir eğlence vasıtası, estetik boyutu, 

onu şekillendiren söz yapısının temeliydi. Sözün değeri vardı ve değerli bir şey 

söyleyecekseniz, onu şiir formatında söylüyordunuz.  

Bu şiiri bugün anlamamamızın sebeplerinin başlıcası artık öyle düşünmüyor 

oluşumuzdur. Bugün söze değer verilmiyor. Alelâde lâflar söylüyoruz, küfürler ediyoruz 

vs. incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler. Söz diye söylediklerimiz bile eksik. 



Bağırıyoruz, sesimizi yükseltiyoruz, sözümüzün değerini düşürüyoruz. Böyle bir çağa 

bundan dörtyüz sene önceki şairin baktığı o yüksek pencereden baktığımızda 

anlamamamız tabiîdir.  

Üniversitedeki derslerimde her sene öğrencilere ilk önce "Divan şairi sizce kimdir?" 

diye bir soru sorarım, en az birkaç kişinin, onu, sarayda yaşayan biri sandığını 

görürüm. Halbuki çok araştırmalar yapılmıştır, istatistikler vardır, bu şairlerin saraya 

girip çıkanlarının sayısı öyle zannedildiği kadar çok değildir. Saraylı, yani bizzat saray 

ailesine mensup olanların oranı yüzde bir bile etmez. Osmanlı padişahlarının 27 tanesi 

şairdi, divanları var, bu doğru... Şehzadeleri ve diğer akrabalarını da saydığımızda 

saray şiirin has mekânıydı, bu da doğru... Ama saraya girip çıkan vezirler, kaptan-ı 

deryalar, kazaskerler, eyalet valileri vs. bunları da toplasanız, saraya ömründe bir defa 

girmiş adamları da ekleseniz, divan şairleri içerisinde yüzde onbeş etmez. Gerisi ya 

kunduracı, ya sokak satıcısı, ya filânca yerde medrese hocası veya devlet görevlisi, hattâ 

okuma yazma bilmeyen, hattâ gayri müslim ama o şiirin büyüsüne kapılıp şiir söyleyen 

pek çok insan var. Öyleyse bu sanatın içerisinde onu klâsik özellikler formatına 

oturtabilecek bir cazibe vardı, denilebilir. Okuma yazma bilmeyen insanlar bile 

söyleyebildiğine göre, öyle pek de halktan uzak değildi.  

Hiç şüphe yok ki, klâsik şiirimiz Rahmanî bir şiirdi. Özünü ve özetini toplumun 

dinamiklerinden alıyordu. Toplumun problemleri fazla görülmüyordu, çünki bir defa 

fazla problemli bir toplum değildi. Daha sonraları toplumun problemlerinin arttığı 

dönemlerde ise edebiyat kendi problemlerini bitirmiştir. Klâsikleşme döneminde bizim 

şairlerimiz tamamen toplumun dinamiklerini esas alıyorlardı. Neydi bunlar? İslâm dini, 

tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh gibi dinî ilimler, genel kültür, millî kültür, atasözleri, 

deyimler vs. bu şiirin içine sindirilmişti. Zaten öyle de söylemek zorundaydılar, çünki 

kendileri öyle yaşıyorlardı. Şair kendi çağının edebiyatını yaptığına göre kendi çağını 

anlatacaktı. Bu bakımdan da divan şiirine halktan uzak diyemeyiz. Peki, böyle bir yafta 

neden uydurulmuş olabilir? Bu tamamen 1940'ların belirli ideolojik kaygıları sebebiyle, 

atalarımızla aramızdaki tanışıklık bağlarını yıpratmaya yönelik bir tavırdı. Bugün buna 

inanan yok artık. Bunu söyleyenler de bu söylemlerinden vazgeçiyorlar.  

Evet, klâsik şiirimiz mücerred bir şiirdir, ama o mücerred tarafı anlatırken müşahhas 

olan eşyadan da istifade eder, gündelik hayattan da... Mücerredi anlatırken daima 

müşahhası örnek gösterir. Böyle olunca biz XVI. yüzyılda, XVII., XVIII.yüzyılda 

sırasıyla ne zaman, nerede, nasıl yangınlar olmuş; ne zaman, nerede, nasıl baharlar 

gelmiş; hangi savaşlar nasıl yapılmış; ne zaman isyanlar gibi sosyal olaylar olmuş; yani 

toplumla ilgili herşeyi satır aralarından takip edebiliriz. Bu yüzden ben diyorum ki, 

divan şiiri için tarihi bilmek şarttır. Tarih için de divan şiirini bilmek şarttır. Bunlar bir 

elmanın iki yarısı gibidir. Tarihi baştan inkâr eden bir toplumda yaşıyorsanız, bu şiirin 

çok da güzel olduğunu kimseye anlatamazsınız. Problemin bir ayağı da buradadır, 

tarihe set çektikten sonra elbette o tarihle ilgili diğer unsurları da yavaş yavaş kenara 

itelemek gerekiyordu; bunun için birtakım bahanelere, yaftalara ihtiyaç vardı. Şükür ki 

bugünün gençleri divan şiirinin içindeki güzelliği, sıcaklığı, rengi, kokuyu çok net 

alabiliyorlar; aşinâlık ve dostluklar yeniden geliyor.  

Bu güzelliğe sahip olmak isteyen çağımız insanlarının yapacakları bir tek şey var: "Bu 

adamlar (klâsik şairlerimiz) neden böyle yüksek şeyler söylemiş" diye onları suçlamak 

yerine "Bu adamların söyledikleri yüksek şeyleri anlayabilecek birikime sahip olayım" 

diyerek kendilerini merkeze almak. 



Konuşan: Serdar YILDIRIM 

Prof. Dr. İskender Pala ile Bir Sanat, Kültür, Dil Sohbeti-2 "Geçmişimizle Barışarak 

Varolabiliriz"  

ALTINOLUK: Eğitim sistemimizin klâsik şiirimizi sevdiremediği ortada... Aruz deyince 

insanımızın aklına o güzel beyitlerden biri yerine "failâtün failâtün" kalıpları geliyor. 

Neden böyle ve telâfisi için ne yapılabilir? Bakanlığın klâsik şiirimizin müfredat 

programından çıkartılması istikametindeki kararı ve gerekçe olarak da "Bizim tarihimiz 

Cumhuriyet'le başlar" tezi üzerindeki düşünceleriniz nelerdir? 

PALA:  Evet, eğitim sistemimizin klâsik şiirimizi sevdiremediği bir gerçek. Aruz değil 

hattâ divan edebiyatı denilince insanımızın aklına "failâtün failün" vs geliyor. Bunun 

sebebi bence çok basit. Bu bir dönemin eğitim modeliydi.  

Öğretmen arkadaşlarım alınmasınlar ama problem biraz da öğretmenlerimizden 

kaynaklanıyor. Lise öğretmeni, lise edebiyat kitabındaki sözgelimi Nedim'in şiirini 

kendisi anlamıyor. Kendisi anlamayınca otuz kişilik sınıfta öğrencilere mahcup olmak 

da istemiyor, iki yol deniyor. Ya "Çocuklar, bu şairler zaten halktan uzak, aristokrat, 

dalkavuk adamlardı! Geçin bunları, zaten söyledikleri de bir derdimize çare 

olmayacak" deyip karalıyor ve "Ben buradan sizi sorumlu tutmayacağım" diye kitabı 

kapatıyor. Veya şöyle diyor: "Bu benim vazifem, ben bunu iyi bilmesem de öğretmek 

zorundayım". Ben öğretmenlik de yaptığım için meslektaşlarımdan bu durumu gayet iyi 

biliyorum. O zaman şöyle yapıyor öğretmen: "Çocuklar, bu şiirin vezni şudur, şairi 

filânca yıllarda yaşamıştır, bu beyitte bunu söylüyor, şu beyitte şunu söylüyor, şiirde 

geçen edebî sanatlar da şunlardır" diye; bazen bir yardımcı ders kitabından 

faydalanarak, bilebildiği kadarı ile çocuklara anlatıyor. Kendisi zorlandığı halde, 

imtihanda da aynısını öğrenciden istiyor. Soru 1: Şiirin veznini bulunuz! Soru 2: 

Falanca beyitleri günümüz Türkçe'sine çeviriniz! Soru 3: Şu beyitlerdeki edebî sanatları 

bulunuz! Soru 4: Şair hakkında bilgi veriniz! 

Şimdi bu sorulardan hiçbiri o lise öğrencisini ilgilendirmiyor. Şiirin veznini bulsa ne 

işine yarayacak? Şairin söylediklerini bugünkü dile çevirse, kendi kelimeleri değil, kendi 

düşünce dünyası değil, orada ne olduğundan bile habersiz. Şairin hayatı da onu 

ilgilendirmiyor, çünki şiirini sevemedi! Ve bu dersten kırık not aldığında öğrenci 

kabahati bu şiiri kendisine iyi öğretemeyen öğretmene yüklemiyor; "Ben yeterince iyi 

çalışamadım, onun için kırık aldım" da demiyor; "Beni hiç ilgilendirmeyen bu berbat 

şiir, yükseklerdeki bazı şairlerin dalkavukça yazdıkları bu şiir benim kırık not almama 

sebep oldu" diye düşünerek, bütün suçu klâsik şiirimize yüklüyor. Aklında kalan da 

sadece "fâilâtün fâilün" oluyor.  

Peki, bunu nasıl aşacağız? Bence klâsik şiirimizin bugün için önemi onun vezninde, 

şeklinde, dış yapısında değil; onun ruhunda!..  

Lise edebiyat öğretmeni olarak göreve başlayacak öğrencilerim bana gelip soruyorlar: 

"Divan edebiyatını bize siz öğrettiniz, lisede biz bunu nasıl öğretelim?" Ben onlara bir 

tek şey söylüyorum: "Aruz öğretmeyin de, nasıl öğretirseniz öğretin!" Çünki bu eğitimi 

öncelikle "fâilâtün fâilün"den kurtarmak lâzım. Aruza karşı olduğumdan değil. Bugün 

o musıkîyi anlayacak kulak bulamamaktan dolayı böyle söylüyorum. Lisede 



öğretmenler aruz veznini öğretmese ve ondan soru sormasalar, belki bugün klâsik 

şiirimizin bu kadar düşmanıolmayacaktı.  

Bugün bir Millî Eğitim Bakanı çıkıp diyebiliyor ki "Biz fâilâtün fâilün devrini 

kapatıyoruz, milâdımız Cumhuriyet'tir!"  Peki, öyle olsun da, Cumhuriyet'i meydana 

getiren o düşünce atmosferini, o medeniyet birikimini, o kültürü ne yapacağız, nereye 

koyacağız? Eğer bu dayatma kasıtlı değilse, bir cehalettir. Eğer kasıtlı ise, o zaman 

topyekün geçmişimizi silmektir bu, sadece edebiyatı da değil. O zaman tarihi de silmek 

gerekecektir, sanatı da, düşünceyi de silmek gerekecektir. O zaman, Allah göstermesin, 

gitgide coğrafyayı da silmek gerekecektir!  

Ben divan şiiri denilen klâsik şiirimizin bugün için eğitim problemi olduğunu 

düşünüyorum ve bu problemin lise ile üniversite arasında yumurta-tavuk döngüsünde 

gelip gittiğine inanıyorum. Bana göre problem orta öğretim kurumlarındaki edebiyat 

eğitimi veya aruz eğitimi değil, orta öğretim kurumlarına gönderilecek "edebiyat 

öğretmeni" problemidir. 

Bir lise ders kitabında, isterseniz bütün divan edebiyatı parçalarını çıkartın, sadece bir 

tek şiir bulunsun, eğer öğretmen iyi ise, o bir tek şiiri inceleyerek öğrencilerine klâsik 

şiirin hazzını, yüksekliğini, güzelliğini verebilir. İş, öğretmende düğümleniyor. İyi 

öğretmenler yetiştirelim, o öğretmenler bu şiiri sevdirsin yahut sevdirmesin, ama 

mutlaka tanıtsın. Ben bu kadar senemi klâsik şiir içinde geçirdim, hiçbir zaman hiçbir 

dinleyicime, hiçbir okuyucuma "şu şiiri sevdireyim" gayreti içerisinde olmadım. Bu şiiri 

tanısınlar istedim, çünki tanıyan herkes seviyor! Sevdirmek benim haddim değil, zaten 

divan şiiri o kadar güzel ki, o kendisini sevdiriyor.  

ALTINOLUK:  Ülkemizden tekrar dünya çapında şairler yetişmesi için ne kadar 

bekleyeceğiz? 

PALA: Zaman zaman, şiir yazdıklarını söyleyen okuyucularım veya öğrencilerim 

benden tavsiye istiyorlar. Ben de onlara saman alevi gibi olmamanın, kalıcı olmanın, 

dünya çapında şairliğin şartı olarak şunu söylüyorum: Kültür bir akıştan ibarettir. 

