
DÜŞÜNDÜREN OLAYLAR 

 

İbretli Hadiseler Serisi  

 

Adalet  

İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkümleri serbest bırakmıştı. Fakat 

bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı 

çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında 

ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten 

çıkmamaya yemin etmişlerdi.  

Durum Hazreti Fatih'e bildirildi. O, asker göndererek, papazları huzuruna davet etti. 

Papazlar hapisten niçin çıkmak istemediklerini Hazreti Fatih'e de anlattılar. Fatih o 

dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti:  

- Sizlere şöyle bir teklifim var: Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi 

geziniz, müslüman hakimlerin ve müslüman halkımın davalarını dinleyiniz. Bizde de 

sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz, hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de 

evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hâlâ küsmekte haklı olduğunu isbat ediniz.  

Hazreti Fatih'in bu teklifi papazlar için çok cazip gelmişti. Hemen Padişahtan aldıkları 

tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa idi... 

Bursa'da şöyle bir hadiseyle karşılaştılar:  

Bir Müslüman bir yahudiden bir at satın almış, fakat hiçbir kusuru yok diye satılan at 

hasta imiş. Müslümanın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmış. 

Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş, sabah olunca da erkenden atını alıp 

kadının yolunu tutmuş. Fakat olacak ya, o saatte de kadı henüz dairesine gelmemiş 

olduğundan bir müddet bekledikten sonra adam kadının gelmeyeceğine hükmederek 

atını alıp ahırına götürmüş. Atını alıp götürmüş ama at da o gece ölmüş.  

Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan müslümanı çağırtıp meseleyi şu şekilde 

halletmiş:  

- Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsa idim, sağlam diye satılan atı sahibine iade 

eder, paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunamadığımdan hadisenin 

bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum, atın ölümünden doğan zararı benim 

ödemem lazım, deyip atın parasını müslümana vermiş.  

Papazlar islam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar ve 

hiç zorlanmadan bir kimsenin kendi cebinden mal tazmin etmesi karşısında hayret 

etmişler.  

Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik'e uğramış. Papazlar orada şöyle bir mahkeme 

ile karşılaşmışlar:  

Bir müslüman diğer bir müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı 

sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra 

ağzına kadar dolu bir küp altın takılmaz mı? Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu 

altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür müslümana götürüp teslim etmek ister;  

- Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde 

bu kadar altın olduğunu bilseydin herhalde bu fiata bana satmazdın. Al şu altınlarını, 

der.  

Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle söyler:  

- Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi, taşı ile toprağı ile 



beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğimden, içinden çıkan 

altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir dilediğini yap, der. Tarlayı 

alanla satan anlaşamayınca mesele kadıya, yani mahkemeye intikal eder. Her iki taraf 

iddialarını kadının huzurunda da tekrarlarlar.  

Kadı, her iki şahsada çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de 

oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak altını cehiz olarak verir.  

Papazlar daha fazla gezmelerinin lüzumsuz olduğunu anlayıp doğru İstanbul'a Hazreti 

Fatih'in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler:  

- Bizler artık inandık ki, bu kadar adalet ve biribirinin hakkına saygı ancak İslam 

dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük 

yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik, sizin idarenizde hiç 

kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz, derler. (1) 

 

Kaynak:  

1) Büyük Dini Hkayeler, İbrahim Sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayınevi 

  

  

Adalet Ve Tevazu  

 

Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında 

kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı 

işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları 

yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. 

Halife, birden fazla gömleği olmayan, varlıksız biriydi.  

Yakınlarından birisi Ömer b. Abdülaziz'e bir elma hediye göndermişti. O da elmayı 

biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren görevliye şöyle 

dedi:  

- Ona de ki, elma yerini bulmuştur.  

Fakat görevli itiraz edecek oldu:  

- Ey müminlerin başkanı! Rasulullah Aleyhisselâm hediye kabul ederdi. Bu elmayı 

gönderen de senin yakınlarındandır.  

Halife cevap verdi:  

- Evet ama, Rasulullah s.a.v.'e verilen hediye idi. Bize gelince, bize verilen hediyeler 

rüşvet olur.  

Valilerin maaşlarını çok bol verirdi. Sebebini şöyle açıklardı:  

- Valiler para sıkıntısı çekmezler, bütün ihtiyaçları karşılanırsa, kendilerini halkın 

işlerine vakfederler.  

Bir gece halifenin yanında bir misafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenmişti. Misafir dedi ki:  

- Hizmetçiyi uyandıralım da kandilin yağını koyuversin.  

- Hayır, bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı işi yaptırmak istemem.  

- Öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım.  

- Olmaz, misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz.  

Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi:  

- Ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim; gelip oturdum, yine aynı Ömer'im.  

İki buçuk yıllık halifelik döneminde İslâm aleminde adaleti hakim kılmıştı. Büyük 



dedesi Hz. Ömer r.a. gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu 

çekemeyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlenmişti. 

Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde, Ömer b. Abdülaziz, paraları adamdan alarak devlet 

hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakmış, öldürülmekten kurtulması için de 

kaçmasını söylemişti. 

  

  

Ağızdaki Taşın Hikmeti  

 

Birgün hazret-i Ebû Bekr 'r.a.', hazret-i Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem Nebiyyi 

muhterem ve habîb-i mükerremin 's.a.v.' huzûr-ı şerîflerinde, se'âdetle otururlarken; 

Bir bedbaht kötü huylu kimse; bir edebsizlik edip, Ebû Bekre dil uzatıp, yakışıksız 

sözler söyledi. Hazret-i Server-i kâinât; o edebsiz, Ebû Bekre edebsizlik etdikce; birşey 

söylemez, ba'zan da tebessüm eder idi. Hazret-i Ebû Bekr; o bedbaht ve edebsizin 

edebsizliği haddi aşınca; zarûrî olarak gadaba gelip, birkaç söz söyleyince; hazret-i 

Fahr-i kâinât, se'âdetle ve devletle yerinden kalkıp, gitdi. Hazret-i Ebû Bekr 

'radıyallahü teâlâ anh' Sultân-ı Enbiyânın ardına düşüp, yetişdi ve dedi ki:  

 

- Yâ Resûlallah! Niçin, bir hayâsız, edebsizlik edip, gönül incitirken, susu, birşey 

söylemediniz. Şimdi, ben ona söyleyince, kalkıp, gitdiniz; sebebi nedir.  

 

Hazret-i Fahr-i kevneyn ve Resûl-i sakaleyn 's.a.v.' buyurdu ki:  

 

- Yâ Sıddîk! O hayâsız ve bedbaht sana dil uzatmağa başladığı zemân, Allahü teâlâ bir 

melek gönderdi ki, o kimseyi karşılayıp, kovacak idi. Sen, hemen gadaba geldin; 

söylemeğe başladın. O melek gidip, yerine iblîs geldi. İblîs-i la'înin olduğu yerde, ben 

durmam.  

 

Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk 'r.a.' ondan sonra, vaktli vaktsiz söz söylememek için, 

mubârek ağzına bir taş koyar idi. Ne zemân söz söylemek lâzım gelse, evvelâ fikr ederdi. 

Bir söz söyliyeceği zemân, o sözü kendi kendine nice zemân düşünür, tefekkürden sonra, 

mubârek ağzından o taş parçasını çıkarıp, ne söz söyliyecek ise söyler idi. Sonra o taş 

parçasını mubârek ağzına alıp, tesbîh ve tehlîl ile meşgûl olurdu. Kimseye, hayrdan ve 

şerden dünyâ kelâmı söylemez, eğer kat'î lâzım ise ve çok efdal ise, söylerdi. Yoksa, 

gecede ve gündüzde tesbîh ve tehlîl ile meşgûl idi.  

Kaynak:  

Menakıb-i Çihar Yar-i Güzin 

  

  

Ahde Vefa 

 

Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler, derlerki  



-Eyhalife bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü ne gerekiyorsa lütfenyerine 

getirin.  

Bu söz üzerine Hz.Ömer suçlanan gence dönerek: 

-Söyledikleridoğrumu diye sorar. 

Suçlanan genç derki evet doğru bu söz üzerine Hz Ömer: 

-Anlat bakalım nasıl oldu diye sorar. 

Bunun üzerine genç anlatmayabaşlar,derki : 

-Ben bulunduğum kasaba hali vakti yerinde olan bir insanımailemle beraber gezmeye 

çıktık kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Hayvanlarımın arasında bir 

güzel atım varki dönenbir defa daha bakıyor hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların 

bahçesindenmeyva koparmasına engel olamadım, arkadaşların babası içerden hışımla 

çıktıatıma bir taş attı atım oracıkta öldü, nefsime bu durum ağır geldi, ben de birtaş 

attım babası öldü, kaçmak istedim, fakat arkadşlar beni yakaladı,durumbundan 

ibaret,dedi. 

Bu söz üzerine Hz Ömer söyleyecek bir şey yok bu suçun cezası idam,madem suçunu da 

kabul ettin... 

Bu sözden sonra delikanlı söz alarak: 

-Efendim birözrüm var, ben memleketinde zengin bir insanımbabam rahmetli olmadan 

bana epey bir altın bıraktı, gelirken kardeşim küçükolduğu için saklamak zorunda 

kaldım şimdi siz bu cezayı ifnaz edersenizyetimin hakkını zayi ettğiniz için Allah 

indin'de sorumlu olursunuz, bana üçgün izin veriseniz ben emaneti kardeşime teslim 

eder gelirim, bu üç güniçin de yerime birini bulurum der. 

Hz Ömer dayanamaz derki: 

-Bu topluluğayabancı birisin, senin yerine kim kalırki? der,  

Sözün burasında genç adamortama bir göz atar derki,  

-Bu zat benim yerime kalır, o zat Hz peygamber (s.a.v)efendimizin en iyi 

arkadaşlarından, daha yaşarken cennetle müjdelen Amr ibniAsr' dan başkası değildir. 

Hz Ömer Amr 'a dönerek  

-Ey amr delikanlıyı duydun, der. 

O yüce sahabi: 

-Evet, ben kefili, der ve genç adam serbest bırakılır.  

 

Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur,Medinenin 

ileri gelenleri Hz Ömere çıkarak gencin gelmeyeceğini, dolayısıylaAmr ibni Asr'a 

verilecek idamın yerine, maktülün diyetinin verilmesini teklifederler, fakat gençler razı 

olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz, derler. 

Hz Ömer kendinden beklenen cevabı verir, derki,  

-Bu kefil babam olsafarketmez, cezayı infaz ederim.  

Hz Amr ibni Asr ise tam bir teslimiyetiçerisinde derki, 

-Biz de sözümüzün arkasındayız.  

Bu arada kalabalıkta birdalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür. 

Hz Ömer gence dönerek derki,  

-Evladım gelmeme gibi önemli bir fırsatın vardıneden geldin.  

Genç vakurla başını kaldırır ve: 

-Ahde vefasızlık etti demeyesiniz diye geldim, der.  

Hz Ömer başını bu defa çevirir ve Amr ibni Asr'a derki,  

-Ey amr sen bu delikanlıyıtanımıyorsun nasıl oldu da onun yerine kefil oldun? 

Amr ibni Asr : 

-Bu kadarinsanın içerisinden beni seçti, insanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim der. 

Sıra gençlere gelir derlerki,  



-Biz bu davadan vazgeçiyoruz, bu sözün üzerine Hz Ömer : 

-Ne oldu biraz evvel babamızın kanı yerde kalmasın diyordunuz ne oldu da 

vazgeçiyorsunuz?  

Gençlerin cevabı dehşetlidir : 

- Merhametsiz insan kalmadı deneyesiniz diye. 

  

  

Ahsen-ül Kasas  

 

Başlıkta okuduğumuz terkip, 'Kıssaların en güzeli' demektir. Bu tâbir, Kur'ân-ı 

Kerim'de, Hz. Yûsuf aleyhisselâmın kıssası için kullanılmıştır. Bu kıssayı, ya bir 

tefsirden, veya onunla alâkalı bir kitaptan okumanızı tavsiye ederiz.  

Bildiğimiz sebeplerle Kenan diyarından Mısır'a getirilen Hz. Yûsuf, Yâkup 

aleyhisselâmın oğludur. Dedesi Hz. İshak, büyük dedesi de Hz. İbrâhim'dir. Hepsi de 

şirke karşı tevhîdi, küfre karşı îmânı tebliğ etmiş, Allâh'ın nûrunu kalplere nakşetmek 

için mücâdele etmişlerdir.  

Böylesine muazzez, mukaddes ve müberrâ bir nesilden gelen Hz. Yûsuf, aristokrat bir 

hayat içinde yüzen Mısır saraylarında; hayâ, edep ve terbiye âbidesi olarak insanlara 

örnek olmuş, aslâ gayr-i meşrû tekliflere iltifat etmemişti. Hatta ahlâksızca yapılan îmâ 

ve baskılara karşı Cenâb-ı Hakka, bunlardan kurtarması için yalvarıp, 'Zindan, 

bunların beni dâvet ettiği şeyden iyidir Rabbim, dedi.' (S. Yûsuf, 33)  

Sonra, Aziz ve arkadaşları, Hz. Yûsuf (a.s.)'un mâsûmiyetini isbat eden bütün o kat'î 

delilleri görmelerine rağmen, halkın dedi-kodusunu kesmek için onu zindana attılar. 

Hatta onunla beraber, biri hükümdârın sâkîsi, diğeri de ekmekçisi olmak üzere iki 

delikanlı daha hapse atıldı. Onlar, hükümdarı zehirlemeye teşebbüs etmek suçuyla 

itham olunuyorlardı.  

Bunlardan biri,  

- Ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkıyor gördüm, dedi.  

Öbürü ise;  

- Ben de rüyamda kendimi başımda ekmek götürüyor, kuşlar da gagalayıp yiyor 

gördüm, dedi. Bize bunların tâbirini haber ver; çünkü biz seni, iyilik edenlerden 

görüyoruz, dediler.  

Dahhak rahımehullah hazretlerine;  

- Yûsuf aleyhisselâmın iyiliği ne idi? diye sorulduğunda, şöyle cevap verdi:  

- O, dâima iyiliği tercih eder, bütün hâl ve hareketlerinde güzel ahlâkını gösterirdi: 

Zindandaki hastaları ziyaret eder, mahzunlara dost ve arkadaş olup onları tesellî eder, 

yeri dar olanlara genişlik sağlar, muhtaç olanlara yardım toplayıp verirdi.  

 

Yûsuf aleyhisselâm delikanlılara dedi ki:  

- Size rüyanızda rızık olarak yiyecek bir şey gelecek oldu mu, ben muhakkak onun ne 

olduğunu, daha size gelmezden evvel rüyanızı tâbir eder, haber veririm.  

Dikkat edilirse, Yûsuf aleyhisselâm onları, kendisine sorulanlara cevap vermezden 

evvel, tevhîde dâvet ve doğru yola irşad etmek istiyor. Bu dâvet ve tâbirinde 

doğruluğuna delâlet etmek üzere de, gaybden haber verme mûcizesini anlatıyor. Zira 

bütün peygamberlerin, peygamber olduklarını isbat için mûcize göstermeleri gerekir.  



Yûsuf aleyhisselâm konuşmasına devam ederek şöyle diyor:  

- Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben, Allâh'a inanmayan, âhireti de 

inkâr eden bir kavmin dînini terk ettim. Atalarım İbrâhim, İshak ve Yâkub'un dînine 

uydum. Allâh'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bizim için doğru olmaz. Bu tevhid, 

bize ve bütün insanlara Allâh'ın bir lûtfudur; fakat, insanların çoğu buna mukabil 

şükretmezler.  

Ey Benim zindan arkadaşlarım, düşünün bir kere; darma dağınık birçok rabler mi iyi, 

yoksa her şeyi hükmü altında tutan ve kahredici olan bir tek Allah mı?  

Sizin onu bırakıp taptıklarınız, kendinizin ve atalarınızın takmış oldukları kuru, 

mânâsız ve boş isimlerden başkası değildir. Allah, onların gerçekliği hakkında hiçbir 

delil indirmemiş, onlara hiçbir güç vermemiştir. Hüküm, yalnız Allâh'ındır. O, yalnız 

kendisine ibâdet etmenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu 

bilmezler.  

Ey zindan arkadaşlarım, rüyalarınıza gelince; biriniz efendisine şarap içirecek, diğeri 

ise asılıp tepesinden kuşlar yiyecektir. İşte hakkında fetvâ istemekte olduğunuz mes'ele, 

böylece olup bitmiştir.  

Bundan sonra Yûsuf aleyhisselâm, bu iki delikanlıdan, kurtulacağını bildiği kimseye 

yani sâkîye dedi ki:  

-' Beni efendinin yanında an, benden bahset.  

Fakat şeytan, efendisine onu anlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yûsuf aleyhisselâm, daha 

nice yıllar zindanda kaldı. (S. Yûsuf, 35-42)  

Yani Hz. Yûsuf, Allah'tan başkasından yardım istediği için, beş yıllık mahpusluktan 

sonra, yedi yıl daha hapiste kaldı. Zira böyle bir istek ümmetten herhangi bir fert için 

gayet normal olmakla birlikte, bir peygamber için münasip değildi.  

Onun zindanda kaldığı 12 sene âyet-i kerimedeki 'üzkürnî ınde rabbik' kavl-i keriminin 

harflerinin miktarına müsâvidir. Bu 12 adedinde daha başka acâib sırlar da vardır:  

Burçlar, aylar on ikidir. 'Lâ ilâhe illallah' ve 'Muhammedün Resûlüllah'ın asılları da on 

ikişer harftir.  

Kezâ Yâkup aleyhisselâmın oğulları da 12 idi. (Rûhu'l-Beyan)  

Yûsuf aleyhisselâm, Mısır'ın iktisadî bakımdan en kritik bir devresinde yani yedi sene 

süren kıtlık yıllarında hazînenin başına geçmiş ve önceden aldığı tedbirlerle ülkeyi bir 

bâdireden kurtarmıştır.  

Hz. Yûsuf, bu güzel hizmeti yapmayı, bizzat kendisi tercih etmiştir. İlk bakışta, 

peygamberlik makamında bulunan bir zâtın Mısır Hükümdârı'nın emrinde (bugünkü 

tâbirle) Mâliye Bakanlığı yapması garip karşılanabilir; fakat, insanlığa iktisadî yönden 

bir hizmet verirken, kazandığı sevgi-saygı ve hüsn-i zanla en müessir bir şekilde İslâm'ı 

tebliğ, telkin ve tâlim etmesi, kısacası o milleti maddî-mânevî tehlikelerden beraberce 

kurtarması, ibret ve ders alınacak bir husustur.  

Onun içindir ki, Kur'ân-ı Hakîm'de Yûsuf aleyhisselâmın kıssasına, kıssaların en güzeli 

mânâsında, 'Ahsenü'l-Kasas' tâbir edilmiştir.  

  

  

Akşama Kadar Yaşamak  

 



Mekke...  

Yaşlı bir adam ve genç bir delikanlı bir köşede oturup konuşmaktalar. Önlerinde iyi 

giyimli bir adam belirir. Genç olanın önüne bir kese altın koyar.  

Genç:  

- Sağol, paraya ihtiyacım yok.  

- Olsun, ben sana veriyorum, ister sen harca, ister fakirere ver.  

Genç fazla ısrar etmez. Keseyi alır hemen hepsini ihtiyacı olduğunu bildiklerine dağıtır.  

Yaşlı adam aynı akşam genci bir başkasından yardım isterken görür ve sorar:  

- Niçin o bir kese altından kendine ayırmadın?  

Genç:  

-Akşama kadar yaşayacağımı düşünemezdim.  

  

  

Uyan çavuş Tiz Uyan  

 

Birinci Cihan Harbinde Jandarma çavuşluğu yapmış Mürteza Baba İstanbul'un işgal 

hangâmesinde sallandığı yıllarda Rumlar Batı Anadolu köylerinde muzırlık yapmaya 

başlayınca, oralara sevk edilen kuvvetlerin içinde Mürtaza Çavuş'da vamış. 

 

RumIarı geri püskürte püskürte Daya Kadın diye bir yere varmışlar. Hem epey 

yoruldukları için, hem de gece bastırdığı için, orada, Balkan Harbinden kalma 

tabyalarda geceleme durumu hasıl olmuş. Bir nöbetçi dikmişler, diğerleri yatmış. 

 

 

Mürtaza Çavuşda yatmış tabii, derken, bir müddet sonra nöbetçi de uyuklayınca 

Mürtaza Çavuş'a görünmeyen biri:  

 

Uyan Çavuş tiz uyan!  

Atik ol kurnaz davran!  

Hemen kaldır eratı,  

Aha geliyor düşman!  

 

der gibi tekmelemeye başlıyor! Hemen uyanı&shy;yr' tabii, asker tetikte uyur. Sonra 

dikkatlice etraflarına şöyle bir bakıyor ki, Rumlar sürüne sürüne kendilerine doğru 

gelyor! Ayın ondördüymüş o gün, ay ışığında görüyor bunu. Ondan sonra, askerleri 

uyandırarak bir cayırtı koparıyorlar! RumIarın bir kısmı ölü, bir kıs&shy; mı yaralı 

def olup gidiyorlar .. 

 

 

Sabah olunca, gece kendisine görünmeyen bir kimse tarafından tekme atılan yeri 

kazdırınca bir Türk şehidi çıkıyor. Evet! O şehid uyandırmış Mürtaza Çavuşu!  

 

Sübhanallah, Sübhanallah! 

Bayramlık Urba mı Müslümanlık?  



 

Kastamonu Nasrullah Efendi Camiinin İmamı Osman Efendi merhumun bundan altmış 

sene önceki -1950'lerde yaptığı- bir bayram konuşması... 

Saçı sakalı ağarmış, kırmızı yüzlü, babacan tonton bir insan olan Osman Efendi, çok 

yaşlı ve bacaklarından da rahatsız olduğu için ağır ve minik adımlarla bir kaç saatte 

gelip gidebilirmiş evinden camiye, camiden evine. Bir bayram günü minbere çıktığı 

zaman, bakın neler söylemiş Osman Hoca:  

Memnunuuuun! Memnunuuun!. Memnuuun!.. Neye memnunsun Hoca?  

Neye memnun olacan, cömaata memnunum! Cömaatın çokluğuna memnunum! Başka 

zamanlarda, şu direğin dibinde Amed Ağa, bu direğin dibinde Memed Ağa, o direğin 

dibinde Hasan Ağa, gıvrılır oturur, üç beş gişiyi geçmez cömaat. Emme Bayram oldu 

mu, hepiniz dolarsınız garii Camiye a? 

Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Her zaman buyurun, her zaman bekleriz!  

Gayrı vakıt ne yaparsınız leen? Bayramlık urba mı Müslümanlık? Neye her zaman 

gelmezsiniz?  

Gayrı vakıt ne yapan? Etlekmeği yin, üstüne gayfeyi içen, ondan sonra öyken gabarı, 

Gayaltına giden, tak tak tak gapıyı vurun:  

Kimoooo?  

Herifin!  

Ben de herifin!  

Trank trank dabancala atılır, zabahlara gadar yatılır, sabah olunca doooğru 

mahkemeye!  

Neye? 

Vukuuat vaa!  

Keranada kerlik ettin değil mi, elbet giden goca gafalııııı!  

Her türlü naneyi yin içen, kendinden geçen, ondan sonra da bayram gelince, hayıdı 

yırtık deve gi bi gopuduk gopuduk camiye gelin günaf dökmeye a? 

Ondan sonra da, camiden çıkarken, yanfiri yanfıri Hocaefendi'ye yanaşın, ellerini 

oğuşturun durun gaari: Hocaefendi ... !  

Sööle baalım ne vaaa?  

Günehirniz çok emme, Cenaballah bizi cennetine go mı ki?  

Gak oradan gara donuz, cennette ne işin vaa senin leeen?  

Gayrı vakıtta zabahınan gakan, Madamayı goluna dakan giden.  

Nereye gidiyooon?  

Agubağaya gidiyon!  

Goslak goslak Agubağaya giden: Agubaaaa!  

Buyur beyim, ne iççen?  

Bire!  

- Bire ne ki? Kekremsu bişuy! Haşa huzurdan eşek sidüğü gibu bişuy!... 

Bireler içulur.  

Ondan sonra: Agubaaa! Ne vereez?  

Beş mecidiye beyim!  

Düğümlü keseyi açan, beş mecidiyeyi şrank şrank sayan, sonra da gapıda bi fakıra 

raslayınca, ona:Ih!.. Cıncıh yoh!..  

Hadi ordan gidi poh!  

Nah giren cennete sen! Cennette işin ne senin leeen! 

Emme, yoooooo Hoca, öyle dime gine de sen! Geldiler ya işte gine de, geldiler.  

Kime geldiler?  

Rablanna geldiler, Rablanna! Govma gaari onları sen! La tagnetü min 



rahmetiIlaaah!..Allah'ın rahmetinden umut kesilmeeez! Elâ ine ahsenel kelam 

 

 

Kaynak: Güzel İnsanlar, Mustafa Özdamar 

Alabilirsen Al  

 

Hacı Bayram-ı Velî'nin doğduğu Zülfadl (Sol-Fasol) köyünden bir genç askere 

çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden 

kalan hâtıra bilezik ve küpleri emânet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir 

çekmeceye koyup, Hacı Bayram-ı Velî'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyâret edip;  

"Yâ hazret-i Hacı Bayram-ı Velî! Beni vatanî vazifemi yapmak için çağırdılar. 

Annemden ve babamdan kalma şu hâtıraları emânet edecek bir kimse bulamadım. Bu 

küçük çekmeceyi zâtı âlinize emânet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem, gelir 

alırım. Şâyet dönemezsem, istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz!" diye münâcaat etti.  

Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak ayrıldı. 

Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti ve emânetini almak üzere Hacı Bayram-ı 

Velî'ye geldi. Ziyâretini yapıktan sonra, çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç 

dokunulmamıştı.  

Orada türbeyi bekleyen türbedâra;  

"Bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emânet bırakmıştım. Şimdi alıyorum." 

dedi.  

Türbedâr;  

"Tabi, alabilirsen al. Çünkü ben, bir defâsında bu çekmecenin yerini değiştirmek 

istedim. Fakat bütün uğraşmalarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir 

hikmet olduğunu düşünerek, bir daha elimi bile sürmedim."  

 

Genç, çekmecenin yanına gelip, Hacı Bayram-ı Velî'ye teşekkür etti ve emânetini alarak 

köyüne döndü.  

 

ALAY ETMENİN CEZÂSI 

 

Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi 

huzûr-ı şerîflerine çağırdı. Şam'a gidip gitmediğini sordu. O da;  

"Gitmedim efendim" deyince;  

"Şu tarafa bak bakalım ne göreceksin?" buyurdu.  

İşâret ettiği yöne baktığında, yemyeşil bahçeleriyle, Şam'ın karşısında durduğunu 

hayretle gördü. Şam'ı merakla seyrettiğini gören Gavs-ül-Memdûh; 

"Abdürrahîm! Boşi köyü buradan uzakta mıdır görülebilir mi?" buyurunca, rüyâdan 

uyanır gibi Şam gözlerinden silindi ve hocasına; 

"O köy buraya uzaktır, görünmez efendim." diye cevap verdi.  

Bunun üzerine;  

"Doğu tarafına bak!" buyurdu.  

O anda küçük bir tepenin yamacında kurulmuş olan Boşi köyü gözünün önüne geldi. O 

anda köyün bir kenarında, Gavs-ül-Memdûh'un talebelerinden birkaç tânesi oturmuş 

sohbet ediyorlardı. Köy bekçisi de yanlarında sırt üstü uzanmış yatıyor, talebelerle alay 

ediyordu.  

Gavs-ül-Memdûh;  



"Abdürrahîm! Bekçinin arkadaşlarınla alay ettiğini görüyor musun?" diye sordu.  

O da;  

"Görüyorum efendim. Eğer müsâade buyurursanız hemen hakkından geleyim." diye 

sordu. 

Hocasının hiç cevap vermemesinden cesâretlenerek ayağını hızla bekçiye doğru salladı. 

Allahü teâlânın izniyle, ayağı bekçinin tam karnına isâbet etmiş ki, birden karnını 

tutmaya ve feryâd etmeye başladı. Bir daha vuracaktı, fakat Gavs-ül-Memdûh; 

"Yeter yâ Abdürrahîm!" buyurunca, durdu.  

Boşi köyü de gözünden kayboldu. Hocasının bu kerâmetlerine hayran kalmıştı. 

 

Aradan on gün geçmişti. Boşi köyünün bekçisi, yüzü sarılı bir hâlde Gavs-ül-

Memdûh'un huzûruna çıkarıldı. Ağzı sol kulağına kadar eğilmişti. Eğilen taraf kırış 

kırış olmuş, diğer tarafı da davul zarı kadar gerginleşmişti. Bu sebeple ne ağladığı ne 

güldüğü, ne de konuştuğu anlaşılıyordu. Zor konuşabilen bekçi;  

"Aman yâ Hocam! Allahü teâlâyı zikreden talebelerinle alay ederken, birisi şiddetle 

karnıma vurdu. O anda bütün vücûdum hareketsiz kaldı. Ağzım da bu hâle geldi. 

Bundan böyle hatâmı anladım ve tövbe ettim. Ne olur beni affediniz ve ağzımın eski hâle 

gelmesi için duâ ediniz." diyerek ağladı. 

Gavs-ül-Memdûh onun bu durumuna çok üzüldü. Merhamet edip ellerini kaldırarak 

duâ etmeye başladı. Sonra mübârek elini bekçinin yüzüne sürdü. O anda bekçinin ağzı, 

Allahü teâlânın izniyle eski hâline geldi. 

 

Kaynak:Evliyalar Ansiklopedisi, İhlas Yayınları 

  

  

Allah Nasil Misafir Edilir?  

 

Musa Aleyhisselâmın ümmeti:  

- Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. 

Nemiz varsa ikram etmeye hazırız, dediklerinde Musa Aleyhisselâm, onları azarladı. 

«Nasıl olur, Allah (haşa) yemekten, içmekten ve mekândan münezzehtir» diyerek bir 

daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tenbihledi. Fakat Musa Kelîmullah 

Turu Sina'ya çıkıp, bazı münasaatta bulunmak istediğinde, Allah tarafından şöyle nida 

olundu:  

- «Ya Musa neden kullarımın davetini bana getirip söylemiyorsun?»  

Musa Aleyhisselâm: «Ya Rabbi, böyle daveti size gelip söylemekten haya ederim. Nasıl 

olur, Zatı Ulûhiyetiniz onların söylediklerinden beridir» dedi.  

Allah (c.c.): «Söyle kullarıma, onların davetine Cuma akşamı geleceğim» buyurdu.  

Musa Aleyhisselâm gelip kavmini durumdan haberdar etti, hazırlığa başlandı, koyunlar, 

sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası hazırlandı. Çünkü 

misafir gelecek olan ne bir vali, ne bir padişah, ne bir başka yaratıktı. Kâinatın 

yaratıcısı misafir olarak gelecekti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, akşam üstü uzak 

yollardan geldiği belli; yorgun argın, üstü-başı birbirine karışmış bir ihtiyar gelip: «Ya 

Musa! Uzak yollardan geldim, acım, bana bir miktar yemek verin de karnımı 

doyurayım» dedi. Hz. Musa:  



- Acele etme, hele şu testiyi al da biraz su getir bakalım. Senin de bir katkın bulunsun. 

Biraz sonra Allah (c.c.) gelecek, dedi.  

Tabii adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu, beklenen misafir halâ 

gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler, halâ gelen giden yoktu. Neyse ümidi kestiler. 

Hz. Musa taaccüp içinde idi.  

İkinci gün Hz. Musa Tur'a gidip:  

- Ya Rabbi, mahcup oldum, ümmetim: «Ya Sen bizi kandırdın, ya Allah sözünde 

durmadı» diyorlar dediğinde, şöyle hitap olundu:  

- Geldim ya Musa, geldim. Açım dedim, beni suya gönderdin, bir lokma ekmek bile 

vermedin. Beni ne sen, ne kavmin ağırladı.» Bunun üzerine Hazreti Musa Kelîmullah:  

- Ya Rabbi bir ihtiyar geldi sadece, o da bir kuldu, Allah değildi. Bu nasıl olur? 

dediğinde Cenabı Allah:  

- «İşte ben o kulum ile beraberdim. Onu doyursa idiniz, beni doyurmuş olacaktınız. 

Çünkü ben ne semalara, ne yerlere sığarım, ben ancak aciz bir kulumun kalbine 

sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle, beni geri 

göndermiş oldunuz» buyurdu.  

Demek ki, Allah için yapılan her şey, bizzat Allah'ın kendisine yapılmış gibi olmakta, 

Allah o kimseden razı olmaktadır.  

 

Kaynak:  

Büyük Dini Hikayeler, İbrahim sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayınevi 

  

PLANLAMA  HATASI  

"Tecrübenin bir dikeni, bir tarla dolusu uyarıdan daha değerlidir." James Russel 

Lowell  

Sayın şantiye şefim; geçirmiş olduğum iş kazasından dolayı hazırlamış olduğum 

tutanağa "planlama hatası" diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek ayrıntılı 

anlatmamı istemişsiniz. Şu anda hastanede yatmama sebep olan hadiseler aynen aşağıda 

anlattım gibi olmuştur: Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatın altıncı 

katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı. Yaklaşık 250 kg kadar olduğunu 

tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu. Aşağı indim ve bir varil 

buldum. Ona sağlam bir ip bağlayarak altıncı kata çıktım. İpi bir çıkrıktan geçirip 

ucunu aşağıya saldım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. 

İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün tuğlaları varile 

doldurdum ve daha sonra aşağı indim. Daha önce bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi 

çözmemle birlikte birden kendimi havalarda buldum. Nasıl bulmayayım? Ben yaklaşık 

70 kiloyum. Varil ise içindekiler ile birlikte 250 kilo. Dolayısıyla 250 kiloluk varil süratle 

aşağıya düşerken beni yukarı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl 

edemedim. Yolun yarısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki kaburgamın bu sırada 

kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca, iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı. 

Parmaklarım da bu sırada kırıldı. Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar 

etrafa saçıldı. Varil hafifleyince, bu sefer ben aşağı inmeye, varil de yukarı çıkmaya 

başladı ve yolun yarısında yine varille çarpıştık. Sol bacağımın kavalkemiği de bu sırada 

kırıldı. Can havli ile ipi bırakmayı akıl ettim. Başımı yukarı  kaldırdığımda boş varilin 

süratle üzerime geldiğini gördüm. Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum. 



Bayılmışım, gözümü hastanede açtım.  Cenab-ı Hakk'ın tüm kullarını böyle görünmez 

kazalardan korumasını diler, hürmetle ellerinizden öperim. 

  

FOTOĞRAF  ŞAKASINDAN  GERÇEĞE  

"Ya  hayır  söyle, ya sus"  Hadis-i Şerif  

Dil, Allah'ın ademoğluna bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Fakat insan bu nimeti 

kullanmadan önce çok düşünmeli, maksadını ifade ederken ağzından çıkanlara özen 

göstermelidir. Çünkü insanın ağzından çıkan sözler dua yerine geçip insanı o ifadenin 

anlamı çerçevesinde bir neticeye mahkum edebilir. Tıpkı anlatılan ibretli hadisede 

olduğu gibi: Yaz sezonunda arkadaşlarıyla birlikte Bozcaada'da tatil yapan Gökşin 

Özbek, burada bir hurda araba görünce, hemen aklına bir espri geldi. Genç adam, 

arabanın içine girip sağ arka koltuğuna oturdu ve ölmüş gibi poz vererek fotoğrafını 

çektirdi. Gökşin, tatil dönüşünde bu fotoğrafı arkadaşlarına gösterip şaka yapacak ve 

"Trafik kazası geçirdim ve öldüm. Bakın bu da ölümümün fotoğrafı... Ben aslında bir 

hortlağım."  diyecekti. (...) Tatil bitti ve Gökşin memleketine döndü. Kısa bir süre sonra 

gelen Ramazan bayramı vesilesi ile Gökşin ailesi  İzmir'e gitmeye karar verdiler. 

Otomobili Gökşin'in babası kullanıyordu. Manisa-Kırkağaç girişinde bir süre mola 

veren aile, biraz dinlendikten sonra tekrar yola koyuldular. Yola çıkalı henüz birkaç 

dakika olmuştu ki, önlerine aniden bir yaya fırladı. Baba Hikmet Bey, direksiyonu kırdı 

ama yayaya çarpmayı engelleyemedi. Kazanın etkisiyle Hikmet Bey direksiyon 

hakimiyetini kaybetti. Ön cam patladı ve araba dört takla atarak bir hendeğe 

yuvarlandı. Gökşin, tıpkı 7 ay önce şaka olsun diye çektirdiği fotoğraftaki gibi, arabanın 

arka koltuğunda oturuyordu. Görüntüsü de, fotoğraftakine çok benziyordu; bir 

farkla...! Bu şaka değil, Bu şaka değil, gerçek bir görüntüydü ve kan ile renklenmişti. 

Fotoğraf şakası ne yazık ki, gerçek olmuştu. 

CHURCHİLL VE HİSS-İ KABLEL VUK'U  

İkinci Dünya Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği barut kokulu dehşet günlerinin 

birinde  İngiliz Başbakanı Winston Churchill ülkesinin sivil savunma güçlerine moral 

vermeye gidecekti. Şöförü, Başbakanın hareketi için arabanın başında hazır bekliyordu. 

Churchill kapıdan gözükünce şöför, onun binmesi için her zamanki gibi arabanın sol 

arka kapısını açtı. Churchill hayatında ilk ve son olarak açık kapıyı bırakıp arabanın 

öteki kapısından bindi. Şöför, Churchill'in hiç alışık olmadığı bu garip davranışına bir 

anlam veremedi. Arabayı çalıştırdı ve gidecekleri yere doğru yola çıktı. Makam arabası 

yola çıktıktan kısa süre sonra süratle bir geçitten geçerken bir bomba patladı ve  

arabanın iki tekerleği havaya fırladı. Oldukça kilolu olan Başbakanın ağırlığı sayesinde 

araba  devrilmeden az bir sendeleme ile dengesini buldu. Böylece Churchill ve söförü 

ölümden kılpayı kurtuldular. Patlamadan sonra Churchill'e, makam arabasına niçin 

her zaman aynı kapıdan bindiği halde o gün bir anda vazgeçip öteki kapıdan bindiği 

sorulduğunda İngiliz Başbakanı, "İçimden bir ses 'Dur, arabanın öbür yanına geç ve 

oradan bin' dedi. Ben de öyle yaptım." diye cevap verdi 

  

İKİZ  HAYATLAR -  İKİZ  BULUŞLAR  



"Hep isabet edene, hiç tesadüf denir mi! " Selahaddin Şimşek  

İkisi de 1865 yılında doğdu. Yedi yaşına bastıklarında ikisi de kimya deneyleriyle haşır 

neşir olmaya başlamışlardı. Biri Amerika'da diğeri Fransa'da doğan bu iki çocuk, 15 

yaşlarında aynı kitabı buldular ve ikisi de bu kitabın  etkisinde kaldı. Henri Sainte ve 

Claire Deville tarafından yazılan bu kitap alüminyumdan bahsediyordu. Mucit 

karakterli bu iki çocuğun da kitaptan işaretlediği paragraf aynıydı. İkisi de üniversiteyi 

aynı yıl bitirdiler ve alüminyum ile ilgili o paragrafın düşündürdüğü, ilham verdiği 

deneylere giriştiler. Geçen zaman içinde - ayrıntısına girmeye gerek görmediğimiz - aynı 

deneyleri yaptılar. 23 Şubat 1896 tarihinde de aynı gün elektroliz yoluyla ucuz 

alüminyum elde etme metodunu buldular. İkisinin buluşlarını hayata geçirmek için ona 

para yatıracak zengin kimseler aradıkları süre 2 yıl. Aradıkları parayı da aynı hafta 

içinde buldular. Patent için ayrı ayrı müracaatları da aynı zamana rastladı. Ve işte 

bundan sonra birbirlerinin varlığından haberdar oldular. 1911'de New York'ta 

karşılaştılar ve birbirlerini uzun uzun süzdüler... Bunlardan birisi Charles Martin Hall, 

diğeri Paul Heroult'tu. Bu iki ilim adamı aynı yıl içinde (1914) öldü. İkisi de hemen 

hemen aynı hayatı yaşamıştı. 

  

  

  

Kıssa 

  

Enes b. Mâlik r.a. şöyle nakleder: 

"Hazret-i Ömer (r.a.) bir gece devriye gezerken, bir kafilenin konakladığını görür ve 

onlara karşı hırsızlık yapılmasından endişe eder. O esnada Abdurrahman b. Avf ile 

karşılaşır ye der ki: 

''Gece devriye gezerken konaklamış bir kafileye rastladım. Gece uyuduklarında 

hırsızların eşyalarını çatmasından korktum. Gel beraber onların eşyalarını bekleyelim!" 

Kafiledekilere yakın bir yere otururlar ve onlara bekçilik yaparlar. Fecir doğup sabah 

namazı vakti girince Hazret-i Ömer (r.a.) kafiledekilere namaz vaktinin girdiğini 

duyurur ve onların kalkmaya başladıklarını görünce yanlarından ayrılır." 

Hazret-i Ali (k.v.)'den şöyle rivayet edilir: "Bir gün Hazret-i Ömer r.a.'ı sabah erkenden 

bir devenin sırtına binmiş vadiye doğru giderken gördüm ve kendisine nereye gittiğini 

sordum. 

"Zekat develerinden biri kaçmış, onu yakalamaya gidiyorum!" 

"Ey Ömer! Senden sonra gelecek olan halifeleri zelil ettin!" 