Bugünün şairi klâsik şairden daha zoru başarmak durumundadır. Klâsik şairimiz vezin 

ve kafiye kullanıyordu, adına nazım diyordu. Şiir iki kanadıyla uçabilen bir kuş gibiydi; 

bir kanadı vezin, bir kanadı kafiye... Söyleyeceği sözü vezin ve kafiyeye oturttuğu zaman 

zaten kendiliğinden güzelleşiyordu. Ama bugünün şairi vezin ve kafiye kullanmadığı 

için sözü salt "güzel" söylemek zorunda; yani tamamen yüreğini ortaya koyarak bir 

güzellik yapmak zorunda. Bu bakımdan şiir nazımdan daha zor bir sanattır. Nazım yer 

yer zenaat olabilir, ama şiir asla zenaat olmaz, o hep sanattır.  

Bana göre şair olmanın iki şartı vardır: Birincisi, Allah'ın o insana şairâne bir ruh 

bahşetmiş olması, ikincisi de o insanın şiir eğitimi alması. Bu coğrafyada onyedi yaşında 

herkes şairdir. Bunların içerisinden seçkinleşip, şiirleri dergilerde yayınlananlar henüz 

şiir eğitimi almadıkları halde şairdirler. Hâlbuki mutlaka şiir eğitimi almaları lâzım. Bu 

ülkede hiçbir şiir eğitimi almadan ömrünü tamamlayan şairler vardır. İşte onun için 

kalıcı olamıyorlar zaten. Kendileri ile birlikte on yıl, onbeş yıl içerisinde şiirleri de 

unutulmaya başlıyor. Peki, nasıl yapmalıyız? Ben diyorum ki, birinci sınıf şairler 

Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu o büyük güç, o şairâne ruh sayesinde sanata, süse 

fazla ihtiyaç duymadan söylerler; işte Yunus, Karacaoğlan, Pir Sultan, Âşık Ömer, 

Emrah vs. Onların yaradılıştan gelen güçle ağızlarından dökülen her bir kelime, bizim 



söyleyeceğimiz on-onbeş kelimeye bedel, içi dolu dolu kelimelerdir. Öte yandan, Allah 

şairâne bir ruh vermediği halde, ömrü şiirler ve şairler arasında geçip şiir söyleyenler 

vardır. Klâsik şiirde bu çoğunlukla böyledir. 

Asıl şair kimdir? O, Allah'ın kendisini şairâne bir ruh ile yaratıp bir de böyle bir şiir 

muhitinde şiir eğitimi almış olandır. İşte o zaman şairin adı Fuzûlî olur, Bakî olur, 

Nedim olur vs. Yunus'tan üstün görerek söylemiyorum. Birisi tamamen eğitimin 

dışındaki bir şiiri söylediği için büyüktür; diğeri klâsik şiir dediğimiz bir eğitim içinde 

aynı şiiri söylediği için büyüktür. Bugünün şairine de bu lâzımdır. Şimdi gençler şiirler 

yazıyorlar. Ben beğeniyorum gençlerin şiirlerini... Ama daha güzel yazabilirler! Bunun 

formülünü de ben şöyle özetliyorum: Bizim klâsik şairlerimizden bir tanesini, saz 

şairlerimizden bir tanesini, tekke şairlerimizden de bir tanesini seçerek, bu üç şairin 

bütün eserlerini kelime kelime, hece hece okuyarak, inceleyerek, sorgulayarak 

hatmetmedikçe şiir eğitimimiz tamamlanmamış demektir. Şiir eğitimi fakültede olmaz, 

bu ancak daha önce yazılmış şiirleri okumakla mümkündür. Onyedi yaşında herkesin 

şiir yazdığı 70 milyonluk Türkiye'de 70 tane şair bulamıyorsanız, bu, şair adaylarının 

okumamalarından, okumadan şair olmayı hayal etmelerindendir. 

Genç bir şairimiz Nobel'e aday olmak istiyorsailerde, hadi Nobel adaylığını bırakalım, 

güzel şiirler yazarak adını tarihe kazımak istiyorsa eğer, onu da bırakalım, güzel 

şiirlerle insanları etkilemek istiyorsa, bunu da bırakalım, gerçekten güzel şiirler yazarak 

mutlu olmak istiyorsa, yapması gereken bir tek şey var: Yunus Emre'yi, Fuzûlî'yi, 

Karacaoğlan'ı satır satır okuyarak kendi şiirini ölçmek, "poetika"sını oluşturmak ve 

onların o zengin kültür birikimini kendi şiirine sindirmek! Az evvelki sorunuzun 

cevabında "aruzu bırakıp ruhunu alalım" dediğim işte budur. "Klâsik şiirimizde gazel 

şu kadar beyit olur, kafiyelenişi şöyledir vs." yerine o bir beyitteki mânâ nedir, onu 

bugüne taşımamız lâzımdır. İşte o, küllerin altındaki kordur, avucumuza alacağımız 

elmastır... Bugünün şairi de aynı elmasa muhtaçtır. Yukarıdaki isimleri 

değiştirebilirsiniz, siz deyin Pir Sultan Abdal, Âşık Ömer, Nedim. Bir başkası desin 

Emrah, Kul Himmet, Nabî. Farketmez. Hâtta bu okuma, inceleme döneminde şair adayı 

hiç şiir de yazmamalı bence. Onların şiir örgüleri içerisindeki güzellikleri çok iyi 

görmeli, kendi şiirinin nerede durduğuna karar verip sonra şiir yazmalı... Bu dönemden 

sonra yazdığı şiire baktığında "Keşke daha önce hiç şiir yazmasaydım!" diyecektir. 

Sonuç olarak biz bu kültürdeki akışkanlığı arka plana ittiğimiz için bugün şiirimiz 

olması gereken yerde değildir. 

 Günümüzde kültürler savaş veriyor. Heybemizdeki kültürün ne kadar kıymetli 

olduğunun farkına varmadan geleceğin dünyasında varolamayacağız. Bugün ileri 

ülkelerde ferdlere temsil ettikleri kültür kadar değer veriyorlar; yakında devletler de 

böyle olacak! Şöyle denecek: "Benim kültürüm daha zengin, sen kaç paralık devletsin!" 

Savaşlar da bu zeminde yapılacak. O güne hazır olabilmek için eski şairlerimize, yani 

atalarımıza, yani kendimize bir dönüp bakmamız gerekiyor. Yanlışlık şuradaydı: "Bu 

adamlar da birşeyler söylemiş, anlaşılmıyor" deniyordu. Şimdi "Bu adamlar birşeyler 

söylemiş, neden anlamıyorum acaba?" diye sormanın zamanı. Bugüne kadar hep o 

adamları suçladık; "Niye bu kadar güzel söylüyor" sonucu çıkarılabilecek saçma bir 

suçlamaydı bu, "Niye benim anlayamayacağım bu kadar yüksek şeyler söylediler?" 

demekti. Şimdi onların fazlalığına değil de kendi eksikliğimize yanmanın vaktidir.  

Biz Cumhuriyet çocuklarıyız, ama geçmişimizle barışarak yaşarsak varolabileceğiz. 

Geçmişimizle ilgilenmek asla gericilik demek değildir. Dünyanın birçok devleti kendi 



otantik kültüründen birşeyler taşıyorsa sanatçısını, şairini, yazarını alkışlar; bizde ise 

suçlanır, hapse atılır. Çarpıklık burada... 

ALTINOLUK: Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz hocam. 

PALA: Ben de teşekkür ederim. 

Konuşan: Serdar YILDIRIM 

 

Zenci Musa  

Son dönem tarihimizde pek çok efsanevî şahsiyet vardır; islâmî zihniyetle dizayn edilen 

Osmanlı Devleti'ni ayakta tutabilmek için katlanmadıkları fedakârlık, göze almadıkları 

tehlike yoktur. Hepsinin amacı "Biz ölebiliriz, fakat bu ümmet yaşasın" idi. 

Hayatlarının baharlarından itibaren belki bir gün kendileri için yaşamadılar; pek çoğu 

canını, kimisi gençliğini gelecek nesillere verdiler. Yemenli kabile reislerinden Şerif 

Mehmet Muzaygır, San'alı Mehmed Mucahid, Saraybosna'nın Delikli köyünden 

Haydar, Üsküb'ün Vlânık köyünden Hasan Nusret, Şam'ın Kunaytıra ilçesinin Mansure 

köyünden Abaza Eyüb Benzenç, Medine'nin Asvat mahallesinden Habeşistanlı Mahbub, 

Girit'in Hanya ilçesinden Arnavut Mamaka Mustafa ve Zenci Musa unutamayacağımız 

kahramanlardan sadece birkaçıdır. 

Zenci Musa aslen Sudan'lıdır. Dedesi Kahire'ye, babası Girit'e göçmüş; Zenci Musa 

Girit'te dünyaya gelmiş. Dedesi İslâm ahlâk ve adetlerine göre yetişmesini istediği için, 

torunu Musa'yı Kahire'ye yanına almış. Dedesi bir Türk mahallesinde oturduğundan, 

Musa'nın çocukluk arkadaşlarının hemen hemen tamamı Türk'tü; dolayısıyla büyürken 

Türkçeyi de öğrendi.  

1911 yılında Amiral Benito Obri'nin komutasındaki italyan donanması ilk baştan otuz 

beş bin seçkin asker, yüz üç ağır ve sahra topu, altı bin at, sekiz yüz kamyon, dört uçak 

Trablusgarb'a çıkardı. Çok kısa zamanda asker sayıları yüz bini geçti. Osmanlı'nın ise 

burada redifler (Terhis edildiği halde ihtiyatta bulunan askerler) de dahil olmak üzere, 

sadece üçbin civarında askeri vardı; bunlar ne topa, ne de makineliye sahiptiler. Zaten 

Osmanlı'nın Trablusgarb'taki askeri durumunu bildikleri için çıkarma yapmışlardı. 

Çünkü kısa bir süre önce Habeşistan'a saldırmış, başarısız olmuşlardı. Oysa devletler 

arası bloklaşmalar gerçekleşiyor, Avrupa'daki başkentlerde esrarlı toplantılar 

yapılıyordu. Bu bloklaşmaların birinde İtalya'nın iyi bir pozisyon kapması, 

Habeşistan'daki başarısızlığını unutturmasına bağlıydı. Libya onlara çok elverişli 

görünüyordu, hareketlerine "Askerî gezinti" adını takmaları kendilerinden emin 

olduklarını göstermekteydi. Hatta kazanacakları zaferlerin halklarına eksiksiz 

anlatılmasına dair tedbirleri de ihmal etmediler. Konçino Rivoli gibi seçkin 

Romancılarını, şairlerini, müzisyenlerini de oraya getirdiler. 

O yıllarda Osmanlı Devleti'nin durumu yürekler acısıydı; Çanakkale Bogazı'ndan 

çıkabilecek pek gemisi yoktu; hazine tamtakırdı; Ülkenin değişik bölgelerinde isyanlar 

birbirini kovalıyordu. Orduda cuntalar  mantar gibi çoğalıyor, keşmekeşlik sürüp 

gidiyordu. Fakat vatanın bir yeri işgal ediyor; durum ne olursa olsun, eldeki imkanlarla 

karşı koymanın gerekliliğine bazı genç subaylar inanıyorlardı. Binbaşı Enver Bey'le, 



Eşref Bey Milli Savunma Bakanı Ahmed İzzet Paşa'yı ziyaret ettiler ve ona meâlen şöyle 

söylediler: 

- Savaşta yenmek de, yenilmek de vardır. Memleketimizin bir bölgesi işgal edilirken, 

bunu sukûtla karşılamak bize yakışmaz. Ne ecdadımız, ne de töremiz bizi affeder. Biz 

oraya gidip, savaşmak istiyoruz. 

Onları dikkatle dinleyen Ahmet İzzet Paşa "Yarın gelin konuşalım" dedi. Herhalde 

padişah, sadrazzam kabinenin diğer üyeleriyle istişare ettikten sonra onlara şunları 

söyledi. 

-Hiçbir gemimizin Çanakkale Boğazı'ndan çıkamayacağını, hazinemizin feci olduğunu 

siz de biliyorsunuz. Size ne gemi tahsis edebilir, ne de bir kuruş verebiliriz. Hatta 

pasaport dahi veremeyiz. Yalnız sizi ve diğer gidecekleri izinli sayarız. Yenilirseniz, 

"Bize sormadan gittiler" der, sizi ordudan atarız; galip gelirseniz, zaferinizi 

sahipleniriz; yani devletimizin olur; Bu şartlarda gitmek istiyorsanız, buyurun gidin. 

Ne yapacaklarını tartışmak amacıyla, Trablusgarb'a gitmeye kararlı genç subaylar 

akşam Enver Bey'in evinde toplandılar. Önce Enver Bey'le, Eşref Bey'in gitmesine 

karar verdiler. Çünkü Enver Bey imparatorluk camiasında tanınıyordu; Eşref Bey'in de 

gençliği Arap dünyasında geçmişti; Arapça'yı şivelerine kadar biliyordu. Bir şey 

yapabilecekleri kanaatı hasıl olursa, diğerleri de gidecekti. Hazırlıklar çok büyük bir 

gizlilik içinde yapılacaktı. Enver Bey'e "Hamdi Bey" adıyla bir tüccar pasaportu 

çıkarılacak, Tanin gazetesinde de Enver Bey'in Karadeniz bölgesine gittiğine dair bir 

haber yayınlanacaktı. 

Enver Bey'le, Eşref Bey değişik kıyafetlerle, farklı adlara düzenlenmiş pasaportlarla 

hayvan nakleden gemilere binerek yola çıktılar. En büyük ümidleri Şeyh Sunusi 

hazretleri ve bir de Eşref Bey'in tanıdığı Mısır'daki zenginlerdi. Tahminlerinde 

yanılmadılar; Şeyh Sunusi hazretleri onlara kucak açtı, Mısır'daki zenginler de maddi 

destek verdiler. Bir şeyler yapabilme ümidi doğunca, genç subayların ikinci kafilesi yola 

çıktı. 

Binbaşı Enver Bey Trablus-Garb'ın 

Başkumandanı, Eşref Bey de Milli 

Kuvvetler Kumandanı oldu. Eşref Bey 

onların alimiyle, bedevesiyle, hatta 

hayduduyla kendi lehçelerinde 

konuşuyordu. Her türlü ihtiyacı temine 

çalışıyor, büyük bir gerillacı olduğu için, 

gece baskınları yapıyordu. Bu gayretler 

bütün İslâm ülkelerinde yankılanıyor, eli 

silah tutan gençlerin mücahid ruhları 

"Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" diyerek 

Libya'ya koşuyorlardı. İşte Zenci Musa da 

Kahire'den Libya'ya koşan gençlerin 

arasındaydı. 

Zenci Musa her göreni etkileyecek bir yapıya sahipti; iki metre boyunda, güçlü 

kuvvetliydi. Öylesine güçlüydü ki yemini verirken kolunu ısıran katananın kulak tozuna 

 



can havliyle bir tokat indirince hayvanı öldürdüğünü Eşref Bey'den öğreniyoruz. 

Göğsünde de hem duygu, hem de şecaat bakımından emsalsiz bir yürek taşıyordu. 

Düşmanın topu tüfeği, askeri çoktu, Osmanlı'ların silah, cephane bir yana, asker 

elbiseleri, çadırları yoktu; çölde, güneşin altında yanıyorlardı. Neye ihtiyaçları varsa, 

çoğunu düşmana yaptıkları gece baskınlarıyla temin etmek zorundaydılar. Bütün 

Avrupa İtalyanların Libya'da çok kolay zafer kazanacaklarına inanıyordu. Günler, 

haftalar, aylar geçtiği halde İtalyanlar kıyılara çakılıp kalmışlar, iç kısımlara 

ilerliyemiyorlardı. Umdukları gerçekleşmeyince büyük gezeteler savaş muhabirlerini 

göndermeye başladılar. Gelen muhabirler İtalyanlarla, karşılarındaki subay ve erlerin 

aynı elbiseleri giydiklerini görünce şaşırdılar. Bunun sebebini sordular. Eşref Bey'den 

şu cevabı aldılar: "İtalyanlar bizim davetsiz misafirlerimizdir, Onlar bizim 

topraklarımızda dolaşıyorlar, buna mukabil biz de onların elbiselerini giyiyor, 

çadırlarında yaşıyor, silâhlarını kullanıyoruz." 

İnancın nelere kadir olduğunu Libya'daki bir avuç Osmanlı askerinin; Şeyh Sunisi'nin 

kabilesine ait gençlerin, manevî evlâtlarının, değişik ülkelerden gelen mücahidlerin 

gayretlerinde ve başarılarında şahit oluyoruz. Her bakımdan onlarla mukayese 

edilemeyecek kadar üstün İtalyanları kıyılara çivilediler. Gece örtüsü çökmeye 

başlayınca, ıssız çöl  İtalyanlar için hayaller dünyasına dönüyor, her an bir baskına 

uğruyorlardı. 

Eşref Bey ilk gördüğünde Zenci Musa'nın şahsiyetini keşfetmiş, cesaretini sezmiş, 

yanına almıştı. Baskınlarda Eşref Bey'i bir gölge gibi takip ediyor, en tehlikeli görevleri 

üstleniyor, başarıyla da yerine getiriyordu. Ele geçirdikleri cephane sandıklarını, 

tüfekleri sırtlaması görenlere parmak ısırtıyordu. İtalyanlar'dan gasb ettikleri büyük 

çadırlardan birini Eşref Bey kullanıyor, Musa da aynı yerde kalıyordu. Akşam olunca 

sağda solda görev yapan subayların pek çoğu Eşref Bey'in çadırında toplanıyor elemli 

vatanlarının dertlerini ele alıyorlardı. 

Bir akşam üstü; Eşref Bey düşmana yapacakları baskında hangi mücahit ne getirirse, 

nasıl ödüllendireceğini yazarken yanına Fuad Bey (Bulca) geldi. "Hayır ola Eşref Bey?" 

diye sorunca, şu cevabı verdi. "Bir tek sen bil; sakın başkasına söyleme. Avakır 

aşireti'nin gençleriyle bu akşam bir baskın yapacağım. Mücahitlerimizi şevklendirmek 

için vereceğim ödülleri tesbit ediyorum. Sakın ha, Enver Bey duymasın; düşmandan 

gasb edilecek malların devletin olacağına, verilecek ödüllerde hazinenin zarara 

uğratılacağına dair öyle bir nutuk atar ki; Maliyeci Cavit Bey bile şaşırır." 

Akşam karanlığı basarken subaylar gene Eşref Bey'in çadırında toplanmaya başladılar. 

Dışarlarda dolaşıyormuş gibi yapan Eşref Bey, Zenci Musa'yı yanına aldı; baskına 

hazırlandığı Avakır kabilesinden gençlerin yanına gitti. Akşamın çöle has derin, esrarlı 

sessizliğini bozmadan düşmana doğru yaklaşmaya başladılar. İtalyanların çadırları 

görününce durdular. Avakır kabilesinin gençleri orada kaldılar. Eşref Bey, Zenci Musa, 

Mamaka Mustafa, Eyüp Berzenç gibi mücahidler sürünerek yaklaşmaya devam ettiler. 

Çadırlara iyice sokulunca durdular, Nöbetçileri paylaştılar. Nihayet iki kilometre kadar 

güney doğuda cepfenerinin ışığı gezinmeye başladı. Nefeslerini dahi kontrol ederek 

tekrar sürünmeye başladılar. Nöbetcilerin cepfenerini dikkatle izlediklerini fark ettiler. 

Eşref Bey'in bir el hareketiyle birden üzerlerine atladılar. Bir Silah patlayınca, geride 

kalan gençler korkunç sayhalarla hücuma kalktılar. Baskına uğrayan İtalyanlar 

selameti denize doğru çekilmekte, donanmanın toplarına sığınmakta buldular. 



Donanmanın çelik namluları alev kusarken çölde ana baba günü yaşanıyordu; süngüler, 

cembiyeler parıldıyor, gövdeler yere yıkılıyor, sıcacık kanlar fırın gibi kumlara 

karışıyordu.  

Devam Edecek... 
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Çölde top tüfek sesleri başlayınca, Eşref Bey'in çadırındaki subaylar da telaşlandılar; 

kendilerinde top olmadığından baskına mı uğradıkları endişesine kapıldılar. Bunun 

üzerine Fuad Bey "Eşref Bey Avakın tâburuyla baskın yapıyor" diyerek durumu 

açıklamak mecburiyetinde kaldı. Subaylar. "Bize niçin haber vermedin" deyince, 

kendisine sıkı sıkıya tembih ettiğini söyledi. 

Kırk kilometre kadar uzakta bulunan Enver Bey de geldi. Top tüfek sesleri devam 

ederken Eşref Bey'in çadırında büyük bir telâş sürdü. Sabaha karşı silãh sesleri azaldı. 

Ne olup, ne bittiğini öğrenmek merakıyla çadırın dışına çıktılar. Çölün sabah rüzgarı 

yüzleri yalarken, yüreklerde heyecanlar dolaşıyordu. Çok geçmeden doğuda bir kızıllık 

belirdi; kısa bir sürede kızıllık yangına dönüştü. Çölün ihtişamı ortaya çıkmaya 

başladığı anda ufukta kalabalık uç verdi. Subaylar dürbünlerini gözlerine getirdiler, 

bütün gözler Eşref Bey'i arıyorlardı. Dağ gibi Zenci Musa'yı fark edince yanındakinin 

de Eşref Bey olduğunu tahmin ettiler. Gözler onun üzerindeydi; yaklaşıyorlardı. Ama 

Eşref Bey'in kıyafeti değişikti; üzerinde pelerin vardı, boynunda bir fotoğraf makinası 

asılıydı. Kâfile yaklaştıkça gönüllülerin omuzlarındaki tüfekleri, cephane sandıklarını, 

Zenci Musa'nın elindeki mitralyözü görüyorlardı. Çadırın çevresi bayram havasına 

döndü. 

Fakat sevinç uzun sürmedi. Elena kahramanı Osmanlı'nın en yaşlı maraşali olan Deli 

Fuad Paşa'nın oğlu kahraman Halit ile Mamaka Mustafa yoktu. Ne yapabilirlerdi? 

Belki cesetlerini bulabilirlerdi; geri mi dönsünlerdi? Durum değerlendirmesi yapmak 

için Enver Bey, Eşref Bey, Mustafa Kemal Bey ve diğer subaylar çadıra girdiler. 

Hepsinin gözünün önünde ihtayar Deli Fuad Paşa ile tığ gibi Halit vardı. Baba yüreği 

buna nasıl dayanacaktı... Biraz sonra dışardan "Geliyorlar! Geliyorlar!" diye sesler 

duyunca onlar da çadırdan çıkıp, göğüslerindeki dürbünleri hemen gözlerine getirdiler. 

Mamaka Mustafa'nın elinde tüfek vardı; yanındaki bir garip yürüyordu; Halite de pek 

benzemiyordu. Yanındaki Halit değildi, ama kimdi? Sırtında da birisi vardı. Herkes 

tahminde bulunuyordu.  

Aradan çok geçmeden durum anlaşıldı. Mamaka Mustafa esir aldığı İtalyan'ın sırtına 

Halit'i yüklemiş getiriyordu. Bir alkış başladı. Bu anda yanlarına gelinceye kadar 

sabredemeyen Eşref Bey'in sesi de duyuldu. 

- Halit'e ne oldu? 

- Ayağından yara aldı Kumandanım. 

- Halit'i sırtına yükledin getirdin; ama şimdi bu askeri ne yapacağız? 



- Biz ordu değil miyiz Kumandanım; 

birde esirimiz olsun. 

Fuad Bey attığı kahkahadan sonra! 

- Herhalde Mamaka tayınının yarısını ona 

verecek, dedi. 

Olay hiç de umdukları gibi gelişmeyen 

İtalyanlar gün geçtikçe prestij 

kaybediyorlardı. Bunun önüne geçmeleri 

lazımdı. İtalyan Kralı Viktor Emonuel'in 

kayınbabası olan Karadağ Kralı 

Nikola'ya büyük iş düşüyordu. Onun 

gayretleriyle Karadağ, Bulgaristan, 

Sırbistan, Yunanistan arasında ittifâk 

doğdu ve Balkan savaşı patlak verdi. 

Osmanlı o sırada Batı sınırlarını güvenli 

bulduğu için buradaki ordusunu terhis 

etmişti. Buna rağmen Avrupanın büyük 

devletleri Osmanlı'nın galip geleceğini 

düşünerek "Kim nereyi alırsa alsın, geri 

çekilecek, eski sınırlar korunacak" diye 

bir deklerasyon yayınladılar. Olay tahmin 

ettikleri şekilde gelişmeyince deklarasyonlarını unuttular. Osmanlı Ordusu yirmi dört 

günde Manastır'dan İstanbul'un Büyük Çekmece gölünün civarındaki Muratlı 

tepelerine çekilmek mecburiyetinde kaldı. Bulgarlar İstanbul'a girmek için hazırlık 

yapmaya başladılar. Bulgar Kralı Ferdinand Alman asıllıydı; herhalde bundan dolayı 

Alman Kaiseri İstanbul'un Bulgaristan'a ait olduğunu açıkladı. İtalyanlar Karaköy, 

Beşiktaş havalisini istiyorlardı, çünkü oralar geçmişte onların (Cenovalıların) dı. 

Papalık Ayasofya'nın çevresi benim olmalıdır, diyordu. Batı'nın çeşitli devletleri 

istanbul'dan bir parça koparmanın, Bulgaristan ise tamamına sahip olmanın 

peşindeydi. 