"Sakın beni kınama ey Ali! yemin ederim ki, Fırat kenarında bir oğlak nehre düşse, 

kıyamet günü bunun hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü müminlerin haklarını 

korumayan yöneticiye ve müminlere korku salan fâsık amire itaat yoktur!" 

İslam'ın ilk yıllarında yöneticiler bu kadar özverili ve adaletli oldukları için bu çağ 

islam'ın altın çağı olmuştu. 

  

**Kıssa 

  

"Abdullah b. Ömer (r.a.), Mekke yolunda bir bedevi İle karşılaşır. Abdullah r.a. ona 

selam verir, bineğinden inerek onu bindirir. Başındaki sarığını da ona verir. Kafilede 

bulunan İbnu Dînâr, hadisenin devamını şöyle anlatır: 

Abdullah b. Ömer bedeviye bütün bunları yapınca ona dedik ki: 

"Allah senin iyiliğini versin! Bunlar bedevidir (çöl insanıdır); azıcık bir şey ile yetinir, 

memnun olurlar!" 

Abdullah b. Ömer r.a. bize şu cevabı verdi: 

"Bu adamın babası, benim babam Ömer b. Hattâb'ın çok yakın bir dostu idi ve onu çok 

severdi. Ayrıca ben, Rasûlullah s.a.v.'in «İyiliklerin en değerlisi, evladın baba dostlarına 

yaptığı iyiliktir!» buyurduğunu işitmiştim!" 

HZ.MUSA'YI ISIRAN KARINCA 

 

Hz. Musa a.s., köy köy, şehir şehir dolaşıp; insanlara Allah'ın dinini öğretirken, bir gün 

yolu Allah'ın, ceza olarak bütün halkını yaktığı bir köye düştü ve: 

 

 

"Ey Rabbim" dedi. "Bu köyde yaşayanlar arasında çocuklar, günahsız, suçsuzz 

kimseler ve hayvanlar da vardı. Sadece suçluları ve günahkarları 

cezalandırabilecekken, böyle yapmayıp tüm köyü cezalandırmışsın. senin şefkatin ve 

acıman sınırsıdır ve sen tüm canlılara bu şefkatinle davranırın. Sen işlerini de bizim 

aklımıızn eremediği yüksek bilginle yaparsın. Buna olan inancım tamdır. Fakat ben 

merak ettim; günahkarlarla beraber masum insanları niçin yaktın?" diyerek,fazla 

oyalanmadan, yoluna devam etti. 

 

Bir müddet sonra hem bir şeyler yemek, hem de yol yorgunluğunu biraz olsun 

üzerinden atmakbir ağacın altına oturdu. Ağacın az ötesinde büyük bir karınca yuvası 

vardı. Karıncalar harıl harıl çalışıyordu. Bu karıncalarda bir tanesi gelip dinlenmekte 

olan Hz.Musa aleyhisselamı ısırdı. Musa a.s karıncaya öfkelendi Yerdeki kurumuş 

odunlardan birini ateşle tutuşturdu, geldi, tüm karınca yuvasını ateşe verdi. Tüm 

karıncalar yanarak öldü. Musa a.s bildiren dini hükümler arasında karınca yakmak 



günah değildi. 

 

 

Bunun üzerin Allah (c.c) şöyle seslendi: 

 

 

"Ey Musa! Seni sadece bir tek karınca ısırmışken, sen bütün karınca yuvasını ateşe mi 

verdin. Bir karınca yüzünden koca karınca ülkesini her ana hamde eden, beni en güzel 

sözlerle öven bir toplumu yakıp yok ettin, öyle mi?" 

 

 

Hz.Musa a.s. gerek kendi gördüğü karşısında söyledikleri, gerek yaptığı karşısında 

Cenab-ı Hakk'ın seslenişinden öğrenmiş oldu ki; 

 

 

Suçlularla beraber olanlar, kendileri suçsuz olsalar dahi aynı cezaya uğrarlar. Ancak 

Allah c.c. hesap gününde onları birbirinden ayırır, her birine hak ettiği karşılığı 

fazlasıyla verir.  

 

 

 

Bizler de kötü insanlarla beraber olmamalı, onların yaşadıkları yerlerde 

bulunmamalıyız. Bulunmak zorunda kalırsak onları uygun bir lisan ile uyarmalı, 

oradan bir an önce uzaklaşmaya bakmalıyız. 

 

Kaynak: Büyük Dini Hikayeler, İbrahim Sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayınevi 

  

SÜLEYMAN VE HÜDHÜD 

  

'Rahman Rahim Allah adına.... 

''Ya Hannan,ya Mennan,Ya deyyan...Ya settar,Ya gaffar... 

''Ne mutlu kötülerin öğüdüyle yürümeyene,Günahkarların yolunda 

durmayana,alaycıların arasında oturmayana... 

''Kulunu yargılama Rabbim,çünkü hiç bir canlı senin huzurunda aklanmaz. 

''Sabahları duyur sevgini güvenim sanadır.Gideceğim yolu göster dualarım yalnız 

sanadır.'' 

  

Hüdhüd besmele ile başladı güne.Allah'a hamd etti.O'nun güzel isimlerini saydı bir 

bir...Davud'un(a.s) sesinden dinlemiş olduğu mezmurlardan birini mırıldanarak kanat 

çırptı. 



  

Su bentleri,kanalları, birbirine eklenmiş alyanslar gibi uzayıp giden şehir ve 

kasabaları,yollarının kenarında sağlı sollu göz alabildiğince uzanan bayındır bağ ve 

bahçeleriyle ünlü sebe ülkesini merak ediyordu.Hazır buralara kadar gelmişken küçük 

bir araştırma yapmaya karar verdi. 

  

Ortadan kaybolduğu anlaşılınca Hz Süleyman'dan azar işitebilirdi.Yinede 

araştırmalarını derinleştirdi.Dünyanın en kudretli hükümdarının postacısı ve istihbarat 

subaylarından biriydi. Hz. Süleyman'a kesin ve yararlı bilgilerle dönerse anlayış 

göreceğinden emindi. 

  

Hüthüt,sebe ülkesinde kaldığı kısa süre içerisinde kayda değer bütün bilgilere ulaşmaya 

başarmıştı.bu kadarının yeterli olduğuna kani olunca zaman kaybetmeksizin ordugaha 

geri döndü. 

  

Hz Süleyman insanlardan,cinlerden,çeşit çeşit kuşlardan ve başka bir çok yaratıktan 

oluşan ordusunu denetlerken Hüthüt'ün kaybolmuş olduğunu fark edince,İçtimaa geç 

kalan bu kaçak kuşu cezalandıracağını söyledi. 

Yazıcılar Hz Süleymanın şu sözlerini kaydettiler: 

  

''Bana ne oluyor da Hüthütü göremiyorum?yoksa kayıplaramı karıştı?Andolsun;eğer 

bana geçerli bir mazaret sunmazsa onu şiddetli bir biçimde cezalandıracağım,ya da onu 

boğazlayacağım !En iyisi tüylerini yolup güneşin altına bırakmalı...Hayır,Karıncalık bir 

yere koydurup karıncalara yedirmeli...Belki de onu dar bir kafeste kendisine 

zıt,geçimsiz bir kuşa arkadaş yapmalıyım...'' 

  

Hz Süleyman'ın bütün askerleri dehşete düştüler.Herkes nefesini tuttu ve Hüthüt'ün 

yerinde olmamayı diledi. 

Hz Süleyman'ın kuşlara verdiği ceza onu arkadaşlarından ayırmak suretinde olurdu.Bu 

kez çok kızmış olduğundan onun Hüthüt'e daha ağır bir ceza vermesinden 

korkuluyordu.Kimisi acıdı.''Yazık oldu hüthüt'e''dediler.Kimisi''onun işi 

bitti''dedi,Uğursuz bir sesle. 

Kimileri de ''Bize bir seyir çıktı'' diye düşünüyordu. 

Hüthüt tam da Hz Süleyman'nın ona ihtiyacı olduğu bir vakitte,önceden haber 

vermeksizin ortadan kaybolmuştu. 



  

Çünkü Hüthüt yerin altında suyun yerini en çabuk bulabilen kuştu.Rızkını da yerin 

altında gizlenmiş hububat danelerini bulup çıkararak temin ederdi.Askerleriyle birlikte 

haccetmek için geldiği Mescid'i Haram'dan ayrıldıktan sonra güneye doğru yol alan  

Hz. Süleyman,kendine hoş görünen bir mevkiye varınca konakladı ve burada namaz 

kılmak istedi.Abdest almak ve ordusunu  

su vermek için suya ihtiyaç vardı.Hüthüt'ü bu işle görevlendirmek için aramış,fakat 

bulamayınca kızmıştı.Askerlerinden birinin, kendisinden izinsiz ortadan 

kaybolmasının,düzeni bozmasından da endişe etmişti.bu yüzden onu şiddetli bir azapla 

tehdit etti. 

Hüthüt Sebe'den dönüş yolunda turna ve iki arkadaşına rastladı.Bilge kral tarafından 

Hüthüt'ü aramakla görevlendirilmişlerdi.Hz.Süleyman'ın öfkesini ve tehditlerini 

Hüthüt'e haber verdiler. 

Hüthüt ''İnşallah dedi mi?'' diye sordu. 

''Hayır'' dediler.Başka soru sormadı. 

Çok geçmeden Hüthüt çıkageldi ve Hz.Süleyman'a dedi:: 

"-Hünkarım,senin bilmediğin bir bilgiye ulaştım.sana sebe ülkesinden bir nebe 

getirdim.Bu,kesin ve önemli bir bilgi.böylece onun adına önemli bir görevi yerine 

getirdiğini ima ediyordu.Hz.Süleyman,Hüthüt'ün,özür dilemekte ve meramını 

anlatmaktaki yeteneğini takdir ettiysede, bunu yüzünden okumak imkansızdı.Hüt hüt 

devam etti. Sebe ülkesinde yüzlerce su bendi gördüm.Hele içlerinden biri deniz 

gibiydi.Bunlar sayesinde hem baharda taşkınlardan korunuyorlar,hem de yazın 

kuraklık çekmiyorlar.Bütün ülke güvenlik içinde.Çünkü ticaret yolları üstündeki bütün 

şehirler birbirine gözle görünecek kadar yakın kurulmuş.Kuşkusuz bu,onlara Allah'ın 

büyük bir lutfu. 

  

Onlara her tür meyve ve zenginlik verilmiş.Mısır'ın, Filistin'in ,Şam'ın ve Arabistan'ın 

tüccarları alış veriş için güvenlik içinde sebeye geliyorlar.Tüccarların ayağı hiç bir 

zaman şehirden çekilmiyor.Ama Allah dilerse bentlerini yıkar ve şehirlerini harab 

eder.kuşkusuz o.Dilediğini aziz,dilediğini zelil kılandır. 

  

Onlara hükümdarlık eden bir de kraliçeleri var.O na herşeyden bolca 

verilmiş:Asalet,zenginlik güzellik,iktidar,akıl ve hikmet.... 

  

Sebe Melikesinin çok güzel ve özel tahtı ise dillere destan...ancak ne yazık ki Sebe halkı 

toprağın altındaki gizli şeyleri bilen Allahı bırakıpta güneşe secde ediyorlar. 



  

Hiç düşünmüyorlarmı?Şeytan,yaptıklarını onlara güzel göstermiş,bu yüzden doğru yolu 

bulamıyorlar. 

  

Yazıcılar bu sözleri kaydettikten sonra Secdei Rahmana vardılar. 

  

Hz Süleyman ''peki ''dedi,''göreceğiz'' 

  

O akşam Süleyman(a.s) bir mektup yazdırdı ve Hüthütü çağırarak bu mektubu gün 

doğmadan Sebe Melikesi Belkısın buşucuna bırakmasını,sonra da Sebelilerin ne yapıp 

edeceklerini gözetlemesini istedi. 

  

Sabah daha gün ışımadan,horozlar ötmeden,yalancı fecir kaybolmadan evvel Hüthüt 

Sebe ülkesine ulaştı ve mektubu Melike Belkısın baş ucuna bıraktı.Sonrada pencerenin 

pervazına konarak kuş uykusuna daldı. 

  

Hz Süleyman ,Sebe melikesine, emri altındaki yaratıklardan,mesela cinlerden birini 

değilde,Hüthütü gönderdi.Çünkü onda zeka ve önsezi yeteneği görmüştü.Ayrıca o 

,sadece bir öncü ve kaşif değil:Aynı zamanda bir davetçiydi.Sunduğu raporun en önemli 

kısmı Sebe Halkının Allahı bırakıp ta güneşe secde etmelerine ayırmıştı  

  

Hz Süleyman'da en çok bunula ilgilenmiş ve insanların hakikatten bu denli uzaklaşmış 

olmalarını işitince dehşete kapılmıştı.Bu bir sapmaydı.Bu Allaha değil fakat insana 

yapılmiş en büyük haksızlık değilmiydi?İnsanın,kendi onurunu ayaklar altına alması 

,kendini aşağılaması değil,miydi?Hz Süleymanın misyonu da tam olarak bu değilmiydi? 

Hakkın çağrısını ulaştırmak,insanları kula kulluktan azad olmaya çağırmak...Hüthüt 

gerçekten en önemli bilgiyi getirmişti.Gerisi teferruattı.Ama bundan hoşlananlar için 

yazıcılar bir yere kaydettiler teferruattı.... 

  

Hisse:Allahın yarattığı bütün hayvanat Allahı biliyorda Allahın bütün varlıklardan 

üstün Yarattığı insan oğlu küfüre sapabiliyor? 

  

Meseneviden 



HOLLANDALI PROFESÖRÜN KEŞFİ 

  

"Hollandalı psikolog Vander Hoven Kuran okumanın ve Allah kelimesinin tekrar 

edilmesinin hastalar ve normal insanlar üzerindeki etkisinin hakkındaki keşfinin 

anonsunu yaptı.Hollandalı profesör buluşunun eğitim ve araştırmalarla 3 yılı aşkın 

surede birçok hasta üzerinde uygulandığını bildirdi. 

  

Profesörün Allah kelimesini düzgün bir şekilde söyleme eğitimi verdiği 

hastaların bazıları Müslüman değildi ve diğerleri de Arapça konuşmuyordu; 

sonuç muhteşemdi. Özellikle bu seçilen hastalar ıstıraplı, hüzünlü ve 

gergin kişilerdi. 

  

Al Watan (günlük bir Arap gazetesi sanırım) psikologun, Arapça okuyabilen 

Müslümanların ve düzenli olarak Kuran okuyan kilsilerin kendilerini 

psikolojik rahatsızlıklardan koruyabilecek kişiler olduğunu açıkladığını 

rapor etti. 

  

Psikolog Allah kelimesinin her harfinin psikolojik rahatsızlıklara nasıl 

etki ettiğini açıkladı. 

  

Psikolog Allah kelimesinin ilk harfinin söylendiğinde (A) solunum 

sisteminden geldiğini ve nefes alışını kontrol ettiğinin üzerine dikkati 

çekti. 

  

Psikolog ikinci sessiz kelimenin (L) söylenişinin dil ile çene üst bölümü 

ile yapılan kısa duruşların ve bu durmaların ayni şekilde tekrarlanmasının 

rahatlama ve gevşemeye sebep olduğunu ekledi. 



  

Bununla birlikte son kelimenin söylenişi (H) akciğerler ve kalp arasında 

bağlantı kurarak kalp atışlarını kontrol eder. 

  

Araştırmada enteresan olan şey bu psikolog Müslüman değil, fakat İslami 

bilimleri merak edip kutsal Kuran ın gizemlerini araştırıyor. 

  

Yüce Allah der ki: "İleride Biz onlara hem ufuklarda 

(kendilerinin bulunduğu Harem sınırları dışında), hem kendi nefislerinde 

delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun gerçek olduğu kendilerine 

açıkça belli olacak. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? " fussilet  

suresindeki 53.ayet 

 

Fatih'in İstanbul'a atadığı ilk Belediye Başkanı Hızır Bey 

 

 

 

Fatih’in Edirne’de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya şehre Acem illerinden bir âlim 

gelir. Evet adam bilgili, ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu 

ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok 

rahatsızdır. “Şu adamı susturacak biri yok mu?” der demez komutanlardan biri “Var 

sultanım” der, “böyle birini tanıyorum galiba?” 

 

HIZIR ADINDA BİRİ 

Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye 

varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger 

ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil ediptir, şairdir. Eh Nasreddin Hoca gibi 

bir dehanın torunudur o. 

Hızır Beyin en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegân gibi bir 

hocası olmasıdır. Molla Yegân onu çok sever, nitekim biricik kızını vererek damat 

edinir kendine. 

 

Gelelim hikâyemize. Acem âlimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğu ile daha büyük, 

daha çok ses getirecek münâzaralara hazırlanır. Hatta Padişahın huzuruna çıkar ve 

rakip diler. Fatih, bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk 

gözüne ilişen askere (bu aslında Hızır Bey’dir) meydanı gösterir. Acem karşısına 

çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki “Sen git, abilerin gelsin” demez, ama 



öyle demeye getirir. Ancak Hızır bey onun suâllerini rahatlıkla cevap verir. Vakit 

ilerledikçe kibirli Acem’i ter basar. Sultana hitaben, “Ben bunca diyar gezdim, şunca 

meclise katıldım” der “ama böylesini ne gördüm, ne de işittim” 

 

Lâkin Hızır Bey’in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. “Şimdi sıra sende!” deyip 

onlarca ince ilimden, onlarca müşgül mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle 

döner. Acem Fatih’in önüne gelir “Bu çocuğun kıymetini bil!” der ve süklüm püklüm 

meclisi terkeder. 

 

Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey’i imparatorluğun merkezine (İstanbul’a) 

kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleri ile de ilgilenirler, şehreminidirler. 

Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. 

Fatih, Hızır Bey’le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet 

işlerini istişare eder. Birbirlerini abi kardeşten öte severler. Hatta Sultan onu sarayında 

görmek ister. Enderundan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır bey kuytulardan hoşlanır. 

Anadolu yakasında kuş uçmaz kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki, burada şekillenen 

köy adını ondan alır. Kadıköy! 

 

İBRETLİ DAVA 

Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde 

dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eyleşmekte gidip gidip 

dönmektedir. Mübârek ansızın kapıyı açar “Buyurun!” der. Adamcağız yakalanmışlığın 

pişmanlığı ile girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hıristiyan tebâdan biridir. Ancak 

yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hâlâ mütereddit elceğizi ile 

cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar zira eli kolu sarılıdır. Hızır bey sorar: 

-Eline n’oldu? 

-Kırdırdılar efendim. 

-Kim kırdırdı? 

-Sultanımız! 

-Öyle bir hakkı var mıymış? 

-Bilmiyorum efendim. 

-Mevzû ne peki! 

-Ben mimarım efendim. Evet, Sultanımıza kubbeleri Ayasofya’dan geniş ve yüksek bir 

cami yapabileceğimi vaâd ettim ama... 

Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına “Gidin getirin” der “Şunu!” 

Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. “Getirin şunu” dediği üç kıtaya yayılan bir 

imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa’da derebeyleri bile yargılanamaz. Hele 

böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine. 

 

SEN MURAT OĞLU MEHMED! 

Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş yerinde 

başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkânını eşikte durdurur. “Siz 

şurada bekleyeceksiniz!” der, Fatih’e kapıyı gösterir: “Sen gir içeri!” Bu ne heybettir ya 

Rabbi! Sultan Mehmed’in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir, tam 

oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla “Oturma! Madem ki hasmın 

ayakta, sen de ayakta durmalısın!” 

Ve silbaştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah “Olacak şey mi 

yani?” der, “Bu adam sırf taâssubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Binbir zorluk 

ve onca masrafla taa Mısır’dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya’dan daha 

geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre...” 



Hızır bey orasını hiç dinlemez. “İnşaat ayrı bir dava konusu” der, “Şimdi söyle bakalım! 

Sen Murat oğlu Mehmed, bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı? 

Sultan gözlerini yere diker. 

-Efendim inanın ben buna “elin kırılsın!” dedim, adamlarım “eli kırılsın!” anlamışlar. 

-Peki bu elin vebâli kimedir? 

Fatih cevap vermez, başını önüne eğer. Çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı 

kapar, hükmü açıklar. 

-Şimdi sana kısas lâzım. Bileğini kırdırsam gerek. 

Padişah gayri ihtiyari eline bakar, kararlı bir ifadeyle fısıldar “Buna hazırım!” 

 

Mimar ağlamaklıdır. “Sakın ha!” diye bağırarak Fatih’in önüne geçer. “Ben davamdan 

vazgeçtim!” Eh Fatih de altında kalmaz tabii, ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık 

verir. Netice tatlıya bağlanır. 

 

Fatih Hızır Bey’e hassaten teşekkür eder. “Adaletine hayran kaldım!” der. Sonra 

kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve “Eğer” der, “Bana farklı muamele yapaydın, inan 

seni doğrardım!” 

 

Hızır Bey, mânâlı mânâlı gülümser, “Eğer” der, “Sen dahi sultanlığına güvenip iltimas 

isteseydin...” Cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam “Neyse” 

deyip, dönecektir ki pelerininin altından fırlayan iki aslan Sultan’ın karşısına dikilir, 

öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih’in dudakları uçuklar. 

 

Genç Sultan Hızır Beyin ilmini iyi bilir, ama hâl ehli olduğunu orada öğrenir. O günden 

sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. 

Peki Mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. 

Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. “Vallahi kırılan koluma seviniyorum” der, “bana 

yolumu gösterdi!” Oracıkda Kelime-i Şehadet getirir ve Hızır Bey’e talebe olur. 

  

HATEM-İ   TÂİ 

  

Hatemi Tai'ye sormuşlar: "Cihanda kendinden daha gönlü büyük birisini 

gördün mü?" 

              Hatemi şöyle cevap vermiş: 

            "Bir gün kırk deve kestirmiş, Arap boylarını ziyafete davet etmiştim. Çölün bir 

tarafına gezmeye gittik. Baktım bir adam, dikenleri kırmış bir yığın yapmış. Yanına 

gittim, arkadaş niçin Hatemi'nin ziyafetine gitmiyorsun, bütün halk onun sofrasında 

toplanmış dedim. 

            Oduncu başını işinden kaldırmadan; her kim kendi elinin emeğiyle yerse, Hatemi 

Tai'nin minnetini çekmez dedi. 

            İşte ben onu, himmet ve şerefini koruma hususunda kendimden daha yüksek 

gördüm." 

  



***HATEMİ TAİ’DEN DAHA CÖMERT  

             Cömertliği meşhur Hatemi Tai’ye “Senden daha cömert bir kimse var mı 

acaba?” diye sordular. O “Evet! var” dedi ve başından geçen bir hadiseyi şöyle anlattı: 

Birgün bir seferim zamanında bir gence misafir olmuştum. Genç fakir bir kimse 

olmasına rağmen bana bir koyun kesip hazırlattı. Önüme koyunun böbreği geldiğinde 

“Ben koyunun böbreklerini çok severdim” dedim. Bir ara ev sahibi genç ortalıktan 

kayboldu. Biraz sonra baktım ki varı yoğu olan yedi koyununun yedisini de kesmiş 

böbreklerini hazırlamış, önüme getirdi. Ben şaşkınlık içerisinde kalmıştım... Çünkü 

biliyordum ki genç fakir bir kimse idi. “Niçin benim için varın yoğun olan yedi koyunu 

kestin. Ben sana böyle yap demedim. Sadece koyun böbreğini sevdiğimi söyledim.” 

dediğimde, bana şu karşılığı verdi: “Bana Allah’ın misafiri gelmiş, hiç onun sevdiği bir 

şeyi ikram etmez miyim” dedi.  

             Gencin bu misafirperverliğine hayran kalmıştım, gözlerim yaşardı... diye anlattı.  

              Hatemi Tai’ye "Onun iyiliğine karşı sen ne yaptın" diye sordular. O “Derhal üç 

yüz deve, beş yüz koyun gönderdim” deyince, "Demek ki sen ondan daha cömertmişsin" 

dediler. Hatemi Tai: “Hayır! O benden cömert, çünkü o bana nesi varsa ikram etti, 

bense ona sadece malımın bir cüzünü gönderdim!” dedi. 

  

****İNSANLIĞA HİZMET EDENLERE HÜRMET VE RİAYET  

Vakitlerini ve servetlerini insanlığa hizmet etmek için harcayanlara 

Hz.Resulüllah (S.A.V.) özel bir saygı gösterirdi. Beni Tai kabilesi Hz. Resulüllah 

(S.A.V.) a karşı açtığı harpte mağlûp olmuş ve kuvvetlerinden bir kısmı esir düşmüştü. 

Esirler arasında, cömertliği Arapçada darbimesel(atasözü) hükmüne girmiş bulunan 

Hatemi Tai'nin kızı da vardı. Hatem'in kızı kendi nesebini Hz. Resulüllah (S.A.V.) a 

bildirince Hz. Resulüllah (S.A.V.) ona çok hürmet gösterdi ve, onun rica ve araya 

girmesi üzerine, tecavüzkârlığından ötürü Tai kabilesine kesilen bütün cezaları 

affetti.[1] 

Hatemi Tai o kadar cömerttiki Arapça'da deyimlere konu olmuştu. 

Hz. Resulüllah (S.A.V.) ın karakterinin bir çok cepheleri vardır ve bunları bu 

kadarlık bir çalışma içinde lâyıkı veçhile açıklamağa imkân yoktur. 

***Cömertliği ile meşhur Hatem–i Tâi'nin oğlu Adiy ibn Hatim, Hıristiyan idi. 

Babası Allah Rasulü'nün getirdiği hidayetle tanışamamıştı. O gelip Efendimiz'e hayat–ı 

seniyelerinin sonunda teslim olmuştu. Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem)'de 

nübüvvet nişaneleri görmüştü; bunlar Cezîretü'l–Arab'da umumi güvenin teessüs 

edeceği, Müslümanların çok zenginleşeceği türden haberlerdi ve Adiy (radiyallâhu 

anh)'ın itirafıyla hepsi de gerçekleşmişti.  

***Tayy Kabilesi Puthanesinin Yıktırılması: 

Tayy Kabilesi, fevkalâde cömertliği dillere destan olan meşhur Hâtem-i Tai'nin kabilesi 

idi. Yemen'de otururlardı. 

Hicretin sekizinci senesinde Arabistan'ın her tarafı putlardan temizlenip, puthaneler 

yıktırılırken, bu kabilenin puthaneleri henüz duruyor ve Füls (Fels) adındaki putları da 

yıktırılmamış bulunuyordu. 
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Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin bu dokuzuncu yılı, Rebiülâhir ayında Hz. Ali'yi 

Ensarın ileri gelenlerinden yüz elli kişilik bir kuvvetle Füls'ü yıkmaya gönderdi.[2] 

 Hz. Ali, emrindeki mücahidlerle Tayy Kabilesi yurduna vardı. Tayyoğulları 

mücahidlere karşı koydular. Çarpışma meydana geldi. Düşman bir çok kayıp verdi. 

Müslümanlar çarpışmadan galip çıktılar ve bir çok esirle, bol miktarda ganimet malları 

elde ettiler. Bu arada, Tayyoğulları puthanesi de bir daha onarılmayacak bir şekilde 

mücahidler tarafından yıkıldı. Putları Füls ise parçalanarak yakıldı.[3] 

Kabile reisi Adiyy bin Hatem, henüz Hz. Ali gelmeden durumu haber almış ve Suriye 

tarafına kaçmıştı. Bu sebeple de ele geçirilememişti. Ancak esirler arasında Hatem-i 

Tâi'nin Seffâne adındaki kızı vardı.[4] 

  

HAZIRLAYAN 

MEHMET  ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] Halbiyye, Cilt 3, Sahife 227. 

[2] İbni Sa'd, Tabakât, 2:164; Zâdü'l-Mead, 2:227. 

[3] İbni Sa'd, Tabakât, 2:164. 

[4] İbni Sa'd, Tabakât, 2:164; Üsdü'l-Gâbe, 7:143. 

 

 

**** sûfî mutasavvıf Hâtim el-Esam, Esam (sağır) lakabını ise şu hadiseden dolayı aldığı 

rivayet edilir: Bir gün huzuruna dertli ve biçare bir kadın gelir. Derdini anlatırken o 

heyecan içinde kadından bir yellenme sesi duyulur. Zavallı kadın utancından ve 

mahcubiyetinden kıpkırmızı olur bir şey söyleyemez. Hâtim el- Belhî’nin ise ne yüzünde 

ne gözünde zerre kadar bir değişiklik olmaz. Hatta vakarlı bir edâ ile kadına: 

 

“Hatun! sözlerini duyamıyorum, çok ağır işitiyorum yüksek sesle konuş! Ben sağırım!” 

der. Bunun üzerine kadın da duyulmadığını düşünerek sanki yeniden hayata dönmüş 

gibi sevinip sualini rahatlıkla tekrarlamıştır. 

            Aynı olayın bir benzeri de,hz.ömerinde içinde bulunduğu bir meclisde vuku 

bulunca,hz.ömer herkese,haydi hep beraber abdest alalım,diyerek,fail tesbit edilmeden 

toptan abdest alınıyor. 

BURUK TANIŞMA 

II. Murat ilim meclislerinin yabancısı değildir. Molla Yegân, Molla Gürâni, Molla 
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Hüsrev gibi büyüklerden çok şey kapar. Hani altının değerini sarraf bilir derler ya, Hacı 

Bayram Veli hazretlerinin kırata vurulamayacak elmas olduğunu konuşmanın başında 

anlar. Hele tasavvufa dair sorduğu suallere aldığı şaşırtıcı cevaplar onu bu veliye daha 

çok bağlar. Evet hadise tatsız başlar, ama tatlı biter. 

İşte sohbetin şekerleştiği demlerden birinde “Ah Efendim!” der, “Şu İstanbul’u 

fethetmeyi çok isterdim lâkin... Bilmem nasip olur mu bize?” 

Hacı Bayram Hazretleri bir müddet sessiz kalır, tefekküre dalar. “Hayır sultanım!” der, 

“Bunu ne sen görürsün, ne de ben!” Sonra ayağa kalkar, bir köşede mışıl mışıl uyuyan 

şehzadeyi (Fatih’i) işaret eder. “Ama!” buyururlar, “Şu beşikte yatan yiğit ile bizim 

köse (Akşemseddin’e öyle derler) görse gerek!” 

 

BİRBUÇUK MÜRİD 

Hacı Bayram Veli padişahın ısrarına rağmen dergâhına döner. Sultan ilk günün ezikliği 

ile bir ferman çıkarır. Onu ve onun talebelerini askerlik ve vergiden muaf tutar. Ancak 

bir zaman sonra Ankara’nın mali dengesi bozulur. Zira tahsildar hangi kapıyı çalsa, 

muhatapları “Biz Hacı Bayram Hazretlerine intisaplıyız” derler. 

Bu sahte müridlerden Hacı Bayram Hazretleri de bizârdır. Nitekim Kanlıgöl mevkiine 

büyücek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar. Mübârek o gün celalli ve heybetli görünür. 

Elinde koca bir bıçak vardır. “Ey benim sadık dervişlerim!” diye haykırır, “Şimdi 

sizleri kurban etsem gerek. Haydi sıraya dizilin, girin çadıra!” Ortalık bir anda boşalır. 

Sadece biri kadın, iki âşık gelir, takdire şâyan bir teslimiyetle boyunlarını uzatırlar. 

Hacı Bayram hazretleri memurlara döner “bu ikisini yazın” der, “başka talebem yok!” 

Gerisi vergilerini de öderler, askere de giderler. 

 

Garip Ama Gercek 

Yer: Kayseri 

Siz hıç karanlıkta iyi göremediğiniz için yakıt deposunun, tam dolup dolmadığını 

çakmak yakarak kontrol etme cesaretini kendinizde buldunuzmu! 

Kayseri şehirlerarası otobüş terminalinde 38 AS 991 plakalı yolcu otobüsüne mazot alan 

muavin Z. T. deponun tam dolup dolmadığından emin olmak için çakmak çakarak 

kontrol etmek ister. 

Sonuç: Buharlaşan mazotun parlaması ve muavinin yanık tedavisi için hastahaneye 

kaldırılması... 

 

 

Yer: Diyarbakır 

Lunaparkta gece bekçisi iki kafadar (zincirlerin ucuna bağlanmış salıncaklardan 

oluşan) uçan sandalyelere biner ve mekanizmayı çalıştırırlar. Ancak sandelyelerin 

merkezkaç kuvveti ile dönerek açılmasından dolayı durdurmak içi şaltere ulaşamazlar 

ve sabaha kadar kimseye seslerini duyuramazlar. 

Sonuç: Bu bekçilerden biri hayatını kaybetmiş, diğeri işe gördügü uzun tedavilere 

rağmen eski sağlığına kavuşamamıştır... 

 

Yer: KarabükSiz demir çelik haddehanesinde çalışan bir işçinin, sigarasını yakmak için 

600 tonluk preslerin arasından emekleyerek geçtiğini ve 2.450 santigrad derecedeki 



fırına ulaşmaya çalışırken son sigarasını yaktığını duydunuzmu?.. 

 

 

Yer: Giresun 

Siz hıç birisinin, dış ağrısından kurtulmak için çenesine kurşun sıktığını ve beynini 

dağıttığını duydunuz mu?.. 

 

Yer: İstanbul, Sultanbeyli 

Yuttuğu sineği öldürmek için ağzına Shelltox sıkip, zehirlenerek kendisi de ölen zamane 

uyanığını... 

 

Yer: Erzurum 

Birçok ülkede insanlar berbere gidip traş olurlar, ama hiçbir berber, masaj amacıyla 

müşterisinin kafasını sağa sola çevirirken boynunu kırmaz... 

 

Yer: Bozcaada 

Bankamatikten para çekerken başka bir ülkede elektrik çaprmasından ölmezsiniz. 

Türkiye'de ölürsünüz... 

 

 

Yer: Adapazarı 

Siz hiç arabası ile yolda giderken radyoda duyduğu göbek havasıyla coşup, göbek atmak 

için aracını kenara 

çeken ve otoyolda göbek atarken arkadan gelen aracın altında kalıp ölen duydunuz mu? 

Söz konusu olay TEM 

otoyolu Sapanca mevkiinde cereyan etmiştir... 

 

Yer: Konya 

Aynı işyerinde, biri gündüz biri gece vardıyasında çalışan ve ikisi de işine motasiklet ile 

giden baba-oğulun, yolda karşılaşmaları normaldir, ama birbirlerine selam vermek içın 

ellerini sallarken, kaza yapıp ölmesi sadece bizde vaka-i adıyedendir... 

 

Yer: Kocaeli, Dilovası 

Hangi ülkede bir gemi mühendisı, kontrol etmek için gemi kazanına girdiğinde, biri 

başkası gelip kazan kapısını kapatır ve kazanı ateşleyip... 

 

Güven iyidir ama kontrol daha iyidir (ALMAN ATASÖZÜ) 

Güven iyidir ama kontrol gerekmez (TÜRK MANTALİTESİ) 

 

Yer: Rize 

Hangi ülkede; elektrik direğine yaşlanıp, ayakkabısına giren taşı çıkarmak için 

ayakkabısını silkeleyen birisi, yoldan geçen bir başkası tarafından (cereyana kapıldığı 

zannedilerek, kurtarmak amacıyla temas etmeden) kürekle vurularak kurtarılmaya 

çalışılır?.. 



 

Yer: Trabzon 

Siz hiç başka bir ülkede, bir insanın, tuttuğu futbol takımının maçı, ya da siyasi partinin 

şeçimi kazanıp kazanmayacağı hakkında bir "uzvu" üzerine iddiaya girdiğini, "eğer 

kazanamazsak, ben de bunu keserim" 

dediğini, iddiayı kaybedince Beşmele ile abdest alıp, iki rekat namaz kıldıktan sonra 

"onu" kestiği ve kan kaybından öldügünü duydunuzmu?.. 

 

Yer: Afyon 

Siz hıç kahvehanede Okey oynanırken, İnsanların ve okey masasının üzerine inek 

düstügünü, duydunuz mu? 

Toprak damlardan oluşan tipik anadolu mimarisi, sineklenen ve paniğe kapılarak 

nereye bastığını bilemeyen Sarıkız'ın ağırlığına dayanamamıştır.. 

 

Heybet kelimesinin mânâ bulduğu Molla Gürani Hazretleri 

 

 

1440’lar filandır. Hani II. Murat Hanın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden 

Molla Yegân hacca gider. Dönüşünde Kahire’de mola verir. İlim meclislerine katılır. Üç 

beş gün de olsa, dağarcığını doldurmaya çalışır. 

İşte bu sohbetlerden birinde, genç ama heybetli bir âlim dikkatini çeker. Az konuşur, öz 

konuşur. İfadeleri sade, ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan 

konuşur, ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona 

geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. 

Molla Yegân bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır, 

“Senin” der, “Buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde 

yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle!” 

Genç âlimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak “hizmet!” denilince akan sular durur. Hem 

böylesine samimi bir teklife nasıl “hayır” denir ki? 

Molla Yegân İstanbul’a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han lâtifeyle takılır: “Bize 

oralardan ne getirdin?” 

Molla Yegân “Öyle bir âlim getirdim ki sultanım.” der, “Tarifi gayri kâbil, meğer ki 

tanışsanız gerek!” Padişah merakla sorar: 

-Nerede? 

-Dışarıda efendim. 

-Aman ha, bekletmek ne haddimize. 

Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. 

Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı 

simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. 

Mütebessimdir, lâkin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma 

ihtiyacı hissederler. Sükûtu Molla Yegân bozar. “İsmi Ahmed bin İsmail efendim” der. 

“Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir.” Murat hanın içi ılıcık olur, 

bu âlime kanı kaynar. Önce Hüdavendigar medresesine tayin eder, ardından Yıldırım 

Medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegân’ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan 

pırıl pırıl âlimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Öyle ya Molla Gürani’de okumak 

bir ayrıcalıktır. 



 

ZOR ŞEHZADEŞehzade Mehmet (Fatih) çok zekidir, ancak ele avuca sığmaz. 

Derslerini bellemekte zorlanmaz, ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada 

okur, ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. 

Hatta bir keresinde hocasını durdurur: 

-Aman efendim, ne yapıyorsunuz? der. 

-Anlayamadım? 

-Mermere basıyorsunuz! 

-Eee ne var bunda? 

-Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem Validemiz İsa Aleyhisselam’ı taş üstünde 

getirmedi mi dünyaya. Öyleyse mermere hürmet gerek. 

-Ya... Öyleyse çıkar bakayım çorabını. 

-Niye hocam? 

-Bilmiyor musun aynı Meryem validemiz. İsa Aleyhisselamın beşiğini de yün ile örttü. 

Öyleyse örgüye hürmet gerek. 

Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmed bir padişah oğludur ve 

kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. 

Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet Molla Yegân, Molla Fenâri, Molla Ayas 

muhteşem âlimlerdir. Ancak bu haşarı şehzadeyle uğraşmak, on medrese yönetmekten 

zor olmalıdır. “Acaba onu kim yola getirebilir?” diye düşünürken Molla Gürani’nin 

siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii, öyle ya. 

Dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. “Hadi bakalım” diye mırıldanır, “Şimdi 

derslerini kır da, göreyim seni” 

 

SENİ ÖYLE BİR DÖVERİM Kİ! 

Padişah Molla Gürani hazretlerini yollarken “Eti de senin” der, “kemiği de. O bundan 

böyle senin oğlun. Var bildiğin gibi işle!” 

Mübarek Manisa’ya vardığı saat, şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder, ama 

geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve “Otur!” 

der, “Hayır oraya değil, şuraya!” O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşakalır. 

Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder: “Darabe 

(Dövmek) fiilini çek bakayım!” Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler 

işte. Molla Gürani’nin kaşları yıkılır, kafasını “olmadı” gibilerden sallar, bakışlarıyla 

azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir: “Döverim, 

seni döverim, seni öyle bir döverim ki!...” 

Fatih ağlamaklıdır. Dudakları uçuklaya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son 

cümleyi tekrar eder. “Darabtühü cidden şediden.” İnanın döver mi döver. Bundan böyle 

saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. 

Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu 

aksatamaz. Ama gün gelir ilmin tadını alır. Eski haşarılıklarından utanır. Çok değil üç 

beş ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani hazretleri “Arabi ve Farisi bilmek 

yetmez” der, “Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin!” Nitekim Fatih Latince, Sırpça 

ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. 

Ardından “kafirdir” demez, Şehzadeyi İtalyan asıllı Anconal Giriaco’nun önüne 

oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, 

geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar. İnanç aşılar. Eğer istenirse 

gemilerin karadan, kağnıların sudan yürüyebileceğine inandırır. 

Bir ara Manisa’ya gelen Sultan Murat, oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur, 

ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, ideâlleri vardır. Ki İstanbul 

bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. 



Sultan Murat Molla Gürani’ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta 

gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek boş versene gibilerden omuzunu silker. “Onu 

isteyene verin Sultanım” der, “Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. 

Dostlarınızdan olmayın sonra!” 

Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkânıyla 

çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire’ye döner. Belki de 

vebâlden kaçar. 

 

HASRET 

Mısır Sultanı Kayıtbay Molla Gürani hazretlerinin kıymetini iyi bilir. Kahire ne 

zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. 

Fatih hocasının Mısır’a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet 

kalmaz mı eline. Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok, ama öyle çok ihtiyacı 

vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideâllerine kim inanır? Hem ne kadarını 

gerçekleştirebilir ki? 

Hemen alır eline diviti, Kayıtbay’a bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını 

ister. 

Kayıtbay Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir, hem de “Gitmeyin hocam!” der, 

“size ne vâad ediyorsa, fazlasını vereyim!” 

Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle “Sizin veremiyeceğinizi vâad ediyor” 

der, “Evlatlık!” Ardından “ Müsaade edin gideyim” der, “Benim yüzümden aranıza 

husumet girmesin.” Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. 

Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekânlar sağlar, ardından Şeyh-ül islamlık 

makamına getirir. 

Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar 

çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında 

usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler 

elindedir artık. Ama en şaşaalı günlerinde bile Molla Gürani hazretleriyle karşılaşınca 

dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil 

Manisa’da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden 

söyler yüzüne. 

 

SARAYDA İŞİM NE? 

Osmanlı sarayında sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama 

faslını, padişahın oturması kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla 

Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez, ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf 

bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arefe günü Fatih “Sizinle bayram başka 

güzel. Teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz” diye haber yollar. Molla Gürani 

hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. 

“Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz” der, sonra elini umursamaz 

tavırlarla sallayıp “Hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne?” 

Fatih mâhzun olur. Çocuk gibi içini çeker, “Hâlbuki” der, “biz onların gelmesiyle 

bayram yapardık, bilmezler mi?” 

Mübârek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıkagelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, 

nevbet fasıllarına aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. 

Belki de lisan-ı hal le “Gururlanma padişahım” der, “senden büyük Allah var!” 

 

HAYIRLI SON 

Molla Gürani Hazretleri dünya makamlarına rağbet etmez, ancak gençleri yükselmeye 

teşvik eder. Nitekim gün gelir müderrisliği de bırakır ve mütevazı dergahında bildiği 



usullerle talebe yetiştirir. Özellikle kıraat (Kur’an-ı Kerim’i doğru okuma) üzerinde çok 

durur. 

Büyük Veli gecelerini ibadetle geçirir ve gündüzleri daima oruçludur. Döner dolaşır 

ölümü anlatır ve ona hazırlanır. Nitekim bir gün talebelerini toplar. “Şimdi!” der, 

“üzerinizde olan hakkımı ödeme zamanıdır. Açın bakayım Yasin-i Şerifi!” Genç 

mollalar onun son yolculuğa çıkacağını anlar ve çok ağlarlar. Molla Gürani her 

zamanki gibi sakin ve mütebessimdir ama bir başka heybettir belirir yüzünde. 

“Beyazıd’a söyleyin âdalet üzere olsun, insanları himaye, beldeleri muhafaza etsin!” 

buyurur. “Namazımı bizzat o kıldırsın ve borçlarımı (aslında borcu yoktur) sahiplensin. 

Size vasiyetim şudur ki: Beni garipler gibi defnedin. Mezarıma ayaklarımdan çeke çeke 

sürükleyin!” 

Beyazıd Han hem vasiyyete, hem de edebe riayet etmek ister. Onu yine çeke çeke 

sürüklerler, ama zarif bir hasır üstünde. 

Millet caddesinden gün boyu otobüsler tramvaylar geçiyor. Topkapı’ya, Eminönü’ne 

milyonlar akıyor. Ama Molla Gürani hazretlerinin kabrini bilen o kadar az ki. “Hani” 

diyorum Fındıkzade yolumuzun üstü. Hiç değilse geçerken bir fatiha okusak. İnanın 

buna ondan ziyade bizim ihtiyacımız var. Allah-u teala böylesi bir gönül ehline nice 

şefaat izni verir bilemeyiz. Ama olur ya, belki o dehşet gününde bizi de hatırlar... Kim 

bilir? 

  

FIRINDA ÖLÜMÜ 

BEKLEYİŞ 

 

Hikmet, belediyeye ait ekmek fabrikasında çalışan bir isçiydi. 

İşine çok dikkat eder, vazifesini ihmal etmemeye çalışır, kazancının helal 

olmasını isterdi. Fabrikayı hemen her aksam en geç o terk ederdi. 

Belediyenin ekmeği biraz daha ucuz olduğu için halk çok bu ekmeğe çok 

rağbet ediyordu. Kocaman fırının içini ara sıra temizlemek gerekir, onu da 

genellikle Hikmet yapardı. 

Ramazan bayramının son günüydü. Ertesi gün ekmek çıkarılacaktı. 

Hikmet, temizlik yapmak için fabrikaya gitti. İçeriye girip dış kapıyı 

kapattı. Işıkları yaktı ve fırının kapağını açıp içerisine girdi. Gerekli 

temizliği yaptıktan sonra evine gidecekti.Sabaha karşı dörde doğru gelen 

isçiler de, gelir gelmez elektrikle çalışan fırının düğmelerini açacak, 

onlar hamuru yoğurup ekmekleri hazır edene kadar da fırın güzelce ısınmış 

olacaktı. 

Hikmet temizliğe dalıp gitmişti. Bir taraftan da kendi yakıştırdığı 

şeyleri mırıldanıyordu. Tam o saatlerde fırının genç ustalarından olan 

Cengiz fabrikaya geldi. Kirlenmiş olan beyaz önlüğünü almak için 

uğramıştı.O aksam yıkattırıp, ertesi gün temiz temiz giymeyi düşünüyordu. 

Dış kapıyı açtığında şaşırdı. "Hayret, içerdeki elektrikler açık 

unutulmuş" diye mırıldandı. Gidip önlüğünü aldı. Fırının önünden geçerken 

açık duran fırın kapağını eliyle söyle bir itekledi. Çıkarken ışıkları 

söndürmeyi de ihmal etmedi.Elektriklerin sönmesiyle Hikmet hemen fırının 

kapağına koştu. Fakat heyhat, kapak üzerine kilitlenmişti. Var gücüyle 

bağırmaya başladı. Fırının kapağını yumrukladı. Çırpınması fayda vermiyor, 

sesini kimseye duyurması mümkün olmuyordu. Tüyleri diken diken oldu. 

Dehşete kapılmıştı. Uzun müddet kendisine gelemedi. Birazcık sakinleşince 



saatine baktı. Saat 23.05'i gösteriyordu. Yaklaşık beş saati kalmıştı. Bir 

anda ölümle burun buruna gelmişti. Önce terlediğini hissedecek, sonra 

bunalacak, sıcaklık yavaş yavaş sürekli artacak, artacak, artacak; 

vücudundaki yağlar erimeye başlayacak, etler kızaracak ve daha bütün 

bunlar olmaya başlamadan belki de o kalpten gidecekti. Belki de 

çıldıracaktı. Çılgın çılgın gülecekti... 

Ah, o en güzeliydi. Bir delirebilseydi, düşüncenin kezzap gibi 

yakıcılığından kurtulacaktı. Fırından yeni çıkan ekmekleri eline alınca 

parmaklarında duyduğu yanık acısı aklına geldi. Sadece o kadarı... Yanığın 

ilk safhası bile değildi ama hemen elinden bırakırdı. Şimdi ekmekler gibi 

kendisi pişecekti. Bir kaç gün önceydi. İşçiler acıkmışlar, küçük tüpün 

üstünde yemek pişirmişlerdi. Bir aralık tüpün kızgın demirine değmişti 

eli... Hemen nasıl da kabarmış, su toplamış, sızladıkça sızlamıştı. Sadece 

iki parmağın acısına dayanamamış, soğuk suyun içinde tutmuştu. Ya şimdi?.. 

Yanan iki parmak ucu değil, bütün vücudu olacaktı. Gözlerinin 

önünde filmlerde yanan adamlar canlandı. Kendi hali daha da zordu. Bir 

anda yanmak değildi ki bu... Adım adım, hissede hissede,terleye 

terleye..İçerisinin ısındığını hissetti. Kapıyı kapatan her kimse fırını 

da yakmış mıydı yoksa?..Bu hararet böyle sürekli niçin artıyordu?.. Aman 

Allah;ım! Beklenen an çabuk gelmişti. Saatine baktı. Saat gecenin 

1.00'i olmuştu. Nasıl geçmişti iki saat? Zaman su gibi akmıştı. Bir ömür 

gibi... Ömürleri yanmak vaktini meyve veren insanlar gibi.. Elleriyle 

duvarlara, demirlere dokundu.Yok canım... Korkusundan fırının yanmaya 

başladığını zannetmişti. Demirler soğuktu işte,biraz sakinleşti.Evini 

düşündü. Hanımı, oğlu merak ediyor; 

olmalıydı. Hanımını niçin azarlamıştı sanki çıkarken?Hayat 

arkadaşına karşı daha nazik, daha hürmetli olmalı değil miydi? Ya 

çocuğunu...Keşke dövmemiş olsaydı onu... Onlardan da mesul olduğu için 

onların hesabini da verecekti Allah'a...Keşke hanımının dediğini 

yapsaydı.Hanımı ona: "Haydi, birlikte namaza başlayalım;" demişti. 

Hikmet ise: "Biraz daha yaşlanalım" diye cevap vermişti. Sanki sonrasında 

bütün bir ömrün hesabini vermeyecek, sadece ihtiyarlığın hesabini 

verecekti. Niçin sanki fırına; 

gelirken camiye girmemişti? Müezzin gönlünün derinliklerinden 

geldiği belli olan sesiyle yatsı namazına davet etmiş, Allah;ın 

büyüklüğünü, kurtuluşun o'nun yolunda olduğunu haykırmıştı. Hiç değil ise 

ölmeden evvel son vakit namazını kılmış olacaktı. Belki Rabbi o son vakit 

hürmetine affeder, diğerlerinin hesabini sormazdı. "Ah ahmak kafam" diye 

inledi. Halbuki beş vakit namaz kılan bir insanin hali ne güzeldi. Kıldığı 

bir vakit muhakkak onun son eda ettiği vakit olacaktı ve Rabbinin huzuruna 

secdesiz bir alınla çıkmayacaktı.Öyle olmayı ne kadar isterdi.Ya oğlu... 

Yedi yaşına girmişti. Bir baba olarak onun üstüne başına, yiyip içtiğine 

dikkat ettiği kadar, kalbine niçin dikkat etmemişti? Daha o yasta her tip 

pisliğin televizyon ekranlarından üstüne sıçramasına nasıl da razı 

olmuştu? Çocuğuna Allah;ını,peygamberini niçin sevdirmemişti?Akli 

çocukluğuna gitti... Gençliğine uğradı, tek tek dolaştı o günleri... O 

günlerden elinde sadece pişmanlık veren, utandıran günahlar kalmıştı. En 

ince teferruatına kadar bütün günahları aklına geldi. Demek bütün bu 

tespit edilen şeylerin hesabini verecekti. Aklına bir fikir geldi, 

'fırının içinde teyemmüm edip namaz kılmak.' Toprak yoktu ki... Ellerini 



fırının içinde yere vurarak teyemmüm aldı. Namaza durdu. Her şeyin 

bitip; tükendiği noktada başka 

kime dayanabilirdi ki?Aslında her namazda öyle hissetmeliydi. Kendisini 

hayatında ilk defa Rabbi ile konuşuyor gibi hissetti; . Alemlerin Rabbi'ne hamt 

etmeyi,O'na dayanmayı, O'ndan yardim dilemeyi, dosdoğru; olmayı ilk defa böylesine 

anlıyordu.Bütün benliğiyle secde etti. "Eksiksiz,yüce, merhametli 

Sensin;" acizliğini iliklerine kadar duyarak...Rabbinden gelmişti ve 

O'na dönüyordu. Ah, dönüşün ona olduğunu; hiç unutmamış olsaydı. Yoruldukça 

oturup tövbe 

etti. Estağfirullah çekti. Nasıl da daracık yerde sıkışıp kalmıştı.Fırında 

olduğunu hatırladıkça vücudunu ateşler basıyordu.Cengiz ise evine gidip 

yatmıştı. Gece bir aralık yataktan sıçrayarak; uyandı. Saatine baktı. Saat 3.15'ti. Bir 

rüya 

görmüştü.Arkadaşı Hikmet fırının içinde alev alev yanıyor, 

"Cengiz!..Cengiz!.."diye bas bas bağırıyordu.Nasıl; bir rüyaydı bu böyle...Birden 

aklına geldi.;Olamaz!..Fırının kapağını Hikmet'in üzerine mi 

kapatmıştı; yoksa? Hemen 

üzerini giyip sokağa fırladı. Hiç durmadan koştu. Gece işçileri henüz 

gelmemişlerdi. Kapıyı açtı, ışıkları yaktı.Hemen fırının kapağını açıp 

içeriye seslendi:"Hikmet!" İçerden hiç ses gelmiyordu. Bir kaç defa daha 

bağırdı.Hikmet, ağlaya ağlaya namaz kılıyordu. Öyle dalmıştı ki; isminin söylendiğini 

duyunca 

irkildi. Olamazdı, yanlış duyuyor, hayal görüyordu. Fakat, yine duydu. 

Birisi 'Hikmet' diyordu. Hem fırının ışığı da yanmıştı. Selam verdikten 

sonra kapıya doğru yürüdü. Karşısında Cengiz 'i gördü. Fırından çıktı. 

Cengiz, bir anda hortlak görmüşçesine irkildi. Korkuyla:"Kimsin; sen?" dedi. Hikmet' 

in Cengiz 'e 

sarılmak için uzanan kolları boş kalmıştı. Hikmet hala ağlıyordu. "Ne 

demek sen kimsin? Hikmet' im işte.. görmüyor musun? Dün aksam temizlemek 

için girmiştim. Birisi üzerime fırının kapağını kapattı" dedi. 

-"Olamaz!...." diyordu Cengiz. "Sen Hikmet değilsin." Hikmet ilk önceleri 

Cengiz' in bu hareketine bir anlam veremedi. Nasıl olur; böyle söyler, nasıl olur da 

çalışma arkadaşını tanıyamazdı? Birden aklında bir şimşek çaktı. Hemen 

aynaya doğru koşup kendine baktı. Hayır!...Bu yüz, bu saçlar kendisinin 

olamazdı. Kırışmış ellerini, solmuş yüzüne, bembeyaz; olmuş saçlarına götürdü. Bir 

gecede ihtiyarlamıştı. Hıçkırıklarla; 

sarsılıyordu. Bir daha aynaya bakamadı. Kendisinden kendisi 

korkmuştu. Yanmanın ne demek olduğunu bilseler kim bilir bir gece de ne 

kadar insan ihtiyarlayacaktı.Yarın denilecek kadar kısa bir süre sonra 

yanmak ihtimali bu kadar hafife alınabilir miydi? Başı ellerinin arasında 

kala kaldı. Ahirette sonsuz yanmamak için, iman etmek ve günahlardan 

kaçmak; 

gerekiyordu... 

 

yaşar 
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FELÂKET GETİREN ZENGİNLİK  

 

Medine Müslümanlarından Sâlebe'nin mala, mülke karşı aşırı derece hırsı vardı. Zengin 

olmak istiyordu, hem de mutlaka zengin olmak! Hattâ benliğini saran bu şiddetli zengin 

olma arzusu, nihayet onu Resûlüllah'dan dua istemeye kadar sevketti. Bir gün huzur-ı 

Peygamberî'ye çıkarak:  

- Yâ Resûlâllah, Allah'a dua et de zengin olayım, dedi.  

Allah'ın Resûlü, Sâlebe'nin bu isteğine şöyle cevap verdi:  

- Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır.  

Bu söz Sâlebe'ye kâfi gelmişti. Bir müddet bu îkazın mânâsı üzerinde düşünerek 

benliğini saran zengin olmak arzusundan birazcık olsun kurtuldu, fakat hırs onun 

yakasını bir türlü bırakmıyordu. Zamanla ihtirası yeniden depreştiği için tekrar 

müracaat etti:  

- Yâ Resûlâllah, dua et de zengin olayım, dedi.  

Bu sefer biraz daha açık ve ağır konuşan Resûl-i Ekrem:  

- Ben senin için kâfi bir örnek değil miyim? dedi ve ilâve etti:  

"Allah'a yemîn ederim ki, isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan akıp 

geleceklerdi; fakat ben istemedim."  

Elinde bu kadar İlâhî kudret bulunmasına rağmen Resûlüllah'ın evinde haftalarca 

çorba pişmediği, ekseri günleri oruçlu bulundukları, çoğu zaman iftar sofraları birkaç 

hurma tanesi ile bir arpa ekmeğinden ibaret olduğu, herkesin bildiği bir hakikattı.  

Sâlebe bunları düşünerek bir müddet daha isteğinden vazgeçti.  

Zaman zaman "zengin olursam fakir fukaraya iyi yardım ederim, daha çok sevab 

kazanırım" diye hayal kuruyor ve Resûlüllah'a üçüncü olarak bir müracaat daha 

yapmayı düşünüyordu. Nihayet müracaatını yaptı da; hem de söz vererek dedi ki:  

"Seni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, eğer beni zengin 

ederse, fakir fukarayı koruyacak, her hak sâhibine hakkını vereceğim."  

Sâlebe'nin bu kadar ısrarına karşı dayanamayan Resûlüllah:  

"Yâ Rabbi, Sâlebe'yi istediği mala kavuştur," diye dua etti.  

Bu dua üzerine koyun olarak sürü otlatmaya başlayan Sâlebe, daha evvel bütün 

namazlarını Resûlüllah'ın cemaati olarak kıldığı için kendisine Cami Kuşu adı verildiği 

halde, bu sefer sadece öğle ve ikindiyi mescidde kılabiliyor, diğer namazlarını 

koyunların ardında, bâzan da kazâen îfa edebiliyordu. Kısa zamanda çoğalan, 

bereketlenen koyunlar, Medine yakınlarına sığmaz oldular, uzak çöllere, sulak yaylalara 

gitmek zarureti ile karşılaşan Sâlebe, artık öğle ve ikindi namazlarına da gelemiyor, 

sadece Cumaları mescidde görülüyordu. Nihayet çöldeki meşgalesi, ona Cuma 

namazlarını da unutturdu.  

Arada sırada bir, sürü ile uğradığı yolların üstünde rastladığı yolculardan "Ne var, ne 

yok" diye haber soruyor; sonra da koyunların ardından ıssız çöllere doğru tekrar dalıp 

gidiyordu.  

Artık umumî mes'elelerle alâkası kesilmiş, sadece şahsını ve şahsî işlerini düşünüyor, 

koyunlarını nerede daha iyi otlatabileceğinden başka bir şey hatırına gelmiyordu.  

Bir gün Resûlüllah'ın:  

- Sâlebe görülmüyor, nerededir?" diye sorması üzerine:  

- Koyun aldı; sinek kurtları kadar çoğaldı; buralara sığmaz olduğundan şimdi çöllerde 



sürüsünün ardında dolaşıyor," dediler.  

Resûlüllah:  

- Sâlebe'ye yazık oldu, yazık!" buyurdu.  

İşte bu sırada zekât ve sadaka âyeti nâzil olarak, mâlî durumu düzgün olan 

Müslümanların geçim sıkıntısı içinde bulunan kardeşlerine yardım etmeleri emredildi.  

Bu âyet-i kerîmenin emrine büyük bir istekle uyan Müslümanlar, mallarının bir kısmını 

geçim sıkıntısı içinde yaşayan kardeşlerine seve seve verirken Sâlebe:  

- Bu sizin yaptığınız düpedüz haraççılıktır," diyerek zekât toplayan memurları boş 

çevirdi.  

Haberi duyan Resûlüllah, üzülerek "Yazık oldu Sâlebe'ye!" sözünü tekrarladı.  

Sâlebe'nin evvelâ, "Zengin olursam her hak sâhibine hakkını vereceğim" diye yemîn 

edip, sonra da bu kadar değişik tavır göstermesi üerine "Berâe" sûresindeki şu âyet-i 

kerîme nâzil oldu: (Meâlen):  

"Münâfıklardan bâzıları da mal, mülk verip zengin ettiği takdirde Allah'a daha fazla 

bağlanıp fakir fukaraya daha çok yardım edeceklerine dair söz verdiler, ne zaman ki 

Allah onlara bu isteklerini ihsan eder, zengin olurlar; o zaman Allah'a verdikleri sözü 

unuturlar, cahillik edip fukaranın hakkını vermezler."  

Bu âyet-i kerîme, Sâlebe'nin münâfıklar sınıfına düştüğünü bildirmesi üzerine, 

akrabalarından biri şiddetli teessüre kapılarak gidip Sâlebe'ye durumu haber verdi ve 

fukaranın hakkını vererek kendisini münâfıklıktan hemen kurtarmasını istedi.  

Bunun üzerine Sâlebe, Resûlüllah Aleyhissalâtü Vesselâm'a müracaat ederek fukaranın 

hakkını getirdiğini söylediyse de Resûlüllah üzüntülü bir edâ ile:  

"Senin verdiklerini alamam artık Sâlebe.. Allah Celle ve Alâ men'etti, haydi git!" diye 

mukabelede bulundu.  

Resûlüllah'ın âhirete teşrifinden sonra Hazret-i Ebû Bekir'e müracaat eden Sâlebe, 

sırasıyla Hazret-i Ömer ve Osman'a (R.A.) da müracaat ettiyse de:  

- Resûlüllah'ın almadığını biz nasıl kabûl ederiz?" diye hepsinin reddi ile karşılaştı.  

Hazret-i Osman (R.A.) zamanında vefat ederken Sâlebe'nin kulaklarına şu sözler 

geliyordu:  

- Yâ Sâlebe, şükrünü edâ ettiğin az mal, şükrünü îfa edemediğin çok maldan 

hayırlıdır.(Cep ilmihali.M.Dikmen) 

DUL KADIN VE İPLİK 

"Bağdattayız şimdi. Dul bir kadın, Altı öksüz çocuğu ve bir de ihtiyar ana. Kadın 

geçimini sağlamak üzere, hafta boyu el emeği verir, göz nuru döker iplik eğirir, pazara 

çıkar ve anası ile çocuklarının rızkını temin etmeye çalışırdı.  

 

Vakti tamam olunca bu dul kadın vefat eder, çocukların bakımı ise ihtiyar kadına kalır. 

Kadın, Her hafta pazara çıkamaz ve ip eğirmekle meşgul olur. Bir zaman bakar ki 

altıyüz dirhem kadar ip eğirmiş, pazara götürmeye karar verir.  

 

- Ya Rabbi! Bu öksüzlerin, yetimlerin rızkını ver, diyerek sabah erkenden pazarın 

yolunu tutar. Yolda giderken Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evinin önünden geçer 

Onu görünce duraklar. Abdülkadir Geylani Hazretleri müridleriyle sabah namazından 

çıkmıştır ve, yaşlı kadını görünce duraklayarak:  

 

- Hoş geldin bacı, nereye gidiyorsun?  

- Bir miktar ipliğim var, pazara götürüp satacağım.  

- Ver bakalım. Benden altıyüz dirhem ip isteniyor, bunu ver de ben satayım.  



- Memnuniyetle, lütuf buyurmuş olursunuz, efendim der ve ipi verir.  

 

Abdülkadir Geylani Hazretleri eline aldığı ipi şaka yollu mescidin  damına atınca hemen 

nereden geldiği belli olmayan büyük bir kuş gelip, ipi kapıp gider. Kadın bu ne biçim 

şaka diye kendi kendine söylenmeye başlayınca, müritler kadına itiraz etmemesi için 

işaret ederler, kadında daha fazla bir şey demez.  

 

Hazret kadına dönerek.  

- Hatun canını sıkma, ipliği satmaya gönderdim, parası gelsin ne kadar etti ise alırsın.  

- Pekala, diyerek gider, ertesi gün gelir. Ve sorar yaşlı kadın. 

- İpilik satıldı mı?  

Abdülkadir Geylani Hazretleri:  

- İplik satıldı, fakat parası henüz gelmedi. Bir hafta kadar bir zaman içinde gelir.  

Kadın bir hafta sonra gelir, para henüz gelmemiştir, kadına:  

- Yarın gel, paranı al.  

Kadın, pazara niye gitmedim, şimdi param elimde olurdu diyerek hayıflana hayıflana 

evine gitmek üzere iken, Müritler:  

- Bir  gün daha sabret bakalım mevla ne gösterecek, derken bu işin sade bir şaka 

olmadığının farkındadırlar.  

 

Ertesi gün. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna o ana kadar görülmeyen bir 

heyet gelir. Bin altın takdim ederler. Müritler heyete bu kadar paranın ne olduğunu, 

niçin takdim ettiklerini sorarlar. Gelenler tüccar olduklarını belirterek:  

 

- Altınlar Hazretindir. Denizde yolculuk yaparken fırtına sebebiyle geminin yelkeni 

delindi, yol alamaz olduk, denizin ortasında kalacaktık. Kaptana bir çaresi yok mu diye 

sorduğumuzda:  

- Altıyüz dirhem ip olsa geminin yelkenini onarır, yolumuza devam ederdik ama, şu 

anda nerede bulacağız, dedi. 

 

Biz ellerimizi kaldırarak Allaha dua ettik ve duamızda:  

- Ya Sultanul Arifin bize altıyüz dirhem kadar ip gönder, sana bin altın vereceğiz diye 

yalvardık. Bir de baktık ki, bir kuş gelip altıyüz dirhem ipliği geminin güvertesine 

bırakıp uçtu gitti. Şimdi o adağımızı yerine getirdik, dediler.  

 

Tüccarlar ayrıldıktan bir müddet sonra, ihtiyar kadın gelip sordu.  

- Para geldi mi efendim?  

Abdülkadir Geylani Hazretleri bin altını kadına verirken:  

- Benim satışım seninki kadat kârlı olmuş mu? Diye sorar, İhsan ederken kalp 

kırmamak gayretiyle, latife yollu. 

 

Kadın bir anda zengin olmuştur. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne binbir teşekkürle 

huzurdan ayrılır. 

 

Abdülkadir Geylani hz. Ise Yüce Yaratıcının huzurna vardığında geride, yaşadığı 

devrilerden daha büyük bir şan ve sevgi mirası bırakır. Kaddesallahu sirruh." 

RABBIM YANINDA BANA BİR EV YAP 

  



"Nakledildiğine göre Firavun'un karısı Asiye kocasından gizli olarak iman etmiş, 

imanını saklıyormuş. Fakat Firavun sonunda durumu öğrenince, ona işkence edilmesini 

emretmiş, çeşit çeşit işkencelerden geçirildikten sonra Firavun ona "İmanından dön" 

diye teklif etmiş, fakat Asiye dönmemiş.  

  

Bunun üzerine Firavun bir tomar kazık getirtmiş, bunlarla Asiye'nin vücudunun çeşitli 

yerlerine vurmuşlar sonra. Firavun karısına bir daha "dininden dön" diye teklif etmiş, 

Asiye ona şöyle cevap vermiş, "Senin zorbalığın ancak benim nefsime hükmedebilir, 

kalbim ise Allah'ın himayesindedir. Beni kıymık kıymık doğrasan bile sadece Allah'a 

karşı duyduğum sevginin artmasına sebep olabilirsin."  

  

Derken Hz. Musa (A.S.) Asiye'nin yanına varmış, Asiye onu görünce "Ey Musa! söyle 

bana, Rabb'im benden hoşnud mu, yoksa bana kızgın mı?" diye seslenmiş. Hz. Musa 

ona şu cevabı vermiş, "Ey Asiye! Göklerin melekleri senin yolunu gözlüyor, yani hepsi 

senin özlemini çekiyor, ulu Allah seninle iftihar ediyor, ne istiyorsan bana söyle, 

mutlaka yerine getirilecektir."  

  

Bunun üzerine Asiye şöyle dua etmiş,Asiye'nin bu duası Kur'an-ı kerimde Allah 

tarafından bize nakledilmektedir. Ulu Allah şöyle buyuruyor:  

  

"Ey Rabb'im! Bana Cennet'te senin yanında bir ev yap. Beni Firavundan ve onun 

amelinden kurtar. Beni zalimler düruhundan kurtar." ( Tahrim süresi, ayet:11)  

  

Selman-ı Farisi'den (R.A.) rivayet edildiğine göre Firavun'un karısı Asiye'ye uygulanan 

işkencelerden biriside kızgın güneş altında yanmaya bırakılması idi, fakat işkenceciler 

çekilip gidince, melekler onu kanatlarının gölgesi altına alırlardı, bu sırada evini 

görürdü.  

  

Hz. Ebu Hüreyre'den (R.A.) rivayet edildiğine göre firavun, karısı asiye için yere dört 

kazık çakmış, kadını bunların üzerine yatırmış, göğsünün üstüne de bir değirmen taşı 

bindirerek bu durumda onu kızgın güneşe doğru çevirip yanmaya bırakmış. Asiye bu 

halde iken başını göğe kaldırarak az önce naklettiğimiz ayetteki dua ile Allah'a 

seslenmiş ve  

  

"Ey Rabbim bana Cennet'te senin yanında bir ev yap..." demiş.  



  

Hasan-ül basri (rahimehullahy) der ki, "Allah O'nu en şerefli bir şekilde kurtararak 

cennete çıkardı. O orada yer, içer." Bundan anlaşıldığına göre Allah'a (C.C.) sığınmak, 

O'ndan yardım dilemek, sıkıntı ve bela anında O'ndan kurtuluş istemek salihlerin bir 

geleneği ve mü'minlerin bir göreneğidir. 

                                   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.” 

  

FATİH VE ŞEYH VEFA 

  

"Fatih Sultan Mehmet, mürşidi Akşemseddin'den ayrı, İstanbul'da geçirdiği günlerde 

Şeyh Vefa'ya fazla ilgi göstermiş, yalnızlığına onda deva aramış, fakat ikisi arasında 

geçen çok ince bir hesapla bu ilgisine, Şeyh Vefa tarafından bir cevap bulamamıştı. İnce 



bir hesap dedim, böyle bir hesap ancak, söz konusu olan o iki insan tarafından 

anlaşılabilir. Dışarıdan seyirci olan bizlere işin tartışması düşer.  

  

Bir rivayete göre, Sultan Fatih tam üç defa Şeyh Vefa'yı makamında ziyarete gitmiş, 

fakat, üçünde kendisini görmeden göremeden dönmüştür. Sultan Fatih, Şeyh Vefa'nın 

tekkesi önündeki demir kapıya gelmiş, fakat kapıyı kilitli bulmuştur. Bahçede ne bir 

kul, ne bir can... Hükümdar ârif bir kişiydi. Bunun ne demek olduğunu anladı. Rengi 

kül gibi solmuştu.Bu yapılan ona hükümdar olarak değil,insan olarak dokunuyordu. O, 

yaralıydı, dinlenecek, dertlerini dökecek bir makam, sığınacak bir yer arıyordu.  

Sultan Fatih gibi, Şeyh Vefa da bu dönüşleri solgun bir yüzle bekler, indirilmiş hücre 

pencerelerinin demirlerine başını dayar, mahzun, mükedder, hünkâr alayının evi 

önünden uzaklaşmasını dinlerdi.  

  

Bir gündü, cesareti ve nazı geçer dervişlerden biri:"Şeyhim!" dedi. "Mademki Hünkar'ı 

görmek dilemezsin, neden gelişinden rengin sararır, Mahzun olursun? Madem Hünkar'ı 

seversin, neden görmek dilemezsin?"  

  

Şeyh Vefa, derin bir düşünceden sonra, konuşmaya karar verdi:  

  

"- Benim ona meylim ve onun bana ihtiyacı o derece fazladır ki, bir defa bir birimizi 

gördükten sonra, o benden ayrılmak istemeyecek, ben onu bırakmayacağım. Halbuki o 

saltanatı yürütmekle yükümlü. Biz de dünya düzenini korumaya mecburuz. Bizim 

birbirimizi görmemizin bir sakıncası daha var: Hünkâr gelecek, ziyade şevkinden, 

ihsanlarda, âtiyelerde bulunacak, biz bunları kendi adımıza kabul etmeyeceğiz. Sizlerin 

adına da reddetmeyeceğiz. Böylece, ihvanımla benim arama, ister istemez, dünya 

girecek. Şimdi anladın mı? Gönlüm onu görmek diler, görevim ona kapılarını kapar, 

beni mahzun eden, benzimi sarartan işte budur!"  

  

Şeyh Vefa, bu tavrıyla koca hükümdarı ne darıltmış, ne gücendirmiştir. Darılıp 

öfkelenmediğini anlamak için şu kadarını söylemek yeter ki Fatih ve oğlu Bayezit, Şeyh 

Vefa adına İstanbul'da bir cami, bir medrese, halvethane, türbe yaptırmışlar, ona olan 

bağlılık ve saygılarını böylece ifade etmişlerdir. 

                                               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) 

FANİ DÜNYA 

”Yoldan geçen birisi bahçesinde acayip hareketler yapan adama sorar,adam cevap 

verir. 

            -Niye öyle tepinip duruyorsun? 

Keçe tepiyorum.Sıkıştırıp pazarda satacağım.Ne yapalım,fani dünya işte;üç beş kruş 

kazanıyoruz!Başındaki çıngırak ne?Çevredeki bahçelerin ekin ve meyvelerine kuşların 

gelmemesi için çıngırakla ses çıkarıyorum.Sahibleride bana bunun için biraz ücret 

ödüyorlar.Ne yapalım,fani dünya işte;üç beş kuruş kazanıyoruz! 

Peki,sırtındaki yük nedir? 

Yayıktır.Hazır zıplarken yoğurttan yağ çıkarıyorum.Sonra da götürüp pazarda 

satacağım.Ne yapalım,fani dünya işte;üç beş kuruş kazanıyoruz. 

-O elinde döndürdüğün nedir? 

Komşuların yünlerini eğiriyorum.Onlarda ücretini ödüyorlar. Ne yapalım,fani dünya 

işte;üç beş kuruş kazanıyoruz! 

-Ağzınla ne mırıldanıyorsun? 

Yasin-i Şerif okuyorum,isteyenlerin ruhlarına hediye ediyorum.Onlar da bana çeşitli 

hediyeler veriyorlar. Ne yapalım,fani dünya işte;üç beş kuruş kazanıyoruz!  



-Gözlerini niye öyle çevirip duruyorsun? 

Komşu çocuklarını takib ediyorum.Onları tehlikelerden korumak için bakıcılık 

yapıyorum.Komşularda bana ufak tefek hediyeler veriyorlar. Ne yapalım,fani dünya 

işte;üç beş kuruş kazanıyoruz!  

-Peki,fani dünya için bu kadar çalışıyorsun;dünya baki olsaydı neler yapardın kimbilir? 

-Ona göre tedbirimi alırdım herhalde!”(Genç Beyin.sayı.15.sh.43) 

'Dini inançlar ve spor ömrü uzatıyor' 

Ömrün uzamasında, iyi beslenme, spor yapma, düzenli sağlık 

kontrolü ve hastalıkların uygun bir şekilde tedavi edilmesi kadar 

dinsel inançların da rol oynadığı tespit edildi. 

  

  

***ABD'de çeşitli konularda yapılan farklı araştırmaların gözden 

geçirilip derlenmesi yoluyla ortaya konulan bir çalışmaya göre, 

ömrün uzamasında, iyi beslenme, spor yapma, düzenli sağlık 

kontrolünden geçme ve hastalıkların uygun bir şekilde tedavi edilmesi 

kadar dinsel inanç da rol oynuyor.  

 

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Daniel Hall'un 

çalışması, dini inancın sağlıklı uzun ömre olumlu katkısının, öteki 

faktörlerden çok daha ucuza mal olduğunu da gösterdi. Fiziksel 

egzersiz yılda 7 bin, tedavi harcamaları 10 bin doları bulurken dinsel 

faaliyetlerle ilgili giderler en fazla 4 bin doları buluyor.  

Dr. Hall, dini inancın sağlık üzerindeki etkisinin aidiyet duygusunun 

yarattığı iyimserlik ve dayanışma psikolojisinden kaynaklandığını ve 

günlük hayatta karşılaşılan stresi azalttığını söyledi.  

 

Dr. Hall'un çalışması, hangi aktivitelerin ömrü ne kadar uzattığını da 

şöyle açıklıyor:  

 

Düzenli olarak spor yapmak: 3-5.1 yıl  

Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmek: 2.1-3.7 yıl  

Düzenli olarak kiliseye gitmek: 1.8-3.1 yıl.  

(Milliyet)4-4-2006 

  

 

 



DÜNYA KİMSEYE KALMAZ 

  

"Halife Harun er-Reşid'e , o zamanın Fransa kralı bir gül fidanı hediye etmişti. Harun 

Reşid, o gül fidanına çok itibar göstererek bahçıvana verdi. ve:  

  

-Buna iyi bak. Bahçeye dik. Yetiştiği zaman da ilk çiçeğinden bana getir, dedi.  

  

Bahçıvan gülü bahçeye dikti. Gül çok güzel olmuştu. Aradan zaman geçti, çok güzel bir 

gül açtı. Bahçıvan gülü koparmak için o tarafa doğru giderken, gülün dalına konmuş bir 

bülbülün yanık yanık öttüğünü görüp onu seyre daldı.  

  

-Nasıl olsa uçar gider. Ben de ondan sonra koparırım, diyordu. Fakat yazık ki, bülbül 

bir hayli öttükten sonra gülü darma dağın etti. Bahçıvan çok üzülmüştü. Ne diyecekti 

şimdi padişaha... Doğru padişahın huzuruna çıkıp meseleyi anlattı ve üzüntüsünü 

bildirdi. Halife üzülmemesini söyledikten sonra:  

  

- Bu dünya etme bulma dünyası derler. Bu dünya bülbüle de kalmaz, canın sağ olsun, 

dedi ve bahçıvanı affetti.  

  

Aradan zaman geçti. Bahçıvan bir gün o bülbülü bir yılanın yutmakta olduğunu gürüp 

doğru halifenin huzuruna çıkıp vaziyeti anlattı.  

  

- Efendim, keramet gösterdiniz. Hakikaten dünya bülbüle kalmadı, dedi.  

  

Padişah yine aynı söyleri tekrarlayarak:  

  

- Bu dünya yılana da kalmaz. O da bir gün belasını bulur, dedi.  

  



Hikmeti Hüda o yılan bahçe sulamakta olan bahçıvanın ayaklarına doğru hücum  etti. 

Bahçıvan yılandan daha çabuk davranıp elindeki kürekle yılanı ortadan ikiye böldü ve 

öldürdükten sonra halifenin huzuruna çıkıp meseleyi anlattı. Halife yine aynı şekilde :  

  

-Bu dünya sana da kalmaz. Sen de bulursun bir gün belanı, dedi.  

  

Olacak ya, bir suçundan dolayı padişah bahçıvana kızıp idamına karar verdi. Cellatları 

cağırdı, bahçıvanı ellerine vererek kellesini kesmelerini söyledi. Cellatlar adamı alıp 

götürdüler. Fakat hüküm infaz edilmeden önce bir isteği olup olmadığını sordular. 

Bahçıvan :  

  

-Var bir isteğim ama, onu ancak padişaha söylerim, başkasına söylemem hiçbir mana 

ifade etmez, deyip padişaha götürmelerini istedi.  

Bahçıvanın bu isteği celladların çok acaibine gitmişti. Durumu halifeye haber verdiler. 

O da görüşmeyi kabul edip ne diyeceğini sordu.  

  

Bahçıvan:  

  

-Sultanım, mesele malumunuzdur. Bu dünya bülbüle, yılana ve bana kalmadığı gibi 

sana da kalmayacak. Sen beni en ufak bir sebepten cellatlara teslim ettin. Bu yalancı 

dünyanın sana kalacağını mı sanıyorsun. Bu dünyaya etme- bulma dünyasıdır, derler 

diyen sendin, dedi ve söyleyeceğinin bundan ibaret olduğunu bildirdi.  

Bu hatırlatma halifeye çok tesir etmişti. Bu adamı öldürüp de elime ne geçecek? diyerek 

adamı affetti. Adam da bu şekilde ölümden bir müddet için kurtulmuş oldu. 

Bir adamcagiz kötü yoldan para kazanip bununla kendisine bir inek alir. 

neden sonra, yaptiklarindan pişman olur ve hiç olmazsa iyi birsey yapmis  

olmak için bunu Haci Bektas Veli 'nin dergahina kurban olarak bagislamak  

ister. o zamanlar dergahlar ayni zamanda asevi islevi görüyordu. 

 

 

Durumu Haci Bektas Veli 'ye anlatir ve Haci Bektas Veli helal degildir diye  

bu kurbani geri çevirir. bunun üzerine adam Mevlevi dergahina gider ve  

ayni durumu Mevlana 'ya anlatir mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. adam  

ayni seyi Haci Bektas veli'ye de anlattigini ama onun bunu kabul etmemis  

oldugunu söyler ve Mevlana 'ya bunun sebebini sorar 

 

 



Mevlana söyle der: 

Biz bir karga isek Haci Bektas veli bir sahin gibidir. öyle her lese  

konmaz. o yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul  

etmeyebilir. 

 

 

Adam üsenmez kalkar Haci Bektas dergahi'na gider ve Haci Bektas veli'ye,  

Mevlana'nın kurbani kabul ettigini söyleyip bunun sebebini bir de Haci  

Bektas veli'ye sorar. 

 

 

 

Haci Bektas da söyle der: 

Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir.  

bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü  

kirlenmez. bu sebepten dolayi o senin hediyeni kabul etmistir. 

  

DERVİŞ VE TİLKİ 

  

"Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü, hayrete düştü. “Nasıl yaşar bu hayvan, 

ne yer ne içer?” diyerek, Allah’ın lütfuna hayran oldu. 

Derken bir arslan çıkageldi, ağzında çakal taşıyordu. Görkemli ve korkunç hayvan 

avının bir kısmını yedi, doyunca kalanını bırakıp gitti. Tilki artığa doğru sürünerek 

yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını doyurdu. 

  

Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören Derviş, kendi kendine: “Bir tilkinin rızkını 

ayağına gönderen Allah, benimkini neden göndermesin?” diyerek, çalışmasına gerek 

olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini düşündü.  

  

Düşündüğü gibi de yaptı: “Rızkım Allah’ın görünmeyen hazinesinden gelir, gayret 

etmem gerekmiyor.” diyerek beklemeye başladı. 