Milli savunma Bakanı Ahmed İzzet Paşa Trablusgarb'ın savunmasında bulunan 

subaylara durumu ve onlara İstanbul'da ihtiyaç olduğunu bildirdi. Fakat Şeyh Sunusi 

hazretleri onlara güvenip, evlâtlarını emirlerine vermişti. İzin almadan çekip gitmek, 

onlara gösterilen güvene ihanet etmek anlamına gelirdi. Enver Bey'le, Eşref Bey, 

Şeyh Sunusi hazretlerini ziyaret edip, durumu anlattılar. Nemli gözlerle onları dinleyen 

Şeyh Sunusi hazretleri şunları söyledi. 

- Gidin evlatlarım; İstanbul bizim kalbimiz, Trablusgarb bizim kolumuz bacağımızdır. 

Kolumuz bacağımız kopsa, gene yaşayabiliriz; fakat kalbimizi kaybedersek 

yaşayamayız. 

Enver Bey yerine kumandan olarak yüzbaşı Ali Bey'i bıraktı. Enver Bey, Eşref Bey, 

Mustafa Kemal Bey, Ali Fethi Bey ve diğer İstanbul'dan giden Subayların çoğunluğu 

geri döndüler. Zenci Musa'da Eşref Bey'in emir eriydi; o da Eşref Bey'i takip ederek 

İstanbul'a hareket etti. 

 



 

Balkan Savaşı başladığı zaman, Avrupa'nın büyük devletleri Osmanlı'nın galip 

geleceğini tahmin ederek, "Kim nereyi alırsa alsın, yine eski sınırlara çekilecek" ilkesini 

belirten bir deklarasyon yayınlamışdı. Tahminlerinin aksine Osmanlı yenilince, bu 

ilkeyi unuttular, Çatalca'nın biraz ilerisindeki Enez-Midye hattından söz etmeye 

başladılar. Balkanlar'daki katliamın önünden kaçan yüzbinlerce muhacir İstanbul'a 

sığınmış, cami avulularında yaşıyorlardı. Çaresiz hükümetimiz bu hatta razı oldu; fakat 

Bulgarlar Büyük Çekmece gölünün yanındaki Muratlı Tepeleri'nden geri çekilmeyi 

reddettikleri gibi, bir yandan İstanbul'u işgal etmek için hazırlıklarını yapıyorlar, diğer 

yandan da Yunanistan ile olan anlaşmazlığını Almanya'nın yardımıyla süratle çözmeye 

çalışıyorlardı. O zamanki hükümetimiz ve yüksek rütbeli paşalar Muratlı Tepeleri'nden 

Bulgarları sokup atacağımıza inanmadıklarından, savaş sebebi olmaması için 

Bulgarlara hucum etmemeyi prensip olarak kabul etmişlerdi. Bu arada Kamil Paşa 

Londra ile anlaşıp Edirne ve çevresine yeni bir statü getirmenin Bulgaristan ve 

Yunanistan'la aramızda bir tampon bölge oluşturmanın peşindeydi. Ama Avrupa'nın 

büyük devletleri nezdinde İstanbul'un yeni sahibi olarak Bulgaristan belirlenmişti. 

Bulgar Kralı Ferdinand Alman asıllı olduğu için Alman Keiser'i ikinci Wilhem 

Bulgaristan'ın yanında bütün ağırlığı koyuyordu. Papalık Ayasofya ve çevresini istiyor, 

İtalya Karaköy, Beşiktaş, Bebek semtleri Bizans'ın değil, bizimdi diyordu. Fakat gücü 

doruk noktasında bulunan Almanya Bulgaristan'ın tek sahip olmasında ısrar ediyordu. 

Bu hengamede Libya'dan İstanbul'a gelen Enver ve Eşref Beyler kolları sıvayıp, gayet 

gizli bir şekilde çalışmaya başladılar. Enver Bey kendisini halim selim bir insan olan 

Hurşit Paşa'nın kumandasındaki Onuncu Kolordu'nun Kurmay Başkanlığına tayin 

ettirdi. Trakya'da bulunan bu kolordunun imkanlarından herhangi bir şekilde 

gönüllülere yardım etmek istiyordu. O zamanın yetkililerini pısırık bulup, İzmir'e 

çekilen kardeşi Selim Sami'yi, Kafkasya'nın yiğit evladı, büyük gerillacı Cihangiroğlu 

İbrahim'i de Eşref Bey İstanbul'a getirtti. Anadolu'nun çeşitli illerinden elaltından 

gönüllüler toplanmaya başlandı. Bunların arasında Uşaklı doksan yaşında Mehmed Ağa 

adında bir piri fani de vardı. Gece gündüz "Ya ilahel âlemin, Edirne'deki hükümet 

konağımıza Ay yıldızlı bayrağı çekmeyi bana nasib et; orada da ruhumu kabzet" diye 

dua ederdi. 

Kafkasya, Karadeniz, Doğu ve Orta Anadolu'dan Ege bölgelsinden gelen gönüllüler 

Taksim, Metris kışlalarında gerillacılıkta pişen Zenci Musa, Mamaka Mustafa gibi 

kişiler tarafından eğitiliyorlardı. Böyle bir harekâta hükümetimiz ve üst rütbeli paşalar 

karşı idi. Doğu Anadolu gönüllüleri arasında, talebeleriyle beraber bulunan Said Nursi 

ile Metris kışlasında Cemal Paşa arasında şöyle bir münakaşanın geçtiği rivayet edilir. 

Cemal Paşa Said Nursi'ye şöyle der: "Biz Edirne'nin alınmasına karşı değiliz; hatta 

orayı alanın ayağının altını öperim. Fakat bunu imkansız görüyorum. Lütfen 



askerliğime hürmet edin; bir savaş başlarsa, İstanbul elden gideceği gibi Bulgarları 

Anadolu'nun neresinde durduracağımız belli değildir." 

Üst rütbeli paşalardan bir tek onları Alena kahramanı Deli Fuat Paşa destekliyordu. İki 

oğlu Libya'da Eşref Beyin emrinde çarpıştı. Şimdi'de bu hazırlığın içindeydiler. Üçüncü 

oğlu Reşit onsekiz yaşına geldiğinde onu da Eşref Bey'in emrine vermek için 

gönüllülerin talim yaptığı kışlaya getirince, Eşref Bey onu kapıda karşıladı Eşref Bey'e 

oğlu Reşit'i teslim ederken şu ricada bulundu. "Eşref Bey oğlum, milli haysiyetimizi siz 

kurtaracaksınız. Üç oğlum emrindedir; benim çocuklarım oldukları için onları en 

tehlikeli görevlere göndermezsen, ahirette yirmi tırnağımla yakandayım. İstirhamım 

şudur; bunlardan birisi, ikisi ve üçü şehit olurlarsa, fırsat olursa, defin merasiminden 

beni de haberdar edin. Şehit babası olmanın gururunu yaşamamı benden esirgemeyin." 

O karışık günlerde İstanbul casus kaynıyordu. Çok temkinli hareket etmelerine rağmen 

Enver ve Eşref Beylerin İstanbul'da bulunduklarını öğrenen Alman Büyükelçisi 

Kaiser'e verdiği raporda şunu belirtiyordu. "Enver ve Eşref Beylerin İstanbul'da 

oldukları tesbit edilmiştir. Bunlar cinnet derecesinde vatan sever subaylardır. Ne 

yapacakları belli olmaz. Her an Muradlı Tepeleri'ne hucum edebilirler Bulgarları 

uyarılmasında büyük fayda mulahaza ediyorum." 

Devam edecek  

II. Balkan Savaşı'nda Zenci Musa  

Londra Andlaşması'yla Enez-Midye hattı sınır kabul edilmişti. Hükümet Muradlı 

Tepeleri'nden İstanbul'u tehdit eden Bulgar toplarından bir an önce kurtulmak 

istiyordu. Hükümet, Başkumandan vekili Ahmed İzzet Paşa'ya Londra Andlaşması'nda 

kabul edilen sınıra ordunun yürümesini bildirdi ise de Ahmed İzzet Paşa bu isteğe 

uymakta endişe etti. Ancak hükümetin arzusunu Bulgar Kumandanlığı'na ileterek 

hududun tesbitine yetkili memurların gönderilmesinin ricasında bulundu. Bulgaristan 

böyle bir arzuyu dahi savaş sebebi sayacağını büyük devletlere bildirince, Ahmed İzzet 

Paşa hareketsiz kaldı. Bunun üzerine, Onuncu Kolordu'da müstakil bir tümen olarak 

yerini alacak gönüllülerin hareketi tek çare idi. Bir yenilgi veya hatıra gelmeyen 

herhangi bir iç açıcı olmayan olayla karşılaşılırsa, "Bunlar nizamî kuvvetlerimiz değil; 

kendilerini gönüllü diye adlandıran çapulcu sürüsü" suçlamasıyla cezalandıracak, işin 

içinden sıyrılacaklardı. 

Gönüllüler Taksim, Metris kışlalarında talimlerini bitirince, cepheye sevkedilirlerken, 

aralarına bir miktar da asker katmışlardı. Bu askerler de diğerleri gibi fakir köylüleri 

andıran sivil kıyafetler giymişlerdi. Elbiseleri, hatta silahları farklı, çoğunluğu piyade, 

pek azı süvari olan gönüllülerin disiplinli yürüyüşlerini gören halk Bakırköy'de 

sokaklara fırladı. Kadınlar, ihtiyarlar gözyaşlarını tutamıyorlar, çevrelerinde koşan 

çocuklar zafer çığlıkları atıyorlardı. Tahtakılıç ailesinin önderlik ettiği Uşak 

günüllülerinde yerini alan doksan yaşındaki Mehmed Baba'nın yürüyüşü, bir kere zafer 

kazanmak arzusuyla çırpınan yürekleri çileden çıkardı. Belinden ve boynunun iki 

yanından dolanan armaları, mavzeri, çizmeleri, başındaki kalpağı ak sakallı Mehmed 

Baba'yı tam bir savaşçı haline getirmişti. Bulgarlar'a, bilhassa onları kışkırtan Ruslar'a 

derin bir kin duyuyordu. Çünkü nice savaşlarda, nice gençlerin gök ekinler gibi 

biçildiklerini görmüştü. Eşref Bey'in açtığı gönüllüler bayrağının altına mavzerini kapıp 



gelmişti. Devamlı "Ya ilahel alemin, Edirne kalesine şanlı bayrağımızı çekmeyi bana 

nasip eyle, orada da emanetini al!" yakarışında bulunuyordu. 

Sarığı, arma ve mavzeri, belindeki kamasıyla göze çarpan Said Nursi katı bir disiplinle 

adım atan Van gönüllülerinin yanından yürüyordu. Pencerelerde mendille gözyaşlarını 

silen kadınların, çevrelerinde koşan kalabalıkların, belki de pek çoğu şehitlerin yetimi 

olan çocukların sevinçlerinin hüsrana dönüşmemesi için devamlı sessizce dua ediyordu. 

Bakırköy'ü çıkarlarken evler seyrekleşmişti. İki katlı bir evin üst katındaki 

pencerelerden biri açıldı. İhtiyar bir kadın tülbentli başını uzattı. "Yavrularım, Allah 

sizleri korusun. Her an korku içindeyiz. Kaçacak yerimiz yok. Şehitler, evliyalar 

yardımcınız olsun." Said Nursi yanlarında yürüdüğü, hemen hemen hepsi öğrencisi olan 

Van gönüllülerine seslendi "Mazlumun duası makbuldür. Amin deyin" Topuk 

vuruşlarının arasında toplu bir ses göğe yükseldi: "Amin!" 

Yeşilköy'e geldiklerinde iki vapur onları bekliyordu. Bu vapurlar gönüllülerin hepsini 

almazdı. Bir kısmı bindiler, arta kalanlarıda Kumburgaz'a yürüdüler. Kumburgaz 

kıyılarına çıkanlara, karadan gelen birlikler iltihak edince Eşref Bey istirahat verdi. 

Güneş guruba yaklaştığı sırada Said Nursi, Molla Kâzım'a öğrencilerinin arasındaki 

manga komutanlarını çağırttı. Çevresine toplanan öğrencilerinde bakışlarını 

gezdirirken Said Nursi'nin sukûnetli bir görünüşü vardı, ağır ağır konuşmaya başladı; 

ses tonu da etkileyiciydi: "Evlâtlarım, Bedir ilk iman savaşıdır. İman Cephesinde baba, 

küfür cephesinde evlât, kardeşlerden biri bir cephede, diğeri karşı cephede 

bulunuyordu. O savaşta yere düşmeyen iman bayrağını, Allah'ın lûtfuyla yüzyıllardan 

beri biz taşıyoruz. Tekrar ölüm kalım savaşına giriyoruz. Resûlullah'ın bayrağını yere 

düşürmemek için hiçbir şeyimizi sakınmıyacağız. Burada mağlûp olursak, İslâmı çok 

karanlık günler beklemektedir. Fakat madem ki Cenab-ı Allah dininin kıyamete kadar 

baki olduğunu buyuruyor, Allahu alem, biz burada muzaffer olacağız. Elbette 

bazılarımız şehit düşeceklerdir. Önce gidenlerimizden geride kalanlarımızı Fahr-ı 

Kainat Efendimiz sorarsa, ona şöyle söylesinler: "Ya Resûlallah, son kişiye kadar 

bayrağınızı yere düşürmemek için yemin etmiştik. Burada bulunmayanlarımız 

bayrağınızın altında vuruşuyorlardır." Dinim, milletim, vatanım adına hepinize 

güveniyorum. Mevlam hepimizin yardımcısı olsun." 

Bu anda Eşref Bey birlikleri teftiş ediyor, üç adım 

gerisinde iki metre boyu, bütün heybetiyle Zenci 

Musa onu takip ediyordu. Zenci Musa'nın vakur 

tavrı, duruşu, bakışı askerlerin dikkatini çekiyor, 

aynı zamanda onlar için moral kaynağı oluyordu. 

Akşam karanlığı ile gönüllüler Çöplüce köyünü 

aşarak Bulgarların tuttuğu Kumburgaz – Yaloz – 

Şatoz hattına yaklaştılar. Libya'da da Zenci Musa 

ile Mamaka Mustafa beraberdiler; buradada yine 

beraber görev yapan bu iki yiğidin dış görünüşleri 

farklı idi. Zenci Musa devasa yapılıydı; Mamaka 

Mustafa ufak tefekti; biri zenci, diğeri kumraldı; fakat ikisini taşıdıkları iman, 

göğüslerindeki çelik yürek birleştiriyordu. 

Muradlı tepelerindeki Bulgar birliklerini karargâhlarına bağlayan telgraf tellerini 

kesmek için Mamaka Mustafa ile emrindeki beş gönüllü kayığa binip açıldılar. Seçme 

 



gönüllülerle Eşref Bey'in kardeşi Selim Sami vadilerden tepelerin eteklerine geldiler. 

Karanlık bu çukurlara siyah örtülerini çekmişti. Eteklerden tepelere doğru sürünmeye 

başladılar, fakat biraz yaklaşıp durdular. Arkalarında Said Nursi Van gönüllüleriyle 

yer almıştı. Sağ cenahta Dadaş ve Karadeniz gönüllüleriyle Binbaşı İhsan Bey, sol 

cenahta emrindeki Kafkasyalılarla Cinangiroğlu İbrahim, merkezde de Uşak ve diğer 

gönüllülerle Eşref Bey bulunuyordu. Zenci Musa ise Eşref Bey'in bir adım gerisinde idi. 

Gizlemeye çalışmalarına rağmen bütün komutanlar heyecanlıydı. Bilhassa yaşlı paşalar 

ve hükümet o tepelerden Bulgarların sökülemeyeceğine inandıklarından hücuma 

taraftar değillerdi. Bunun anlamı, İstanbul'u devamlı tehlikede tutmak, Kumburgaz – 

Yaloz – Şatoz hattından öteki taraflara veda etmekti, ama başarısız taarruzun getireceği 

felaketi düşünmek de güçtü. Saatler ilerliyordu. Denizlerden esen rüzgar gönüllülere 

hüzün taşıyordu. Zenci Musa Eşref Bey'e bakıyordu. Eşref Bey ise bakışlarını çevrede 

gezdiriyor, ortalığı dinliyordu. Geç saatlerde Selim Sami'den öncülere "İleri" işareti 

geldi. Onlar tepelere sürünerek tırmanırken, arkadan Eşref Bey, Zenci Musa ve diğer 

gönüllüler geliyorlardı. 

Tepelerin ardından bir bomba gürültüsü geldi; bu Mamaka Mustafa'nın telleri kestiğini 

bildirmesiydi. Selim Sami yerinden fırladı: "İleri!" Önceden verdiği emre göre "İleri" 

Komutuyla bir kısmı ileriye atılacak, bir kısmı da oldukları yerde düşman nöbetçi ve 

mevzilerine ateş edeceklerdi. Amansız bir ateş başlamıştı. 

 

Ayakta görünen bütün nöbetçiler yere serildiler. Mitralyozun başına Selim Sami geçti. 

Diğer tepelere de hücum edilmiş, ancak ikisi ele geçirilebilmişti. Ele geçirilen tepelerden, 

ele geçirilmeyen tepelere şiddetli ateş başladı. Püskürtülen gönüllüler tekrar toparlanıp, 

hücuma geçtiler. Çok geçmeden tepelerde kanlı boğazlaşmalar başladı. Selim Sami ve 

diğer tepeleri ele geçirenler takviye güçlerin gelmesini engellemek için düşman tarafını 

yoğun bir ateş altına almışlardı. Dağ taşta yankılanan "Allah! Allah!" sesleriyle 

gönüllüler hücumlarını devamlı tazelerlerken Cihangiroğlu İbrahim soldan, İhsan Bey 

sağdan, merkezden de Eşref Bey hücuma katıldı. Yaralı ve şehide kimse bakmıyor, 

herkes görevini yapmaya çalışıyordu. Zenci Musa Bulgarların arasına pars gibi 

dalmıştı; çığlıklar arasında süngüsü yanıp sönüyordu. 

Gün zaferin ilk ışıklarıyla ağarıyordu. Yerlerinden oynayan Bulgar birliklerinin 

bozguna dönüşmemesi için subayları büyük gayret sarfediyorlardı. Yanan namluların, 

parıldayıp sönen süngülerin at kişnemelerinin, naraların, çığlıkların karıştığı yerleri 

kızgın güneş cehenneme döndürmüştü. Bulgarların yeni bir savunma hattı 

oluşturmamaları için gönüllüler her türlü fedakarlığı göze alıp ileriye atıldıklarından 



cephenin her noktasında, gün boyunca kanlı savaş sürüyordu. Toparlanmaya çalışan 

Bulgarların gayretleri gönüllülerin ölüm saçan namluları, süngüleriyle kırılıyordu. 

Zafere giden bu boğuşmada Zenci Musa'yı her yerde görmek mümkündü; çünkü 

boğuşmanın yoğunlaştığı yerlerde bulunmak için sık sık yer değiştiriyordu. 

Devam Edecek...  

Bavulundan Kefeni Çıktı  

Seyitlerin önündeki kader savaşını kazanan gönüllülere Edirne’nin yolu açıldı. Akşama 

doğru Edirne’ye yakın mesafedeki İstanbul Boğazı’na suvariler geldiklerinde ulu 

Selimiye’nin minarelerini görenlerin bazıları atlarından atlayıp, toprağı öptüler. Kafkas 

ve Kıyık tabyalarındaki uzun menzilli topların onları tehdit edişine aldırmıyorlardı. 

Piyadelerin arasında yer alan, kirpiklerinin ucuna kadar toza bulanmış Uşaklı Mehmed 

Baba’nın sesini Eşref Bey de işitiyordu “Ya İlâhel Âlemin! Şu mübarek şehrimize 

bayrağımızı çekmeyi bana nasip eyle; sonra da emanetini al.” Onun bu yakarışı 

gönüllüleri galeyana getirdi. Van gönüllülerinin arasından yer yer tekbir sesleri 

yükselmeye başladı. Kumandanlar gönüllüleri zorlukla siper almaya ve arkadan gelen 

nizami birlikleri beklemeye razı edebildiler. 

Eşref Beyin kanaatine göre Bulgar kuvvetleriyle gönüllülerin arasında silah dengesizliği 

bulunduğu için savaşa girmeleri doğru olmazdı. Tabyaları baskınla düşürmenin 

yollarını aramalıydılar. Eşref Bey aralarında Zenci Musa ve Mamaka Mustafa’nın da 

bulunduğu tecrübeli, en sıkışık anlarda karşısındakinin ne yapacağını tahmin eden kırk 

kişilik birlik oluşturdu. Mehmet Baba da onlara katıldı.  

Zifiri karanlıklara gömülü vadileri kovalayarak, hiç kimse ile karşılaşmadan Bosna 

köyüne indiler. Köy tahmin ettikleri gibi bomboştu. Edirne’ye alt mahallelerden 

sokulmak amacıyla sağa doğru yürümeğe başladılar. Şafak sökerken alabildiğine boy 

atmış süpürgeliklerin içinde kendilerini buldular. Ayşe Kadın mahallesinin 

yakınındaydılar; başlarının üzerinde tabyalar heybetle yükseliyor, ağır topların 

namluları sanki hedeflerini arıyorlardı. Önlerindeki yol şehirden iniyordu.  Bu yoldan 

çıkıp, Ayşe Kadın Topçu Kışlası’nı ele geçirebilirlerse Kıyık ve Kafkas tabyalarına 

darbe indirebilirlerdi. Eşref Bey, Çakır Efe’ye döndü; “Burada kalanların kumandası 

sana ait. Bir kısım arkadaşla süpürgelikte ilerliyeceğiz. Şu gördüğün sarı evin yanından 

yukarıya çıkacağız. Biz sarı evin yanındayken silahlarınızı arkanıza alarak bu yoldan 

yukarıya doğru yürüyün. Mümkün olduğu kadar silahsız davranın. Çıktığımız yolla bu 

yolun birleştiği yerden kışlanın nizamiyesine en fazla yirmi metre var. Sonra nizamiye 

nöbetçilerinin üzerine birden çullanacağız. Zaten görürsünüz; o zaman hızlanırsınız. 

Eliyle de işaret etti: 

–Şimdi şöyle benimle gelin. 

İşaret ettiklerinin dışında kalan Uşaklı Mehmet Baba “Ben de seninle geliyorum” dedi. 

Eşref Bey “Tamam” anlamında başını salladı ve süpürgeliklerin arasında yürümeye 

başladı. Böyle tehlikeli anlarda görevini gayet iyi bilen Zenci Musa Eşref Bey’i birkaç 

adım arkadan takip ediyordu. 

Mümkün olduğu kadar süpürgelikleri sallamadan yol alıyorlardı. Gösterdiği sarı evin 

yanından tırmanırlarken Çakır Efe de hareket emrini verdi. Eşref Bey, Zenci Musa, 



Mamaka Mustafa bayırın başındaki evin kenarında geride kalanları beklediler. 

Toplanır toplanmaz evin köşesinden birden fırlayıp, hemen önlerindeki Ayşe Kadın 

Topçu Kışlası’nın nizamiyesine hücum ettiler. Onları aniden karşısında bulan nöbetçi 

şaşırdı ve içeriye kaçmaya yeltenince, Mamaka Mustafa sırtlan gibi tepesine bindi. Eşref 

Bey, Zenci Musa’ya Emir verdi: “Kulübeye gir, herhangi bir şey görürsen, ateş et!” 

Diğerleri de bindirdi. Nöbetçileri bir bir avladıkları için, kışla kumandanını odasında 

baskınla yakaladılar. Bütün askerleri bodruma tıkıp, kapısına nöbetçi diktiler. Eşref 

Bey şimşek gibi hareket ediyordu. Kuvvetinin yarısını orada bırakıp, diğer yarısıyla 

hükümet konağına hücum ederken Çakır Efe’ye bağırdı: “Hemen bir at 

bul, çatlatırcasına sür! Geldiğimiz yerlerden 

birliğe ulaş, hemen topyekün hücum başlasın!” 

Hükümet konağını ele geçirirlerse, halkın 

desteğini kolayca sağlayacaklarına inanan Eşref 

Bey süratle hükümet konağının çevresine geldi. 

Kendisini takip edenlere; “Hükümet konağını 

çembere alacak tarzda yayılın” emrini verdi. 

Hükümet meydanının değişik noktalarını siper 

edinenlere hücuma hazır olmalarını işaretle 

bildirdi. Kırcaalili Münir’e, “Tercüme et” dedi. 

“Ayşe Kadın Topçu Kışlası teslim oldu. Şehir 

tamamen kuşatıldı. Teslim olun. Aksi takdirde hükümet konağını havaya uçuracağız!” 

Hükümet konağında zaten bir manga asker vardı. Şehirde bir şeyler cereyan ettiğini 

anlayan Başçavuş, Ayşe Kadın, Kıyık, Kafkas tabyalarına telefon etmeye çalışmış, ama 

irtibat kuramamıştı; çünkü hükümet konağına hücum ederlerken Mamaka Mustafa 

postahaneyi teslim almıştı. Karşıki tepelerdeki kuşatmalar da onlara kurtuluş 

olmadığını söylüyordu. Teslim oldular. Eşref Bey yanındakilere işaret ederek yürüdü; 

Zenci Musa onu bir gölge gibi takip ediyordu. İçeriye girip, bir anda konağın her yerini 

aradılar; kimse yoktu. Dışarıya çıktıklarında Uşaklı Mehmed Baba koynunda sakladığı 

ay yıldızlı bayrağı göndere çekiyordu. Eşref Bey sakalını sıvazlıyarak sordu. “Muradına 

erdin mi baba?” Gözyaşları sökün eden Mehmed Baba cevap verdi: “Allahıma binlerce 

şükür kumandan evladım.”  

Bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerimiz bayrağımızın altında huzurlu ise, bunu 

evvelâ Allah’a sonra Zenci Musa, Mamaka Mustafa ve toprakları kanıyla suyalan Deli 

Fuad Paşa’nın oğlu Reşid gibi gönüllülere borçluyuz. 