  

Bekledi, bekledi... Ne gelen ne giden... Günler geçip gitti. Derviş zayıfladı, eridi, bir deri 

bir kemik kaldı. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken, bulunduğu mescidin mihrabından bir 

ses duydu: 

  



“Ey tembel adam!” diyordu ses, “kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek neden miskin 

miskin oturuyorsun? Kalk! Yırtıcı arslan ol. Başkasının artığına göz dikmeyi bırak. 

Sana yakışan artık yemek değil, artık bırakmaktır. 

  

Gücüyle arslan gibi olan, başkasından yiyecek bekler mi? Haydi kalk! Kolları sıva. Çalış 

ve rızkını kazan. Hem kendin ye, hem muhtaçlara yedir.” 

  

Ey genç insan! 

  

‘Elimi tutun’ diyerek başkasına el uzatma! 

  

Çalışmayan insanın kafasında beyin yoktur. Onların başları kuru bir deriden ibarettir. 

  

Allah’ın kullarına iyilikte bulunan, iki cihanda da iyilik görür. 

Yaşlıya yoksula yardım elini uzat! 

Allah, başkasının mutluluğu için çalışanın yardımcısıdır. 

Kıssa 

  

Davud (a.s.) mescidinde oturmuş Zebur okuyor iken toprak üzerinde kırmızı bir 

kurtçuk görür. Kendi kendine şöyle der: "Acaba bu kurtçuğu yaratmakla Allah Teala 

ne murat buyurmuş olabilir?" Cenab-ı Hak kurtçuğa izin verir, o da dile gelerek şöyle 

der: "Ey Allah'ın nebisi Gündüzümü öğrenmek istersen, Allah Teala her gün bin defa 

(Allah Teala'yı her türlü eksiklikten tenzih ederim, her türlü hamd u sena Allah'a aittir, 

Allah'tan başka bir ilah yoktur ve en büyük olan Allah Teala'dır) dememi ilham etti. 

Gecemi öğrenmek istersen, her gecede de bin defa (Allah'ım, ümmi peygamberin 

Muhammed'e, O'nun ailesine ve ashabına salât u selam eyle) dememi ilham etti. 

Acaba sen hangi şeyleri söylüyorsun, onları söylesen de biz de senden istifade etsek?" 

Bunun üzerine Davud a.s., kurdu küçümser tarzda söylediklerine pişman oldu, 

Allah'tan korktu, yaptığından tövbe ederek O'na tevekkül etti.  

Mukaşefetül Kulüb, I.Gazali 

  



**Rivayet edildiğine göre Süleyman a.s., bir gün kendisini gölgeleyen kuşlar, sağında ve 

solunda insanlarla cinlerden oluşan maiyeti ile geçiyorken israiloğullarından bir abide 

rastlar. Abid ona şöyle der: 

"Ey Süleyman! Vallahi, Allah Teala sana gerçekten büyük bir saltanat ihsan buyurdu!" 

Süleyman a.s. bu sözü işitince abide şu cevabi verdi: 

"Müminin amel defterine yazılan bir teşbih, Süleyman'a verilen şu saltanattan daha 

değerlidir. Zira, Süleyman'a veriien bu saltanat geçici, amel defterine yazılan teşbih ise 

bakidir!" 

Mukaşefet-ül Kulüb, İ. Gazali 

  

  

İmam-ı Rabbani’den bir öğüt: Gençlik büyük fırsattır 

Ey oğul! İbadete yönelme vakti gençliktir. Akıllı olan bu vakti 

kaçırmaz, fırsatı ganimet bilir. Zira iş önemlidir. İnsan yaşlılık 

zamanına kalmayabilir. Kaldığını farz edelim, derlenip 

toparlanmak nasip olmaz. Böyle bir derlenip toparlanmanın 

mümkün olduğunu farz edelim, bir amel işlemeye güç yetiremez. 

Zira o zaman, zaafın ve aczin bastırdığı zamandır. Halbuki şu 

anda derlenip toparlanma durumu vardır, elde edilmesi kolaydır.  

Anne-babanın hayatta olmaları Yüce Hakk’ın nimetlerinden 

biridir. Senin geçimini onlar üzerine almıştır. İşte bu mevsim 

fırsat mevsimidir. Güç ve kuvvetinin yettiği mevsimdir. Bugünün 

işini yarına bırakmak için şu andaki durum nasıl bir özür olabilir? 

Resulullah (sas) bu manada şöyle buyurmuştur: “İşi erteleyen 

helak olur.”  

Evet, bugün ahirete ait işlerle bir meşguliyet varsa, bu düşük 

dünyanın işini yarına bırakmak cidden güzel olur, tam bunun aksi 

ise pek çirkin bir şey olur.  

Şu zaman gençlik zamanıdır. Bu zamanda yapılan az amele biçilen 

itibar, bu vakitlerden başka zamanlarda yapılan amellere 

biçilmez. 

  



Beyazıd-ı Bistami’nin annesine saygısı 

Beyazıd-ı Bistami, küçük yaşta iken ilim tahsiline başlayan, 

dikkatle derslerine devam eden bir zat idi. Bir gün okuduğu bir 

âyet-i kerimenin (Lokman Sûresi: 14) tesiri ile eve döndü. Annesi 

merak edip niçin erken döndüğünü sorunca, şöyle cevap verdi: 

“Öğrendiğim bir ayet-i kerimede, Allahü Teâlâ, kendisine ve sana 

itaat etmemi emrediyor. Ya sana hep hizmet edeyim veya beni 

serbest bırak, hep Allahü Teâlâ’ya ibadet ile meşgul olayım.” 

Annesi; “Sen beni bırak Allahü Teâlâ’ya ibadet et.” dedi. Bundan 

sonra, kendini Allahü Teâlâ’ya verdi, emirlerinin hiçbirisini 

yapmakta gevşeklik göstermedi; ama annesinin hizmetini de ihmal 

etmedi. Annesinin küçük bir arzusunu, büyük bir emir kabul edip, 

her durumda yerine getirmeye çalışırdı. Çünkü Allahü Teâlâ’nın 

emri de böyle idi.  

Soğuk bir kış gecesi idi. Annesi yatarken su istedi. O da hemen 

fırladı. Fakat testide su yoktu. Çeşmeye gidip, testiyi doldurdu. 

Eve geldiğinde, annesinin tekrar uykuya dalmış olduğunu gördü. 

Uyandırmaya kıyamadı. Testi elinde olduğu halde bekledi. Epey 

müddet sonra annesi uyanıp “Su, su!” diye uyandı. Oğlunun bu 

hâlini gören annesi; “Yavrum, testiyi niçin elinde tutuyorsun?” 

dedi. O da, “Uyandığın zaman, suyu hemen verebilmek için testi 

elimde bekliyorum.” dedi. Annesi; “Ya Rabbi! Ben oğlumdan 

râzıyım. Sen de râzı ol!” diye duâ etti. Belki de annesinin bu duâsı 

sebebiyle, Allah ona evliyâlığın yüksek mertebelerine kavuşmayı 

ihsan etti. 

BUNDAN BÜYÜK KERAMET Mİ OLUR? 

ALİ BUDAK 

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, Sultan Ahmed’in mürşidi idi. 

Aralarında büyük bir dostluk, muhabbet ve yakınlık vardı. 

Hükümdardan büyük saygı görüyor, kendi de hükümdarı seviyor 

ve sayıyordu. Arayı pek fazla uzatmadan birbirlerini ziyaret 

ederlerdi. Biri din ve mâneviyatın ulusu, diğeri devletin ulusuydu. 

Bu iki yüce insan, uzun süre birbirini görmeden duramazdı. 

Hazret, Sultan Ahmed’in ziyaretine geldiğinde, Sultan onunla 

bizzat ilgilenir ve hizmetini kendisi yapardı. Bu büyük velinin, 

sultanı ziyaret ettiği bir gün namaz vakti yaklaşmıştı. Aziz 

Mahmud Hazretleri de abdest alıp namaza hazırlanmak istemişti. 

Derhal leğen ve ibrik istendi. Padişah bu fırsatı kaçırmadı ve suyu 

kendisi dökerek şeyhinin abdest almasına yardımcı oldu. 

Padişahın annesi valide sultan da, abdestten sonra şeyhin 

kurulanması için geride, elinde havlu, bekliyordu. Bu sırada valide 

sultan içinden şunu geçiriyordu: “Şu mübarek Allah dostu, ne 

olurdu bir keramet gösterseydi de gözümüz gönlümüz açılsaydı.”  

 Valide sultanın içinden geçenlere Allah’ın izniyle vâkıf olan Aziz 

Mahmud Hüdâyî Hazretleri şöyle buyurdu: “Hiçbir sıfatı 



bulunmayan sıradan bir abd-i âcize, dünyanın en büyük devletinin 

hükümdarı ibrikle su döküyor, muhterem valideleri de abdest 

havlusunu tutuyor. Bundan daha büyük bir keramet olabilir mi?” 

BİR GENCiN GÖRDÜĞÜ GARiPLiKLER 

ALİ BUDAK 

Vaktiyle bulunduğu küçük yerde geçim sıkıntısı çeken dürüst ve 

temiz yaratılışlı genç bir adam bir gün memleketine çok uzakta 

bulunan bir şehir merkezine giderek iş bulup çalışmaya, kendine 

yeni bir hayat düzeni kurmaya karar verdi. Bu niyetle vakit 

kaybetmeden hazırlanıp yola koyuldu. Genç adam, bu yolculuğu 

sırasında izahı kendisi için imkansız birtakım olaylarla karşılaştı:  

Bazı kimseler bu tarlaya buğday ekiyorlar, hasat ediyorlar, sonra 

da bunları ateşe verip yakıyorlar. İkinci olarak bir adam gördü. 

Büyük bir taşı kaldırmaya çalışıyor, kaldıramıyor; ama bu taşa 

bir tane daha ekleyince kaldırabiliyor, bir üçüncüyü ekleyince de 

daha da rahat kaldırabiliyor.3’üncüsü de şu idi: Bir adam koyuna 

binmiş, onun üzerine birkaç kişi daha binmiş koşturuyorlar, 

arkalarından birileri de onlara yetişmek için çabalıyor; ama 

yetişemiyordu. 

Adam bunlarla kafası karışmış bir halde uzun yolculuğun nasıl 

geçtiğini anlamadan şehrin kapısına geldi. Burada nurani bir 

ihtiyar kendisini durdurup nereden geldiğini, niçin geldiğini, 

yolculuğunun nasıl geçtiğini sordu. Adam her şeyi anlattı ve yolda 

karşılaştığı alışılmamış hadiseleri de serüvenine eklemeyi 

unutmadı. Bunun üzerine ihtiyar, bu genç adama rastladığı 

olayları bir bir açıkladı: 

“Senin yolda ilk rastladığın buğday ekip hemen hasat eden ve 

sonra ateşe verip yakan insanlar, iyilik edip de onu sağda solda 

konuşarak değerini sıfıra indiren insanları simgeler. 

“Taş kaldırmaya çalışan kimse de şunu anlatır: İnsana ilk işlediği 

günah ağır gelir, onun altında ezilir. Ama tövbe etmeden başka 

günahlar işlemeye devam ederse günahlar ona hafif gelmeye 

başlar. 

“Koyun ve ona binenlere gelince... Koyun cennet hayvanıdır, 

sırtındakileri cennete taşımaktadır. Koyuna ilk defa binenler 

alimlerdir, ondan sonra binenler her sınıftan müminlerdir. 

Bunlara yetişmek için koşanlar ise inanmayanlardır.”  

  

 

 

 

 



 

Fatih ve iki papaz 

İstanbul’un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları 

serbest bıraktırmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz 

zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. 

Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zulüm ve işkence 

karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. 

Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Durum 

Hazreti Fatih’e bildirildi. O, asker göndererek, papazları 

huzuruna davet etti. Papazlar hapisten niçin çıkmak 

istemediklerini Hazreti Fatih’e de anlattılar. Fatih o dünyaya 

kahreden iki papaza şöyle hitap etti: “Sizlere şöyle bir teklifim 

var: Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi geziniz, 

Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkımın davalarını 

dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz, 

hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gereğince 

uzlete çekilerek hâlâ küsmekte haklı olduğunu ispat ediniz.” 

Hazreti Fatih’in bu teklifi papazlar için çok cazip gelmişti. Hemen 

padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. 

İlk vardıkları yerlerden biri Bursa idi... Bursa’da şöyle bir 

hadiseyle karşılaştılar: Bir Müslüman bir Yahudi’den bir at satın 

almış, fakat hiçbir kusuru yok diye satılan at hasta imiş. 

Müslüman’ın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan 

anlaşılmış. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş, 

sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutmuş. Fakat 

olacak ya, o saatte de kadı henüz dairesine gelmemiş olduğundan 

bir müddet bekledikten sonra adam kadının gelmeyeceğine 

hükmederek atını alıp ahırına götürmüş. Atını alıp götürmüş ama 

at da o gece ölmüş.  

 Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan Müslüman’ı çağırtıp 

meseleyi şu şekilde halletmiş:  

 - Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsa idim, sağlam diye 

satılan atı sahibine iade eder, paranızı alırdım. Fakat ben 

zamanında makamımda bulunamadığımdan hadisenin bu şekilde 

gelişmesine mademki ben sebep oldum, atın ölümünden doğan 

zararı benim ödemem lazım, deyip atın parasını Müslüman’a 

vermiş.  

 Papazlar İslam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce 

parmaklarını ısırmışlar ve hiç zorlanmadan bir kimsenin kendi 

cebinden mal tazmin etmesi karşısında hayret etmişler. 

Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik’e uğramış. Papazlar 

orada şöyle bir mahkeme ile karşılaşmışlar: Bir Müslüman diğer 

bir Müslüman’dan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı 

sürmeye başlar. Karasabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin 

sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılmaz mı? 

Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı 

satın aldığı öbür Müslüman’a götürüp teslim etmek ister: 



“Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. 

Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin 

herhalde bu fiyata bana satmazdın. Al şu altınlarını.” Tarlanın ilk 

sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle söyler: 

“Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi, taşı 

ile toprağı ile beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber 

sana verdiğimden, içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım 

yoktur. Bu altınlar senindir dilediğini yap.” Tarlayı alanla satan 

anlaşamayınca mesele kadıya, yani mahkemeye intikal eder. Her 

iki taraf iddialarını kadının huzurunda da tekrarlarlar. Kadı, her 

iki şahsa da çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı 

birinin de oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak 

altını çeyiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezmelerinin 

lüzumsuz olduğunu anlayıp doğru İstanbul’a Hazreti Fatih’in 

huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip 

şöyle derler: “Bizler artık inandık ki, bu kadar adalet ve birbirinin 

hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri 

başka dinden olanlara bile bir kötülük yapamazlar. Dolayısıyla biz 

zindana dönme fikrimizden vazgeçtik, sizin idarenizde hiç 

kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz.” 

 

 

Bu da geçer ya hu! 

Dervişin biri, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye 

ulaşır. Karşısına çıkanlara, kendisine yardım edecek, yemek ve 

yatak verecek biri olup olmadığını sorar.  

Köylüler, kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük 

olduğunu söyler ve Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya 

gitmesini salık verirler. Derviş yola koyulur, birkaç köylüye daha 

rastlar. Onların anlattıklarından, Şakir’in bölgenin en zengin 

kişilerinden birisi olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise 

Haddad adında bir başka çiftlik sahibidir. Derviş, Şakir’in 

çiftliğine varır. Çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer içer, 

dinlenir. Şakir de, ailesi de hem misafirperver hem de gönlü geniş 

insanlardır... Yola koyulma zamanı gelip Derviş, Şakir’e teşekkür 

ederken, “Böyle zengin olduğun için hep şükret.” der. Şakir ise 

şöyle cevap verir: “Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen, 

gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer...” Derviş, Şakir’in 

çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür. 

Birkaç yıl sonra, Derviş’in yolu yine aynı bölgeye düşer. Şakir’i 

hatırlar, bir uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylülerle 

sohbet ederken Şakir’den söz eder. “Haa o Şakir mi?” der 

köylüler, “O iyice fakirledi, şimdi Haddad’ın yanında çalışıyor.” 

Derviş hemen Haddad’ın çiftliğine gider, Şakir’i bulur. Eski dostu 

yaşlanmıştır, üzerinde eski püskü giysiler vardır. Üç yıl önceki bir 

sel felâketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmıştır. 



Toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare olarak, selden 

hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad’ın 

yanında çalışmak kalmıştır. Şakir ve ailesi üç yıldır Haddad’ın 

hizmetkârıdır. Şakir, bu kez Derviş’i son derece mütevazı olan 

evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır... Derviş, 

vedalaşırken Şakir’e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün 

olduğunu söyler ve Şakir’den şu cevabı alır: “Üzülme...  

Unutma, bu da geçer...” Derviş gezmeye devam eder ve yedi yıl 

sonra yolu yine o bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde olan biteni 

öğrenir. Haddad birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için de 

bütün varını yoğunu en sadık hizmetkârı ve eski dostu Şakir’e 

bırakmıştır. Şakir, Haddad’ın konağında oturmaktadır, kocaman 

arazileri ve binlerce sığırı ile yine yörenin en zengin insanıdır. 

Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve 

yine aynı cevabı alır: “Bu da geçer...” Bir zaman sonra Derviş yine 

Şakir’i arar. Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir’in mezarı 

vardır ve taşında şu yazılıdır: “Bu da geçer.” Derviş, “Ölümün 

nesi geçecek?” diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir’in mezarını 

ziyaret etmek için geri döner; ama ortada ne tepe vardır ne de 

mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, Şakir’den geriye 

bir iz dahi kalmamıştır... O aralar ülkenin sultanı, kendisi için çok 

değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir yüzük ki, mutsuz 

olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğunda ise kendisini 

mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlatsın... 

Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzüğü yapamaz. 

Sultanın adamları da bilge Derviş’i bulup yardım isterler. Derviş, 

sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir. Kısa bir 

süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz; 

çünkü son derece sade bir yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazıya 

gözü takılır, biraz düşünür ve yüzüne büyük bir mutluluk ışığı 

yayılır: “Bu da geçer” yazmaktadır.  

Bu da geçer Ya Hû  

‘Bu da geçer Ya Hû’ sözünün aslı bundan bin küsur sene önceye, 

Bizans dönemine uzanır. Bizanslılar, fena bir işe uğradıkları 

zaman ‘Bu da geçer’ mânâsına gelen ‘k’afto ta perasi’ 

demektedirler. İbare, Selçuklular zamanında İran taraflarına 

geçer; ama Farsçalaşıp ‘in niz beguzered’ olur; Osmanlılar 

devrinde Türkçe söylenip ‘bu da geçer’ yapılır. Derken, tekkelerde 

ve dergâhlarda da benimsenir ve sonuna ‘Ya Allah’ mânâsına 

gelen bir ‘Ya Hû’ ilave edilip ‘Bu da geçer Ya Hû’ haline gelir. 

 

 

 



 

Bediüzzaman’ın âlime kız kardeşi Âlime Hanım 

Bediüzzaman’ın kız kardeşi Âlime Hânım kocası Molla Said 

Efendi ile birlikte l944’te Hicaz’da tavaf esnasında iken aynı anda 

vefat etmişlerdir. Bediüzzaman, Barla Lâhikası’nda “Nuh Bey, 

Molla Abdülmecid, Molla Hamid” diye başlayan bir mektubunda 

“Şam-ı Şerif’te eniştem Molla Said var” diye, kız kardeşi Âlime 

Hânım’ın eşinden bahsetmektedir. Bediüzzaman’ın âlime kız 

kardeşi ve eniştesi Âlime Hânım, merhum Mirza Efendi, merhume 

Nuriye Hanım’ın yedi evlâdından birisidir. Âlim ve fâzıl bir 

hanımefendidir. On beş yıl Şam’da müderrislik yapmıştır. l9l9 

yılında hacca gitmiştir. Yedinci seferi olan l944 yılında hacda 

sedye ile tavaf ederken vefat etmiştir. Bediüzzaman ondan, Meyve 

Risalesi’nin On Birinci Mesele’sinde “Hacca gidip sekerat içinde 

tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Âlime Hânım nâmındaki 

merhume hemşirem” diye bahsetmektedir. Âlime Hanım, Molla 

Said isimli bir zâtla evlenmiş, hiç çocukları olmamıştır. Molla 

Said, Şam’da talebelerine ders verirken bir meselede yanıldığında 

talebeleri, Âlime Hânım’ı kastederek, “Seyda, isterseniz bu dersi 

yarın Seyyide’den (Hânım) sorduktan sonra bize anlatın.” 

derlermiş. O kadar ilmine itimat edilen bir hanımefendi imiş. 

Âlime Hânım ve Molla Said daima dualarında, birbirlerini yalnız 

bırakmamayı, beraber vefat edip, ebede gitmeyi niyaz ederlermiş. 

Allah bu dualarını kabul edip ruhlarını birlikte almış. Molla 

Said’in Bitlis’te Hürriyet’in ilanı sırasında meydana gelen 

karışıklıklarda isyancılara karşı çarpışırken mitralyöze karşı sopa 

ile mukabele etmeye çalışan son derece gözü pek kahraman bir 

insan olduğunu Bediüzzaman ifade etmektedir. Allah rahmet 

eylesin. 

 

 

Edep Yâ Hû! 

FATİH ÇITLAK 

Edep tâbiri değişik vesilelerle günlük hayatımızda varlığını 

gösterir. Hatırımıza gelen bazı tabirleri zikredersek, mesela, bizde 

ahlâkî duruşuyla saygı uyandıran kişilere müeddep, İlâhî kudretin 

ve içtimâi (sosyal) âdetlerin farkına varmadan yaşayan kişilere 

edepsiz, güzel davranışa sevk etme hâline te’dip, ince ve zarif sözlü 

kimseye edip ve bu lisanî güzelliklerin ilmi sahadaki adına 

edebiyat denilmesi, bizdeki edebe verilen ehemmiyetin hemencecik 

aklımıza gelen numunelerindendir. Ayrıca edep kaidelerinin 

geneline adap, cemiyet hayatımızda dikkat edilmesi gereken görgü 

kurallarının adab-ı muaşeret şeklinde isimlendirilmesi, edep 



kelimesinin hayatımızdaki yerini gösteren örneklerdendir.  

Örfümüzde ahlâkî tüm güzellikler edep kelimesiyle özetlenmiş ve 

artık ahlâk denilince edep, edep denilince ahlâk anlaşılır olmuş. 

Edep kelimesi bize Arapçadan geçtiği halde Türkçeleşmiştir.  

Alimler Cenab-ı Hakk’ın ayetlerini ayat-ı ilmiye ve ayat-ı kevniyye 

olmak üzere iki kısma ayırmışlar. Ayat-ı ilmiye, Hak Teala’nın 

melekleri vasıtasıyla peygamberlerine vahyettiklerine; ayat-ı 

kevniyye ise kainattaki bütün varlıklardaki tecellisine deniliyor.  

İşte edep, bu varlık aleminde kişinin idraki ve ayetlerle uyum 

halinde yaşamasıdır. Dolayısıyla ahlaki güzellikleri ve edebi 

ekstradan bir şeymiş gibi görmek veya dindar olmayı edepten 

farklı gibi telakki etmek fevkalade yanlıştır. Din edeptir, edep 

dindir; ayrılık gayrılık yoktur.  

Ahlak, hulk (yaratılış, yaratılma) kelimesinden türemiştir. Bu 

hususa dikkat çeken tasavvuf büyükleri ahlak için “Seni hâlık 

(yaratıcı) ile mahluk (yaratılmış) arasında daima rızaya uygun 

harekete muvaffak kılan edeptir” şeklinde tarifler yapmışlardır.  

“Edep Yâ Hû” yazısını gördüğünüzde eminiz ki hepinizde farklı 

farklı çağrışımlar uyanmıştır. Âşina olduğumuz bir tâbir “Edep 

Ya Hû”. Eskiden konaklarda, evlerde, tekkelerde, sohbet edilen 

mekânlarda levha şeklinde yazılan, yakın zamana kadar da 

dilimizden hiç düşmeyen bir kelâm; fakat bu söz de kültür 

erozyonundan nasibini almış. “Edep Yâ Hû” sözü iyice alışılmış, 

alelâde söylenegelmiş ve bu sebepten dolayı ifade ettiği 

mefhumdan da uzaklaşmış gözüküyor. Sözler, içlerinde 

barındırdıkları mefhumları algılayabilen dimağlar buldukça 

hayatiyetlerini sürdürebilir, özlerini gösterebilirler. Hayat 

damarları kuruyan sözler öylece boşlukta asılı kalır durur. 

Kaybolmaz belki, ancak onu anlayanlar olduğu zaman rahmet 

yüklü buluttan inen yağmur gibi tekrar bereketini o müsâit 

zemine akıtır. Eskiden bu küçücük sözle çok mânâlar ifade 

edilirken şimdilerde dar kalıplar içine sıkışmış mânâdan uzak 

vehimler kol gezmekte.  

“Edep Yâ Hû” edebe, ahlaka davettir. Aynı zamanda bir ikazdır. 

Ama bu uyarı edepsiz kimseye değil, edebi bilen kişiyedir. Çünkü 

‘ya hu!’ hitabı ‘Hu’ya aşina olana yapılır. O’nu bilen O’nun 

edebini bilir. O’nu yani Hu’yu bilmeyen edebi nasıl bilsin ki edebe 

davet edilebilsin? Yani şöyle denilmek istenir: “Ey edebi bilen 

kardeşim! Maruz kaldığın bu saygısızlık seni edepsize karşı 

edepsizce harekete sevk etmesin. Edeple karşılık ver. Edebi senden 

öğrensinler.”  

Bu davet sadece edebi hatırlatmaz. Ezeldeki birlik ve tevhidi de 

hatırlatır. “Yâ hû!” lafzıyla gerçekleşen bu hatırlatma kişiye 



mahiyetini, insan derecesini ve ulvi hissedişleri kaim kılar. 

Hepimiz başka başka suretlerde, ama “Hu” ile hareket eden, 

Cenab-ı Hakk’ın nefhasının mazharlarıyız. Aslımız ve masdarımız 

hep O Hu’dan. “Edep Yâ Hû” demekle adeta şunlar ifade edilmek 

istenir:  

Ey ezelde nur iken şimdi farklı farklı isimlerle anılan, aslında 

Hu’dan ibaret olan kardeşim, Allah Tealâ’nın ruhundan ruh 

üfürdüğü, en büyük emanete sahip, îman tacıyla ziynetlenmiş; 

benlikten, senlikten öte O “Hû”nun mazharı olmuş “O”! Ey sahibi 

“Hû” ve sahibi “O”! olan! Sana “O”nun tarafından verilen bâki, 

kaybolmaz, hatta görülmez edep libasını taşıyan “O”! Bu edepten 

uzaklıkları görüp de sakın kendindeki emaneti zayi etme. “O”na 

nefsinin süfli perdeleri ile o edebi örtme. Baki olanı ve baki olan 

edebi fani, kaybolup gidici hallerle heba etme. O bakiyi bu faniye 

değişme. Sen her an tecellisi ile her şeyin O’ndan olduğunu hatırla. 

Dönüşün “O”na olduğunu unutma. Edep Yâ Hû ikazımızı da 

O’ndan bil...  

Hüdâyî dergâhına edeple gelen lütufla gider 

ŞEMSİNUR ÖZDEMİR 

İstanbul’un dört bir yanına dağılmış manevi çekim merkezleri 

vardır. Evliyalar şehri de denilen bu aziz kentin, sürekli nur 

üreten, ışık yayan, gönüllere hayat veren, ruhanilerin uğrak yeri 

haline gelmiş, gözyaşı dökerek dua dua yalvarılan mekanları 

vardır. Dua etmek için elbette buralara gitmek gerekmez; ama 

Medine’ye, Kâbe’ye neden gidiyorsak, nasıl o mübarek beldelerde 

Allah’a daha yakın olduğumuzu hissediyorsak, Allah dostlarının, 

Peygamber vârislerinin huzurunda da aynı yakınlığı ararız. 

“Allah’ım O’nun döktüğü gözyaşları ve duaların yanına 

benimkileri de kat.” deyip ruhuna Fatiha bağışlamak için gideriz. 

Bu anlamda, Eyüp’te Eyyüb Sultan, Kocamustafapaşa’da Sümbül 

Efendi, Topkapı’da Merkez Efendi, Beşiktaş’ta Yahya Efendi, 

Beykoz’da Yuşa Hazretleri gibi Üsküdar denince de akla ilk Azîz 

Mahmud Hüdâyî dergahı gelir.  

Hüdâyî dergahına ulaşmak için Üsküdar meydanından içeriye 

doğru biraz yürümek gerekir. Hakimiyet-i Milliye Caddesi 

üzerinde Yeni Valide Camii’ni geçtikten sonra biraz ilerde sağa 

doğru yokuş çıkan Tepsi Fırın Sokağı vardır. Merdivenli 

kaldırımdan yavaş yavaş çıkınca sağda üzeri tuğralı, açık yeşil-

beyaz boyalı kapı görülür. Kapıdan girip birkaç basamağı 

çıkarken huzuru gönlünüzde hissetmeye başlarsınız. “Edeple gelen 

lütufla gider” sözüyle karşılar sizi Hüdâyî Hazretleri. Nasibi olan 

buradan aldığı edep dersini hayatının ilk rüknü yapar, aynı 

kapıdan çıktıktan sonra. Dergahın avlusunda bulunan kabir 

ehline Fatihalar gönderirken Hüdâyî Hazretleri’nin, Üsküdar’a 

hakim bu noktadan boğazı, Sarayburnu’nu, Haliç’i, Galata’yı hâlâ 

seyretmekte olduğu fark edilir. Türbeye girişte ikinci bir edep 



uyarısı gelir ziyaretçiye:  

“Bu meşhed, mecma-ı ervah-ı ecsad-ı Hüdâyî’dir;  

Edeple gir azizim, türbe-i pak-i Hüdâyî’dir!”  

“Bir ziyaret makamı olan bu meşhed; aşk şehidinin medfun 

bulunduğu kıymetli bir mekan olarak, Allah’ın ahseni takvim 

üzere yarattığı beden ile ruhların bir araya toplandığı yerdir. 

Çünkü burası Hüdâyî Hazretleri’nin temiz ve mübarek türbesidir. 

O halde ey ziyarete gelen muhterem kişi, içeriye edeple gir!”  

Celvetiye tarikatının kurucusu olan Aziz Mahmûd Hüdâyî, 

ilköğrenimini babası Fazlullah Mahmud bin Mahmûd’un yanında 

gördükten sonra Nâzırzâde’nin derslerine devam eder. 

Nâzırzâde’nin Edirne’de Sultan Selim Medresesi’ne tayiniyle 

Edirne’ye ve bir süre sonra, yine hocası ile Şam’a ve Mısır’a gider. 

1573’te Bursa’daki Ferhadiye Medresesi’ne Müderris ve Camii 

Atîk Mahkemesi’ne de kadı olarak tayin edilir. Birkaç yıl sonra 

Şeyh Üftâde’nin tarikatına girer. Burada nefsini terbiye etmek için 

kadı kıyafetiyle yaz sıcağında sokak sokak dolaşıp ciğer satması 

meşhur bir olaydır. Üftâde’nin yanında geçirdiği riyazet 

devresinden sonra halifelikle Üsküdar’a gönderilir. Azîz Mahmûd 

Hüdâyî, zamanında çok tanınmış ve büyük saygı görmüş bir 

kimsedir. Devrin padişahı 1. Ahmed ve Valide Sultan onun 

tarikatına girmişlerdir. 1628’de vefat edince dergahının içinde 

bulunan bu türbeye defnedilmiştir.  

Hüdâyî Hazretleri’nin Sultan I. Ahmed Han’ın talebi üzerine 

yaptığı şu duâsı ne kadar mânâlı ve güzeldir: “Yâ Rabbî! 

Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve 

ömründe bir kerre türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar 

bizimdir... Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir 

ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmânlarını kurtarmadıkça 

ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri 

denizde boğularak olmasın!..”  

Onun Hüdâyî ismini alışı da manidar bir olaydan dolayıdır: Hz. 

Üftade, bir kır gezisinden dönüşte, şeyhine diğer müritler gibi 

demet demet çiçek getirmek yerine sapı kırık solgun bir çiçek 

getirdiğini sorar. Kadı Mahmûd’un cevabı şu olur: “Efendim! Size 

ne takdim etsem, azdır!.. Ancak hangi çiçeğe koparmak için elimi 

uzattıysam onu “Allâh Allâh” diyerek Rabbi’ni tesbîh eder bir 

halde buldum. Gönlüm onların bu zikirlerine mânî olmaya râzı 

olmadı. Çaresiz ben de elimdeki şu tesbîhine devam edemeyen 

çiçeği getirmek zorunda kaldım!”  

Bu güzel ve mânâ dolu cevaba son derece memnûn olan Üftâde 

Hazretleri’nin dilinden o anda: “Hüdâyî, Hüdâyî. Evlâdım! 

Bundan sonra ismin Hüdâyî olsun! Ey Hüdâyî! Bu kır gezisinden 

yalnız sen nasîblenmişsin...” ifâdeleri dökülür. Böylece Kadı 



Mahmûd, Hüdâyî oldu. Zîrâ o, artık kâinâttaki esrâr-ı ilâhiyeye ve 

kudret akışlarına âşinâ olmuştu. Âdetâ kâinât, kendisine sırlarını 

açan canlı bir kitap hâline gelmiştir.  

Hz. Hüdâyî’nin Üsküdar’da kurduğu dergâh, kısa zamanda her 

tabakadan insana hitap eden mâneviyat ve irfân mektebi hâline 

gelir. 3. Murâd, 1. Ahmed, 2. Genç Osman ve 4. Murâd Han’lar, 

Hüdâyî Hazretleri’nin yakın irşâdına mazhar olur. En büyük 

kerâmeti, cihan sultanlarını bu şekilde yönlendirebilmesi 

olmuştur. Pek meşhûr olan kerâmetlerinden biri de, gâyet fırtınalı 

bir havada hiçbir kayıkçının denize açılamadığı bir zamanda 

kendi kayığına atlayıp birkaç müridiyle Üsküdar’dan sâlim bir 

şekilde karşıya geçmesidir. Hâlen Üsküdar ile Sarayburnu 

arasındaki bu yola “Hüdâyî Yolu” denir. Bilen kayıkçılar, şiddetli 

fırtınalarda bu yolu takip ederler. Bugün bile lodoslu havalarda 

Boğaz vapur seferlerinin sadece Üsküdar-Eminönü hattında 

yapılabilmesi, oldukça düşündürücüdür. Osmanlı Devleti’nin son 

günlerine kadar Boğaz’da deniz seferi yapan kaptanlar; 

yolcularını, Üsküdar’dan geçerken Azîz Mahmûd Hüdâyî 

dergâhına, Beşiktaş önünden geçerken Yahyâ Efendi dergâhına, 

Beykoz’dan geçerken de Hazret-i Yûşâ tarafına doğru yönlendirip 

“Fâtiha”ya dâvet ederlermiş.  

Hz. Hüdâyî, elindekini avucundakini dağıtıp fakir bir hayat 

sürdüğü için ona eş olmak da kolay değildir. Hamile olan eşi 

karnını bile doyuramaz durumdadır. Yaşadıkları ev rutubetli ve 

soğuktur. Çok sıkıldığı bir gün “Sen tut Bursa Kadılığı gibi bir 

makamı bırak, malını mülkünü ona, buna dağıt. Sonra köleler gibi 

sürün. Bebeğimizi saracak çaputumuz bile yok.” diye sitem eder. 

Hz. Hüdâyî sesini çıkarmaz. O sırada kapı çalınır. Sarayağaları 

altın dolu torbaları eşiğe bırakır. Sultan Ahmed, tabir ettiği 

rüyasının doğru çıkması üzerine hediye göndermiştir. Hanım 

mahcuptur; ama o altınlar da geldiği gibi fakire fukaraya gideceği 

için yapacak bir şeyi de yoktur.  

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle cumartesi-pazar günleri 

burada abdest alıp namaz kılmak ve türbeyi ziyaret etmek büyük 

sabır gerektiriyor.  

Dergahı geride bırakıp yokuşu inerken, gündelik telaşlara, insan 

kalabalığına ve trafiğe karışırken, bir anlık yükselişten sonra 

dünyaya dönmenin hüznü yaşanır. Oradaki hali tekrar yaşamanın 

sırrı ‘Edep’te gizlidir. 

  

 

 



Ayakkabıcı 

Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki 

bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan, 

spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı; 

ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön 

tarafa koyunca, çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir 

koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle.  

Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı, 

dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola 

uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar, sanki onu kendinden 

geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola 

koyulduğunda, adam dükkandan dışarı fırlayıp:  

- Küçük!. diye seslendi. Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki 

modeller bir harika!.  

Çocuk, ona dönerek:  

- Gerçekten çok güzeller!. diye tebessüm etti. Ama benim bir 

bacağım doğuştan eksik.  

- Bence önemli değil!. diye atıldı adam. Bu dünyada her şeyiyle 

tam insan yok ki!. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı. Kiminin 

de aklı ya da vicdanı. Küçük çocuk, bir şey söylemiyordu. Adam 

ise konuşmayı sürdürdü:  

- Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsa idi.  

Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp:  

- Anlayamadım!. dedi. Neden öyle olsun ki?  

- Çok basit!. dedi, adam. Eğer vicdan yoksa, cennete giremeyiz. 

Ama ayaklar yoksa, problem değil. Zaten orada tüm eksiklikler 

tamamlanacak.  

Hatta sakat insanlar, sağlamlara oranla daha fazla mükafat 

görecekler...  

Küçük çocuk, bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği 

acılar, hafiflemiş gibiydi. Adam, vitrini işaret ederek:  

- Baktığın ayakkabı, sana yakışır!. dedi. Denemek ister misin?  



Çocuk, başını yanlara sallayıp:  

- Üzerinde 30 lira yazıyor, dedi. Almam mümkün değil ki!.  

- İndirim sezonunu, senin için biraz öne alırım!. dedi adam. Bu 

durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 

lira eder.  

Çocuk biraz düşünüp:  

- Ayakkabının diğer teki işe yaramaz!. dedi. Onu kim alacak ki?  

- Amma yaptın ha!. diye güldü adam. Onu da sağ ayağı eksik olan 

bir çocuğa satarım. Küçük çocuğun aklı, bu sözlere yatmıştı. 

Adam, devam ederek:  

- Üstelik de öğrencisin değil mi? diye sordu.  

- İkiye gidiyorum!. diye atıldı çocuk. Üçe geçtim sayılır.  

- Tamam işte!. dedi adam. 5 Lira da öğrenci indirimi yapsak, geri 

kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı 

senindir, sattım gitti!. Ayakkabıcı, çocuğun şaşkın bakışları 

arasında dükkana girdi. İçerideki raflar, onun beğendiği modelin 

aynısıyla doluydu. Ama adam, vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure 

alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. 

Ve çıkarttığı eskiyi göstererek.  

- Benim satış işlemim bitti!. dedi. Sen de bana, bunu satsan 

memnun olurum.  

Şaka mı yapıyorsunuz? diye kekeledi çocuk. Onun tabanı 

delinmek üzere. Eski bir ayakkabı, para eder mi?  

- Sen çok câhil kalmışsın be arkadaş.. dedi, adam. Antika 

eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eski ise o 

kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın, bence en az 30-40 lira 

eder.  

Küçük çocuk, art arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş 

değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en 

güzel rüya. Adamın, heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı 

kağıt paralara göz gezdirdikten sonra, 10 liralık banknotu geri 

vererek:  

- Bana göre 20 lira yeterli.. dedi. İndirim mevsimini başlattınız 

ya!..  

Adam onu kıramayıp parayı aldı. Ve bu arada yanağına bir 

öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün 



mallarını bir günde satsa, böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk, 

yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç 

duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip:  

- Babam haklıymış!. dedi. ‘Sakat olduğum için üzülmeme hiç 

gerek yok!’ demişti.  

Her rüzgar savuracak bir toz bulur,  

Her hayat yaşanacak bir can bulur,  

Her umut gerçekleşecek bir düş bulur  

Bulunmayacak tek şey senin benzerindir  

 

 

 

Nalıncı Baba: Padişahın işi ne! 

Murat Han (III. Murat) o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki 

bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, 

üzüntülü deseniz hiç değil. Veziriazam Siyavuş Paşa sorar:  

- Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var?  

- Akşam garip bir rüya gördüm.  

- Hayırdır inşallah.  

- Hayır mı, şer mi öğreneceğiz.  

- Nasıl yani?  

- Hazırlan dışarı çıkıyoruz.  

Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hâlâ 

gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri ve 

kararlı adımlarla Beyazıd’a çıkar, döner Vefa’ya. Zeyrek’ten 

aşağılara sallanır. Unkapanı civarlarında soluklanır. Etrafına 

daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sıra, orta yerde yatan bir 

ceset gözlerine batar. Sorarlar ‘Kimdir bu?’ Ahali ‘Aman hocam 

hiç bulaşma.’ derler, ‘Ayyaşın, meyhur’un biri işte!’  

- Nereden biliyorsunuz?  

- Müsaade et de bilelim yani. Kırk yıllık komşumuz.  

Komşular öfkelidir  

Bir başkası tafsilata girer. ‘Biliyor musunuz?’ der, ‘Aslında iyi 



sanatkârdır. Azaplar Çarşısı’nda çalışır, nalının hasını yapar. 

Ancak kazandıklarını içkiye, fuhşa harcar. Hem şişe şişe şarap 

taşır evine, hem nerede namlı mimli kadın varsa takar peşine.’ 

Hele yaşlının biri çok öfkelidir:  

‘İsterseniz komşulara sorun.’ der, ‘Sorun bakalım, onu bir kere 

olsun cemaatte gören olmuş mu?’  

Hasılı mahalleli döner ardını gider. Bizim tebdil-i kıyafet mollalar 

kalırlar mı ortada. Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah 

önünü keser.  