_* * * 

Zenci Musa, Mamaka Mustafa ve diğer gönüllüler, yangın vatanımızın neresinden 

başlarsa, oraya koştular. Bir İslam devleti olan Osmanlı’nın çökmemesi için canlarını 

dişlerine kattılar. Kanal harekatında görev aldılar. Eşref Beyle beraber, Kanalı karşıya 

geçtiler, ne yazık ki dördüncü ordumuz onları takip edemedi, bir daha yüzerek geri 

dönmek zorunda kaldılar. 

İngilizler Şerif Hüseyin’e büyük arap krallığı vaad ederek onu saflarına çektiler. 

Dolayısıyla Şerif Hüseyin’in kuvvetleri, Osmanlı’nın Arap topraklarını ikiye böldü. 

 



Osmanlı’nın Yemen ile, güneydeki diğer Arap topraklarıyla bağlarını kopardılar. 

Yemen’deki zeydilerin imamı, İmam Yahya Eşref Bey’in dostuydu. Ayrıca Yemen’deki 

yedinci Kolordumuz da aylardan beri açtı. İmam Yahya’nın bağlılarından bir ordu 

meydana getirmek, hem de Yedinci Kolordu’nun ihtiyaçlarını görmek için üç yüz bin 

altını Eşref Bey, kırk iki gönüllüsüyle beraber İstanbul’da teslim aldı. Cembele denilen 

bir yerde İngiliz ve Fransız subaylarının emrindeki yirmi beş bin kişilik Şerif Hüseyin’in 

kuvvetleriyle bir gün-bir gece aslanlar gibi dövüştüler. Bu hengamede üç yüz bin altını 

kaçıran Zenci Musa, bir tane eksiksiz olarak, altınları götürüp, Yedinci Kolordu’ya 

teslim etti. 

 

* * * 

Anadolu’da başlatılan harekata destek vermek için İstanbul’a geldi. İstanbul’dan 

Anadolu’ya silah sevk etmek için gayret ediyordu. Fakat üç yüz bin altını kaçırdığı işgal 

kuvvetlerince biliniyor, yakından takip ediliyordu. Bunun farkında olan Zenci Musa, 

yine de sabaha karşı silah sevk etmenin yollarını arıyordu. Bir gün ikindi namazına 

Bayezid camiine gitmişti. Orada Ali Said Paşa ile karşılaştı. Dev gibi Zenci Musa’nın 

bitkinliğinden duygulanan paşa şöyle söyledi. “Musa emeklilik için sen bir dilekçe ver, 

ben de tasdik edeyim. Sana emekli maaşı bağlasınlar.” Ona nemli gözlerle bakan Musa 

şu cevabı verdi: “Paşam bu teklifi bana nasıl yapıyorsunuz? Bu fakir milletten emekli 

maşı almam mümkün mü?” 

Ali Said Paşa, Musa’nın haberi yokken yakın dostu olan İstanbul’daki hamallar kâhyası 

Ferit Bey’i ziyaret etti ve ona şöyle söyledi; “Musa adında bir kahramanımız var. Size 

geldiğimden onun haberi yok. Bir kahve içmek için onu buraya getireyim. Sen de ona 

bir gümrük kahyalığı teklif et.” 

Bir hafta kadar sonra Ali Said Paşa, Zenci  Musa’yla Ferit Bey’i ziyaret etti. Ferit Bey 

ezik büzük, “Şimdi Galata gümrüğünün kahyalığı boş. Onu lütfen kabul edin. İlerde 

daha münasip bir yer açılır, sizi oraya veririz.” 

Musa şu cevabı verdi. “Ben kahyalık yapmam; onu yaşlı bir müslümana verin. Orada 

hamallık varsa, yaparım.” 

Galata gümrüğünde hamallık yapan Musa, gündüz yük taşıyor, gece Anadolu’ya silah 

kaçırıyordu. Bu aşırı efor sarf etme onu zayıf düşürdü. Zaten İslam âleminin üzüntüsü 

de onu kasıp kavuruyordu. Vereme yakalandı. O dönemde veremin tedavisi yoktu. Ali 

Said Paşa’nın ısrarlarına rağmen bir senatoryuma yatıp, milletimize yük olmak 



istemedi. O sırada Üsküdar’daki Özbekler tekkesinin şeyhi Eşref Beyin dostu Ataullah 

Efendiydi. Musa bavulunu alıp, onun yanına gitti. Ataullah Efendi de tekkenin en 

arkasındaki odayı ona tahsis etti. Bir gece sabaha karşı Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

Bavulunu açtılar; içinden Osmanlı Devleti’nin haritası, Eşref Bey’in resmi, bir de kefeni 

çıktı.  

 

Kaht-ı Rical  

Devlet adamı veya yönetici yokluğunu ifade eden "Kaht-ı Riceb" deyimi çok eskidir. 

Sonradan ünlü olan bu Osmanlı deyimi önceleri Naima'nın "Ben bu makama lâyık 

değilim nihayet kaht-i rical olmağla beni nasbettiler" cümlesinden de anlaşılacağı üzere 

tevazuun bir ifadesi idi. Yakın dönemlerde bugün anladığımız manayı ifade eden bu 

terim Ali Paşa'nın ölümüyle (1871) yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Devlet hayatında devlet adamının önemi çok eski çağlarda idrak edildiğinden, eski 

Yunan'da "Politika adamı gelecek seçimi, devlet adamı gelecek nesli düşünür" sözü çok 

sık tekrar edilirdi. Bir devlet, gücünden büyük işlerin peşine düşerse, o devleti 

yönetenler, mumdan bir gemiyle güneşi zapt etmeye çıkmışa benzerler. Onlar için 

felaket kesindir. Ama bir devlet gücünden küçük gayelerin peşinde koşar veya 

idealsizliği ideal edinirse, halkının aktivitesini pasifize eder, uzun vadede de olsa onlar 

için felaket yine kaçınılmazdır. Güç ile gaye arasındaki orantıyı devlet adamları 

kurarlar, bu denge ne kadar realiteyi aksettirirse, o devlet o kadar sağlam bir tarzda 

gelişir. 

İran'ı hiçbir zaman ciddiye almadık; hele son yıllarda molla rejimi diye burun 

kıvırıyoruz. Farsların şöyle bir sözü vardır: "Türkiye milyonluk ordular beslesin; biz 

yüzyılda iki devlet adamı yetiştirelim" İran'ın demokrafik yapısını, coğrafyasını 

gözönüne getirince, bu sözün ne derecede gerçeği ifade ettiğini anlıyoruz. İran, Babil 

Kulesini andıran bir yapıya sahiptir. Almanak'ın rakamları doğruysa, İran'ın yarısı 

Azeri'dir. Farslar azınlıktadır; Belücistler, Kürtler, Türmenler gibi pek çok müslüman 

millet bulunduğu gibi Ermeniler'den, Ruslar'dan, Yahudiler'den oluşan küçümsenmez 

bir gayrı müslim nüfusa da sahiptir. Bu kadar değişik etnik ve dini grupları bir arada 

tutmak maharettir. Bugün İran bizim iki katımızdan daha büyük bir ülkedir. İslam 

aleminde azınlık durumunda bulunan bir mezhebin devleti olmasına rağmen, gerek 

İslâm aleminde, gerek dünyada ciddi bir ağırlığı vardır. Yakın dönem tarihine bakınca 

da ordularının ciddi bir zaferini görmediğimize göre, mevcut İran'ın devet adamlarının 

bir ürünü olduğunu kabule mecbur kalıyoruz. 

Bazı önemli Avrupa'lı tarihçiler Bizans'ın kıyıcığında günışığına çıkan Osmanlı 

Beyliği'nin, diğer beylikleri gölgede bırakmasını ve kısa sürede dünya çapında devlet 

olmasını baştan on padişahın mutlu bir rastantıyla peş peşe dahi olmalarıyla izah 

etmektedirler. Bu dâhi padişahlar devlet hayatındaki insanın önemini kavradıklarından 

kabiliyetli kişilerin önlerini açmak için devşirme usulünü getirdiler ve Enderun'u 

kurdular. 

 Abdulhamid Han'ın Tahttan indirilişinden sonra devlet hayatımızda liyakatın yerine 

"Bizden mi" dusturu hakim olmuş" bu telâkki büyük bir kabiliyet kıyımına sebebiyet 

vermiş, devlet adamı yokluğunu daha da ağırlaştırmıştır. Trablusgarb savaşı'yla, yani 



1911 de başlayan savaşlarımız hemen hemen aralıksız olarak 1922 yılına kadar devam 

etti. Dârulfunun'da, medreselerde öğretim ve eğitim görmüş yüksek vasıflı idealist 

gençlerin değişik cephelerde biçilmeleri devlet hayatımızın şevksiz, heyecansız tiplerin 

eline geçmesine sebep oldu. 

Demokratik sistemler aslında devlet adamı yetiştirmeye çok müsaittirler. Ama sistemin 

temel taşları kabul edilen partiler üyelerin tercihleriyle yönetilirlerse bir anlam ifade 

ederler, o zaman kalabalıklar genel olarak yeteneklerin etrafında toplanırlar. Fakat 

bizim demokrasimizde partilerin genel başkanları yok; genel başkanların partileri var. 

Partiler de üst mevkilere gelmek, parti üyelerinin oylarıyla değil de, parti genel 

başkanlarının kararıyla olmaktadır. Bu defa yarış üyelerin nezdinde yapılmaktan 

çıkıyor, genel başkana yaranmak yarışına dönüyor. Bu yarışı da genellikle 

şahsiyetsizler, "Evet efendimciler" kazanıyorlar. Eskaza şahsiyetli ve kabiliyetli bir 

insan parti kademelerinde boy gösterirse, genel başkanın emriyle ihraç gıyotini 

işletiliyor. Cumhuriyet dönemimize bakınca, sivil iki devlet adamının yönetime geldiğini 

görürüz; birisi Menderes, diğeri, Özal'dır. İkisi de parti kademelerinden gelmemiştir. 

Menderes dört kurucudan biridir; Özal ise tek başına kurucudur. 

İhtiyar tarihin sayfalarını karıştırırsak, birinci sınıf işleri, birinci sınıf devlet 

adamlarının yaptıklarını okuruz. Bunun için devlet adamı yetiştirip, ecdat yadigarı 

devletimizin kilit noktalarına getirmeliyiz. Milletimize mal olmuş herhangi bir parti, 

gerçekten parti olsa, orası devlet adamı yetiştirme okuluna dönüşür. Milletimizin kaderi 

çok kısa zamanda değişir. Aksi takdirde, bugün olduğu gibi, debelenip dururuz.  

Dört Şehit Annesi; Şair Hanım Sahabi Hazret-i Hansa -radıyallahu anha-  

–Radıyallahu Anhâ–Hazret-i Hansâ radıyallahu anhâ mersiyeleriyle tanınmış meşhur 

hanım şâirlerden... Cesaret ve kahramanlığıyla ün salmış bir hanım sahâbî... Dört 

oğlunun şehadet haberini müjde gibi karşılayan iman dolu bir anne... Çocuklarının 

şehidlik sevincini hamdederek, duâ ve niyaz ile açığa vuran, kadere teslim olmuş bir 

iman eri... 

O bir çok şâir yetiştirmiş Beni Süleym kabilesine mensuptur. Hansâ (çekik burunlu) 

lâkabıyla tanınmıştır. Asıl adı Tümâdır binti Amr'dır. Babası, Amr ibni Şerîd'dir. 

O, Arap edebiyatında kadın şâirlerin en önde geleni kabul edilir. Şiirlerinin çoğunu 

Câhiliye devrinde söylemiştir. Savaşlardaki, yiğitlik, kahramanlık sahnelerini kadın 

duygusallığı içinde sâde bir dille anlatmıştır. Özellikle mersiye türünde meşhur 

olmuştur. 

Hansa'nın biri Muaviye adında ana bir diğeri Sahr isminde baba bir iki kardeşi vardı. 

Muâviye yakışıklı bir yiğit, Sahr da halim-selim cömertti. Kabileler arasındaki 

savaşlarda ikisi de öldürülmüştür. Hansa bu iki kardeşinin mertlik ve cömertliğine dair 

söylediği mersiyelerle meşhur olmuştur. 

O, İslâm'ın ortaya çıktığı ilk dönemlerde çocuklarıyla birlikte müslüman oldu. Resûl-i 

Ekrem sallallahu aleyhi vesellem efendimizin sohbetinde bulundu. Hz. Ömer (r.a.) ile 

görüştü. İki Cihan Güneşi Efendimiz onun şiilerini beğenirdi. "Haydi Hunâs!" diyerek 

şiir okumasını isterdi. 



Hz. Hansâ (r.anhâ) öldürülen kardeşleri için çok göz yaşı döküyordu. O kadar ki 

ağlamaktan dolayı yüzünde izler meydana geldi. Hz. Ömer (r.a.) kendisine: "Niçin bu 

kadar ağlıyorsun? Onlar şimdi cehennem odunu." deyince o şefkat ve merhametinin 

neticesi olarak bu sözden alındı ve: "İşte şimdi hüznüm bir kat daha arttı." diye 

serzenişli bir cevap verdi. 

Hz. Hansâ (r.anhâ) İslâm'ın nuruyla kalbini doldurmağa ve çocuklarını da bu yolda 

yetiştirmeğe gayret etti. Mal ve evlâdın Allah'ın bir emâneti olduğunu bildi. Dört oğlunu 

da Allah yolunun yolcuları olarak büyüttü. Onlar Allah yolunda cihad edebilecek yaşa 

gelmişti. 17-18 yaşlarına girmişlerdi. Güçlü, kuvvetli enerjik ve gönülleri şehidlik 

özlemiyle dolu, pırıl pırıl bir genç olmuşlardı. İslâm dini yayılmaya başlamış, fetihler 

çoğalmıştı. Müslümanlar zaferden zafere koşuyordu. Bu dört mücâhid genç delikanlılar, 

anneleriyle birlikte Hz. Ömer (r.a.)'ın halifeliği döneminde "Kadisiye Savaşı" için 

hazırlanan orduya gönüllü olarak katıldılar. Allah'a ve Resûlüne teslim olmuş bir anne 

için ne büyük bir mutluluktu bu. Hz. Hansâ (r.anhâ) bir akşam üstü çocuklarını yanına 

topladı. Dört oğlunu bir anne şefkati nazarıyla süzdükten sonra onlara yüce hedeflere 

ulaşma konusunda nasihatler yaptı. Gönüllerini çoşturan tesirli, derin ifadelerle, onların 

iman dolu damarlarını harekete geçiren şöyle bir hitabede bulundu: 

"Yavrularım! Sizi müslüman olmaya kimse zorlamadı. Kendi isteğinizle müslüman 

oldunuz. Kendi irâdenizle orduya katılıp buralara kadar geldiniz. Kendisinden başka hiçbir 

ilâh bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, siz hep bir annenin oğlu bir babanın 

çocuklarısınız. 

Ben sizin babanızın namusunu korudum; ona 

ihanet etmedim. Dayınızı da mahcup edecek bir 

ahlâksızlıkta bulunmadım. Şerefinize leke düşürmedim. 

Soyunuzu değiştirip bozmadım. 

Sizler, Allah yolunda savaşan mücâhidlere Rabbinizin 

hazırladığı sevabı biliyorsunuz. Bâkî olan âhiret 

yurdunun fânî olan dünyadan daha hayırlı olduğunu da 

biliniz. Cenâb-ı Hak'ın: "Ey iman edenler! Sabredin; 

(düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) 

hazırlıklı ve uyanık  bulunun ve Allah'tan korkun ki 

başarıya erişebilesiniz." (Âl-i İmran Sûresi / 200) 

buyurduğunu hatırlayınız. 

Yarın inşallah sağ salim sabaha erişirseniz, basîretli bir 

şekilde, sabır ve sebatla düşmana saldırın. Bu konuda 

düşmana karşı sadece Allah'tan yardım isteyin. Harp 

kızıştığında düşmanın can alıcı yerine kadar gidin. Onların kumandanı ile çarpışın. Zafer 

elde ederseniz ganimete kavuşursunuz. Şehid olursanız cennete girer, ikrâma nâil 

olursunuz.." 

Sevgili annelerinin gösterdiği hedefe ulaşmak için dört kardeş sabahı zor etti. Sabah 

olduğunda yerlerinde duramayan Hz. Hansâ (r.anhâ)'nın oğulları arslanlar gibi savaş 

meydanına atıldılar. Büyük kahramanlıklar sergilediler. Sonunda özlemini çektikleri 

 



şehidlik mertebesine eriştiler. Bedenleri savaş meydanında kaldı. Ruhları Cennet-i âlâya 

uçtu. 

Ne Seâdet!.. Ne güzel mükâfat!... Ne mutlu son!..  

Kadisiye savaşı müslümanların zaferiyle neticelendi. Dört civan genç kardeşler de 

şehidler arasındaydı. Annesine haber vermek için gelenler üzgün üzgün Hz. Hansa 

(r.anhâ)'nın yanına geliyordu. Halbuki o büyük bir metânet içerisinde, kadere teslim 

olmuş bir vaziyette, son derece sâkin bir halde idi. Dört oğlunun şehidlik makamını 

kazanmaları onun için büyük bir seâdetti. Onların şehâdet haberini sanki bir müjde gibi 

karşıladı. Allah'a hamdedip sevincini şu duâ ve niyaz ifadeleriyle açığa vurdu: 

"Onların şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbim beni onlarla 

beraber rahmetinin gölgesinde birleştirsin." 

Hz. Hansâ (r.anhâ), hayatın, servetin ve evlâdın kendine Allah'ın bir emâneti olduğunun 

şuurunda idi. Çocuklarını da bu duygu ve düşüncelerle yetiştirdi. Onlara ölmez ufuklar 

verdi. Dünya hayatı fânî, ahiret yurdu bâki idi. Emâneti sahibinin yoluna feda etmek en 

kârlı ve en akıllı bir işti. Sonunda kendinden önce âhirete böyle hayırlı oğullar gönderdi. 

Arkaya da rahmet ile anılacak bir isim bıraktı. Ruhu şâd, kabri cennet bahçesi olsun. 

Cenâb-ı Hak şefaatlerine nâil buyursun. Amin.  
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İSKİLİPLİ ATIF HOCA’YI İPE GÖTÜREN YAZI (FRENK MUKALLİTLİĞİ) 

Şiâr-ı Küfr;(
[2]

) her asırda her beldede değişebilirse de gayr-i müslim milletlerin küfre 

dair olan en meşhur âlametleri şapka, gayyar, zünnâr,(
[3]

) küstic,(
[4]

) gaslî ve saliptir.(
[5]

) 

Şapka: Örfte küfür alameti, yani gayr-i müslimlerin müslümanlardan ayrılmalarına 

alamet olan baş kisvesidir. 

Gayyar: Zimmilere mahsus bir alameti farika'dır(
[6]

) ki, bununla müslümanlardan 

ayırt edilirlerdi. Bazı ana kitaplarda açıklandığına göre, üst elbiselerinin göğsüne renkçe 

muhtelif olmak üzere kurdela gibi bir parça dikerlerdi. Fakat alâmeti farika her yerde 

bir değildi. Belki her beldede belirli özel bir alâmet vardı. Meselâ bazı beldelerde sarığın 

rengi alâmet-i farika sayılırdı. Gök renk Nesârâya (Hristiyanlara), sarı renk Yahudiye 

alâmet olarak konulmuş, beyaz renk de Müslümanlara tahsis edilmişti. 

Zünnâr: Nesârâ ile Mecusi taifesinin küfür alâmetlerinden olan bir nevi kuşaktır ki 

ipekten imal edilmiş olup iç taraflarına kuşanırlar. 

Kustiç: Zikrolunan taifelere mahsus diğer bir nevi kuşaktır ki, parmak kalınlığında 

olup dıştan kuşanırlar. 
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Gaslî: Yahudilerin alâmetlerinden olan sarı renkli bir hırkadır. 

Salîb: Hristiyanların haç dedikleri şeydir ki, ina-nışlarınca Hazreti İsa'nın asılmış 

vücudunun timsâlidir. 

Daha evvel şapka, zünnâr, gıyyar, salip gibi ehli küfrün hususi şiar ve alâmetleri olan 

şeyler giyinmek, kuşanmak, takınmak hususlarının şer'an yasak ve haram olduğu beyan 

olunmuştu. Bunun küfrü mucib olup olmamasına gelince, ilk önce şu ciheti arz edeyim 

ki zahir ameller, ruhi ve Batıni hallerin müzahiridir. Kalbi haller onda inkişâf eder ve 

görülür. Bazı beşeri ameller vardır ki, kalpten bir davet ve saik sebebiyle insan ona 

mübaşeret eder. Dış tesirlerden uzak olarak kendi haline kalınca mutlaka o işi yapmak 

mecburiyetinde olup ona mani olamaz. 

Bazı beşeri ameller de vardır ki: Kardeşliğe uygunluk, kuvvete tabi olmak, menfaat 

sağlamak veya zararı yok etmek gibi ârizî bir takım harici âmil ve sebeplerin tesiriyle 

mübaşeret olunur. Arizî olan o sevk edici sebepler ortadan kalkınca, adet halini 

almamışsa insan ondan feragat edebilir. Meselâ almış olduğu terbiye neticesi olmak 

üzere bir milletin maneviyatı ile boyanmış ve ruhî hâlleri ile hallenmiş olan bir adam 

kılık kıyafette, adetler ve muaşerette, suret ve sirette o millete benzeme ve taklide ve 

onlara uyum göstermeye mecbur olur. Sebep ruhî ve kalbî olduğu için kendi halinde 

kaldıkça o kıyafet ve o âdeti, o suret ve sireti terke rıza ve semahat gösteremez. Şayet dış 

tesirlerle terke mecbur edilirse kalben müteessir olup ruhundaki izler izâle edilmedikçe 

o adam bu halden vaz geçemez. Fakat bir adamın kılık ve kıyafette, âdet ve sirette bir 

millete benzeme ve taklidi ârizî bir takım dış sebeplerin te'siri ile vaki oluyorsa o adam o 

hali terk etmekte beis görmez. Ve bundan dolayı vicdan azabı duymaz.. 

Şu halde şapka, zünnâr, gıyyar, salib gibi ehl-i küfrürj özel alamet ve işareti olan 

şeyleri giyinmek, kuşanmak ve takınmak hususuna sebep, ya sağlamlık bulmuş bir ruh 

hali veya dış sebepler olmaktan uzak değildir. 

Sebep dış tesir olduğu takdirde ya istekle kaldırıp atmaya sebep olur veyahut olmaz. 

Bu makamda aklen daha başka bir ihtimal düşünülemez. Sebep halet-i ruhiye ise meselâ 

terbiye ve itiyad tesiriyle bir adamın ruhu küfür rengi ile boyanmak ve kalbi o 

maneviyat ile sıfatlanmış olma neticesi olmak üzere Allah'a Resûlullah'a, şeriata ve 

diğer dinî zaruretlere imân ve itikadı olmadığı için seve seve kâfirlerin kendilerine has 

şiar ve alâmetlerine bürünmüş ve kabul etmiş olursa o kimsenin küfründe şek ve şüphe 

yoktur. Ve olamaz. Zira bu apaçık hareketine sebep, küfrün kendisidir.  

Onun için fukahâ-i kiram hazerâtı "Küfre niyet eden kimse o andan itibaren kâfir 

olur." diyorlar. Ve keza İslâmda, küfür alâmeti sayılan şeyleri helâl kılan veya haram 

olduğunu alaya alanların küfrü şüphesizdir. Küfür alametlerine benzemeyi helâl kılmak 

da bu kabildendir. Zira "Bizden başkasına benzeyen bizden değildir" Hadis-i şerifi ile 

küfür adetlerinde, kâfirlere benzemenin yasaklandığı, Peygamberimizin yaşadığı 

dönemden, günümüze kadar tevatüren nakloluna-gelmekte olup, Ümmet-i 



Muhammedden her asırda bulunan muctehidler bunun haram olduğuna icma ve ittifak 

etmişlerdir. Binaenaleyh kâfirlere âdetlerinde benzemenin haramlığı şer'i delillerden 

icma-ı ümmetle sabittir. Onun için helâl kılmak ve hafife almak küfürdür. 

Küfür adeti olan şeyleri giyinmeye sebep, bir mecburiyet ve çaresizlik, yani el ve ayak 

gibi bedenî azalardan birini kesmek veya öldürmek ile tehdit ve zorlamak suretiyle 

meydana gelirse zararı ortadan kaldırmak için kalpte iman ve tasdik muhafaza 

olunduğu halde ancak o müddet esnasında şapka ve saire gibi küfür alâmeti giyinmeye 

şer'an izin verilmistir. Binaenaleyh böyle bir mecburiyet haline ma'ruz kalan bir 

müslüman, küfrün kıyafetini giyinmekle kâfir olmaz. 

       Ve yine gayr-i müslimlere benzemek kasdı olmadığı halde helaki icab eden 

sıcaklığı ve soğukluğu gi-     dermek, zaruretinden dolayı gayri müslim milletlerin 

kalenseve(
[7]

) ve külahlarını giyinmek küfrü icab etmez. Ve yine harpte hile ve düşmanın 

sırlarını ve durumunu anlamak için veya gayr-i müslimlerin müslümanlara dokunacak 

zararlarını def gibi bütün müslümanların faydasına ait hayırlı bir maksadın ve dini bir 

hizmetin oluşması için bilerek küfür adeti olan kıyafeti giyinmek küfrü gerektirmez. 

Fakat, ticaret, tahsil ve seyahat gibi şahsi menfaatler için diyâr-ı küfre gidip de orada 

veya İslâm diyarında, bilerek, bir zaruret olmadan ve kendi isteği ile şapka vesair küfür 

âdeti olan kıyafetleri giyinen müslüman hakkında ihtilaf olunmuştur. Fakihlerin 

çoğunluğu "Kafirlere mahsus ve onların kıyafet alâmeti olan kalanseve, yani şapkayı bir 

zaruret olmadan ve kendi arzusu ile giyinmek küfürdür. Zira bu alâmeti küfürdür. 