- Nereye?  

- Bilmem. Bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım.  

- Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz 

gidemeyiz. Öyle veya böyle tebaamızdır. Defnini tamamlasak 

gerek.  

- İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden.  

- Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha.  

- Peki ne yapmamı emir buyurursunuz?  

- Mollalığa devam. Naaşı kaldırmalıyız en azından.  

- Aman efendim. Nasıl kaldırırız?  

- Basbayağı kaldırırız işte.  

- Yapmayın etmeyin sultanım, bunun yıkanması paklanması var. 

Tekfini, telkini...  

- Merak etme ben beceririm. Ama önce bir gasılhane bulmalıyız.  

- Şurada bir mahalle mescidi var ama...  

- Olmaz. Vefat eden sen olaydın nereden kalkmak isterdin?  

- Ne bileyim Ayasofya’dan, Süleymaniye’den. En azından Fatih 

Camii’nden.  

- Ayasofya ile Süleymaniye’de devlet erkanı çoktur. Tanınmak 

istemem. Ama Fatih Camii’ni iyi dedin. Haydi yüklenelim.  

Ve gelirler camiye. Siyavuş Paşa sağa sola koşturur kefen, tabut 

bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir 

güzel yıkarlar ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur 



aydınlanır alnında. Yüzü şakilere benzemez. Hem mânâlı bir 

tebessüm okunur dudaklarında.  

Padişahın kanı ısınmıştır bu adama, vezirin ona keza. Meçhul 

nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz 

vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır 

‘Sultanım’ der, ‘Yanlış yapıyoruz galiba’.  

- Nasıl yani?  

- Heyecana kapıldık, cenazeyi sorup araştırmadan getirdik 

buraya, Kimbilir hanımı vardı belki, belki de yetimleri?  

- Doğru. Öyle ya. Neyse, sen başını bekle, ben mahalleyi dolanıp 

geleyim.  

Vezir cüzüne, tesbihine döner, padişah garip maceranın başladığı 

noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur, nalıncının evini bulur. 

Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler, sanki bu 

vefatı bekler gibidir. ‘Hakkını helal et evladım.’ der, ‘Belli ki çok 

yorulmuşsun.’ Sonra eşiğe çöker, ellerini yumruk yapar, 

şakaklarına dayar.  

Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır, belki hatıralara dalar. Neden 

sonra silkinip çıkar hayal dünyasından. ‘Biliyor musun oğlum?’ 

diye dertli dertli söylenir, ‘Bizim efendi bir âlemdi vesselâm. 

Akşamlara kadar nalın yapar, ama birinin elinde şarap şişesi 

görmesin, elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip 

dökerdi helaya.’  

- Niye?  

- Ümmet-i Muhammed içmesin, diye.  

- Hayret.  

Sizin zamanınızı satın almadım mı?  

Sonra malum kadınların ücretini öder eve getirirdi. ‘Ben sizin 

zamanınızı satın aldım mı, aldım.’ derdi. ‘Öyleyse şimdi dinleseniz 

gerek...’ O çeker gider, ben menkıbeler anlatırdım onlara. 

Mızraklı İlmihal, Hüccet-ül İslâm okurdum.  

- Bak sen! Millet ne sanıyor halbuki.  

- Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescidlere 

giderdi. ‘Öyle bir imamın arkasında durmalı ki...’ derdi, ‘Tekbir 

alırken Kâbe’yi görmeli.’  



- Öyle imam kaç tane kaldı şimdi.  

- İşte bu yüzden Nişanca’ya, Sofular’a uzanırdı ya. Hatta bir gün 

‘Bakasın Efendi!’ dedim,  

‘Sen böyle böyle yapıyorsun; ama komşular kötü belleyecek. İnan 

cenazen kalacak ortada’.  

- Doğru öyle ya?  

- ‘Kimseye zahmetim olmasın!’ deyip mezarını kazdı bahçeye. 

Ama ben üsteledim. ‘İş mezarla bitiyor mu?’ dedim. ‘Seni kim 

yıkasın, kim kaldırsın?’  

- Peki o ne dedi?  

- Önce uzun uzun güldü, sonra ‘Allah büyüktür hatun.’ dedi, 

‘Hem padişahın işi ne?’  

Türbesi Unkapanı’nda  

Nalıncı Baba’nın asıl adı, Muhammed Mimi Efendi’dir. 

Bergamalıdır. 1592’de vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat 

padişah gördü ve onu evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, 

önüne bir çeşme koydurdu. Bir tekke ile adını yaşattı. Türbesi 

Unkapanı’nda, eski Cibali Tütün Fabrikası’nın arkasında, 

Haraçzade Camii karşısındadır. Sultan Murad da 3 sene sonra 

rahmet-i Rahman’a kavuştu. Ruhlarına el-fatiha.  

 

 

 

Allah’tan utanmaya senden daha layığım! 

Çok eski devirlerde Kifl adında bir adam vardı. Kifl, ahlâkî ve 

insanî değerlere önem vermeyen, para kazanmak için her yolu 

meşru gören çok zengin bir adamdı. Zenginliğini de faizden elde 

etmişti. Dara düşen, ihtiyacı olan kimse kendisine geliyor, oda 

yüksek bir faizle geri ödenmesi şartıyla onlara para veriyordu. 

Vadesi geldiği zaman kişi parasını ödeyemezse bu sefer faiz 

miktarını daha da artırıyordu. Şayet yine ödeyemezse adamları 

vasıtasıyla o kimsenin bütün varına yoğuna el koyuyordu.  

Bir gün, kapısına borç için bir kadın geldi. Bu kadın yakın 

zamanda kocasını kaybetmiş, namuslu, kendisini çocuklarına 

adamış bir anneydi. Bir süre, kocasından kalan şeylerle evini idare 

etmeye çalışmıştı. Ancak artık evde para kalmamıştı. Bunun için 

çalışması gerekiyordu. Bir yerde iş bulmak istedi; ama dışarısı dul 



bir kadın için çalışmaya müsait değildi.  

Neden sonra aklına evde dokuma yapıp onları yakın bir arkadaşı 

vasıtasıyla satmaya karar verdi. Bunun için bir dokuma tezgahına 

ihtiyacı olacaktı. Tezgahı alabilmek için de borç arayışına girdi. 

Yakın dost ve akrabalarına gitti; ama kimsede para yoktu. Çok 

üzülmüştü. Çaresiz bir şekilde evine doğru giderken yolda 

istemeden iki kişi arasında geçen bir diyaloga şahit oldu. Şehirde 

Kifl adında bir kişinin insanlara borç para verdiğini duydu. 

Hemen onun yanına gitmeye karar verdi.  

Kifl kapıda kadını görünce çok beğendi. Onu elde etmek istedi. 

Kadın, Kifl’den karşılığını ödemek şartıyla borç para istedi. Kifl, 

kadının dul olduğunu da anlayınca ona ahlaksız bir teklifte 

bulundu. Kendisiyle beraber olması şartıyla vereceği parayı 

istemeyeceğini söyledi. Bu teklifi kadın şiddetle reddetti. Çok 

üzülmüştü. En çok da kendisine böylesi tekliflerin gelmesinden 

korkuyordu. “Allah’ım bana yardım et.” diye dua etti.  

Aradan birkaç gün daha geçmişti. Evde hiçbir şey kalmamıştı. 

Çocuklar açlıktan ağlıyordu. Onların ağlamasına kendisi de 

katılıyordu. Kendisini Kifl’e teslim etmeye mecbur hissetti. Bu 

sırada da “Allah’ım! N’olursun beni affet. Bir daha böyle bir 

günah işlemeyeceğim.” diye dua ediyordu.  

Kadın, Kifl’in yanına gitti. Kifl’in yüzü gülüyordu. Ancak kadın 

bir yandan ağlıyor, bir yandan da titriyordu. Kifl, kadına bu 

halinin sebebini sordu. Kadın,  

- Buraya kendi isteğimle gelmedim. Daha önce böyle bir günah 

işlemedim. Onun için Allah’tan çok utanıyorum ve korkuyorum. 

Beni bu günaha sürükleyen fakirliğimdir, dedi. Kifl, duyduklarına 

çok şaşırmıştı. O kaskatı kalbi bir anda yumuşayıverdi. İçini 

pişmanlık duyguları sarmıştı. O sırada ağzından şu ifadeler 

döküldü:  

- Sen fakirliğin sebebiyle mecbur kaldığın bir günah işliyor ve 

bundan dolayı ağlıyorsun. Halbuki Allah bana bu kadar servet 

vermişken, ben günah işlemekten çekinmiyorum. Ben, Allah’tan 

utanmaya ve korkmaya senden daha layığım.  

Kifl, pişmanlık hisleri içinde, yapacağı kötü işten vazgeçti. Kalbine 

apayrı bir huzur ve mutluluk geldi. Kadına bir miktar para verip 

onu gönderdi. Kadıncağız, sevinç ve kendisini harama girmekten 

koruyan Rabb’ine şükür içinde evine döndü.  

Kifl, artık eski Kifl değildi. O güne kadar yapmış olduğu bütün 

günahlar için tevbe ediyordu. O gün sabaha kadar Rabb’ine dua 

dua yalvardı ve affını diledi. O gece Kifl’in ecel vaktiydi. O hal 



üzere ruhunu Rahman’a teslim eyledi.  

Sabah olmuştu. Kifl’in evinden çıkmadığını gören yakınları kapıyı 

açtıklarında Kifl’i ölü olarak buldular. Bu sırada kapısında 

herkesin okuyabileceği şekilde şöyle bir yazı vardı: “Allah, Kifl’in 

günahlarını affetti.”  

Halk, bu duruma şaşırdı kaldı. Allah, Kifl’in affedilmesine sebep 

olan bu olayı, o dönemin peygamberine vahiy yoluyla bildirdi. 

Böylece herkesin şaşkınlığı gitti ve insanlar bundan büyük bir ders 

aldılar.  

Hikâye bize ne anlatıyor?  

Tevbe kapısı her zaman ve her kişi için açıktır. Bir kimse ne kadar 

günahkâr bir kul olursa olsun büyük bir pişmanlık ve samimiyetle 

tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder ve onu bağışlar.  

Allah, kendi rızası istikametinde bir hayat yaşamaya gayret eden 

kullarını sever. Rahmetinin gereği olarak bazen kulları günaha 

gireceği an onları değişik vesilelerle korur. O yüzden kula düşen 

Rabb’iyle arasındaki bağı devamlı surette güçlü tutmasıdır. 

 

 

Yusuf'un bahçesini sulayan bulut 

ALİ DEMİREL 

Saatlerdir yürüyordu. Çok yorulmuş ve yorgun düşmüştü. Güneş 

de tam tepesinde bütün sıcaklığını cömertçe sergiliyordu. Gölgelik 

bir yer arayıp orada dinlenmek istiyordu. Daha bir günlük yolu 

vardı.  

Az ileride ağaçlık bir yer gördü. Oraya gidip ağacın gölgesi altına 

uzandı. O yorgunlukla hemen uykuya dalıverdi. Aradan biraz 

zaman geçmişti ki, “Yusuf’un bahçesini sula!” diye gaipten bir ses 

duydu. Bu sesle irkilip uyandı. “Herhalde rüya görüyordum!” 

dedi. Tekrar uykuya dalmaya hazırlanırken aynı sesi bir daha 

duydu. Sesin geldiği tarafa dikkatlice baktı. Ses yukarıdan 

geliyordu. Kafasını yukarı kaldırınca yağmur dolu bir bulut 

gördü. Çok şaşırmıştı. Bu güneşli havada bu bulut nereden 

çıkmıştı? Ses kime aitti? Yusuf kimdi? Biraz hayret, biraz da 

korku içinde merakını gidermeye karar verdi. Bulutun gittiği yeri 

takip edecek ve bu karmaşık hadiseyi çözecekti.  

Bulutu takip etmeye başladı. Esrarengiz bir ses, buluttan Yusuf’un 

bahçesini sulamasını istiyordu. Önlerinde tepelik bir arazi vardı. 

Bulut bu araziyi aşıp arkasındaki yere taşıdığı yağmuru 



boşaltmaya başladı. Tepelik yeri aştığında bahçede bir adam 

gördü. Adamın yanına gitti. Selam verdi ve onunla konuşmaya 

başladı. Evet, adamın adı Yusuf’tu. Peki bu adam ne yapmıştı da 

böyle Allah’ın hususi bir yardımına hak kazanmıştı?  

Adam, başından geçen hadiseyi tek tek Yusuf’a anlattı. Yusuf,  

- Sen hele gel. Önce bir karnını doyur. Susamışsındır, su da iç. 

Sonra ben sana her şeyi anlatırım, dedi. Adam bir güzel karnını 

doyurdu. Bu sırada Yusuf, adamı daha fazla merakta 

bırakmamak için konuşmaya başladı:  

- Ben yıllardır bahçe işiyle uğraşan biriyim. Şu gördüğün bahçeyi 

eker, biçer, maişetimi onunla kazanırım. Bir konuda aşırı 

hassasımdır. Bahçemden elde ettiğim ürünü üçe bölerim. Birini 

fakir ve senin gibi yolu buraya düşen yolculara ayırırım. İkinci 

kısmından ailemle beraber istifade ederim. Geri kalan kısmı ise 

bahçeye tekrar tohumluk yapmak üzere saklarım.  

Adam işin sırrını şimdi kavramıştı. Demek ki Yusuf’un bu 

taksiminden Allah razı olmuştu. Özellikle de malının üçte birini 

Allah yolunda infak etmesi Allah’ın bu yardımına sebep oluyordu.  

Hikâyeden çıkarılacak dersler  

1. Mü’min daima veren olmalıdır. Mü’min, Allah ahlakıyla 

donanmasının bir gereği olarak daima verici olmalıdır. İçtimai 

meselelerde olduğu gibi bu vericilik, onun maddi alemine de 

yansımalı ve o, başkalarının huzur içinde yaşayabilmesi için 

elindeki imkanları rahatlıkla ve bütünüyle seferber edebilmelidir. 

Mü’minin maddi imkanlarını Allah yolunda dağıtmasına “infak” 

denilmektedir. İşte bu infak sayesinde fani olan mal, kalıcı 

olmakta ve ahiret adına ciddi bir yatırım haline gelmektedir. 

Gerek ayet-i kerimeler, gerekse de hadis-i şeriflerde infak yani 

vermek teşvik edilmiş ve vermenin mü’minlik alameti olduğu 

vurgulanmıştır. Nitekim “Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe 

iyilikte zirveye ulaşamazsınız.” (Âl-i İmran, 3/92) ayet-i kerimesi 

bu hakikati dile getirmektedir.  

2. İnfak edilen mal ebedî sermayedir. Allah yolunda infakta 

bulunulan mal, ahiret adına ebedileşmektedir. Peygamberimiz’in 

(sas), Tekâsür Sûresi’ni okurken, bu mevzuya işaretle şöyle 

dediğini görmekteyiz: “Ademoğlu ‘malım malım’ der. Halbuki ey 

Ademoğlu! Senin malından (sana kalan sadece) yeyip bitirdiğin, 

giyinip eskittiğin ve sadaka olarak verip bıraktığından başkası 

değildir.” (Müslim, Zühd, 3; Tirmizî, Zühd, 31)  

Demek ki şu fani alemde sermaye olarak kullanılan malın, baki 

aleme ait bir sermaye haline getirilmesi mümkündür ve bunun 

yolu da, ihtiyaç sahiplerine verilen mallardır. Malını Allah 



yolunda infak eden insan, içtimai hayatta itibar ve saygınlık 

kazanırken diğer yanda, hem canı hem de malı itibarıyla bir 

korunmanın altına girmektedir. Allah Rasûlü’nün (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) ifadeleri içinde, her gün yeryüzüne iki melek 

inmekte ve onlardan biri, infak edenler için hayır duada bulunup 

infakta bulunanların mallarını artırmasını talep ederken, diğeri 

de, cimrilik yapıp kısanların mallarının telef olmasını 

istemektedirler. (Buhari, Zekat, 37; Müsned, 6/306, 347) Allah 

Rasûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hafsa validemize söylediği 

şu sözleri de, bu meyanda dikkat çekicidir:  

“İnfak et, cömert davran ve daima etrafına dağıt. Sakın ola ki, 

malı elinde tutup saklama ve elinde bulunan fazlalığı cimrilikle 

saklama, yoksa Allah da sana karşı kısar ve verme hususunda 

böyle davranır.” (Tirmizi, Zühd, 17; Müsned, 4/231) 

  

                                               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) 

ÇİNGENE ALİ 



  

  

Bir Çingene Ali vardı, umutsuz bir biçimde padişahın kızı Selma'ya aşık olmuştu... Öyle 

ya aşık olduğu padişahın kızı , kendisi ise bir Çingene Ali... Olacak şey miydi?!!  

Ama aşık olmuştu bir kere Ali, aklı fikri padişahın kızı Selma'da idi... Kafasını bir oraya 

vuruyor olmuyor, bir bu yana vuruyor olmuyor...  

Onu sevenlerden biri " Sen bir de Abdulkâdir Geylânî kuddise sırruhu'nun Halifesi 

olan Ali Heytî Hazretlerine git be Ali'm " dedi.  

  

Ali umutsuz, bîçare Ali Heyti Rahimehullah'a vardı, meramını anlattı. Ali Heytî 

Hazretleri:  

-Ali, ben ne dersem yapmaya razı mısın padişahın kızına ulaşabilmek için. dedi. Çingene 

Ali gözlerini dört açarak:  

- Sen bana padişahın kızı Selma'yı getir; ne dilersen yaparım, uğruna herşeye hazırım. 

dedi.  

Ali Heyti Hazretleri Çingene Ali'ye:  

-Ali ben ne dersem yapacaksan bu iş olur; ama çok önemli şart ne dersem yapacaksın, 

hem de itirazsız, dedi. Ali'nin ise canına minnet, derhal kabul etti bu şartı.  

Ali Heyti hazretleri, Çingene Ali'yi bir dağın tepesindeki mağaraya götürdü. Issız bir 

yerdi orası ve ona:  

-Şimdi burada şu kayanın üstüne otur ve kim gelirse gelsin, ne olursa olsun kesinlikle 

umursamadan sadece "Allah" kelimesini söyle, dedi. Ali şaşkın:  

-Allah demekle padişahın kızının ne alakası var. dedi. Ali Heyti Hazretleri kızgın:  

-Ali soru yok!! sen dediğimi yap kız sana gelecek inşaAllah. dedi.  

Çingene Ali söylenene uydu: "Allah Allah Allah" demeye başladı. Haftada bir Ali Heyti 

hazretleri geliyor ve ona yemek getiriyordu. Çingene Ali, Ali Heyti hazretlerini her 

gördüğünde:  

- Hani, nerede? Padişahın kızı ne oldu, niye gelmedi?!! diye soruyor; her defasında 

"Sabret, soru sorma sadece Allah de" cevabını alıyordu.  

Ali aşkının tılsımından bir denileni iki etmiyor, kıza kavuşma ümidiyle, güvendiği, 

sözüne inandığı Ali Heyti hazretleri ne derse onu yapıyor ve "Allah" diyordu.  



Vakit geçti, Ali'nin namı şehre yayılmaya başladı, civardan geçen kervanların haber 

vermesiyle Çingene Ali, " Memleketin uzağından gelmiş, ıssız bir mağaraya sığınmış bir 

büyük Allah dostu, hiç durmadan Allah diyen bir veli " olarak şehirde anılmaya 

başlanıldı. Öyle ki , onun hakkında, nice kerametler söylendi, nice kişiler onun tılsımlı 

nefesinin kudretinden bahsetmeye başladılar.  

Bu arada Ali Heyti hazretleri yine adeti üzere Ali'nin yanına haftada bir uğruyor yemek 

getiriyordu. Çingene Ali Onu her gördüğünde " Hani kız nerede, niye gelmedi hala?" 

diyordu. Ali Heyti hazretleri ise " Az kaldı, bekle, Allah de" diyordu.  

Bir gün geldi ki padişahın kızı hastalandı. Memleketin bütün tabibleri çaresiz kaldılar, 

hastalık karşısında.. Dediler ki padişaha:  

-Efendim memleketimizin büyüklerinden Allah dostu bir Ali Heyti Hazretleri var, bir de 

ona soralım; bu hastalık karşısında biz nâçar kaldık....  

Padişah, Ali Heyti Hazretlerini davet etti huzuruna. Meramını anlattı. Ali Heyti 

Hazretleri:  

-Padişahım, memleketimizde ün salan , bir dağın tepesindeki mağarada sürekli Allah 

diyen bir kulunuz var belki o bir şeyler yapabilir. dedi.  

Zaten padişah o söylenen kişinin namını çoktan duymuştu bile, derhal buyruk verdi 

dağa doğru gidilmesi ve o Hazretin! görüşünün alınması için....  

Ali Heyti Hazretleri huzurdan ayrıldı ve Çingene Ali'nin yanına geldi. Ona:  

-Evladım padişah maiyetiyle senin yanına geliyor. Sana ne teklif ederse etsin sakın kabul 

etme.. toprak, altın, makam.. hiçbirisine iltifat etme ancak kızını teklif ederse zevceliğe , 

senin işin tamamdır, kabul et. dedi. Çingene Ali heyecanlı, emelinin sarhoşluğunda daha 

bir şevkle "Allah" demeye başladı....  

Tam kırk gün dolmuştu o paslı mağarada Allah demeye devam edeli, aklında padişahın 

kızından başka hiç bir şey yok ve Allah diyordu Ali.  

Padişah maiyetiyle mağaraya geldi. Gördüğü manzara: Bir derviş.. hararetle Allah 

Allah diyor, imrendi ona, ne hoş bir insan, dünya hiç umurunda değil, dedikleri kadar 

varmış, ah nice böyle bir insanla sürekli beraber olsaydım, diye düşündü içinden...  

Çingene Ali'ye, Ali Heyti Hazretleri padişahın meramını aktardı, padişahın kızının 

rahatsızlığından, bütün halkın üzüntülü olduğundan ve şifanın belki onun duası vesilesi 

ile Allah'tan gelebileceğinden bahsetti Ali'ye.. Ali yüreği yanmış bir halde, sevdiğinin 

ızdırabını ciğerlerinde hissetmesine rağmen, Ali Heyti Hazretlerine verdiği sözü 

unutmadı ve sadece " Allah Allah " dedi. Ali Heyti Hazretleri padişaha dönerek:  

-Padişahım gördüğünüz gibi, sadece Allah diyor, Ona hediye verseniz iltifatını 

celbetmek için, bize yüzünü dönmesi için. dedi. Padişah Ali'ye mülk hediye etmek istedi. 

"Memleketimin yarısı senin olsun ey Ulu Kişi! " Ali " Allah" dedi... Padişah makam 

teklif etti " Benim veziri azam'ım olmaz mısınız ey Ulu Kişi! " ... Ali " Allah" dedi. 



Padişah altın dedi " Ne kadar mal arzu ediyorsanız her istediğinizi önünüze yığalım ey 

Ulu Kişi! .... Ali " Allah" dedi....Padişaha yaklaşarak Ali Heyti Hazretleri:  

-Padişahım bir de kerimenizin izdivacını teklif etseniz dedi. Padişah düşündü: " bu 

erenden daha layık kim olabilirdi ki zaten kızı için, sürekli "Allah" diyen, dünyaya bel 

bağlamayan, altında devlette gözü olmayan bir Allah Dostu... zaten halk ta onu çok 

seviyor!!"  

- Kızımın, biricik kerimemin nikahını alır mısınız?!! dedi.  

Ali şokta... yanlış mı duymuştu ki; padişah ona, kızının, Selma'nın nikahını teklif ediyor 

ha.. Hem de kime?.. Çingene Ali'ye öyle mi? Neden neden? Nasıl bir hal bu aman ya 

Rabbî! Bir çingene Ali, emeli için kırk gün Allah dedi ve emeline kavuştu.....  

Ali düşündü, içlice düşündü, içine konuştu, içinde kavruldu:  

- Ben ki bir kız için, aşkım için kırk gün sadece Allah Allah dedim; emelime kavuştum, 

padişahın kızına kavuştum... Ya Rabbî!! Ya Sen'in için, Şanın için, Sen Sen olduğun için 

"Allah" deseydim... ... Sen her bir emelden öte, en ötede en yakında hakiki hükümdar ve 

Sevgili'sin.. Ey şanı Yüce... Çingene Ali'nin de, padişahın da Rabb'i....  

Çingene Ali herkesin duyabileceği bir sesle "ALLAH" ..... dedi ve oracıkta can verdi.... 

Rivayet edilir ki son nefesiyle kutuplar arasında yerini aldı Çingene Ali namlı, Ali 

rahimehullah....  

hikayeyi bize bir sohbet ortamında bir büyük alim zat anlatmıştı. Allah Teala'ya hakiki 

manada kul olana, bütün mahlukat esir olur!...  

Hatib ve imam Kuşeyrî'nin tahric ettikleri İbni Abbas'tan gelen bir rivayette Rasûlullah 

sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:  

" Kim âşık olsa, iffetini korusa ve ( aşkını ) gizlese ve bundan dolayı ölse, şehid olduğu 

halde ölmüştür. " 

                                               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) 

bir bebeğin yarım kalmış günlüğünden.. (kürtaj)  
 

 
5 Ekim: Bugün var edildim. Buradayım. Varım. Müthiş bir duygu bu. Var olduğumu 

henüz annem ve babam bilmiyor.  

 

Bir elma çekirdeğinden bile küçüğüm. Ama ne de olsa, ben benim. Varım ya! Bu bana 

yetiyor. Henüz bedenim belli belirsiz, yüzüm yok ama, varlığımı ve benliğimi 

hissedebiliyorum. Bir kız olacağım ve baharda çiçekleri seveceğim.  

 

19 Ekim: Biraz büyüdüm. Kımıldamam mümkün değil. Annem henüz farkında değil 

ama onun kanıyla besleniyorum. Kalbini dolaşıp gelen sımsıcak kan bana geliyor. Beni 

sevecek bir kalbin kıpırtılarını şimdiden hissediyorum. Annem beni çok sevecek. 

Annem için güzel bir sürpriz olacağım.  

 

23 Ekim: Hiç göremediğim bir el ağzımı biçimlendirmeye başladı. Dudaklarımda onun 

dokunuşunu hissediyorum. Bu "el"in dokunduğu yerler dudağım damağım oluyor. 

Düşünün bir yıl sonra bu elin dokunduğu yerde tebessümler açacak, güleceğim. 

Dudağımdan ve dilimden sözler dökülecek. Herhalde önce "Anne!" diyeceğim. Anne 

duyuyor musun beni? Seninle konuşacağım. Sana güleceğim. Kimilerine göre hâlâ 

daha var değilmişim… Nasıl olur? Varım ve gülücükler sunacak dudaklarım da olmak 

üzere ya… Hem sonra bir ekmek kırıntısı ne kadar küçük olursa olsun yine ekmektir. 

Öyle değil mi anneciğim? Ah bir konuşabilsem!  

 

27 Ekim: Bugün pek mutluyum. İçimde tatlı bir kıpırtı başladı. Artık bir kalbim var. 

Kalbim atmaya başladı. Hayatım boyunca böyle atıp duracak. Sevgilerle 

dolduracağım kalbimi. Tıpkı anneminki gibi... Annem bedeninde iki kalbin birden 

atmaya başladığını bilseydi ne kadar sevinirdi! Duyuyor musun anne?  

 

2 Kasım: Her gün biraz daha büyüyorum. Kollarım ve bacaklarım da biçimlenmeye 

başladı. Hele bir büyüsün kollarım bak nasıl kucaklayacağım seni anneciğim. Şu 

ayaklarım da tamamlansın da, beraber çiçekli bahçemizde yürürüz. Belki birlikte 

okula gideriz.  

 

12 Kasım: Ah evet… Bunlar, bunlar ne kadar sevimli ve küçük şeyler. Aman Allah'ım 

parmaklarım da çıkmaya başladı. Bunlarla çiçek toplayacağım, annemin elini 

tutacağım, kalem tutacağım. Belki de güzel bir şiir yazacağım. Anneciğim, orada 

mısın? Ellerimi ellerinin arasına koymak için sabırsızlanıyorum.  



 

20 Kasım: Oh, nihayet.. Annem doktora gitti. Burada olduğumu öğrendi.. Yaşasın! 

Doktor teyze özel bir cihazla gördü beni. Ultrason diyorlarmış. Resmimi bile çekti. 

Sevinmiyor musun anneciğim? Seneye kalmaz kollarının arasında olacağım…  

 

25 Kasım: Artık babam da burada olduğumu biliyor. Fakat henüz kız olduğumun 

farkında değiller. Onlara sürpriz yapacağım..  

 

10 Aralık: Bugün yüzüm tamamlandı. Artık iki güzel gözüm, bir küçük burnum, 

dudaklarım ve yanağım var… Anneme benziyorum galiba…  

 

13 Aralık: Artık çevreme bakabiliyorum. Etrafım çok karanlık ama olsun. Yine de 

mutluyum. Yaşıyorum ve varım. Kısa bir süre sonra gün ışığını görebileceğim, 

renkleri ve çiçekleri tanıyacağım. Rüyamda gördüm. Dünyada gökkuşağı diye bir şey 

varmış.. Onu çok merak ediyorum.. Anneciğim, babacığım sizin yüzünüzü de 

göreceğim. Tanışacağız…. Mutlu olacağız. Gülüşeceğiz..  

 

24 Aralık: Kulaklarım daha iyi duyuyor artık. Anneciğim, senin kalbinin seslerini 

duyuyorum. Benim kalbimin atışlarını da sen duyabiliyor musun? Hatta sesini bile 

tanıyabiliyorum. Sesin ne kadar tatlı… Hiç duymadığım bir şey bu… Güzel ve sağlıklı 

bir kız olacağım. Kollarında uyuyacağım, yüzüne bakacağım, o tatlı sesini 

dinleyeceğim. Benim için ninni de söyleyecek misin anneciğim? Sen de beni 

özlüyorsundur mutlaka… Beni koklayacaksın.. Çok seveceksin, değil mi?  

 

28 Aralık: Anne burada bir şeyler oluyor. Doktor abla neden mutsuz bakıyor böyle... 

Sen acı çekiyor gibisin. Kalp seslerin değişti... Sustun. Benimle niye konuşmuyorsun 

anne? Anne… Anne… Anneciğim… Yüzümde soğuk bir şey hissediyorum. Anne, 

yüzümü parçalıyorlar... Anne bir şeyler yap… Anne… Kolumu çekiyorlar anne… 

Canım yanıyor anne... Anne… Ayaklarımı parçalıyor bu şey anne... Beni sana 

bağlayan damarı kopardılar anne… Anne kalbimi parçalıyorlar… Anneciğim… 

Anne… Anne… An…  

 

Ah! Kürtajınız ta-mamlandı hanımefendi. Geçmiş olsun !.. 
   

 

 

  

Bir bilgeye sormuşlar...    

 

Bir bilgeye sormuşlar; 

-Bir insanın zekasını nerden anlarsınız? 

-Konuşmasından. 

-Ya hiç konuşmazsa demişler: 

-O kadar akıllı insan yoktur ki... 

 

Gerçek olan tek şey vardır, ölüm...Gerçek olan tek duygu vardır, Sevgi... 



Gerçek olan tek görev vardır, Öğrenmek... GEORGE MOORE 

Körlerin ülkesinde şaşılar kral olur... 

Bazen kazananlar kaybedenlerin hataları sonucunda kazanırlar... 

Fazilete yol vermeyen eğitim, boş bir çaba ve aldatmacadır...(ARİSTO)  

Zaman sizi oylayabilir, ama sizin zamanı oyalama imkanınız yok... 

Her karanlığın aydınlığı,her gecenin sabahı ve her çıkışın inişi vardır.. 

Yaşanan her an çok değerli ve kutsaldır.. 

---Sadece kullanılan bilgiler aklınızda kalır... 

Bal toplamak istiyorsanız kovanı devirmeyin... 

Övgüye ne kadar susamışsak, yergiden de o kadar korkarız.(HANS SELYE) 

 

· Vaktinde söylenen söz, yerinde kullanılan silah gibidir... 

· Hiç kimse komşuya muhtaç olmayacak kadar zengin değildir... 

· Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramamak demektir...(Mevlana) 

· Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ölüme götürür.... 

(Y.SULTAN SELİM) 

· Kabakların çarpışmasından çekirdekler, fikirlerin çarpışmasından gerçekler doğar. 

· Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. 

· İnsan, sevebildiği kadar insandır. 

· Boş kafa taşımak, dolu bombadan tehlikelidir. 

· Sevgisiz olan kalp, kalp değildir. 

· Eğer mutluluk çölde açan bir çiçekse, kurumaması için göz yaşlarımla sularım. 

· Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme...! 

· İnsan kıyafeti ile karşılanır, ilmi ile uğurlanır.(El- Cahiz) 

· Bu günümüzü çalan iki hırsız vardır; Birisi geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız, 

diğeri ise geleceğe ilişkin kaygılarımızdır. 

Karga ile arkadaş olan leşe; bülbül ile arkadaş olan güle gider. 

  

  

Onk. Dr. Haluk Nurbaki'den gerçek bir hatıra.. 

 

Ben, 40 yıllık bir kanser uzmanı olarak maddeyi aşan sayısız 

olayla karşılaştım ve bunları, o olaya şahit olanlarla 

birlikte belgeleyerek özel bir arşiv yaptım. Bunlardan 

1976 yılında yaşanmış bir olayı size nakletmek istiyorum. 

Kanser hastanesinde başhekimken Serap adında genç bir hanım hastam vardı. 

Bu hastam göğüs kanserine yakalanmış ve tedavi için yurt dışına gitmek 

istemesine rağmen, bazı formaliteler sebebiyle o imkanı 

bulamamıştı. Serap'ı özel bir ilgiyle bizzat ben tedavi altına 

aldım. Ve kısa bir süre sonra da iyileştiğini gördüm. Ancak 

Serap'ın da bütün diğer kanserliler gibi ilk 5 yıllık süreyi çok dikkatli geçirmesi 

gerekiyordu. Bir iş kadını olan Serap, 4 yıl kadar sonra 

1 ihale için İzmir'e gitmek istedi. Kış aylarında olduğumuz için uçakla gitmesi şartıyla 

kabul ettim. Maalesef bilet bulamamış ve benden habersiz bindiği otobüsün kaza 

geçirmesi üzerine 6 saat kadar mahsur kalmış. Dönüşünden kısa 1 süre sonra kanser, 



kemik ve akciğerine yayıldı. Serap bacak kemiklerindeki metastaz nedeniyle yürüyemez 

hale gelirken, hastalığın akciğerdeki tezahürü sebebiyle de devamlı olarak oksijen cihazı 

kullanıyor ve 

söylediği her kelimeden sonra ağzını o cihaza yapıştırarak nefes almak zorunda 

kalıyordu. Evine gittiğim gün, yine güçlükle konuşarak: 

--''Doktor bey,'' dedi. ''Ben size...dargınım. 

-- ''Niçin?" diye sordum. 

--"Siz...dindar bir insanmışsınız. Niçin bana da, ALLAH 'ı, ölümü, ahireti 

anlatmıyorsunuz?" 

Dini inançlarının çok zayıf olduğunu bildiğim için bu teklifi karşısında oldukça 

şaşırdım. O'nu üzmemeye çalışarak: 

--"Doktora ulaşmak kolaydır'' dedim. ''Parayı bastırdın mı istediğine tedavi olursun. 

Ancak iman tedavisi için gönülden istek duymalısın..." 

 

Konuşmaya mecali olmadığından "Ben o isteği 

duyuyorum" manasında başını salladı. Artık ümitsiz bir tıbbi tedavinin 

yanı sıra, ebedi hayatın ve saadetin reçetesi olan iman derslerimiz 

başlamış ve dersler"hızlandırılmalı öğretime" dönmüştü.  

Anlattığım iman hakikatlarını bütün ruhuyla meczediyor ve arada bir soru 

soruyordu.Vefatına bir hafta kala: 

 

--"Doktor bey,'' dedi. ''Ben ölürken ne söylemeliyim?" 

 

--"Senin durumun çok özel" dedim. ''Kelime-i Şehadet sana uzun gelir. O anı 

farkedince ''Muhammed'' (s.a.v) sana yeter." 

O, haliyle tebessüm ederek yine başını salladı. Çok ıstırabı olduğu için 

Serap'a sürekli morfin yapıyor ve O'nu uyutmaya çalışıyorduk. Ben, bir iş seyahati 

sebebiyle bir müddet ziyaretine gidemedim. Dönüşümde annesi telefon ederek: 

--"Serap, bir haftadır morfin yaptırmıyor." Dedi. 

--"Sabahlara kadar inliyor ve çok ıstırap çekiyor. Hemen eve gittim ve iğne 

yaptırmamasının sebebini sordum. Aldığım cevabı hala unutamıyor ve hatırladıkça 

ürperiyorum. 

--- "Ya morfinin tesiriyle ölüme uykuda yakalanır ve son nefeste "Muhammed" 

diyemezsem?. İşte Serap, böyle bir hanımdı. 

Bu arada benden istihareye yatmamı ve eğer bir kaç gün daha ömrü 

varsa , son günü uyanık kalacak şekilde morfin yaptırılmasını rica etti. 

Ben hiç adetim olmadığı halde cuma gününe rastlayan o gece 

istihareye yattım ve Serap'ın acizliği hürmetine sandığım salı  

gününe kadar yaşayacağına dair işaret sezdim. 

Ertesi gün O'na: --"Hiç korkma!" dedim. 

--"İğneyi vurdurabilirsin. Ve Serap bir veda niteliği taşıyan bu görüşmemizde son 

sorusunu da sordu: 

--"Doktor bey...Azrail bana nasıl görünecek?" 

--"Kızım," dedim. "O bir melek değil mi? Hiç merak etme, sana yakışıklı bir prens gibi 



gelecektir."  

Salı günü Serap'ın ağırlaştığı haberini alınca hemen eve gittim.Ancak 

vefatına yetişememiştim. Ailesi tam manasıyla perişandı. Sadece 

kendisine uzun müddet bakan dindar bir hanım akrabası ayaktaydı ve beni görünce 

yanıma gelerek: 

--"Doktor bey, biliyor musunuz, bu evde biraz önce bir mucize yaşandı!" dedi ve devam 

etti: 

--Serap, bir saat kadar önce oksijen cihazını attı ve "yataktan kalkması imkansız" 

denmesine rağmen kalkarak 

abdest aldı, iki rekat namaz kıldı.Bütün ev halkı hayretten donup kaldık. Ve kelime-i 

Şehadet getirerek vefat etmeden biraz önce de: 

--"Doktor bey'e söyleyin, dedi. Azrail, O'nun söylediğinden de 

güzelmiş!... 

 

       BEYZA   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) 

 

 

BEHLÜL DÂNÂ 

  

“Asıl ismi Vüheyb bin Ömer Sayrâfî'dir.  



Behlûl-i Dânâ adıyla şöhret bulmuştur.  

Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir.  

Kûfeli olduğu hâlde ömrünün çoğunu Bağdât'ta geçirdi.  

Hârûn Reşîd'in kardeşi olduğuna dâir rivâyetler varsa da aslı yoktur.  

Hârûn Reşîd'e nasîhat verirdi.  

Herkese ders olacak hikmetli sözleri çok meşhûrdur.  

805 (H.190) senesi Bağdât'ta vefât etti.  

Dicle kenarında Şunûziyye kabristanlığına defnedildi.  

Behlül-i Dânâ, zamânın büyüklerinin sohbetlerinde bulundu. Eymen bin Nâbil, Amr bin 

Dînâr ve Âsım bin Ebi'n-Necîd'den hadîs-i şerîf öğrendi. İbretli mânâlı sözler söyledi. 

Menkıbeleri dilden dile aktarıldı. 

Behlül-i Dânâ, duâsı makbul bir zâttı.” 

            İşte ondan rivayet edilen hikmetli sözler: 

 

  

  

ÜÇ KURU KAFA KAÇ PARA EDER  

“Bir gün Behlül'ün üstü başı dağınık bir hâldeydi. Her tarafı toz toprak içindeydi. Onu 

bu hâlde gören, uzun bir yolculuktan dönmüş zannederdi. Behlül Dânâ'nın mânevî 

makamlar sahibi bir veli olduğunun farkında olmayan, onu sıradan bir meczup 

zanneden bazıları, onunla dalga geçmek ve eğlenmek kastıyla sordular:  

–Ey Behlül! Bu ne hâl böyle! Nereden geliyorsun? Behlül'ün cevabı hiç de onların 

bekledikleri türden değildi: 

–Cehennemden geliyorum! 

Soruyu soranlar kendi kendilerine: "İşte yine deliliği tuttu, böyle cevap olur mu?" 

diyerek tekrar sordular.  

–Peki, cehennemde ne işin vardı? 

Behlül yine hiç istifini bozmadan aynı tavırla:  

–Ateş lâzım oldu da onun için gitmiştim.  

–Peki, ateşi aldın mı bari?  

Behlül'ün cevabı müthişti:  

–Hayır, maalesef ateşi alamadım. Cehennemin bekçileri bana: "Sanıldığı gibi burada 

ateş bulunmaz, ateşi herkes dünyadan kendisi getirir." dediler. 

Birisi Behlül Dânâ'ya sordu: 

–Senin oturduğun, yattığın, sığındığın bir yer yok mu? 



–Elbette var. 

–Peki, nereye sığınırsın? 

–Azizle hakirin, zenginle fakirin müsavi olduğu yere, dedi. 

–Orası neresi? diye sorulunca 

–Mezarlık, diye cevap verdi.  

–Peki, gecenin karanlığında, orada yalnız kalınca yabancılık çekip, korkmuyor musun? 