Onun için bunu ancak mecusilik, Hristiyanlık, Yahudilik gibi küfrün çeşitlerinden birini 

iltizam edenler ve kalpleri küfür rengi ile boyanmış olanlar giyebilirler. Esasen zahir 

alametlerle batını işlere istidlal ve onun üzerine hükmetmek aklen ve şer'an makbul ve 

muteber bir yoldur." diyorlar. 

Fukahâdan bazıları da "Mecusi, Hristiyan ve diğer kâfir milletlere mahsus ve onların 

kıyafet adeti olan kalenseve yâni şapkayı kendi arzusu ile giyen bir müslüman onlara 

benzemiş ve onları taklid etmiş olduğu için günahkâr olursa da kâfir olmaz" diyorlar. 

  

İkinciye kail olanlar esbâb-ı mucibe olmak üzere diyorlar ki: Şapka gibi küfür 

alâmetini kendi seçimi ile giyen kimse lisan en muvahhid, kalben musaddık olduğu için 

mü'mindir. 

Büyük müctehidlerden İmâm-ı Âzam (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) Hazretleri 

demiştir ki: "Bir kimse iman ve İslâmdan, ancak girdiği kapıdan çıkar." İmâm-ı 

Âzam'ın bu sözüne nazaran asaleten girmek ancak ikrar ve tasdik ile olur. Çünkü 

imanın rüknü bunlardan ibarettir. Şapka giyen kimsede ise ikrar ile tasdik mevcuttur. 
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[1]
 -Küfür alâmeti li 1) 

[2]
 -Küfür alameti 

[3]
 Hristiyan rahiplerinin veya puta tapanların, papazların bellerine bağladıkları örme 

kuşak. (Rükûa mâni  

olduğu için kuşanılması İslâmiyette küfür alâmeti sayılmıştır.) 

[4]
 -( Mecusiler kuşağı.) 

[5]
 (haç) 

[6]
 - Alamet-i Farika: Ayırt edici özellik demektir.             

[7]
 - Bir tür başlık 

 

 

İmanın bir takım gerekleri vardır ki, onların yokluğu ile imanın zıddı olan küfür 

tahakkuk eder. Mesela Allah Teâlâ'ya, Peygamberlere, Allah'ın kitaplarına ta'zim, 

imanın lazım olan şeylerindendir. Bunları hafife ve alaya almak ise ta'zime aykırı 

olduğu için küfürdür. Binaenaleyh ta'zime aykırı ve tekzib emaresi olan söz ve fiiller 

şer'an küfrü mucib sayılmışlardır. Esasen şeriat nazarında tekzib alâmeti ve inkâr 

belirtisini taşıyan tasdik ve ikrar muteber ve itimada şayan değildir. 

Şu halde İmam Hazretlerinin sözünün manası imanın şer'an muteber olan 

hükümlerine aykırı bir söz bir fiil müslümandan sudur etmedikçe kâfir olmaz, 

demektir. Nitekim puta secde etmek, Allah'ı, Peygamberleri, kitapları, şeriatı tahkir ve 

alaya almak gibi imana aykırı olan bir iş işlemek veya bir söz söylemek, tekzib alameti 

ve inkar belirtisi olduğu için irtikab edenin küfrü ile hükmolunur. "Feteva'yı Hindiyye" 

ve "Muhid-i Burhanf'da deniliyor ki: "Başına Mecusi kalensevesi, yâni Mecusi şapkası 

giyen kimsenin küfrüne kail olanların kavilleri sahihtir." 

Bu söze sahip olanlara göre, akide bozukluğundan neş'et ettiğinden Mecusi 

kalansevesi giyen kimsenin küfrü ile hükmolunur. Nitekim "Ben Mecusiyim" diyen 

kimsenin bu sözü, akidesinin bozukluğunu açıkladığı için küfrü ile hükmolunmuştur. 

Çünkü mecusilere mahsus ve onların kıyafet alâmeti olan kalenseveyi kendi seçimi ile 

giyinmek, giyenin ruhen mecusilik maneviyatı ile boyanmış olduğuna alamet ve 

belirtidir. Onun için bu kıyafette görülenlerin küfrü ile hükmolunur. 
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Şunu da arz edeyim ki, bütün milletlerin baş kisveleri milliyet ve dinleri ile bir çeşit 

alâkayı haizdir. Şapkalar, serpuşlar, mesela Avrupa memleketlerinde ne kadar muhtelif 

şekillere ayrılırsa ayrılsın, hepsinin bir asıldan çoğaltılmış olduğu ve zaman ve mekan 

itibariyle muhtelif bir şekil olmakla beraber o aslın ruhu muhafaza edilmekte 

bulunduğu şüphesizdir. Şu halde şapka din ve milliyet alâmeti olduğu için onu giyen 

kimse "Ben bu millettenim" diye bir ikrarda bulunmuş olur. Mukabilinde serahat 

bulunan bu gibi belirtiler ise her halde sarih gibi muteberdir. Ancak mukabilinde fiilen 

imanın sarahattin! gösteren ahvâl ve ameller karşısında bu ikrar hükmünden sakıt 

olabilirse de müslümanlar nazarında o adam kendisini şüpheden kurtaramaz. Bu mesele 

şapkayı giymeye sebep, kalbi ve ruhî olmadığı takdirdedir, Sebep kalbî olursa imanı 

gösteren ahvâl ve amellerin riya ve nifak ve o adamın da mürâî münafık olduğuna 

hükmedilir. 

Esasen kılık ve kıyafet âdetinde gayr-i müslimlere benzemekten men' ve nehy ile 

Peygamber Efendimizin murad ve maksadı müslümanlar arasında İslâmî milliyeti 

kurmaktır. İslâmi milliyetin dayanak noktası da küfür milliyetine mahsus olan, şiar, 

adet ve tavırlarda kâfirlerden ayrılıp onlara benzememektir. Binaenaleyh İslâm 

ümmetçiliğinde gayret göstermek, imanın gereğidir. Onun için her müslüman dini 

hükümlere ters ve bilhassa islâm milliyetine muhalif olan işlerden kaçınmalıdır. 

Şu halde lisanen ikrar ve bedenen ibadet ve amel gibi İslâmi milliyetin açık belirtileri 

ile asla alâkadarlık göstermeyip kılık ve kıyafetten başka gayr-ı müslimlerden farkı 

kalmamış olanlar, kıyafetlerini de onlara benzetiverince batınlarındaki imânı temsil 

edecek ve İslâm ümmetçiliğini gösterecek hiç bir halleri kalmadığı için "Bir millete 

benzemeye çalışan kimse, onlardan olur." Hadis-i şerifinin iktizasınca o adamların 

kefere zümresine iltihak etmiş olduklarına kat-i bir surette hükmolunur. Bu hakikati 

açıklamak için bir misal vermek isterim. Her devletin özel alâmetleri içeren bir çeşit 

bayrağı vardır ki, o bayrak hangi vapurun, zırhlının, tayyarenin, mektebin, binanın 

üzerinde bulunursa, o devletin olduğuna hükmolunur. Mesela bizim Yavuz zırhlısı 

bütün müştemilatı itibariyle İngiliz, Alman ve Fransız zırhlılarına benzediği halde 

yalnız şanlı bayrağının alameti farikasıyla onlardan ayrılır. Bu alameti görenler bizim 

zırhlımız olduğuna hükmederler. Başka devletlerin bayrağının bizim zırhlıya çekilmesi 

siyaseten, örfen, adeten ve kanunen yasaktır. Onun için bunun mürtekibi, hıyaneti 

vataniyye, cinayet-i milliyye ve ecnebi taraftarlığı suçuyla itham edilerek idamına 

hükmolunur. Bunun için medeni memleketlerden hiç birisinin bayrağını bizim 

vapurlara, zırhlılara çekmek suretiyle onları taklit ve teşebbühe yeltenmeye hiç bir 

kimse cesaret gösteremez. 

İşte bunun gibi "Bizden başkasına benzeyen, 

bizden değildir" Hadis-i şerifi ile müslümanların, şiar ve alamet-i küfürde gayr-i 

muslinlere benzemeye yeltenmeleri yasaklanmıştır. Binaenaleyh bizim zırhlıda başka 

devletlerin bayrağını görenler o zırhlının bizim olmadığına hükmedecekleri gibi şapka, 



haç ve sair küfür alameti giyen ve takanların İslâmî kimlikten çıkıp kâfirler sınıfına 

iltihak etmiş olduklarına hükmederler. 

Fukaha-i Kiram Hazerâtı, Mecusi kalensevesi giyen kimsenin küfrünü açıkladıkları 

halde Yahudi kalan-sevesinden bahsetmiyorlar. Bunları giyinmek küfrü gerektirmez mi 

diye sorulursa cevap olmak üzere deriz ki, şer'i şerif nazarında küfür, tek bir millet 

sayıldığı için, küfür alametleri arasında fark yoktur. 

Binaenaleyh, gayri müslim unsurlardan hangisi olursa olsun, onların adeti olan şeyleri 

giyinmek, takınmak, kuşanmak, sahih kavle göre küfürdür. "Bizden başkasına 

benzeyen bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyiniz." Hadis-i şerifi gayri 

müslim milletlere mahsus olan şiar ve alamet arasında şer'an fark olmadığına delildir. 

Şapka, zünnâr, haç gibi küfür alâmetinden sayılan şeyleri giyinmekle, şer'an 

yapılması emrolunan şeyleri, mesela namaz ve zekatı terk ve nehyedilen şeyleri, mesela 

zinayı, hırsızlığı yapmak arasındaki fark nedir ki, evvelkiler küfür alameti ve tekzib 

emaresi sayıldığı halde ikinciler sayılmıyor diye bir soru ortaya çıkarsa cevap olarak 

deriz ki; 

Vakıa ikinciler de evvelkiler gibi şer'an yasak iseler de, nefsî heves ve arzular, bunları 

yapmaya fıtraten meyillidirler. Onun için şahevi kuvvetleri akıllarına galip gelen 

insanlar dinen yasak olan nefsani arzuları yerine getirmekten uzak değildirler. İşte 

bunun için Peygamberimiz (S.A.V.) onları tekzib alâmeti saymamıştır. 

Fakat küfür ehline ait olan âdet ve alâmeti işlemek için böyle bir özür ve fıtrî bir 

meyil yoktur. Zira bu esasen nefsin arzu ve meyil ettiği arzulardan değildir. Şu halde 

bunu işlemeye sebep akîde bozukluğundan başka bir şey olmadığı için İslâm, şer'i 

yasakların bu kısmını küfür alameti ve inkâr belirtisi saymakla bunları işleyenin 

küfrüne hükmetmiştir. 

Fukahâ-i kiram hazeratı: "Bir meselede doksan dokuz ihtimal küfre ve bir ihtimal de 

küfür olmadığına olursa ikinci cihet, yani küfürde olmama ciheti tercih olunmak 

suretiyle fetva vermek gerekir. Zira küfür büyük cinayet olduğundan küfürde olmama 

cihetinde bir ihtimal varken tekfir cihetine gidilmesi uygun olmaz." diyorlar. Şu halde 

buna nazaran küfür alametlerini irtikab edenler nasıl tekfir olunabilir, diye sorulursa 

cevab da deriz ki; Fukahâ-i kiram hazretlerininn bu sözleri meselede küfürde olmama 

ihtimali bulunmasına göredir. Böyle bir ihtimal bulunmadığı takdirde, icmâ ile küfür 

üzere fetva verilmesi icab eder. Bununla beraber fukahânın bu sözleri gerçeğe değil, 

ihtiyada dayanarak söylenmiştir. Mesele iman ve küfre müteallik olduğundan gayet 

mühimdir. Onun için bir meselede küfre, doksan dokuzda değil, hatta bir ihtimal bile 

olsa aklı başında bir müslüman böyle tehlikeli bir şeye cüret etmemelidir. Zira o bir 

ihtimal aslında küfrü gerektirebilir. Müslüman için en muteber ve en kıymetli olan, 

iman ve İslâmî meselelerinde küfür şüphesi olabilecek şeylerden sakınmalarını din 

kardeşlerimize tavsiye eder ve "Dilediğinizi işleyiniz, Allah amelinizi görüyür."(
[1]

) 
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âyetinin yüce manasına müslüman kardeşlerimizin dikkatini çekerim. (Ey görüş 

sahipleri ibret alınız). Ve selâm Cenab-ı Hakka tabi olanlara olsun. Her hal ve vakitte 

hamd, Alemlerin Rab.bine ve salat-ü selâm, Peygamberlerin efendisine ve önün âline ve 

ashabına olsun. Âmin. Zilhicce Sene 1342 - 12 Temmuz sene 134014. (
[2]

) 

  

 

   

 

[1]
 -Tevbe:105 

[2]
 - t924 
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