–Ben kendi yalnızlığımı ve içinde bulunduğum karanlığı, mezarda yatan ölülerin 

yalnızlığı ve karanlığıyla mukayese ettiğim zaman bende ne yabancılık kalıyor, ne de 

korku… 

Behlül Dânâ Hazretleri, bir gün pazara üç tane kuru kafa getirerek, onları satmaya 

başladı. Her üç kafanın da fiyatları farklı farklıydı. Tabiî millet merakla Behlül 

Dânâ'nın etrafına toplandı. Önüne açtığı tezgâhın üzerindeki bu kuru kafaları sattığını 

öğrenince sordular:  

–Ey Behlül! Bu kafaları kaça satıyorsun? 

Behlül Dâna:  

–Birini bir paraya, birini on paraya, birini de ağırlığınca paraya satıyorum, diye cevap 

verince, oradakilerden bir tanesi taaccüb ederek sordu:  

–Ey Behlül! Bunların üçü de kurumuş kafalar olduğu hâlde sen üçüne de ayrı ayrı fiyat 

biçiyorsun. Bunların birbirlerinden ne farkı var ki?  

Behlül Dânâ Hazretleri, bunun hikmetini şöyle anlattı:  

–Birincisi, taş kafadır. Bunun değeri hepsinden düşüktür; çünkü bu hiç nasihat 

dinlemez ve nasihata ihtiyaç duymaz. İkincisi, yani on paralık kafa ise, nasihat dinler; 

ama nasihati tutmaz... Söz onun bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Bunun adı 

da boş kafadır. Üçüncüsü ise, tam kafadır. Bu kafa, hem nasihat dinleyip onunla amel 

eder, hem de öğrendiklerini başkasına öğretir. İşte en kıymetli kafa budur. Bunu da 

ağırlığınca paraya veriyorum.  

Behlül Dânâ'nın annesi ısrarla oğlunu evlendirmek istemiş ve nihayet oğlu Behlül'ü 

zorla da olsa evliliğe ikna etmişti. Günü geldiğinde düğünü yapmışlar ve gelini 

getirmişlerdi. Sırf annesinin sözünü kırmamak için evlenmeyi kabul eden Behlül, zifaf 

gecesi hanımıyla baş başa kaldığı zaman kulağını hanımının karnına koydu ve bir 

müddet dinledi. Sonra Behlül Dânâ, hanımını karşısına alıp şunları söyledi: 

–Şu ana kadar seninle evli idik; fakat şu andan itibaren seni üç talakla boşadım. Bundan 

sonra benim dünya – âhiret kardeşimsin.  

Sabah olunca merakla damadı görmeye hazırlananlar, onu gelinle birlikte aynı oda da 

bulamadılar. Hâl böyle olunca Halife Harun Reşid, telâş içinde kaldı. Her yere bakıp, 

onu aradılar, nihayet Behlül'ü dergâhında buldular: Ona  

–Suçsuz bir kadını bir gecede niçin boşadın? diye sordular. O:  

–Sizden ayrılıp da içeri girdiğim andan itibaren, içerde birtakım sesler duymaya 

başladım. Ben bu sesler nereden geliyor diye araştırmaya başlayınca, gelinin karnından 

geldiğini anladım. Kulağımı verip iyice dinledim ki, ilerde gelecek olan çocuklar, 

kapının ağzına toplanmışlar bağrışıyorlar. Onlardan kimi elbise, kimi tahsil, kimisi de 

mal–mülk diye feryat ediyorlardı. Ben bunlarla uğraşıp da ibadetimden mahrum 

olmaktansa, kapıyı açmayayım daha iyi dedim ve çareyi onu boşamakta buldum, dedi.  

Behlül Dânâ bir kere daha böyle bir olay yaşamış; artık bundan sonra ne kadar ısrar 

ettilerse de ona evlenmeyi kabul ettirememişlerdi.”  

  

 

  



HER CAMİYE GELEN  

NAMAZ KILMIYOR 

Harun Reşid bir ramazan günü Behlül Dânâ'ya şöyle tembih etti:  

–Akşam namazında camiye git, namaza gelen herkesi iftara davet et. 

Akşam oldu, namazlar kılındı. Namazın akabinde Behlül Dânâ 5–10 kişilik küçük bir 

grupla çıkageldi. Harun Reşid buna çok şaşırdı. Zira kalabalık bir grup bekliyordu.  

–Behlül bunlar kim? Ben sana namaza gelen herkesi saraya iftara çağır diye tembih 

etmedim mi? Sen o kadar cemaatin arasından bir sofralık bile adam getirmemişsin, 

deyince Behlül cevap verdi:  

–Sultanım, siz bana camiye gelenleri değil; namaza gelenleri iftara çağır dediniz. 

Namazdan sonra bendeniz cami kapısında durdum. Çıkan herkese imamın namaz 

kıldırırken hangi sûreyi okuduğunu sordum. Fakat çoğu bilemedi. İşte yalnız bu 

getirdiğim kişiler bildi. Camiye gelen çoktu; ama namaza gelen demek ki, yalnız 

bunlarmış."  

Halife Harun Reşid'in üvey kardeşi olduğu rivayet edilen Behlül Dânâ Hazretleri bir 

gün etrafta kimseler yokken, Harun Reşid'in taht odasını boş buldu ve onun tahtına 

geçip oturdu. Henüz birkaç dakika oturmamıştı ki, onu sarayın hizmetçileri gördüler. 

Hemen alelacele Behlül Dânâ Hazretleri'ni tahttan indirdikleri gibi bir de temiz dayak 

attılar... Bunun üzerine Behlül ağlamaya başladı. O anda Harun Reşid makamına 

gelerek Behlül'ün ağladığını görünce, onun neden ağladığını sordu. Oradakiler 

Behlül'ün büyük ve affedilmez bir hata ettiğini, yalnızca Halife'ye ait bir makam olan 

tahta çıkıp oturduğunu, bunun için kendilerinin de onu tahttan indirip dövdüklerini 

söylediler.  

Tabiî Harun Reşid, Behlül'ün böyle ağlamasına üzülerek: 

–Böyle bir sebepten dolayı adamcağız böylesine ağlatacak kadar dövülür mü? deyip, 

adamlarını azarladı.  

Bunun üzerine Behlül Dânâ Hazretleri Harun Reşid'e:  

–Adamlarına kızmana gerek yok. Ben, onlar beni dövdüler diye ağlamıyorum. Ben 

birkaç dakika tahta çıkmakla bu kadar dayak yedim, oysa sen hep tahtta oturuyorsun. 

Bu durumda yarın senin hâlin ne olacak, kim bilir ne kadar dayak yiyeceksin diye 

düşündüm de onun için ağlıyorum, dedi.  

Bu sözler Harun Reşid'in gözlerini yaşarttı:.  

–O hâlde nasıl hareket edersem, kurtulurum, onu söyle! dedi. Behlül Dânâ Hazretleri de 

şu nasihatte bulundu:  

–Adaletle hükmet, kimseyi incitme. Millet senden memnun olup sana dua etsinler. 

Ancak o zaman kurtulursun.” 

  

 

  

ÖLÜM EN BÜYÜK NASİHATTİR 

Behlül Dânâ hazretleri bir Harun Reşit’e, “Uygun görürseniz biraz dolaşalım 

diyor ve Onu mezarlığa götürüyor. Tek tek mezarları göstererek “Bak şu filanca idi, şu 

kadar malı vardı,  şu kadar yıl yaşadı ve öldü. Şurada yatan da filanca idi, zamanının 

hükümdarı idi, şu kadar askeri, şu kadar da hazinesinde malı vardı.  Şurada yatan 

kadın da zamanının en güzeli idi. Herkes ona sahip olmak için can atıyordu. Sonunda 



biri ile evlendi, şu kadar çocuğu oldu ve şu kadar yıl yaşadı. Bu ve benzeri yer gösterme 

ve değerlendirmenin ardından eve dönüyorlar. Harun Reşit’in annesi, bu günlerde hiç 

Behlül’le sohbet ettin mi, sana neler anlattı? diye soruyor.  H.Reşit’in annesi tekrar 

Behlül Dânâ hazretlerine gelerek, “Oğluma ne zaman nasihat edeceksin?” diye soruyor. 

O da ben Ona nasihat ettim. Birlikte mezarlığa gittik. Ona bazı geçmiş kimseleri 

hatırlattım. “Ölüm en büyük nasihattir. Eğer bunu anlamadıysa diğer söyleyeceklerimin 

de bir faydası olmaz” diyor. 

  

  

 

MEZARTAŞI 

Birisi Behlül-i Dânâ'ya gidip; "Ey Behlül! Oğlum vefât etti. Kabir taşına ne 

yazayım." dedi. Behlül hazretleri buna gülüp;  

"Dün altımda olan çimenler bugün üstümde yeşerdi.  

Ey yolcu,  

bil ki şu toprak, günahlardan başka her şeyi örtmektedir, yaz." dedi. 

  

 

  

DAMDA DEVE BULAMAYIZ 

Adamın birisi namaz kılmaz, diğer ibâdetleri yapmaz ama her gece yatarken; "Yâ 

Rabbî! Bana Cennet'ini ver!" diye duâ ederdi. Bir gece aynı şekilde yattı. Geç vakitte, 

damdan bir tıkırtı geldiğini hissederek uyandı. Hemen çıkıp; "Kimsin, orada ne 

arıyorsun?" dedi. Damda bulunan Behlül Dânâ idi ve "Devem kayboldu da onu 

arıyorum." dedi. Ev sâhibi, "Kaybolan deve damda olması mümkün mü? Bu akılsızlık 

değil midir?" deyince, Behlül-i Dânâ; "Senin, hiç ibâdet etmemen ve sonra da Allah-ü 

teâlâdan Cennet'i istemen daha akılsızlık değil midir?" buyurdu. Ev sâhibi O zaman, 

Behlül-i Dânâ'nın kendisine nasihat vermek için böyle yaptığını anladı. Hatâsını anlayıp, 

tövbe etti ve ibâdetlerini aksatmadan yapmaya başladı. 

  

 

   

KÜRKÇÜ DÜKKANI 



Bir gün Behlül-i Dânâ'nın evine hırsız girmiş, evde ne bulduysa götürmüştü. Doğruca 

kalkıp kabristânlığa gitti ve kapısına oturdu. Bunun farkına varanlar başına toplanıp; 

"Niçin hırsızın peşinden gitmedin de buraya geldin?" dediler. Onlara; "Yolunu şaşırmış 

o adamcağızı burada bekliyorum." diye cevap verdi. Bu söze oradakiler kahkaha ile 

güldüler ve "Hay Allah iyiliğini versin, o adamın burada işi ne?" dediler. Bunun üzerine 

Behlül hazretleri; "Siz hiç merak etmeyin o mutlakâ bu kapıya gelecek. Ecel onu buraya 

getirecektir." buyurdu. Bu sözler üzerine herkes derin düşüncelere daldı. 

  

  

 

CENNETİ NERDE ARAMALI 

Bir gün Harun Reşit’in karısı, beyine şöyle diyor: 

-Allah’a hamd olsun ki bu dünyada saraylarda rahat ve mutluluk içinde yaşıyoruz.  

Rabbimiz bize ahirette de böyle hatta daha iyi şartlarda yaşamayı nasip etse keşke 

diyor. H.Reşit de:  

-İnşallah hanım kim istemez ahiret mutluluğunu diyor.  

H. Reşit dışarı çıkıp dolaşırken Behlül Dânâ hazretlerinin yeri kazdığını görüyor ve 

takılmadan edemiyor: 

-Hayırdır Behlül yine ne işler çeviriyorsun? Diye soruyor. O da:  

-Cennet arıyorum diyor. Harun Reşit:  

-Yapma Behlül! Burada Cennet aranır mı? diyor. Behlül Dânâ hazretleri de: 

-Sen sıcak yatağında hanımının yanında cennet arıyorsun oluyor da burada neden 

olmasın? Diyor. 

 

  

BEHLÜL-İ DÂNÂ; 

 

 

Abdullah bin Mihran anlatıyor: Hârûn Reşîd hacca gitti. Dönüşünde Behlül yüksek 

sesle: 

"Ey Hârûn!" diye seslendi. Hârûn, perdeyi kaldırarak: "Buyur Behlül, ne istiyorsun?" 

dedi. 

Behlül Dânâ yine; "Bağdât ve etrafını nûrlandırıp aydınlatacak hediyeler götürüyor 

musun?" 

dedi. Halîfe; "Bu hediyeler nasıl olur?" deyince, Behlül hazretleri; "İnsanlara Allahü 



teâlânın 

sevgisini, O'ndan korkmayı, onlara örnek olacak şekilde hâl ve hareketler, onlar 

hakkında 

temiz ve güzel düşüncelere sahip olmak en güzel hediyedir." dedi. 

 

Halîfe; Nasıl yaşayalım?" diye sordu. Behlül; "Allah'tan kork. Her hâlinde 

Muhammed aleyhisselâmın sünnetine tâbi ol. Bu durumda en kârlı yolu seçmiş 

olursun." 

dedi. Halîfe; "Çok güzel söylüyorsun, şu hediyemi kabûl et." dedi. Behlül hazretleri de; 

"Onu 

kimden aldınsa ona ver. Dünyâdaki sâhipleri yakana yapışmadan önce, verenin yoluna 

harca. 

Bunu burada yap. Âhirete kalırsa onlara bir şey bulup veremezsin, râzı edemezsin." 

diye 

cevap verdi. 

 

Hârûn Reşîd: 

"Bâri ihtiyâcını temin edelim." deyince, Behlül hazretleri; "Allahü teâlâ senin Rabbin 

olduğu 

gibi, benim de Rabbim'dir. Seni hatırlayıp beni unutması muhâldir." buyurdu. Hârûn 

Reşîd, 

bu sözleri işitince ağladı. 

 

  

 

 

Bir gün halîfeye; 

"Ey Hârûn Reşîd! Yer içinde, yer üzerinde ve göklerde çok olan nedir?" diye sordu. 

Hârûn 

Reşîd; "Bunu bilmeyecek ne var? Yer içinde ölüler, yer üzerinde hayvanlar ve bitkiler, 

gökte 

ise meleklerdir." dedi. Behlül; "Değil." buyurdu. Halîfe; "Nedir?" deyince, Behlül-i 

Dânâ; "Ey 

Halîfe! Yer içinde çok olan ölülerin pişmanlıkları, yer üzerinde insanların hırs ve 

tamahı, 

gökte ise âdil hükümdarların sevaplarıdır." buyurdu. Bu sözler üzerine Hârûn Reşîd 

ağlamaya 

başladı. 

  

 

 

 

Halîfe Hârûn Reşîd bir gün Behlül-i Dânâ ile sohbet ederken; "Ey Behlül! Sana 

sarayımda 

bir oda ve hizmetçiler vereyim. Yeter ki bu eski elbiselerden kurtul. Yenilerini giy. 

İnsanlar arasana karış." dedi. 



Bunun üzerine hazret-i Behlül; "Müsâde ederseniz bir danışayım." dedi. Halîfe; "Kime 

danışacaksın, kimsen yok ki?" diye cevap verdi. Behlül de; "Ben danışacağım yeri 

biliyorum." dedi ve oradan ayrıldı. Hârûn Reşîd arkasından adamlar salıp danışacağa 

yeri 

öğrenmek istedi. Behlül gide gide şehir dışında bir mezbeleliğe gitti. Başını eğip bir 

şeyler 

dinlermiş gibi yaptı. Bir şeyler söylendi. Daha sonra oradan ayrıldı. Saraya yöneldi. 

Sultanın adamları ondan önce saraya dönüp hâdiseyi halîfeye bildirmişlerdi. Behlül 

huzûra 

girince, halîfe Hârûn Reşîd ona; "Ey Behlül! Söyle bakalım vereceğin cevabı." dedi. 

Behlül; "Danıştım efendim. Lâkin insanlar arasına karışmam mümkün değil." dedi. 

Halîfe 

heybetle; "Ey Behlül! Sen gidip çöplere danışmışın, haberim oldu." dedi. Behlül de; 

"Doğru söylüyorsun ben de onlara danıştım. Onlar bana cevap verdiler ve; 

Ey Behlül! Biz de vaktiyle en güzel ve nefis yiyecekler idik. Bütün güzellikler bizde idi. 

Sevgi ve itibarımız çoktu. Ne zaman ki insanlar arasına karıştık. İşte bu hâle geldik. 

Çöpe 

atıldık. Sen de sakın insanların arasına karışma." dediler. Bu sözlerdeki ince manaları 

anlayan Hârûn Reşîd: "Haklısın." deyip düşüncelere daldı. 

  

 

  

Behlül-i Dânâ bir gün Bağdât sokaklarından birinde giderken, oynayan çocuklar gördü. 

Çocuklardan biri ise bir köşeye çekilmiş onlara bakıyor ve ağlıyordu. Behlül-i Dânâ o 

çocuğun yanına gitti ve; "Ey çocuk niçin ağlıyorsun? Gel sana bir şeyler alayım da sen 

de arkadaşlarınla oyna." dedi ve çocuğun başını okşadı. Çocuk bakışlarını Behlül'e 

çevirdi ve; "Ey aklı az adam! Biz oyun için yaratılmadık." dedi. Behlül bu söze şaştı ve 

çocuğa; "Ey oğlum! Peki niçin yaratıldık." diye sordu. Çocuk; "Allahü teâlâyı bilmek ve 

O'na ibâdet etmek için." dedi. Behlül hazretleri; "Peki bunun öyle olduğunu nereden 

biliyorsun?" diye sordu. Çocuk, Mü'minûn sûresinin 115. âyet-i kerîmesini okuyuverdi. 

Meâlen; "Sizi ancak boşuna yarattığımı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi 

zannettiniz?" Hazret-i Behlül tekrar; "Ey çocuk. Sen hakîmâne konuştun. Bana biraz 

daha nasîhat et." dedi ve ağlamaya başladı. Kendinden geçmişti. Kendine geldiğinde 

çocuğa; "Ey oğlum! Senin günâhın yok. Sen bir çocuksun. Nasıl oluyor da böyle 

düşünebiliyorsun?" diye sordu. Çocuk da; "Ey Behlül! Babamı ateş yakarken gördüm. 

İri odunları küçük çırpılarla tutuşturuyordu. Ben de Cehennem'in yanan küçük 

odunlarından olacağımdan korkuyorum." dedi. Bu sözler üzerine Behlül-i Dânâ 

hazretleri tekrar ağladı. Kendinden geçti. Kendine geldiğinde çocuğu yanında göremedi. 

Oradakilere bu çocuğun kim olduğunu sordu. Onlar; "Tanımadın mı?" dediler. Behlül; 

"Hayır." deyince, onlar; "Bu, hazret-i Hüseyin evlâdından seyyid bir çocuktur." 

dediler. Behlül de; "Ancak böyle bir ağacın meyvesi bu kadar olgun olabilirdi." deyip 

oradan ayrıldı.  

 

  

 



 

Bir gün Behlül-i Dânâ'ya; "Basra'daki Hak âşıklarını sayar mısın?" dediler. O; "Bunlar 

sayıya sığmaz. İsterseniz öyle olmayanları söyleyeyim. Zîrâ bunlar birkaç tânedir." diye 

cevap verdi. Soranlar özür dileyip oradan ayrıldılar.  

  

 

 

Bir gün Behlül'ü kabristanda gördüler. Ayaklarını kabir taşları arasına sokmuş 

toprakla oynuyordu. Kendisine; "Ey Behlül ne yapıyorsun?" diye sordular. Onlara 

gâyet sâkin olarak; "Bana eziyet etmeyen, gıybetimi yapmayan insanlarla oturup sohbet 

ediyorum. Bunlar sağ olanlardan daha emin." diye cevap verdi.  

  

 

 

Bir gün devrin halîfesi Hârûn Reşîd ile karşılaştı. Halîfe; "Seni gördüğüme çok 

sevindim. Çünkü uzun zamandır seninle konuşmayı arzu ediyordum." dedi. Hazret-i 

Behlül güldü ve; "Benim böyle bir arzum yoktu." cevâbını verdi. Buna rağmen Hârûn 

Reşîd kendisinden nasîhat istedi. "Ne nasîhatı istiyorsun? Şu sarayına bak, bir de 

kabirlere bak! Bunlardan ibret almayan, nasîhat almayan nelerden alır! Hâlin ne 

olacak, ey müminlerin emîri! Yarın Cenâb-ı Hakk'ın huzûruna çıkacaksın. Büyük 

küçük yaptığın her şeyden suâl olunacaksın. Bunlara nasıl cevap vereceksin iyi düşün! 

Bu hesap zamânında aç ve susuz olacaksın, çıplak bulunacaksın. Orada bulunanlar sana 

bakıp gülecekler. Perişan hâlin orada meydana çıkacak, başka nasîhatı ne yapacaksın?" 

dedi. Adâleti ile meşhûr olan Hârûn Reşîd onun nasîhatlarından çok istifâde ettiğini 

bildirdi.  

  

 

 

Bir zaman Bağdât'ta fiyatlar çok yükselmişti. Hayat pahalılığı çekilmez bir hâl aldı. 

Muhammed bin İsmâil bin Ebî Fudayl gelerek; "Ey Behlül! Müslümanların ve bütün 

insanların hattâ hayvanların rahatlaması için Allahü teâlâya duâ etmez misin?" dedi. O 

şöyle cevap verdi: "Allahü teâlâya yemin ederim ki, ben bu işe karışmam. Eğer bir 

buğday tânesi bir dinar olsa, bize emrettiği gibi Allahü teâlâya ibâdet etsek, O bize 

vâdettiği gibi rızkımızı verir." Sonra ellerini birbirine vurarak; "Ey dünyâyı ve süslerini 

toplayan, gözleri uykudan lezzet almayan kimse, nefsinle uğraşıp âhirete bir tedârik 

yapmadın, kıyâmet gününde Allahü teâlâya ne cevap vereceksin?" dedi.  

  

 

 

Behlül Dânâ yine; "Bağdât ve etrafını nûrlandırıp aydınlatacak hediyeler götürüyor 

musun?" dedi. Halîfe; "Bu hediyeler nasıl olur?" deyince, Behlül hazretleri; "İnsanlara 

Allahü teâlânın sevgisini, O'ndan korkmayı, onlara örnek olacak şekilde hâl ve 



hareketler, onlar hakkında temiz ve güzel düşüncelere sâhib olmak en güzel hediyedir." 

dedi. Bunu dinleyen Hârûn Reşîd ağlayarak; Ey Behlül, biraz daha anlat!" dedi. Behlül:  

 

"Memleketinin bir köşesinde bir mazlum zulme uğrasa, sen memleketin diğer köşesinde 

bile olsan, Allahü teâlâ bunun hesâbını senden soracak. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde 

meâlen; "Şüphesiz ki iyiler Naîm Cenneti'ndedir. Kötüler ise Cehennem'dedir." 

buyurdu (İnfitar sûresi: 13-14). Âhirette, Cennet veya Cehennem dışında gidilecek 

üçüncü bir yer yoktur. O hâlde hazırlığını buna göre yap." dedi. Halîfe; "Amellerimiz 

hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Behlül hazretleri; "Allahü teâlâdan korkarak ve 

emrettiğine uygun olarak yapılan amel makbuldür." buyurdu. Halîfe; "Peygamber 

efendimizle, akrabâlık olarak yakınlığımız hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Behlül; 

"Peygamber efendimize akrabâlıktan ziyâde, bildirdiği hükümlere bağlılıkta yakın 

olmak daha mühimdir." dedi. Halîfe; "Peygamber efendimizin şefâatine kavuşabilecek 

miyiz?" deyince de, Behlül; "Onu Allahü teâlâ bilir." buyurdu. Halîfe; Nasıl 

yaşayalım?" diye sordu. Behlül; "Allah'tan kork. Her hâlinde Muhammed 

aleyhisselâmın sünnetine tâbi ol. Bu durumda en kârlı yolu seçmiş olursun." dedi. 

Halîfe; "Çok güzel söylüyorsun, şu hediyemi kabûl et." dedi. Behlül hazretleri de; "Onu 

kimden aldınsa ona ver. Dünyâdaki sâhipleri yakana yapışmadan önce, verenin yoluna 

harca. Bunu burada yap. Âhirete kalırsa onlara bir şey bulup veremezsin, râzı 

edemezsin." diye cevap verdi. Parayı almayınca, Hârûn Reşîd; "Para borcun varsa onu 

ödeyelim." dedi. Behlül:  

 

"Kûfe'de birçok ilim sâhipleri vardır. Borç ile borcun ödenmeyeceğinde ittifak 

etmişlerdir." dedi. Hârûn Reşîd:  

 

"Bâri ihtiyâcını temin edelim." deyince, Behlül hazretleri; "Allahü teâlâ senin Rabbin 

olduğu gibi, benim de Rabbim'dir. Seni hatırlayıp beni unutması muhâldir." buyurdu. 

Hârûn Reşîd, bu sözleri işitince ağladı.  

  

 

 

Bir gün halka doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden rahatsız olanlar, Hârûn 

Reşîd'e gidip; "Sultanım, bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var? Bizi kendi hâlimize 

bıraksın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır." gibi sözlerle şikâyet ettiler. Bunun 

üzerine Hârûn Reşîd, Behlül Dânâ'yı çağırtıp, halkın isteğini bildirdi. Behlül Dânâ hiç 

sesini çıkarmadan sarayı terk etti. Birkaç koyun alıp kesti, bacaklarından mahallenin 

köşe başlarına astı. Bunu gören halk gülerek; "Deliden başka ne beklenir, yaptığı işler 

hep böyle zâten." diyorlardı. Aradan günler geçtikçe, asılan hayvanlar kokuyor, bundan 

da bütün mahalle zarar görüyordu. Kokudan durulmaz hâle gelince, aynı kişiler Hârûn 

Reşîd'e gidip, durumu anlattılar. Behlül Dânâ'yı çağırtıp, sorduğunda: "Bir kötünün 

herkese zararı olduğunu herhalde anladılar. Ben bir şey yapmadım, her koyunun kendi 

bacağından asıldığını onlara gösterdim." diye cevap verdi.  

  

 

 

Hasan bin Sehl anlatır: Bir gün çocuklar, hazret-i Behlül'e taş atmağa başladılar. Taşın 



birisi vücûdunu kanatınca, "Ey çocuklar! Ben, Allahü teâlâya tevekkül ettim. O elbette 

bana kâfidir. O ne güzel vekildir. Ancak Allahü teâlâya yaklaşmak insana rahatlık 

verir. İnsanlara ezâ ve cefâ yapanlar hiç merhametli olur mu?" dedi. Ben 

dayanamadım. "Ey Behlül, çocuklar sana taşla vuruyorlar, sen onlara merhamet 

ediyorsun. Bu nasıl iştir?" dedim. O da, "Sus!.. Allahü teâlâ, benim üzüntü ve acımı, 

onların da sevincinin çokluğunu elbet biliyor. Bâzımızı, bâzımıza bağışlaması umulur." 

buyurdu.  

  

 

 

BEHLÜL DÂNÂ'NIN RÜYASI 

Günlerden bir gün Harun Reşid yanındakilere: 

-Bana Behlül Dânâ'yı çağırın, der. 

Hizmetliler her yeri ararlar fakat onu bir türlü bulamazlar. Sonunda uzun bir 

aramadan sonra onu bir mezarlıkta uyur halde bulurlar. Halife'nin kendisini acilen 

istediğini ona iletirler. Behlül Dânâ haberi alınca doğruca halife Harun Reşid'in 

huzuruna gider: 

-Ey Halife, beni padişahlıktan azlettin, niçin? der. 

Harun Reşid büyük bir şaşkınlık içinde: 

-Ne padişahlığı sen delirdin mi be adam? diye cevap verir. 

Behlül Dânâ ise gayet sakin bir şekilde şöyle karşılık verir: 

-Rüyamda padişah olduğumu gördüm. Hizmetçiler bana yemek taşıyor, vezirler 

karşımda bekliyorlardı. Beni uykumdan uyandırmakla padişahlığıma son verdiniz. 

Harun Reşid, Behlül Dânâ'nın anlattıklarına gülerek: 

-Rüyadaki padişahlığın itibarı yok, deyince, Behlül Dânâ: 

-Benim rüyadaki padişahlığımla senin hükümdarlığın arasında ne fark var. Ben 

gözlerimi açınca padişalığım sona eriyor. Sen gözlerini kapatınca hükümdarlığın sona 

eriyor. 

 

İSABET OLDU 

Harun Reşit bir av sırasında hedefini ıskalayınca yanında bulunan Behlül Dânâ Hz. 

büyük bir sevinçle:  

--İsabet oldu efendim, demiş. Büyük isabet oldu.  



Ve halifenin şaşkın bakışları arasında devam etmiş.  

--Yani kuşun hayatı açısından isabet oldu...  

  

 

  

  

  

  

Şiirinde: 

  

Hırsı bırak da, yorulma; 

 

Geçimde tamaha kapılma... 

 

Niçin malı cem edersin; 

 

Kime topladın bilemezsin! 

 

Rızık vaktiyle ayrıldı; 

 

Sû-i zan faydasız kaldı... 

 

Her hırs sâhibi fakirdir; 

 

Her kanaatkârsa zengin. 

 

 

 

         Bir gün devrin halîfesi Hârûn Reşîd ile karşılaştı. Halîfe; "Seni gördüğüme çok 

sevindim. Çünkü uzun zamandır seninle konuşmayı arzu ediyordum." dedi. Hazret-i 

Behlül güldü ve; "Benim böyle bir arzum yoktu." cevâbını verdi. Buna rağmen Hârûn 

Reşîd kendisinden nasîhat istedi. "Ne nasîhatı istiyorsun? Şu sarayına bak, bir de 

kabirlere bak! Bunlardan ibret almayan, nasîhat almayan nelerden alır! Hâlin ne 

olacak, ey müminlerin emîri! Yarın Cenâb-ı Hakk'ın huzûruna çıkacaksın. Büyük 

küçük yaptığın her şeyden suâl olunacaksın. Bunlara nasıl cevap vereceksin iyi düşün! 

Bu hesap zamânında aç ve susuz olacaksın, çıplak bulunacaksın. Orada bulunanlar sana 

bakıp gülecekler. Perişan hâlin orada meydana çıkacak, başka nasîhatı ne yapacaksın?" 

dedi. Adâleti ile meşhûr olan Hârûn Reşîd onun nasîhatlarından çok istifâde ettiğini 

bildirdi. 



  

  

 

  

ÖLÜM BİR NASÎHATTİR 

 

Hârun Reşid devrinde, yaşayan velî bir zât, 

Aslen Kûfeliyse de, Bağdat'ta sürdü hayat. 

 

Hârûn Reşîd bu zâtı, kıymetli tutuyordu, 

Nasîhatları ile, ferahlık duyuyordu. 

 

Bir gün onu görünce, dedi ki: "Beni dinle, 

Görüşmek istiyordum, çok zamandır seninle." 

 

O, oralı olmayıp, etmedi hiç iltifât, 

Dedi: "Öyle bir arzu, olmadı bende fakat." 

 

Kızmadı Hârûn Reşîd, cevâbına Behlül'ün, 

Dedi: "Biraz nasîhat, etsene bana bu gün." 

 

Buyurdu: "Ey hükümdâr, ne diyeyim ben sana, 

Bir şu sarayına bak, bir de şu kabristana. 

 

Bundan ibret almayan, başka neden alır ki, 

Ölümden daha büyük, nasihatçı var mı ki? 

 

Ey emîrel müminin, nolacak senin hâlin? 

Huzûr-u ilâhîye, çıkarsın sen de yârın. 

 

İşlediğin her işten, soracaklar sana hep, 

Onlara verilecek, cevâbın var mı acep? 

 

O gün çıkar meydana, çok perişan olduğun, 

Başka ne nasîhati, istiyorsun ey Hârun?" 

 

  

 

  

        

     



HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN 

 

Behlül Dânâ şehirde, dolaşıp ara sıra, 

Nasîhat ediyordu, bir kısım insanlara. 

 

Ve eğer görür ise, bâzı yanlış işleri, 

Derhal îkâz ederdi, gidip o kişileri. 

 

Bu durumdan rahatsız olan bâzı kişi de, 

Şikâyet eylediler, onu Hârûn Reşîd'e. 

 

Dediler ki: "Behlül'e, söyleyin de ey sultan, 

Yaptığımız işlere, karışmasın her zaman. 

 

Bizim günahımızla, ne derdi var ki onun, 

Hem kendi bacağından, asılmaz mı her koyun?" 

 

Çağırdı Hârûn Reşîd, Behlül'ü sarayına, 

Halkın şikâyetini, söyledi aynen ona. 

 

O, terk etti sarayı, hiç bir cevap vermeden, 

Ve bir kaç koyun alıp, onları kesti hemen. 

 

Her sokağın başına, o kesik koyunları, 

Kendi bacaklarından, asıverdi onları. 

 

İnsanlar bunu görüp, dediler: "Ne olacak, 

Delinin yapacağı, nihâyet budur ancak." 

 

Lâkin günler geçtikçe, o etler kokuyordu, 

Bundan bütün mahalle, rahatsız oluyordu. 

 

Artık durulmaz oldu, bu kokudan nihâyet, 

Halk gidip halîfeye, eylediler şikâyet. 

 

Dediler: "Ey halîfe, Behlül'e söyleyiniz, 

Astığı koyunlardan, bîzar olduk hepimiz." 

 

Hârûn Reşîd, Behlül'ü çağırıp sordu hemen, 

O ise şöyle dedi, halîfeye cevâben: 

 

"Kendi bacaklarından, astım ben her koyunu, 

Ne için şikâyete, geldiler size bunu? 

 

Demek ki bu şekilde, asılsa da her koyun, 

Kokunca, her insana, zararı varmış onun. 

 

Anlatmak istedim ki, onlara ben bu halle, 

"Bir kötünün şerrini, çeker bütün mahalle."  



 

  

 

 

 

                  Bir gün Hârûn Reşîd, Behlül ile görüşmek, hikmetli sözlerini duymak istedi. 

Bu şekilde adamlarını gönderip Behlül'ü getirmelerini söyledi. Gidenler Behlül'ü boş bir 

mezar içinde uyur buldular. Uyandırdıklarında; "Siz ne yaptınız. Beni pâdişâhlık 

makâmından indirdiniz. Şimdi ben ne yapacağım." dedi. Görevliler gidip bu sözleri 

halîfeye bildirdiler. Hârûn Reşîd onun bu hâline bir mânâ veremedi, huzûruna 

geldiğinde; "Ey Behlül! Bu ne iş. Sen hangi pâdişâhlıktan indirildin?" dedi. O, bu soru 

üzerine; "Ey Halîfe! Rüyâmda kendimi hükümdâr olmuş gördüm. Tahtımda 

oturuyordum. Hizmetçilerim vardı. Saltanat ve ihtişam içinde idim. Lâkin senin 

adamların beni uyandırdı ve tahtımdan oldum." Bu sözlere Hârûn Reşîd güldü ve; "Ey 

Behlül! Rüyâdaki pâdişâhlığa îtibâr olur mu?" dedi. Bunun üzerine Behlül hazretleri; 

"Ey müminlerin emîri! Benim hükümdarlığım ile seninki arasında ne fark var. Ben 

gözlerimi açınca hayat buldum. Sen gözlerini kapayacak olsan ebediyyen emirlikten 

düşecek saltanatından olacaksın ve nedâmet, pişmanlık günün başlayacak. O halde 

hangimizin hükümdârlığına îtibâr yoktur siz söyleyin." dedi. Bunun üzerine Hârûn 

Reşîd söyleyecek söz bulamadı.       

 

  

 

  

 

         Behlül-i Danâ hazretleri bir gün Bağdât sokaklarından birinde giderken, iki 

kişinin kıyasıya kavga ettiklerini gördü. Biri diğerine ağza alınmayacak şeyler 

söylüyordu. Behlül-i Dânâ onun yanına yaklaşıp; "Sen bize gel ne söylersen söyle lâkin 

bizden bir tek kelime karşılık alamazsın." dedi. Öfkeden deliye dönmüş adam birden 

durdu ve; "Ey Behlül; Beni o mağlûb edemedi. Lâkin sen mağlûb ettin." dedi. Böylece 

kavgacılar dövüşü bırakarak hatâlarını anladılar.        

 

  

 

         Bir gün halîfe Hârûn Reşîd Behlül-i Dânâ'ya kıymetli bir hırka hediye etmek 

istedi: "Ey Behlül! Şu paha biçilmez hırkayı giy. Benim sana hediyemdir." dedi. Behlül-i 

Dânâ hazretleri geri çekilip; "Ben ancak pamuklu hırka giyebilirim. Pederimin bana 

nasîhat ve vasiyeti şu idi: "Oğlum! Toprak üstünde yat. Lâkin bir döşek kazanmak için 

kimsenin önünde eğilip, el etek öpme, pamuk hırka ile de yetin."  

  

 

  



         Behlül Dana hazretleri birgün Harun Reşid'den bir vazife istedi. Harun Reşid de 

ona çarşı pazar ağalığını (denetimini) verdi. Behlül Dana hazretleri hemen işe koyuldu. 

İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı hepsi normal gramajından noksan geldi. 

Dönüp fırıncı ya sordu: "Hayatından memnun musun, geçinebiliyor musun, çoluk 

çocuğunla ağzının tadı var mı?" Adam her soruya olumsuz cevap verdi. Memnun 

olduğu bir şey yoktu. Behlül Dana hazretleri birşey demeden ayrıldı ve bir başka fırına 

geçti. Orada da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki bütün ekmekler gramajından fazla 

geliyor, eksik gelmiyor. Aynı soruları bu fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu 

cevap aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşid'in huzuruna 

çıktı ve yeni bir vazife istedi. Harun Reşid, "Behlül daha demin vazife verdik sana ne 

çabuk bıktın?" dedi.  

Behlül açıkladı:  

  

- Efendimiz çarşı pazarın ağası varmış. Benden önce ekmekleri tartmış, vicdanları 

tartmış, buna göre herkes hesabını ödemiş, bana ihtiyaç kalmamış.  

   

  

 
  

  

         Bir hac ibadeti sırasında Harun Reşid ve Behlül Dana hazretleri yüksekçe bir yere 

oturup oradan ibadet ve dua eden ve bu arada ağlayıp gözyaşı döken insan selini 

seyrediyorlardı. Behlül Dana hazretleri halifeyi uyarmak için yeni bir fırsat yakalamıştı. 

Dedi ki:  

-          Ey müslümanların halifesi, bütün bu ağlayıp sızlayan insanlar kendi nefislerinin 

günahlarının hesabını verip veremeyeceklerini bilmedikleri için ağlaşıyorlar. 

Halbuki sen kendi nefsinin hesabı yanında bütün bu insanların da hesabını 

vereceksin.  

  

 
  

  

         Bir gün Harun Reşit’in karısı, beyine şöyle diyor: 

  

         Allah’a hamd olsun ki bu dünyada saraylarda rahat ve mutluluk içinde yaşıyoruz.  

Rabbimiz bize ahirette de böyle hatta daha iyi şartlarda yaşamayı nasip etse keşke 

diyor. H.Reşit de inşallah hanım kim istemez ahiret mutluluğunu diyor. H. Reşit dışarı 

çıkıp dolaşırken Behlül Dana hazretlerinin yeri kazdığını görüyor ve takılmadan 

edemiyor: 

  



         Hayırdır Behlül yine ne işler çeviriyorsun? Diye soruyor. O da Cennet arıyorum 

diyor. Harun Reşit, “Yapma Behlül! Burada Cennet aranır mı? diyor. Behlül Dana 

hazretleride 

  

         Sen sıcak yatağında hanımının yanında cennet arıyorsun oluyor da burada neden 

olmasın? Diyor. 

  

  

 

  

  

YATTIĞI YERDE ALLAH'I ARAMAK  

Halife Hârun Reşid pek o kadar da mühim sayılmayacak bir rahatsızlıkla yatağa 

düşmüştü, hastalığı belki bir istirahatı gerektiriyordu ama ayağa kalkıp yürüyebildiğine 

göre, yemeklerde bir tercih yapabildiğine, yeterince olmasa da yemeğini yiyebildiğine 

göre abdest de alır namazını da kılabilirdi. 

Hastalığın verdiği rahatsızlık, onun psikolojik tesiri nedeniyle günlerdir ibadetini ihmal 

ediyordu. Fakat dini bütün bir müslüman olan halife ibadetini yapamadığından 

üzgündü. Yatak içerisinde Allah deyip o yana Allah deyip bu yana dönüyordu. Onun bu 

halini gören Behlül Dânâ halifenin yattığı odanın tavanına çıkarak Allah Allah Allah 

diye bir yana, Allah Allah Allah diye öbür yana defalarca koşuyordu. Tepesinde yapılan 

bir gürültüden çok rahatsız olan Hârun Reşid: "Bizimkinin gene aklına esenler esti, 

gidip getirin, gene aklına ne geldi, ne demek istiyor" der. Halifenin yanına gelen Behlül 

Dânâ'ya neden böyle yaptığı yukarıda ne aradığını sorulduğunda: "Yukarıda Allah'ı 

arıyorum" cevabını verir. Yukarıda Allah mı aranır, Allah böyle mi aranır, suali 

karşısında istediği anın geldiğini, halifeye ders vermek vakti olduğunu düşünen Behlül 

Dânâ: "Ey mü'minlerin emiri, Allah insanı ve cinni kendine kulluk için yaratmıştır. 

Kulluğun en birinci görevi de namazdır. Sen basit bir rahatsızlıkla namazı günlerdir 

terk ettin. Halbuki gerçek mü'minlerin ibadetten aldıkları zevki ve lezzeti o ağalar, o 

paşalar, o padişahlar bilebilselerdi; onu, onların elinden almak için harp ilan ederlerdi. 

Sabah ve yatsı namazının feyzini bilebilselerdi bu vakitlerde camiye sürünerek de olsa 

giderlerdi. Sen ki günlerdir hastalık bahanesi ile namaz kılmayıp Allah'ı yattığın yerden 

arıyorsun, halbuki kılabilecek durumda olduğunu bizler görüyoruz. Bana tavan da 

Allah mı aranır diyorsun, sen döşekte aradığını hiç düşünmüyor musun?" der.  

 

Abbâsi halifelerinden Harun Reşit Hacc’dan dönerken Kûfe’de birkaç gün 

kalmış, oradan ayrılacağı sırada yoluna Behlül Dânâ Hazretleri çıkmış ve en tiz sesiyle: 

“Harun! Harun! Harun!” diye bağırmış. Bunun üzerine Harun Reşit hayretle: “Bana 

kim sesleniyor?” diye sormuş. Yanındakiler: “Deli Behlül” diye cevap vermişler.  



Harun Reşit Behlül Hazretlerine: “Beni tanıyor musun?” diye sormuş. “Evet, seni 

tanıyorum.” demiş. “Kimim ben?” diye sorduğunda: “Sen batıda bulunduğun sırada 

doğuda birinin haksızlığa uğraması halinde, Allah’ın kıyamet günü bundan dolayı 

hesaba çekeceği kişisin.” demiş. 

Behlül Hazretlerinin bu sözünden etkilenen halife ağlamış ve: “Durumumu nasıl 

görüyorsun?” diye sormuş.  

Behlül Hazretleri:  

“Durumunu Allah-u Teâlâ’nın Kitab’ına arzet! Nitekim Allah-u Teâlâ Kitab’ında şöyle 

buyurur: 

“İyiler hiç şüphesiz ki nimet içindedirler. Kötüler de cehennemdedirler.” (İnfitar: 13-

14)” 

Bunun üzerine Harun Reşit: “Amellerimiz nerede?” diye sormuş.  

Behlül Hazretleri:  

“Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder.” (Mâide: 27) 

Âyet-i kerime’sini okumuş. 

Halife Harun Reşit: “Allah’ın Resul’üne olan yakınlığımız nerede?” diye sormuş.  

Behlül Hazretleri: 

“Sûr’a üfürüldüğü o günün dehşetinden aralarında ne nesep (akrabalık) bağı kalır, ne 

de birbirine bir şey sorabilirler.” (Müminûn: 101) 

Âyet-i kerime’sini okumuş. 

Harun Reşit: “Allah’ın Resul’ünün bize şefaatı nerede?” diye sormuş.  

Behlül Hazretleri: 

“O gün Rahman’ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaatı 

kabul olmaz.” (Tâhâ: 109) 

Âyet-i kerime’sini okumuş. 

Harun Reşit: “Bir ihtiyacın var mı?” diye sormuş.  

Behlül Hazretleri: 

“Evet var. Günahlarımı bağışlamanı ve beni cennete koymanı istiyorum.” demiş. 

Harun Reşit: “Bu iş benim elimde değildir. Duyduk ki senin borcun varmış. Senin adına 

ödeyeyim.” demiş.  



Behlül Hazretleri: 

“Borç, borçla ödenmez. Onun için insanların mallarını kendilerine ver!” cevabını 

vermiş. 

Harun Reşit: “Öyleyse sana ölünceye kadar maaş bağlanmasını emredeyim mi?” demiş . 

Behlül Hazretleri:  

“Biz Allah-u Teâlâ’nın iki kuluyuz. O hiç seni hatırlar da beni unutur mu?” demiş. 

Halife Harun Reşit Behlül Hazretlerinin öğütlerini kabul ederek yoluna devam etmiş. 

 

  

  

G Ö R Ü Ş  

 

Görürsün binlerce er  

 

İçinde görülür neler neler  

 

Kimi tilki,kimi hınzır,kimi maymun  

 

Hilaf yok,vasıfları aynen uygun.  

 

Bir gün işemişdi varlıklara Behlül Dânâ  

 

Görmüşdü kimi hınzır,kimi dana  

 

Söylediler Harun Reşid’e bunu  

 

Dedi; Niçin yaptın,-İnsanlara –bunu?  

 

İnsanlara? Ben bunu yapmadım,dedi.  

 

Ona işin gerçek yüzünü söyledi.  

 

Ayıplama beni ey kardeşim Reşid  

 

Bunlar bizle değil,hayvanlarla eşid.  

 

Dedi Harun; bir daha yapma  

 

Bunları böyle ayıplama  

 

İç dışa,dış içe çevrilse insan  



 

Belki de utanır ondan hayvan...       

Mehmet Özçelik 

  

 

ALLAH'LA KUL ARASINDAKİ SIR: İHLÂS 

Bir gün Behlül Dânâ Hz. elinde büyük buz kalıpları, hem onları satıyor, hem 

ibret alınacak şekilde halka sesleniyormuş. “Sermayesi eriyip giden bu adama acıyın!” 

 Hiç geçmeyecek sandığımız çocukluğumuz, gençliğimiz süratle geçti. 

 Hiç durmayan ve hızlı hareket eden bir tren olduğunu zamanın, zamanla anladık. 

 

  

MÜJDE 

    Harun Reşid'in vezirlerinden biri, Behlül Dânâ'ya latife yollu takılarak: 

    - "Müjde sana ey Behlül, Sultanımız seni, domuzlarla maymunlara çoban tayin etti" 

dediğinde, Behlül şu cevabı vermiş: 

    - Öyle ise kulaklarını aç da emirlerimi yerine getirmeye hazırlan. 

  

 

BEHLÜL DİVÂNE 

 

Birgün adamın biri Behlül'e akıl danıştı: 

- Ey Behlül Dana, ben zengin olmak istiyorum, bana ne tavsiye edersin? 

Behlül bir an düşünüp cevap verdi: 

- Demir al, demir sat. 

Demir ticareti eski çağlardan beri kârlı bir iş olarak biliniyordu. Çünkü demir hiç fire 

vermeyen, daima üstüne koyan bir maddeydi. Adam Behlül'ün tavsiyesine uyup demir 

ticaretine başladı ve gerçekten kısa zamanda dilediği gibi zengin biri oldu. Zengin 

olduktan sonra Behlül için "Bu ne budala adam, verdiği akılla herkes köşeyi dönüyor,  

kendisi fakirlikten kırılıyor" diye düşündü. Bir zaman sonra Behlül'ün karşısına çıktı, 

yeni bir akıl danıştı: 

- Ey Behlül Divâne (Dana yerine aptal yerine koyarak divane diyor) ben demir alıp 

satmaktan yeterince zengin oldum. Biraz da başka bir iş yapayım. Bu sefer ne tavsiye 

edersin?  

Behlül adamın içini dışını bildiğinden onu kötü niyetine kurban edecek bir tavsiyede 

bulundu: - Soğan al, soğan sat. 

Soğan ticaretinin de riskli işlerden biri olduğu bilinir. Soğan devamlı fire veren bir 



nesnedir. Adam soğan ticaretine başlayınca kısa zamanda iflas bayrağını çekti ve kötü 

kalbliliğinin cezasını pahalı bir biçimde ödedi. 

 

  

 

BEHLÜL DİVÂNE 

 

 

 

Birgün adamın biri Behlül'e akıl danıştı: 

 

- Ey Behlül Dana, ben zengin olmak istiyorum, bana ne tavsiye edersin? 

 

Behlül bir an düşünüp cevap verdi: 

 

- Demir al, demir sat. 

 

Demir ticareti eski çağlardan beri kârlı bir iş olarak biliniyordu. Çünkü demir hiç 

fire vermeyen, daima üstüne koyan bir maddeydi. Adam Behlül'ün tavsiyesine uyup 

demir ticaretine başladı ve gerçekten kısa zamanda dilediği gibi zengin biri oldu. 

Zengin olduktan sonra Behlül için "Bu ne budala adam, verdiği akılla herkes köşeyi 

dönüyor,  

 

kendisi fakirlikten kırılıyor" diye düşündü. Bir zaman sonra Behlül'ün karşısına 

çıktı, yeni bir akıl danıştı: 

 

- Ey Behlül Divâne (Dana yerine aptal yerine koyarak divane diyor) ben demir alıp 

satmaktan yeterince zengin oldum. Biraz da başka bir iş yapayım. Bu sefer ne 

tavsiye edersin? 

 

Behlül adamın içini dışını bildiğinden onu kötü niyetine kurban edecek bir tavsiyede 

bulundu: - Soğan al, soğan sat. 

 

Soğan ticaretinin de riskli işlerden biri olduğu bilinir. Soğan devamlı fire veren bir 

nesnedir. Adam soğan ticaretine başlayınca kısa zamanda iflas bayrağını çekti ve 

kötü kalbliliğinin cezasını pahalı bir biçimde ödedi. 
 

  

  

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

25-04-2006 



 

 

Günahkar bir adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka  

silkiyordu adamdan. Ölse de bir kurtulsak, diyorlardı. Bir karısı vardı  

adamın, bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın 

zürriyetinin olmadığına memnundu. Kadın ise  

adamın haline üzülse de ses çıkarmazdı, çıkaramazdı. Otuz yıldır evliydiler,  

döverdi, kızardı, her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte, evinin erkeği  

idi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük  

nöbetleri uykusunu bölüyor, iki basamak merdiven çıksa nefes nefese  

kalıyor, titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamış,  

zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar 

ediyor, ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu 

ALLAH'A... Adam bir sabah evden çıktı, fakat ertesi sabah oldu, dönmedi. Tan yeri 

ağarırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı!  

Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce, orada içerdi  

adam,bulamadı. Yakındaki tarlaları aradı, köyün dört bir yanına baktı, yoktu. Eve  

gelmiştir belki diye koşarak geri geldi, hayır, dönmemişti. Güneş inmek  

üzereydi, bir acele abdest aldı, namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki, kapının 

çalındığını duydu. Kocasıydı gelen. Adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyor, 

eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının, güç-bela sedire kadar 

taşıdı. Uzandı adam, karısının yüzüne baktı, ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı, 

hakkını helal et diyecekti, lafının sonunu getiremedi, başı yastığa düştü. Ölmüştü... 

Kadıncağız kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince 

gözlerini sildi, yemenisini bağladı. Kalktı, imamın evine gitti.  

 

-Hocam... diyebildi hıçkırarak, bizim ki... Söyleyemiyordu, ama İmam efendi 

durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı, köylü ne der diye düşündü, bocaladı.  

 

-O mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi, kaldırmam onun 

cenazesini, deyip kapıyı kapattı. Kahroldu kadın. Nereye gitsem, ne yapsam diye 

düşündü. Kimseleri yoktu ki, ç****iz eve döndü. Yıkadı kocasını, sandıktan 

çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı, omzuna aldı, mezarlığın yolunu tuttu. Camini 

köşesinden dönerken, muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu 

gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı, cenazesi omzundan kayarken, dizlerinin 

üstüne çöktü,ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı.  

-Hışımla yaklaştı muhtar:  

-Onu nereye götürüyorsun, dedi, mezarlığa gömeyim deme sakın! Sağlığında biz 

çektik, bir de ölülerimiz çekmesin o herifin elinden... Kadın gözlerini çarşafın üstüne 

dikmiş, öylece duruyordu. Birden bağıramaya başladı, delirmiş gibiydi sanki. 

Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken, cenazesini tekrar yüklendi, köyün dışına 

doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın, artık adım atacak hali 

yoktu. Kendi kendine;  

 

-Şuracığa gömeyim adamımı, dedi, kimseler rahatsız olmaz burada... Tam o anda bir 

ayak sesi duydu, irkildi, bir çobandı gelen. Kadıncağız herşeyi olduğu gibi 

anlattı.üzüldü çoban, gözleri doldu.  

 



-Dert etme, dedi, ben yardım ederim sana. Bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. 

Çoban baş ucunda durdu mezarın, ellerini açtı, dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın, 

toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü. Yorulmuştu. Camın 

kenarına oturup uzaklara daldı. Uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın 

kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokmağı vuruyor, bir yandan da "imam 

efendi, imam efendi..." diye bağırıyordu. İmam korkuyla açtı kapıyı. -Bir rüya 

gördüm, dedi muhtar, hocam o berduş, o serseri adam cennetteydi, bana gülüyor, 

hakkım sana bile helal olsun, diyordu. Rüyayı duyan İmamın benzi attı, kendisi de 

hemen aynı rüyayı görmüştü. " Gel hele, içeri gel..." demeye kalmadı ki, köyün 

delisini gördüler. Koşarak geliyor, bir yandan bağırıyor:  

 

-Demedin mi ben, demedim mi size, rüyamda gördüm, rüyamda...Birkaç köylü daha 

benzer rüyalar gördüğünü söyleyince, kadının yanına gitmeye karar verdiler. Özür 

dileyecek, kendilerini affettirmeye çalışacak, bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir 

şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı 

yüzlerine kapatacak oldu, yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi, 

cenazeyi  

nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Kadıncağız her şeyi anlattı, can 

kulağıyla dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor bir 

yandan aralarında konuşuyorlardı: Bu çoban bir evliyaydı herhalde, belki de 

Hızır'dı, aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi. Tarif edilen yere 

geldiklerinde çoban koyunlarını otlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı, 

hayırdır inşallah, dedi. Oturdular, onlara süt ikram etti, konuşmaya başladılar. 

Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı, cenazeyi nasıl  

defnettiklerini anlattı. 

 

-Ben garip bir kulum, dedi; cenazeyi defnettik, başucunda durup  

bir dua ettim sadece, hepsi bu... Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular,  

çoban da söyledi:  

 

-ALLAH'IM, ben dağda koyunlarımı otlatırken kulların gelirler  

yanıma, selam verirler. Senin selamın ile gelen senin misafirindir der,  

ağırlarım. Süt ikram eder, azığımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir  

yolluyorum, onu da sen ağırla 
 

 

 

Fethin görünmez mimarı Akşemseddin Hazretleri 

 

 

Akşemseddin; Hazret-i Ebûbekir’in evladından, Şihâbüddin Sühreverdi’nin torunudur. 

Babası Şeyh Hamza (Kurtboğan adıyla meşhurdur) âlim biridir ve oğlunu mükemmel 

yetiştirir. Mübarek, dudak uçuklatacak kadar zekidir. Hızlı ilerler ve genç yaşta 

müderris olur. Osmancık medreselerinde talebe okutur. Evet yörede hatırı sayılır bir 

âlimdir, ancak işin hâkikatına varmak ister. Bunun tek yolu vardır “ledün ilminde 

mütehassıs bir velinin” huzurunda diz çökmek. 

 

Arar, sorar, istihareye yatar. Zihninde iki isim berraklaşır. Bunlardan bir tanesi 

Hâlep’te ki Zeynüddin Hafi Hazretleridir. Diğeri Ankara’daki Hacı Bayram-ı Veli. 



Akşemseddin yakından başlar. Önce Ankara’ya gider. Ancak Hacı Bayram Hazretlerini 

kapı kapı teberrû toplarken görür ve yıkılır. Nedenini, niçinini sormaz bile, oracıktan 

döner, yürür Hâlep’e. Ancak yolda gördüğü rüyalarda, nasibinin Hacı Bayram elinden 

olduğu işaret edilir. Hatta zincirlerle çekilir ki, uyandığında izi vardır boynunda. 

Şaşkınlık ve pişmanlık içinde Ankara’ya döner. Yüce veliyi orak tırpan çalışırken bulur. 

Mübârek garibin birine yardım eder ki kan ter içindedir. Akşemseddin bin pişmandır, 

boyun büker... Ve kavuşur affa. 

 

Hacı Bayram Hazretleri bu mütevazı talebesini çok sever, O'na hususi bir ihtimam 

gösterir. Akşemseddin ayrıca iyi bir hekimdir de. Pastör’den asırlar evvel hastalığa 

sebep olan mikropları ve karantinanın mantığını anlatır. Hatta o yıllarda “seretan” 

adıyla bilinen kanseri teşhis eder. 

 

İstanbul’un kuşatıldığı günlerde Fatih Anadolu’daki âlimleri ordugâha davet eder. 

Hepsi mükemmel insanlardır, ancak Akşemseddin’le aralarında anlatılmaz bir 

muhabbet başlar. Nedendir bilinmez bu akça pakça veliyi görünce içi rahatlar. Tabiri 

caizse kanı kaynar. 

 

İstanbul gibi bir şehri almak kolay değildir. Dev surlar, haçlı yardımları, derin 

hendekler, aşılmaz zincirler, Rum ateşi denen bela ve güçlü düşman. Bunlar bilinen 

şeylerdir ve Fatih herbirine tedbir düşünür. 

 

YEMEĞİ İÇMEYİ UNUTUR 

Ancak, bazı komutanlar (ki bir çoğu baba emanetidir) zafere inanmazlar. Açıktan açığa 

“Bu devletin askerine, akçesine yazık değil mi canım?” derler, “Maceranın sırası mı 

şimdi?” 

 

Genç sultanı Bizansla boğuşmak değil, yanındakilerle uğraşmak yorar. Yemeyi içmeyi 

unutur, uykuyu dağıtır. Kendini fena yıpratır. Geceler boyu ağlar ki yastığı hiç 

kurumaz. Muhasara başlayalı 50 gün geçer, lâkin gözle görülür bir ilerleme yoktur . 

Rumlar yıkılan surları anında yapar, o acaib ateşleri ile zemini değil, suyu bile yakarlar. 

Fidan gibi yiğitler ardarda düşerler toprağa. Sultan Mehmed kalabalıklar içinde 

yalnızdır. Hatta zaman zaman kuşatmayı kaldırmayı düşünür. 

 

Akşemseddin hazretleri onun zihninden geçenleri okur. “Sakın ha!” der, “Asla 

vazgeçme!” Zira o, müjdeyi Hızır Aleyhisselam’dan alır. Zaferden zerre kadar şüphesi 

yoktur. Şehir düşünce, Fatih derin bir nefes alır, büyük güç ve itibar kazanır. Genç 

sultanın şimdi tek arzusu vardır. Mihmandârı Resulullah Hâlid bin Zeyd’in kutlu 

kabrini bulmak. 

 

Akşemseddin Hazretleri kuşatmanın sürdüğü sıralarda türbenin bulunduğu noktaya bir 

nur indiğini görür. Fatih’i o mahalle götürür. Kısa bir murakabenin ardından iki çınar 

dalını toprağa diker ve kendinden emin bir ifadeyle. “Büyük sahabe bunların arasında 

yatıyor!” der. Ancak etraftan “ne malum?” diyenler olur. Hatta birileri padişaha akıl 

öğretirler. “Bu dalları başka bir yere diktir bakalım” derler, “ihtiyar molla 

farkedebilecek mi?” Fatih denileni yapar, hatta ilk işaret edilen yer kaybolmasın diye 

mührünü gömdürür. Ama Akşemseddin dallara bakmaz bile, ertesi gün milimi milimine 

ilk gösterdiği noktaya yönelir. Hatta bir ara durur “Sultanımızın mührü” der, “Ne 

arıyor orada?” 

 



Büyük veli bakar, bu mevzu çok tartışılacak, şüpheye mahal bırakmaz. “Kazın!” 

buyururlar. Toprağın bir kulaç altından yeşil somaki bir taş çıkar. Üstünde kûfi 

harflerle “Hâzâ kabri Halid bin Zeyd” yazılıdır. Kalabalık bir hoş olur. Derhal türbe ve 

mescid hazırlıklarına girişirler. 

 

KAÇIŞ 

Günler geçer, Fatih, Akşemseddin Hazretleri’ne sıkça gelip gitmeye başlar. Öyle ki 

devlet işleri oyuncak gelir gözüne. Sarayı, otağı bırakıp döşeği tekkeye sermeye 

niyetlenir. Nitekim bir gün “N’olur” der, “Beni de dervişleriniz arasına alın”. 

 

Akşemseddin, hani Fatih’e baba muamelesi yapan o gül yüzlü muallim birden ciddileşir, 

celalli bir edayla “Hayır!” der, “Osmanoğullarının dervişe değil, sultana ihtiyacı var!” 

Ama Sultan Mehmed’i iyi tanır. Yine gelecek, hem bu kez ısrar edecektir. Buna fırsat 

vermez. Pılısını pırtısını toplamadan uzaklaşır İstanbul’dan. O yıllarda kuş uçmaz, 

kervan geçmez bir kuytu olan Taraklı’ya çekilir, sonra Göynük civarlarına yerleşir, 

kendi halinde talebe yetiştirir. Ama duaları Fatih’le birliktedir. 

 

Göçemedin gitti yani... 

Akşemseddin Hazretleri birgün oğlunu (4 yaşındaki Hamdi Çelebi) dizine oturtur. 

Minik yavru bülbül gibi Kur’an okur. Mübârek bir ara hanımına döner. “Biliyor 

musun?” der, “Aslında dünyanın mihneti, zahmeti çekilmez ama şuncağızın yetim 

kalmasına dayanamam. Yoksa çoktaaan göçerdim!” Hanımı omuz silker. “Amaaan 

efendi” der, “sen de göçemedin gitti yani.” Mübarek “İyi öyleyse!” deyip kalkar. 

Göynüklülerle helalleşir ve mescide çekilir. Talebelerine “okuyun” buyururlar. Bir ara 

gözleri kapanır, yüzü aydınlanır. Kolları yana düşer ve berrak bir tebessüm oturur 

dudaklarına. Müridleri eve koşarlar “Başınız sağolsun.” derler, “Efendi göçtü!” 

  

 

                                                           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)  

 

 

AHSENUL KASAS 

  

Sana bu Kur'ân'ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. 

Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.”[1] 

Kıssaların en güzeli..başlangıcından bitişine kadar ibretlerle dolu bir hayat..düşüşten 

çıkışa doğru yükselen bir hayat… 
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            Peygamberlerin hayatı değerlendirmelerinde Yusuf ve Davud peygamberlerin 

peygamberlik nazarları ve değerlendirmeleri… 

  

Yusuf suresi.” 23/25- Evinde bulunduğu kadın onu kendine çağırdı, kapıları sıkı 

sıkı kapadı ve “gelsene” dedi. Yûsuf: “Maazallah! Doğrusu senin kocan benim 

efendimdir, bana iyi baktı. Şurası bir gerçektir ki, (iyiliğe karşılık kötülük yapan) 

zalimler asla iflah olamazlar.” 

  

Tefsir: 

Züleyha’ın Yusuf hakkındaki tek taraflı aşkı doruğa ulaştı. Öyle bir seviyeye geldi ki, 

artık bunu gizleyemedi. Kaç kere, nefsini Yusuf’a arz etti ve o da buna hiç cevap 

vermedi. Ne zaman ki Züleyha’nın takati kesildi ise bu sıra hile yolunu denemeye 

başladı. Güzel elbiselerini giyip, ziynetlerini takarak böyle halde iken, Yusuf’u evde 

yalnız olarak huzuruna getirtti. Yusuf da: “Allah’ım sen bana yardım et, bu fitneden 

kurtar” deyip şaştı kaldı. Züleyha ise maksadını ona anlattı. Sonunda kapıları kapadı, 

nitekim ayet de buna işaret etmektedir. 

24/26- Zeliha kendi düşünce ve tasavvuruna göre harekete geçti, Yusuf da onu bu işten 

vazgeçirmek için üzülüp harekete geçti.İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece 

engelledik. Çünkü o, bizim ihlas kesilmiş kullarımızdandır. 

  

Tefsir: 

Züleyha, Yusuf’dan (as), beklediğini bulamayınca, onu elde etmek için başka cilveli 

yollara baş vurdu.. Züleyha Yusuf (as)’a: 

— Yusuf, ne güzel yüzün var, 

— Allah, bu yüzü, anne rahmi gibi, murdar bir yerde yaratmış ve sonrada kabre sokup 

toprak edecek.. 

— Ey Yusuf! Ne güzel saçların var.. 

— Kabirde hepsi dökülecek. 

— Ne güzel kokular sürümüşsün. Ne güzel kokuyorsun. 

— Şayet, öldükten üç gün sonra kabrimde benim bu cesedimin nasıl koktuğunu 

görseydin böyle demezdin. 

— Ey Yusuf! Ne güzel gözlerin var. 



— Şimdi bunlarla kâinatta Rabbimin birliğine delalet eden delillere bakıyorum, fakat 

ölünce onlar da toprağa akacaklar..  

— Ey Yusuf! Ne olur, o gözlerin yukarı kaldır da bana bir nazar eyle. 

— Korkarım, dünyada ömrümün sonlarında bu yüzden gözlerim kör olur. 

— Ey Yusuf! Neden benden uzak duruyorsun? 

— Allah’a (cc) daha yakın olmak için senden uzak duruyorum. 

— Ey Yusuf! Elbiseni çıkar, gel benimle rahat bir uyku uyu. 

— Ne rahat uyku ne başka şey, beni Allah’tan saklayamaz. 

— İpekten döşek serilmiş seni bekler.. gel benim gönlümü hoş eyle.. 

— O vakit benim cennette olan hakkım elimden gider. 

— Ey Yusuf! Beni kızdırmak mı istiyorsun? 

— Senin kızmana karşılık Rabbimin rızasını kazanıyorum. 

— Ey Yusuf! Sen benim kölemsin. Ben seni paramla satın aldım.. 

— Bana günah kazandırmak için mi satın aldın? 

— Ey Yusuf! Keşke ben seni görüp tanımasaydım. 

— Bu, benim kardeşlerimin suçudur; beni sattılar, ben de bu diyara düştüm. 

— Ey Yusuf! Bir elin getir de şu sineme koy bari rahat etsin. 

— Benim, cehennemde yanmaya hiç de niyetim yoktur. 

— Ey Yusuf! Ben seni aldım ki, kendime eş edineyim. 

— Ben başka kimsenin arazisinde nasıl ziraat edine bilirim? 

— Sana azap etmeleri için cellatların eline veririm; bana yar olmamakla benim 

bedenimi erittiğin gibi, onlar da senin bedenini eritirler. 

— Rabbim benden razı olduktan sonra, sizin vereceğiniz azaptan bana hiç bir ayıp 

yoktur. 

— Ey Yusuf! Hâlâ benden uzak durmanın sebebi nedir? 

— İki haktan dolayı: Birincisi, Rabbimin hakkı; çünkü bana böyle emretmiştir. İkincisi 

ise, efendim Kıtfîr’in hakkı, ona hıyanet edemem. 



— Ağanın hakkına gelince altın kâseye zehir katar ona içiririm, böylece ölür; Rabbin 

hakkına gelince; benim çok malım vardır, senin günahına karşılık fakirlere sadaka 

veririm, o vakit Allah seni bağışlar. 

— Benim Rabbim rüşvet kabul etmez! 

Bu konuşmalardan sonra Züleyha çok kızdı. Elini attı ki Yusuf’u tutsun. Yusuf kapıya 

doğru kaçtı. Züleyha, Yusuf’un gömleğini arkadan yakalayıp parçaladı. Tam bu 

durumda iken kapıda Kıtfîr ile karşı karşıya geldiler. O, bu hali görünce çok şaştı. 

Nitekim anlatılıyor: 

25/27- İkisi de (Yusuf, kurtulmak için, Züleyha da yakalamak için) kapıya koştular. 

Kadın, onun gömleğini arkadan yırttı. (Bu haldeyken) kapının yanında onun kocasına 

rastladılar. (Züleyha, kendinin haklı, Yusuf’un da haksız olduğunu anlatmak için hileye 

başladı:) Dedi ki: Senin ayaline zina etmeye kalkışanın cezası ya zindana salmak ya da 

can yakıcı bir azap vermekten başka olamaz! 

26/28- (Yusuf, kendini töhmette bırakan bu olay karşısında) dedi ki: “(kadının) kendisi 

benden yararlanmak istedi.” (Kıtfîr, bu duruma şaşınca olayı temize çıkarmak için) 

kadının yakınlarından biri de şahitlik etti: “Eğer (Yusuf’un) gömleği önden yırtılmış ise 

kadın doğru söylemiştir, o zaman (Yusuf) yalancılardan olabilir. 

27/29- Yok eğer (Yusuf’un) gömleği arkadan yırtılmış o kadın yalan söylemiştir, (Yusuf) 

doğrudur.” 

28/30- (Bu şahidin sözlerinden sonra Kıtfîr) gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu 

görünce (kadının suçlu olduğunu anladı ve) dedi ki: “Bu iş, kesinkes siz  kadınların 

tuzağıdır. Gerçekten sizin hileniz, yüksek derecede (kalplere müessir olur)”. [Kıtfîr, 

yüzünü Yusuf (as)’ın tarafına çevirip bu olayın burada kapanmasını istedi nitekim:] 

29/31- “Yusuf, sakın sen bundan bahsetme! (Züleyha’ya dönüp:) Sen de günahında 

dolayı tövbe et. Çünkü sen günahkârlardan oldun. (Hıyanet edip Yusuf’a iftira attın.).” 

[Hayret! Kıtfîr’in gayretine....] 

30/32- Şehirde nice kadınlar (bu olayı yayıp) dediler ki: “Aziz’in karısı, delikanlısının 

nefsinden  murat almak istemiş; Yusuf’a olan aşkı onun kalbini delmiş! Biz onu apaçı 

bir dalalet içinde görüyoruz. (Beyini bırakmış da, kölesiyle aşkbazlığa girişmiş..) 

  

Tefsir: 

Bu hadiseyi şehirde yayan şu beş kadının olduğu söylenir: Padişahın sucusu, perdedârı, 

yemekçisi, imrahorun hanımı ve hapishane reisinin hanımı.  Züleyha, bu kadınların 

kendisini ayıpladığını duyunca, Yusuf’un (as)’ın, dayanılmaz güzelliğini onlara da 

gösterip, bundan dolayı kendisini kınamalarının yersiz olduğunu onlara anlatmak istedi. 

Onun için bu kadınları evine davet etti: 

31/33- Kadın onların dedikodusunu duyunca, onlara (Mısır’ın ileri gelenlerinin 

hanımlarına) davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine bir 



bıçak verdi. (Onlar meyvelerini yerken, Züleyha da, Yusuf’u güzel elbiseler giydirerek 

onlara hizmet için) “çık karşılarına” dedi. Kadınlar, görür görmez, kendilerinden 

geçtiler, şaşırıp bıçakları ellerine sapladılar. Dediler ki: Hâşâ (Allah, böyle bir insan 

yaratmaktan aciz değil) ama bu da bir beşer değil! Olsa olsa (Allah katında) ikrama 

mazhar bir melektir. (İnsan oğlundan böyle biri olası değildir.). 

32/34- (Züleyha, kadınların kınamasından dolayı diyeceği sözün tam vaktini bulmuştu:) 

Dedi ki: “İşte, bu gördüğünüz, aşkımdan dolayı beni kınadığınız (delikanlı)dır. 

Gerçekten ben bunun nefsinden yararlanmak istedim. Fakat o, (benden kedi nefsini) son 

derece korudu. (Sizin huzurunuzda ona diyorum, siz de  şahit olun) eğer ona emrettiğim 

şeyi yerine getirmezse elbette zindana salınacaktır ve (orada ona) azap edilecek hakarete 

maruz kalanlardan olacaktır. [Sonra Züleyha orada bulunan kadınlara dedi ki, buna 

bir nasihat edin. O toplantıda bulunan kadınların hepsi Yusuf (as)’a dediler ki: Yazık 

sana, neden efendinin sözünü dinlemiyorsun. Nerede ise seni hapse atacaklar. Hatta bu 

kadınlar bile Yusuf (as)’ı kenara   çekip ondan yararlanmak istediler. Yusuf (as)’ın  

takati kesilip Allah’a teveccüh etti:] 

33/35- Dedi ki: “Ey benim Rabbim! Zindan bana, bunların  beni davet ettiği şeyden 

daha hayırlıdır. Eğer sen, bu kadınların şerrini benden uzak tutmazsan, ben onların 

tuzağına düşerim ve cahillik edenlerden olurum. 

34/36- Yusuf’un Rabbi Allah, onun duasını kabul etti de, ondan kadınların 

tuzaklarını/şerlerini bertaraf etti. (Böylece kadınların şerrinden selamete çıktı.). 

Hakikat Allah, (kendine sığınanların dualarını) işitip, (işlerini de ıslah etmeyi) iyi 

bilendir. 

  

Tefsir: 

Züleyha, Hz. Yusuf (as)’dan ümidi kesince, onu zindana atmaya karar verdi ki, belki 

kendisine tabi olur. Kıtfîr’in emri hep Züleyha’ya bağlı idi. O ne derse onu yerine 

getirirdi. Bu yüzden Hz. Yusuf’un (as), hiçbir kusuru olamadığını bilerek yine de onu 

hapse atmaya karar verdi. Daha önce geçen ayetlerde anlatıldığı gibi, kadının 

yakınlarından olan bir şahidin, Yusuf’un haklı olduğuna yaptığı şahitliği de göz ardı 

etti. Hemen hapsetti: 

35/37-  Bu kadar delili görmelerine rağmen, (Kıtfîr ve onun ehlinin) Yusuf’u belirli bir 

süreye kadar zindana atacakları ortaya çıktı. (Bununla Züleyha’nın haklı güya haklı 

olduğu imajını vermeye çalışıyorlardı.).” 

  

  

****Enbiya.” 78/78- Davud ve Süleyman’ı da (an). Hani onlar ekin hakkında hüküm 

veriyorlardı: Bir kavmin koyun sürüsü, geceleyin (ekin tarlasını) otlamıştı. Biz onların 

(ne çeşit) hüküm verdiklerine şahit idik. 

  



Tefsir: 

Bir kimse Davud (as)’ın huzuruna çıkıp şikâyette bulundu: Filan kimsenin koyunları 

gece vakti benim ekinime girdi ve hepsini yiyip zayi etti. Koyun sahipleri de orada 

bulundu. Davud (as), koyunların,  zarar verdikleri kimseye verilmesi ile hükmü karara 

bağladı. Süleyman (as) ise daha on bir yaşında idi ve o da o mecliste bulundu. Babasına:  

— Bu hükmü değiştirip, her iki tarafı yeniden mülahaza buyursanız.. 

— Öyle ise bu konuda siz hüküm verin. 

— Görüşüme göre; ekin, koyun sahibinde kalsın, onların sütünden ve yavrularından 

istifade etsin. Zarar gören ekin ise koyunların sahibine verilsin, o da zayi olan 

kısımlarını ıslah etsin önceki haline ulaştırsın. Sonunda, tekrar herkese kendi malları, 

yani ekin, ekin sahibine; koyunlar da kendi sahiplerine verilsin. 

Davud (as) bu hükmü tasdik etti. Gelen ayette bu konu haber veriliyor: 

79/79- Biz onu(n hükmünü) hemen Süleyman’a ilham etmiştik; (sakın yanlış 

anlaşılmasın; her ikisinin hükmü de doğru idi, fakat, Süleyman’ın hükmü ise daha 

tercih edilir şekildeydi.) Biz onların her birine de hüküm ve ilim vermiştik. [Davud 

(as)’a verilen ilim ve hikmet şunlardır:] Kuşları ve tespih eden dağları da Davud’un 

hizmetine verdik. (Bunların yapılması size hayret verici gelebilir, ama) biz (bunları) 

yaparız. 

  

 

  

 

[1] Yusuf.3. 

 

 

ADALET  

 

İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkümleri serbest bırakmıştı. Fakat 

bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı 

çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında 

ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten 

çıkmamaya yemin etmişlerdi.  

Durum Hazreti Fatih'e bildirildi. O, asker göndererek, papazları huzuruna davet etti. 

Papazlar hapisten niçin çıkmak istemediklerini Hazreti Fatih'e de anlattılar. Fatih o 

dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti:  

- Sizlere şöyle bir teklifim var: Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi 

geziniz, müslüman hakimlerin ve müslüman halkımın davalarını dinleyiniz. Bizde de 
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sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz, hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de 

evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hâlâ küsmekte haklı olduğunu isbat ediniz.  

Hazreti Fatih'in bu teklifi papazlar için çok cazip gelmişti. Hemen Padişahtan aldıkları 

tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa idi... 

Bursa'da şöyle bir hadiseyle karşılaştılar:  

Bir Müslüman bir yahudiden bir at satın almış, fakat hiçbir kusuru yok diye satılan at 

hasta imiş. Müslümanın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmış. 

Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş, sabah olunca da erkenden atını alıp 

kadının yolunu tutmuş. Fakat olacak ya, o saatte de kadı henüz dairesine gelmemiş 

olduğundan bir müddet bekledikten sonra adam kadının gelmeyeceğine hükmederek 

atını alıp ahırına götürmüş. Atını alıp götürmüş ama at da o gece ölmüş.  

Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan müslümanı çağırtıp meseleyi şu şekilde 

halletmiş:  

- Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsa idim, sağlam diye satılan atı sahibine iade 

eder, paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunamadığımdan hadisenin 

bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum, atın ölümünden doğan zararı benim 

ödemem lazım, deyip atın parasını müslümana vermiş.  

Papazlar islam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar ve 

hiç zorlanmadan bir kimsenin kendi cebinden mal tazmin etmesi karşısında hayret 

etmişler.  

Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik'e uğramış. Papazlar orada şöyle bir mahkeme 

ile karşılaşmışlar:  

Bir müslüman diğer bir müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı 

sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra 

ağzına kadar dolu bir küp altın takılmaz mı? Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu 

altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür müslümana götürüp teslim etmek ister;  

- Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde 

bu kadar altın olduğunu bilseydin herhalde bu fiata bana satmazdın. Al şu altınlarını, 

der.  

Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle söyler:  

- Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi, taşı ile toprağı ile 

beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğimden, içinden çıkan 

altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir dilediğini yap, der. Tarlayı 

alanla satan anlaşamayınca mesele kadıya, yani mahkemeye intikal eder. Her iki taraf 

iddialarını kadının huzurunda da tekrarlarlar.  

Kadı, her iki şahsada çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de 

oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak altını cehiz olarak verir.  

Papazlar daha fazla gezmelerinin lüzumsuz olduğunu anlayıp doğru İstanbul'a Hazreti 

Fatih'in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler:  

- Bizler artık inandık ki, bu kadar adalet ve biribirinin hakkına saygı ancak İslam 

dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük 

yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik, sizin idarenizde hiç 

kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz, derler. (1) 

 

Kaynak:  

1) Büyük Dini Hkayeler, İbrahim Sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayınevi 

  

Adalet Ve Tevazu  



 

Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında 

kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı 

işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları 

yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. 

Halife, birden fazla gömleği olmayan, varlıksız biriydi.  

Yakınlarından birisi Ömer b. Abdülaziz'e bir elma hediye göndermişti. O da elmayı 

biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren görevliye şöyle 

dedi:  

- Ona de ki, elma yerini bulmuştur.  

Fakat görevli itiraz edecek oldu:  

- Ey müminlerin başkanı! Rasulullah Aleyhisselâm hediye kabul ederdi. Bu elmayı 

gönderen de senin yakınlarındandır.  

Halife cevap verdi:  

- Evet ama, Rasulullah s.a.v.'e verilen hediye idi. Bize gelince, bize verilen hediyeler 

rüşvet olur.  

Valilerin maaşlarını çok bol verirdi. Sebebini şöyle açıklardı:  

- Valiler para sıkıntısı çekmezler, bütün ihtiyaçları karşılanırsa, kendilerini halkın 

işlerine vakfederler.  

Bir gece halifenin yanında bir misafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenmişti. Misafir dedi ki:  

- Hizmetçiyi uyandıralım da kandilin yağını koyuversin.  

- Hayır, bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı işi yaptırmak istemem.  

- Öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım.  

- Olmaz, misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz.  

Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi:  

- Ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim; gelip oturdum, yine aynı Ömer'im.  

İki buçuk yıllık halifelik döneminde İslâm aleminde adaleti hakim kılmıştı. Büyük 

dedesi Hz. Ömer r.a. gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu 

çekemeyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlenmişti. 

Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde, Ömer b. Abdülaziz, paraları adamdan alarak devlet 

hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakmış, öldürülmekten kurtulması için de 

kaçmasını söylemişti. 

  

Ağızdaki Taşın Hikmeti  

 

Birgün hazret-i Ebû Bekr 'r.a.', hazret-i Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem Nebiyyi 

muhterem ve habîb-i mükerremin 's.a.v.' huzûr-ı şerîflerinde, se'âdetle otururlarken; 

Bir bedbaht kötü huylu kimse; bir edebsizlik edip, Ebû Bekre dil uzatıp, yakışıksız 

sözler söyledi. Hazret-i Server-i kâinât; o edebsiz, Ebû Bekre edebsizlik etdikce; birşey 

söylemez, ba'zan da tebessüm eder idi. Hazret-i Ebû Bekr; o bedbaht ve edebsizin 

edebsizliği haddi aşınca; zarûrî olarak gadaba gelip, birkaç söz söyleyince; hazret-i 

Fahr-i kâinât, se'âdetle ve devletle yerinden kalkıp, gitdi. Hazret-i Ebû Bekr 

'radıyallahü teâlâ anh' Sultân-ı Enbiyânın ardına düşüp, yetişdi ve dedi ki:  

 

- Yâ Resûlallah! Niçin, bir hayâsız, edebsizlik edip, gönül incitirken, susu, birşey 



söylemediniz. Şimdi, ben ona söyleyince, kalkıp, gitdiniz; sebebi nedir.  

 

Hazret-i Fahr-i kevneyn ve Resûl-i sakaleyn 's.a.v.' buyurdu ki:  

 

- Yâ Sıddîk! O hayâsız ve bedbaht sana dil uzatmağa başladığı zemân, Allahü teâlâ bir 

melek gönderdi ki, o kimseyi karşılayıp, kovacak idi. Sen, hemen gadaba geldin; 

söylemeğe başladın. O melek gidip, yerine iblîs geldi. İblîs-i la'înin olduğu yerde, ben 

durmam.  

 

Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk 'r.a.' ondan sonra, vaktli vaktsiz söz söylememek için, 

mubârek ağzına bir taş koyar idi. Ne zemân söz söylemek lâzım gelse, evvelâ fikr ederdi. 

Bir söz söyliyeceği zemân, o sözü kendi kendine nice zemân düşünür, tefekkürden sonra, 

mubârek ağzından o taş parçasını çıkarıp, ne söz söyliyecek ise söyler idi. Sonra o taş 

parçasını mubârek ağzına alıp, tesbîh ve tehlîl ile meşgûl olurdu. Kimseye, hayrdan ve 

şerden dünyâ kelâmı söylemez, eğer kat'î lâzım ise ve çok efdal ise, söylerdi. Yoksa, 

gecede ve gündüzde tesbîh ve tehlîl ile meşgûl idi.  

Kaynak:  

Menakıb-i Çihar Yar-i Güzin 

 

Ahde Vefa 

 

Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler, derlerki  

-Eyhalife bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü ne gerekiyorsa lütfenyerine 

getirin.  

Bu söz üzerine Hz.Ömer suçlanan gence dönerek: 

-Söyledikleridoğrumu diye sorar. 

Suçlanan genç derki evet doğru bu söz üzerine Hz Ömer: 

-Anlat bakalım nasıl oldu diye sorar. 

Bunun üzerine genç anlatmayabaşlar,derki : 

-Ben bulunduğum kasaba hali vakti yerinde olan bir insanımailemle beraber gezmeye 

çıktık kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Hayvanlarımın arasında bir 

güzel atım varki dönenbir defa daha bakıyor hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların 

bahçesindenmeyva koparmasına engel olamadım, arkadaşların babası içerden hışımla 

çıktıatıma bir taş attı atım oracıkta öldü, nefsime bu durum ağır geldi, ben de birtaş 

attım babası öldü, kaçmak istedim, fakat arkadşlar beni yakaladı,durumbundan 

ibaret,dedi. 

Bu söz üzerine Hz Ömer söyleyecek bir şey yok bu suçun cezası idam,madem suçunu da 

kabul ettin... 

Bu sözden sonra delikanlı söz alarak: 

-Efendim birözrüm var, ben memleketinde zengin bir insanımbabam rahmetli olmadan 

bana epey bir altın bıraktı, gelirken kardeşim küçükolduğu için saklamak zorunda 

kaldım şimdi siz bu cezayı ifnaz edersenizyetimin hakkını zayi ettğiniz için Allah 

indin'de sorumlu olursunuz, bana üçgün izin veriseniz ben emaneti kardeşime teslim 

eder gelirim, bu üç güniçin de yerime birini bulurum der. 

Hz Ömer dayanamaz derki: 

-Bu topluluğayabancı birisin, senin yerine kim kalırki? der,  

Sözün burasında genç adamortama bir göz atar derki,  

-Bu zat benim yerime kalır, o zat Hz peygamber (s.a.v)efendimizin en iyi 

arkadaşlarından, daha yaşarken cennetle müjdelen Amr ibniAsr' dan başkası değildir. 

Hz Ömer Amr 'a dönerek  



-Ey amr delikanlıyı duydun, der. 

O yüce sahabi: 

-Evet, ben kefili, der ve genç adam serbest bırakılır.  

 

Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur,Medinenin 

ileri gelenleri Hz Ömere çıkarak gencin gelmeyeceğini, dolayısıylaAmr ibni Asr'a 

verilecek idamın yerine, maktülün diyetinin verilmesini teklifederler, fakat gençler razı 

olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz, derler. 

Hz Ömer kendinden beklenen cevabı verir, derki,  

-Bu kefil babam olsafarketmez, cezayı infaz ederim.  

Hz Amr ibni Asr ise tam bir teslimiyetiçerisinde derki, 

-Biz de sözümüzün arkasındayız.  

Bu arada kalabalıkta birdalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür. 

Hz Ömer gence dönerek derki,  

-Evladım gelmeme gibi önemli bir fırsatın vardıneden geldin.  

Genç vakurla başını kaldırır ve: 

-Ahde vefasızlık etti demeyesiniz diye geldim, der.  

Hz Ömer başını bu defa çevirir ve Amr ibni Asr'a derki,  

-Ey amr sen bu delikanlıyıtanımıyorsun nasıl oldu da onun yerine kefil oldun? 

Amr ibni Asr : 

-Bu kadarinsanın içerisinden beni seçti, insanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim der. 

Sıra gençlere gelir derlerki,  

-Biz bu davadan vazgeçiyoruz, bu sözün üzerine Hz Ömer : 

-Ne oldu biraz evvel babamızın kanı yerde kalmasın diyordunuz ne oldu da 

vazgeçiyorsunuz?  

Gençlerin cevabı dehşetlidir : 

- Merhametsiz insan kalmadı deneyesiniz diye. 

  

  

Ahsen-ül Kasas  

 

Başlıkta okuduğumuz terkip, 'Kıssaların en güzeli' demektir. Bu tâbir, Kur'ân-ı 

Kerim'de, Hz. Yûsuf aleyhisselâmın kıssası için kullanılmıştır. Bu kıssayı, ya bir 

tefsirden, veya onunla alâkalı bir kitaptan okumanızı tavsiye ederiz.  

Bildiğimiz sebeplerle Kenan diyarından Mısır'a getirilen Hz. Yûsuf, Yâkup 

aleyhisselâmın oğludur. Dedesi Hz. İshak, büyük dedesi de Hz. İbrâhim'dir. Hepsi de 

şirke karşı tevhîdi, küfre karşı îmânı tebliğ etmiş, Allâh'ın nûrunu kalplere nakşetmek 

için mücâdele etmişlerdir.  

Böylesine muazzez, mukaddes ve müberrâ bir nesilden gelen Hz. Yûsuf, aristokrat bir 

hayat içinde yüzen Mısır saraylarında; hayâ, edep ve terbiye âbidesi olarak insanlara 

örnek olmuş, aslâ gayr-i meşrû tekliflere iltifat etmemişti. Hatta ahlâksızca yapılan îmâ 

ve baskılara karşı Cenâb-ı Hakka, bunlardan kurtarması için yalvarıp, 'Zindan, 

bunların beni dâvet ettiği şeyden iyidir Rabbim, dedi.' (S. Yûsuf, 33)  

Sonra, Aziz ve arkadaşları, Hz. Yûsuf (a.s.)'un mâsûmiyetini isbat eden bütün o kat'î 

delilleri görmelerine rağmen, halkın dedi-kodusunu kesmek için onu zindana attılar. 



Hatta onunla beraber, biri hükümdârın sâkîsi, diğeri de ekmekçisi olmak üzere iki 

delikanlı daha hapse atıldı. Onlar, hükümdarı zehirlemeye teşebbüs etmek suçuyla 

itham olunuyorlardı.  

Bunlardan biri,  

- Ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkıyor gördüm, dedi.  

Öbürü ise;  

- Ben de rüyamda kendimi başımda ekmek götürüyor, kuşlar da gagalayıp yiyor 

gördüm, dedi. Bize bunların tâbirini haber ver; çünkü biz seni, iyilik edenlerden 

görüyoruz, dediler.  

Dahhak rahımehullah hazretlerine;  

- Yûsuf aleyhisselâmın iyiliği ne idi? diye sorulduğunda, şöyle cevap verdi:  

- O, dâima iyiliği tercih eder, bütün hâl ve hareketlerinde güzel ahlâkını gösterirdi: 

Zindandaki hastaları ziyaret eder, mahzunlara dost ve arkadaş olup onları tesellî eder, 

yeri dar olanlara genişlik sağlar, muhtaç olanlara yardım toplayıp verirdi.  

 

Yûsuf aleyhisselâm delikanlılara dedi ki:  

- Size rüyanızda rızık olarak yiyecek bir şey gelecek oldu mu, ben muhakkak onun ne 

olduğunu, daha size gelmezden evvel rüyanızı tâbir eder, haber veririm.  

Dikkat edilirse, Yûsuf aleyhisselâm onları, kendisine sorulanlara cevap vermezden 

evvel, tevhîde dâvet ve doğru yola irşad etmek istiyor. Bu dâvet ve tâbirinde 

doğruluğuna delâlet etmek üzere de, gaybden haber verme mûcizesini anlatıyor. Zira 

bütün peygamberlerin, peygamber olduklarını isbat için mûcize göstermeleri gerekir.  

Yûsuf aleyhisselâm konuşmasına devam ederek şöyle diyor:  

- Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben, Allâh'a inanmayan, âhireti de 

inkâr eden bir kavmin dînini terk ettim. Atalarım İbrâhim, İshak ve Yâkub'un dînine 

uydum. Allâh'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bizim için doğru olmaz. Bu tevhid, 

bize ve bütün insanlara Allâh'ın bir lûtfudur; fakat, insanların çoğu buna mukabil 

şükretmezler.  

Ey Benim zindan arkadaşlarım, düşünün bir kere; darma dağınık birçok rabler mi iyi, 

yoksa her şeyi hükmü altında tutan ve kahredici olan bir tek Allah mı?  

Sizin onu bırakıp taptıklarınız, kendinizin ve atalarınızın takmış oldukları kuru, 

mânâsız ve boş isimlerden başkası değildir. Allah, onların gerçekliği hakkında hiçbir 

delil indirmemiş, onlara hiçbir güç vermemiştir. Hüküm, yalnız Allâh'ındır. O, yalnız 

kendisine ibâdet etmenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu 

bilmezler.  

Ey zindan arkadaşlarım, rüyalarınıza gelince; biriniz efendisine şarap içirecek, diğeri 

ise asılıp tepesinden kuşlar yiyecektir. İşte hakkında fetvâ istemekte olduğunuz mes'ele, 

böylece olup bitmiştir.  

Bundan sonra Yûsuf aleyhisselâm, bu iki delikanlıdan, kurtulacağını bildiği kimseye 

yani sâkîye dedi ki:  

-' Beni efendinin yanında an, benden bahset.  

Fakat şeytan, efendisine onu anlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yûsuf aleyhisselâm, daha 

nice yıllar zindanda kaldı. (S. Yûsuf, 35-42)  

Yani Hz. Yûsuf, Allah'tan başkasından yardım istediği için, beş yıllık mahpusluktan 

sonra, yedi yıl daha hapiste kaldı. Zira böyle bir istek ümmetten herhangi bir fert için 

gayet normal olmakla birlikte, bir peygamber için münasip değildi.  

Onun zindanda kaldığı 12 sene âyet-i kerimedeki 'üzkürnî ınde rabbik' kavl-i keriminin 

harflerinin miktarına müsâvidir. Bu 12 adedinde daha başka acâib sırlar da vardır:  

Burçlar, aylar on ikidir. 'Lâ ilâhe illallah' ve 'Muhammedün Resûlüllah'ın asılları da on 

ikişer harftir.  



Kezâ Yâkup aleyhisselâmın oğulları da 12 idi. (Rûhu'l-Beyan)  

Yûsuf aleyhisselâm, Mısır'ın iktisadî bakımdan en kritik bir devresinde yani yedi sene 

süren kıtlık yıllarında hazînenin başına geçmiş ve önceden aldığı tedbirlerle ülkeyi bir 

bâdireden kurtarmıştır.  

Hz. Yûsuf, bu güzel hizmeti yapmayı, bizzat kendisi tercih etmiştir. İlk bakışta, 

peygamberlik makamında bulunan bir zâtın Mısır Hükümdârı'nın emrinde (bugünkü 

tâbirle) Mâliye Bakanlığı yapması garip karşılanabilir; fakat, insanlığa iktisadî yönden 

bir hizmet verirken, kazandığı sevgi-saygı ve hüsn-i zanla en müessir bir şekilde İslâm'ı 

tebliğ, telkin ve tâlim etmesi, kısacası o milleti maddî-mânevî tehlikelerden beraberce 

kurtarması, ibret ve ders alınacak bir husustur.  

Onun içindir ki, Kur'ân-ı Hakîm'de Yûsuf aleyhisselâmın kıssasına, kıssaların en güzeli 

mânâsında, 'Ahsenü'l-Kasas' tâbir edilmiştir.  

  

  

Akşama Kadar Yaşamak  

 

Mekke...  

Yaşlı bir adam ve genç bir delikanlı bir köşede oturup konuşmaktalar. Önlerinde iyi 

giyimli bir adam belirir. Genç olanın önüne bir kese altın koyar.  

Genç:  

- Sağol, paraya ihtiyacım yok.  

- Olsun, ben sana veriyorum, ister sen harca, ister fakirere ver.  

Genç fazla ısrar etmez. Keseyi alır hemen hepsini ihtiyacı olduğunu bildiklerine dağıtır.  

Yaşlı adam aynı akşam genci bir başkasından yardım isterken görür ve sorar:  

- Niçin o bir kese altından kendine ayırmadın?  

Genç:  

-Akşama kadar yaşayacağımı düşünemezdim.  

  

  

Uyan çavuş Tiz Uyan  

 

Birinci Cihan Harbinde Jandarma çavuşluğu yapmış Mürteza Baba İstanbul'un işgal 

hangâmesinde sallandığı yıllarda Rumlar Batı Anadolu köylerinde muzırlık yapmaya 

başlayınca, oralara sevk edilen kuvvetlerin içinde Mürtaza Çavuş'da vamış. 

 

RumIarı geri püskürte püskürte Daya Kadın diye bir yere varmışlar. Hem epey 

yoruldukları için, hem de gece bastırdığı için, orada, Balkan Harbinden kalma 

tabyalarda geceleme durumu hasıl olmuş. Bir nöbetçi dikmişler, diğerleri yatmış. 

 

 



Mürtaza Çavuşda yatmış tabii, derken, bir müddet sonra nöbetçi de uyuklayınca 

Mürtaza Çavuş'a görünmeyen biri:  

 

Uyan Çavuş tiz uyan!  

Atik ol kurnaz davran!  

Hemen kaldır eratı,  

Aha geliyor düşman!  

 

der gibi tekmelemeye başlıyor! Hemen uyanı&shy;yr' tabii, asker tetikte uyur. Sonra 

dikkatlice etraflarına şöyle bir bakıyor ki, Rumlar sürüne sürüne kendilerine doğru 

gelyor! Ayın ondördüymüş o gün, ay ışığında görüyor bunu. Ondan sonra, askerleri 

uyandırarak bir cayırtı koparıyorlar! RumIarın bir kısmı ölü, bir kıs&shy; mı yaralı 

def olup gidiyorlar .. 

 

 

Sabah olunca, gece kendisine görünmeyen bir kimse tarafından tekme atılan yeri 

kazdırınca bir Türk şehidi çıkıyor. Evet! O şehid uyandırmış Mürtaza Çavuşu!  

 

Sübhanallah, Sübhanallah! 

  

  

Bayramlık Urba mı Müslümanlık?  

 

Kastamonu Nasrullah Efendi Camiinin İmamı Osman Efendi merhumun bundan altmış 

sene önceki -1950'lerde yaptığı- bir bayram konuşması... 

Saçı sakalı ağarmış, kırmızı yüzlü, babacan tonton bir insan olan Osman Efendi, çok 

yaşlı ve bacaklarından da rahatsız olduğu için ağır ve minik adımlarla bir kaç saatte 

gelip gidebilirmiş evinden camiye, camiden evine. Bir bayram günü minbere çıktığı 

zaman, bakın neler söylemiş Osman Hoca:  

Memnunuuuun! Memnunuuun!. Memnuuun!.. Neye memnunsun Hoca?  

Neye memnun olacan, cömaata memnunum! Cömaatın çokluğuna memnunum! Başka 

zamanlarda, şu direğin dibinde Amed Ağa, bu direğin dibinde Memed Ağa, o direğin 

dibinde Hasan Ağa, gıvrılır oturur, üç beş gişiyi geçmez cömaat. Emme Bayram oldu 

mu, hepiniz dolarsınız garii Camiye a? 

Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Her zaman buyurun, her zaman bekleriz!  

Gayrı vakıt ne yaparsınız leen? Bayramlık urba mı Müslümanlık? Neye her zaman 

gelmezsiniz?  

Gayrı vakıt ne yapan? Etlekmeği yin, üstüne gayfeyi içen, ondan sonra öyken gabarı, 

Gayaltına giden, tak tak tak gapıyı vurun:  

Kimoooo?  

Herifin!  

Ben de herifin!  

Trank trank dabancala atılır, zabahlara gadar yatılır, sabah olunca doooğru 

mahkemeye!  

Neye? 



Vukuuat vaa!  

Keranada kerlik ettin değil mi, elbet giden goca gafalııııı!  

Her türlü naneyi yin içen, kendinden geçen, ondan sonra da bayram gelince, hayıdı 

yırtık deve gi bi gopuduk gopuduk camiye gelin günaf dökmeye a? 

Ondan sonra da, camiden çıkarken, yanfiri yanfıri Hocaefendi'ye yanaşın, ellerini 

oğuşturun durun gaari: Hocaefendi ... !  

Sööle baalım ne vaaa?  

Günehirniz çok emme, Cenaballah bizi cennetine go mı ki?  

Gak oradan gara donuz, cennette ne işin vaa senin leeen?  

Gayrı vakıtta zabahınan gakan, Madamayı goluna dakan giden.  

Nereye gidiyooon?  

Agubağaya gidiyon!  

Goslak goslak Agubağaya giden: Agubaaaa!  

Buyur beyim, ne iççen?  

Bire!  

- Bire ne ki? Kekremsu bişuy! Haşa huzurdan eşek sidüğü gibu bişuy!... 

Bireler içulur.  

Ondan sonra: Agubaaa! Ne vereez?  

Beş mecidiye beyim!  

Düğümlü keseyi açan, beş mecidiyeyi şrank şrank sayan, sonra da gapıda bi fakıra 

raslayınca, ona:Ih!.. Cıncıh yoh!..  

Hadi ordan gidi poh!  

Nah giren cennete sen! Cennette işin ne senin leeen! 

Emme, yoooooo Hoca, öyle dime gine de sen! Geldiler ya işte gine de, geldiler.  

Kime geldiler?  

Rablanna geldiler, Rablanna! Govma gaari onları sen! La tagnetü min 

rahmetiIlaaah!..Allah'ın rahmetinden umut kesilmeeez! Elâ ine ahsenel kelam 

 

 

Kaynak: Güzel İnsanlar, Mustafa Özdamar 

  

  

Alabilirsen Al  

 

Hacı Bayram-ı Velî'nin doğduğu Zülfadl (Sol-Fasol) köyünden bir genç askere 

çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden 

kalan hâtıra bilezik ve küpleri emânet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir 

çekmeceye koyup, Hacı Bayram-ı Velî'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyâret edip;  

"Yâ hazret-i Hacı Bayram-ı Velî! Beni vatanî vazifemi yapmak için çağırdılar. 

Annemden ve babamdan kalma şu hâtıraları emânet edecek bir kimse bulamadım. Bu 

küçük çekmeceyi zâtı âlinize emânet bırakıyorum. Eğer askerden dönersem, gelir 

alırım. Şâyet dönemezsem, istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz!" diye münâcaat etti.  

Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak ayrıldı. 

Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti ve emânetini almak üzere Hacı Bayram-ı 

Velî'ye geldi. Ziyâretini yapıktan sonra, çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç 



dokunulmamıştı.  

Orada türbeyi bekleyen türbedâra;  

"Bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emânet bırakmıştım. Şimdi alıyorum." 

dedi.  

Türbedâr;  

"Tabi, alabilirsen al. Çünkü ben, bir defâsında bu çekmecenin yerini değiştirmek 

istedim. Fakat bütün uğraşmalarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir 

hikmet olduğunu düşünerek, bir daha elimi bile sürmedim."  

 

Genç, çekmecenin yanına gelip, Hacı Bayram-ı Velî'ye teşekkür etti ve emânetini alarak 

köyüne döndü.  

 

ALAY ETMENİN CEZÂSI 

 

Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi 

huzûr-ı şerîflerine çağırdı. Şam'a gidip gitmediğini sordu. O da;  

"Gitmedim efendim" deyince;  

"Şu tarafa bak bakalım ne göreceksin?" buyurdu.  

İşâret ettiği yöne baktığında, yemyeşil bahçeleriyle, Şam'ın karşısında durduğunu 

hayretle gördü. Şam'ı merakla seyrettiğini gören Gavs-ül-Memdûh; 

"Abdürrahîm! Boşi köyü buradan uzakta mıdır görülebilir mi?" buyurunca, rüyâdan 

uyanır gibi Şam gözlerinden silindi ve hocasına; 

"O köy buraya uzaktır, görünmez efendim." diye cevap verdi.  

Bunun üzerine;  

"Doğu tarafına bak!" buyurdu.  

O anda küçük bir tepenin yamacında kurulmuş olan Boşi köyü gözünün önüne geldi. O 

anda köyün bir kenarında, Gavs-ül-Memdûh'un talebelerinden birkaç tânesi oturmuş 

sohbet ediyorlardı. Köy bekçisi de yanlarında sırt üstü uzanmış yatıyor, talebelerle alay 

ediyordu.  

Gavs-ül-Memdûh;  

"Abdürrahîm! Bekçinin arkadaşlarınla alay ettiğini görüyor musun?" diye sordu.  

O da;  

"Görüyorum efendim. Eğer müsâade buyurursanız hemen hakkından geleyim." diye 

sordu. 

Hocasının hiç cevap vermemesinden cesâretlenerek ayağını hızla bekçiye doğru salladı. 

Allahü teâlânın izniyle, ayağı bekçinin tam karnına isâbet etmiş ki, birden karnını 

tutmaya ve feryâd etmeye başladı. Bir daha vuracaktı, fakat Gavs-ül-Memdûh; 

"Yeter yâ Abdürrahîm!" buyurunca, durdu.  

Boşi köyü de gözünden kayboldu. Hocasının bu kerâmetlerine hayran kalmıştı. 

 

Aradan on gün geçmişti. Boşi köyünün bekçisi, yüzü sarılı bir hâlde Gavs-ül-

Memdûh'un huzûruna çıkarıldı. Ağzı sol kulağına kadar eğilmişti. Eğilen taraf kırış 

kırış olmuş, diğer tarafı da davul zarı kadar gerginleşmişti. Bu sebeple ne ağladığı ne 

güldüğü, ne de konuştuğu anlaşılıyordu. Zor konuşabilen bekçi;  

"Aman yâ Hocam! Allahü teâlâyı zikreden talebelerinle alay ederken, birisi şiddetle 

karnıma vurdu. O anda bütün vücûdum hareketsiz kaldı. Ağzım da bu hâle geldi. 

Bundan böyle hatâmı anladım ve tövbe ettim. Ne olur beni affediniz ve ağzımın eski hâle 

gelmesi için duâ ediniz." diyerek ağladı. 

Gavs-ül-Memdûh onun bu durumuna çok üzüldü. Merhamet edip ellerini kaldırarak 

duâ etmeye başladı. Sonra mübârek elini bekçinin yüzüne sürdü. O anda bekçinin ağzı, 



Allahü teâlânın izniyle eski hâline geldi. 

 

Kaynak:Evliyalar Ansiklopedisi, İhlas Yayınları 

  

  

Alay Etmenin Cezâsi  

 

Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi 

huzûr-ı şerîflerine çağırdı. Şam'a gidip gitmediğini sordu. O da;  

"Gitmedim efendim" deyince;  

"Şu tarafa bak bakalım ne göreceksin?" buyurdu.  

İşâret ettiği yöne baktığında, yemyeşil bahçeleriyle, Şam'ın karşısında durduğunu 

hayretle gördü. Şam'ı merakla seyrettiğini gören Gavs-ül-Memdûh; 

"Abdürrahîm! Boşi köyü buradan uzakta mıdır görülebilir mi?" buyurunca, rüyâdan 

uyanır gibi Şam gözlerinden silindi ve hocasına; 

"O köy buraya uzaktır, görünmez efendim." diye cevap verdi.  

Bunun üzerine;  

"Doğu tarafına bak!" buyurdu.  

O anda küçük bir tepenin yamacında kurulmuş olan Boşi köyü gözünün önüne geldi. O 

anda köyün bir kenarında, Gavs-ül-Memdûh'un talebelerinden birkaç tânesi oturmuş 

sohbet ediyorlardı. Köy bekçisi de yanlarında sırt üstü uzanmış yatıyor, talebelerle alay 

ediyordu.  

Gavs-ül-Memdûh;  

"Abdürrahîm! Bekçinin arkadaşlarınla alay ettiğini görüyor musun?" diye sordu.  

O da;  

"Görüyorum efendim. Eğer müsâade buyurursanız hemen hakkından geleyim." diye 

sordu. 

Hocasının hiç cevap vermemesinden cesâretlenerek ayağını hızla bekçiye doğru salladı. 

Allahü teâlânın izniyle, ayağı bekçinin tam karnına isâbet etmiş ki, birden karnını 

tutmaya ve feryâd etmeye başladı. Bir daha vuracaktı, fakat Gavs-ül-Memdûh; 

"Yeter yâ Abdürrahîm!" buyurunca, durdu.  

Boşi köyü de gözünden kayboldu. Hocasının bu kerâmetlerine hayran kalmıştı. 

 

Aradan on gün geçmişti. Boşi köyünün bekçisi, yüzü sarılı bir hâlde Gavs-ül-

Memdûh'un huzûruna çıkarıldı. Ağzı sol kulağına kadar eğilmişti. Eğilen taraf kırış 

kırış olmuş, diğer tarafı da davul zarı kadar gerginleşmişti. Bu sebeple ne ağladığı ne 

güldüğü, ne de konuştuğu anlaşılıyordu. Zor konuşabilen bekçi;  

"Aman yâ Hocam! Allahü teâlâyı zikreden talebelerinle alay ederken, birisi şiddetle 

karnıma vurdu. O anda bütün vücûdum hareketsiz kaldı. Ağzım da bu hâle geldi. 

Bundan böyle hatâmı anladım ve tövbe ettim. Ne olur beni affediniz ve ağzımın eski hâle 

gelmesi için duâ ediniz." diyerek ağladı. 

Gavs-ül-Memdûh onun bu durumuna çok üzüldü. Merhamet edip ellerini kaldırarak 

duâ etmeye başladı. Sonra mübârek elini bekçinin yüzüne sürdü. O anda bekçinin ağzı, 

Allahü teâlânın izniyle eski hâline geldi. 



 

Kaynak:Evliyalar Ansiklopedisi, İhlas Yayınları 

  

  

Allah Nasil Misafir Edilir?  

 

Musa Aleyhisselâmın ümmeti:  

- Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. 

Nemiz varsa ikram etmeye hazırız, dediklerinde Musa Aleyhisselâm, onları azarladı. 

«Nasıl olur, Allah (haşa) yemekten, içmekten ve mekândan münezzehtir» diyerek bir 

daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tenbihledi. Fakat Musa Kelîmullah 

Turu Sina'ya çıkıp, bazı münasaatta bulunmak istediğinde, Allah tarafından şöyle nida 

olundu:  

- «Ya Musa neden kullarımın davetini bana getirip söylemiyorsun?»  

Musa Aleyhisselâm: «Ya Rabbi, böyle daveti size gelip söylemekten haya ederim. Nasıl 

olur, Zatı Ulûhiyetiniz onların söylediklerinden beridir» dedi.  

Allah (c.c.): «Söyle kullarıma, onların davetine Cuma akşamı geleceğim» buyurdu.  

Musa Aleyhisselâm gelip kavmini durumdan haberdar etti, hazırlığa başlandı, koyunlar, 

sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası hazırlandı. Çünkü 

misafir gelecek olan ne bir vali, ne bir padişah, ne bir başka yaratıktı. Kâinatın 

yaratıcısı misafir olarak gelecekti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, akşam üstü uzak 

yollardan geldiği belli; yorgun argın, üstü-başı birbirine karışmış bir ihtiyar gelip: «Ya 

Musa! Uzak yollardan geldim, acım, bana bir miktar yemek verin de karnımı 

doyurayım» dedi. Hz. Musa:  

- Acele etme, hele şu testiyi al da biraz su getir bakalım. Senin de bir katkın bulunsun. 

Biraz sonra Allah (c.c.) gelecek, dedi.  

Tabii adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu, beklenen misafir halâ 

gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler, halâ gelen giden yoktu. Neyse ümidi kestiler. 

Hz. Musa taaccüp içinde idi.  

İkinci gün Hz. Musa Tur'a gidip:  

- Ya Rabbi, mahcup oldum, ümmetim: «Ya Sen bizi kandırdın, ya Allah sözünde 

durmadı» diyorlar dediğinde, şöyle hitap olundu:  

- Geldim ya Musa, geldim. Açım dedim, beni suya gönderdin, bir lokma ekmek bile 

vermedin. Beni ne sen, ne kavmin ağırladı.» Bunun üzerine Hazreti Musa Kelîmullah:  

- Ya Rabbi bir ihtiyar geldi sadece, o da bir kuldu, Allah değildi. Bu nasıl olur? 

dediğinde Cenabı Allah:  

- «İşte ben o kulum ile beraberdim. Onu doyursa idiniz, beni doyurmuş olacaktınız. 

Çünkü ben ne semalara, ne yerlere sığarım, ben ancak aciz bir kulumun kalbine 

sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle, beni geri 

göndermiş oldunuz» buyurdu.  

Demek ki, Allah için yapılan her şey, bizzat Allah'ın kendisine yapılmış gibi olmakta, 

Allah o kimseden razı olmaktadır.  

 

Kaynak:  

Büyük Dini Hikayeler, İbrahim sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayınevi 



  

 

 

İMAM-I A'ZAM HAZRETLERİ'NDEN BİR HİKÂYE 

Yezid b. el-Leys Hazreti İmam irtihal ettikten sonra şahit olduğu bir hadiseyi şöyle 

nakletmiş tir:  

 

— Birgün mescitte yatsı namazını kılarken imam «Zilzal» süresini okuyordu. Ebû 

Hanife de namaz kıldıran imamın arkasında idi. Namaz bittikten sonra bütün cemaat 

çıktı. İmam Ebu Hanife tefekkür halinde olduğu yerde kaldı. Onu rahatsız etmemek için 

kandili söndürmeden çıkıp gittim. Kandilin içindeki yağ çok azdı. Sabah namazı için 

geldiğimde İmam Ebu Hanife'yi ayakta olduğu halde sakalını eline almış şöyle 

yalvarmakta olduğunu gördüm:  

 

— Ey zerre kadar hayra mükafat, şerre de ceza terettüp ettiren Allahım! Kulun 

Numan'ı Cehennem azabından ve ona yaklaştıran şeylerden koru! Ben aciz kulunu 

geniş rahmetine idhal et!  

 

Kandile baktım hâlâ yanıyordu. Beni görünce kandili mi alacaksın? Dedi. Ben:  

 

— Hayır! Sabah namazının ezanını okudum, dedim. Hazreti İmam gözümün içine 

bakarak bana:  

 

— Gördüğünü gizle, kimseye söyleme, dedi. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra 

tekrar oturdu. Daha sonra da bizimle beraber cemaatla akşam aldığı abdestle sabah 

namazını kıldı.  

 

Müezzin akşam abdestiyle İmam'ın sabah namazını kıldığını akşam çıkarken caminin 

kapısını kilitlediğinden anlamaktadır.  

 

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

SABAHA KADAR İBADET 

Karşıdan İmam-ı A'zam Hazretlerinin geldiğini gören bir kişi:  

 

— İşte akşam abdestiyle sabaha kadar ibadet edip de sabah namazını da aynı abdestle 

kılan adam buymuş diye konuştu. İmam-ı A'zam o zamana kadar öyle yapmıyordu. 

Fakat bu sözleri duyunca:  

 

— Bende olmayan bir ibadetle vasıflandırılmaktan ve Allah'ın huzuruna öyle çıkmaktan 

haya ederim, dedi ve ondan sonra kırk sene akşam abdestiyle sabah namazını kıldı. 

 

 

OKUMA PARÇASI: ABDULLAH'IN RÜ'YASI  

Hz. Ömer (ra)'in oğlu Abdullah, gençliğinde geçen bir hâtırasını şöyle anlatır:  



"Herkes gibi ben de gençlik günlerimde Resûlüllah'a güzel rü'yalarımı anlatmak 

isterdim. Ne yazık ki anlatacak güzel rü'ya göremezdim.  

Bekâr olduğum için mescidde yattığım gecelerden birinde idi. Bir rü'ya gördüm. 

Gördüğüm rü'ya korkulu idi. İki melek geldi, elimden tutup beni çölde tenha bir yere 

götürdü. Bu sessiz mahalde, yerin dibine aşağı kazılmış bir kuyu gördüm. İçinde ateş 

yanıyordu. Etrafı taşlarla örülmüş kuyunun başında iki tane makara gibi şey vardı. 

Burada Kureyş'ten bâzı kimseleri de gördüm. Anlaşılan, onlar da ateşli kuyunun 

başında bekleşiyorlardı. Ben, dehşetle yanan ateşi görünce ürperdim ve:  

- Cehennem ateşinden Allah'a sığınırım! diye iltica' etmeye başladım. Bu duamı üç kere 

tekrar ettim.  

Fazla korktuğum için bir melek yanıma çıkageldi ve:  

- Korkma, korkma! diye bana seslendi.  

Meleğin sözleri beni biraz ferahlattı. İşte o sırada uykudan uyandım. Düşüne düşüne 

ablam Hz. Hafsa'nın yanına gittim. Resûlüllah'ın pâk zevcesine rü'yamı aynen anlattım.  

Hafsa (Radıyallahü anhâ) da rü'yamı aynen Resûlüllah'a anlatmış, dikkatle dinleyen 

Hazret-i Resûlüllah, şöyle karşılık vermiş:  

- Abdullah iyi gençtir. Keşke biraz da gece namazı kılsaydı!"  

...............  

Bu hâdiseyi nakleden kitablar derler ki:  

- Abdullah'ı bundan sonra geceleri uyutmak mümkün olmadı. Bu rü'ya te'vîlinden 

itibaren gecenin az bir kısmında uyur, sonra kalkıp teheccüd namazı kılardı.  

Fıkıh âlimleri bu vâkıadan şu hükümleri çıkarırlar:  

1 - Görülen bir rü'ya, takvâ ehli kimselere anlatılmalıdır. Nitekim Abdullah da Hazret-i 

Hafsa'ya anlatmıştır.  

2 - Her mü'min, mânevî durumlarını sezebilmesi için sadık rü'yalar dileğinde 

bulunabilir. Abdullah da böyle bir temennide bulunmuş, gördüğü rü'yadan da daha çok 

ibâdet etme hükmü çıkarmıştır.  

3 - Rü'yalarla iyilik hususunda amel edilir, ama kötülük hususunda amel edilmez. 

Kötülüğe teşvik eden yorumlar şeytanî olur, Rahmânî olmaz. Bu yüzden rü'ya kötüye 

yorulmaz.  

4 - Gece teheccüd namazı kılmak, insanı Cehennem'den koruyan fazîletli bir ibâdettir. 

Nitekim Abdullah için Resûlüllah gece namazını tavsiye buyurmuş, o da ömrü boyunca 

gece namazını ihmâl etmemiştir.  

Şu kadar var ki, kalkıp da teheccüd kılmayanlar için, her şey bitmiş değildir. Böyle 

kimseler hiç olmazsa yatmadan önce teheccüd namazı kılmalı, yahut sabah namazı için 

kalkınca namazdan önce geçmiş namaz borçlarını kaza etmeliler ki gece namazı 

sevabından müstefid olsunlar, teheccüd sevabından bütün bütün mahrum kalmasınlar. 

(Ahmed Şahin, Onlar Böyleydi). 

 

 

OKUMA PARÇASI: ABDESTİNİ EKSİK ALAN ADAMI, PEYGAMBERİMİZİN 

TORUNLARI NASIL İKAZ ETTİLER?  

Peygamber Efendimizin mübarek torunları Hasan ile Hüseyin, câmi avlusunda durmuş; 

şadırvandan abdest alan yaşlıca bir adamı seyrediyorlardı.  

Hasan bir ara kardeşi Hüseyin'e:  

- Bak dedi, dirseklerini iyice yıkamadı.  

- Evet görüyorum, bazı yerler kuru kalıyor.  



- Bunu ona söylemeliyiz, abdest sırasında yıkanması farz olan yerlerde iğne ucu kadar 

kuru bir yer kalsa abdest olmaz, abdest olmayınca tabiî namaz da olmaz.  

- Ama nasıl söyleyeceğiz? İşte bak, ayaklarında da aynı ihmali yaptı. Parmak aralarını 

ovuşturmadı, suyu topuklarına değdirmedi bile. Haydi gidip kendisine söyleyelim.  

Hüseyin:  

- Bir dakika, diye kardeşini durdurdu. O bizden çok yaşlı. Söylersek utanabilir. Yahut 

çocuk olduğumuz için bizi dinlemeyebilir. Onu kırmadan yanlışını anlatmanın bir 

yolunu bulmalıyız.  

Birden aklına geldi:  

- Tamam, dedi sevinçle; buldum!  

Adama yaklaştı. Saygı dolu bir sesle:  

- Efendim, dedi, sizden bir ricamız var.  

- Söyleyin bakalım çocuklar.  

- Biz henüz çocuk sayılırız. Şuradan abdest alırken başımızda dursanız da yanlışlarımızı 

söyleseniz.  

Adam memnun memnun güldü:  

- Tabiî, dedi. Başlayın bakalım.  

İki kardeş abdest almaya başladılar. Adam dikkatle bakıyor, bir yanlış bulmaya 

çalışıyor, ama bulamıyordu.  

Kendi abdestini düşündü. Hasan ile Hüseyin gibi dikkat göstermediğini anladı.  

Abdestleri bitince saçlarını okşadı:  

- Yanlış sizde değil çocuklar bende, dedi. Kusurlu benim. Yanlışımı yüzüme vurmadan 

bu kadar nazikçe düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Artık ben de sizler gibi abdest 

alacağım. İşte başlıyorum.  

Yeniden suyun başına çöktü ve bir güzel abdest aldı.  

Demek ki, bir şeyin doğrusunu bilmek yeterli değildir. O doğruyu başkalarını 

kırmadan, darıltmadan anlatabilmek de lâzımdır.  

Peygamber Efendimizin torunları Hasan ile Hüseyin gibi.. (Ahmed Şahin, Kıssalardan 

Hisseler) 

 

 

BİR ZEKÂT HÂTIRASI  

 

Resûlüllah Hazretleri, Ashâbından bâzılarını zekât toplamak için vazifelendirmişlerdi. 

Ensâr'dan Übey bin Kâ'b, zekât toplamak üzere vazifelendirilenden biriydi. Kendisine 

bildirilmiş olan mıntıkanın Müslümanlarını bir bir gezer, Allah'ın farz kıldığı 

zekâtlarını, Beytü'l-Mâl'e teslim etmek üzere kendisine getirmelerini isterdi.  

Bizzat kendisi bâzı hâtıralarını anlatırken oldukça ibretli bir vak'a nakleder. O günün 

Müslümanlarının zekât gibi malî ibâdetlere nasıl bir hisle baktıklarını gösteren bu tarihî 

hâdiseyi, aynen nakletmekte büyük fayda mülâhaza etmekteyim.  

Şimdi söz, zekât toplama me'muru Übey bin Kâ'b'tadır. Diyor ki:  

- Resûl-i Ekrem Hazretlerinin emirleri üzerine Benî Kudâ, Benî Üzre ve Benî Saad 

kabilelerinin sadakalarını toplamaya gitmiştim. Bunların hepsinin sadakalarını 

topladım, yalnız bir adam kalmıştı. Onun yanına gittim. Zekât toplamak üzere geldiğimi 

söyledim, beni sürünün içine götürdü:  

- Dilediğini alıp götür, dedi.  



Ben de gezdim, malların içinde ne en iyisi, ne de en kötüsü olan orta bir inek seçtim.  

- Bu kâfidir, alıp götürürüm, dedim. Bana itiraz etti:  

- Ben böyle süt vermeyen bir ineği zekât olarak önüne katıp da Resûlüllah'ın huzuruna 

göndermekten hayâ ederim, bu süt vermeyen ineği bana bırak, şu genç ve semiz deveyi 

bari al! dedi.  

Ben, kendisine cevap verdim:  

- Bunu alamam. Zira, bu senin mallarının en iyisidir. Resûlüllah Hazretleri bana, 

zekâtları malların ne en iyisinden, ne de en kötüsünden seçmeyip, orta olanından 

almamı emrettiler. Bunu alabilmem için Resûlüllah'ın izni olmalıdır.  

Konuşmamız bu minval üzere uzadı. O:  

- Ben, Resûlüllah'ın huzuruna süt vermeyen bir ineği, zekât olarak göndermekten 

utanırım, diyor, ben ise:  

- Bundan başkasını almaya me'zûn değilim, diye ısrar ediyordum.  

Bir ara şu teklifi yaptım:  

- Sen şu deveni al, birlikte Resûlüllah'ın huzuruna gidelim, mes'eleyi kendisine anlat. 

Resûlüllah emir verirse kabûl ederim!  

Adam teklifimi kabûl etti. Birlikte deveyi de alarak Resûlüllah'ın huzuruna geldik. 

Şöyle konuştu:  

- Yâ Resûlâllah! Zekât me'murunuz geldi. Ona malımı arzettim. İçlerinden bir sütsüz 

inek seçti. Ben de ona râzı olmadım, benim verdiğim genç ve semiz deveyi de o kabûl 

etmedi. Şimdi deveyi buraya getirdim, lütfen kabûl buyurun!  

Malının en iyisini zekât vermek isteyen bu zâta karşı Resûlüllah Hazretleri 

gülümseyerek şöyle buyurdular:  

- Übey senin malından vermek mecburiyetinde olduğunu ayırmış, sen ise daha fazla 

vermek hamiyetini göstermişsin. Allah niyetini kabûl buyursun.  

Bundan sonra:  

- Übey, bu deveyi al ve zekât malları içine kaydeyle, diyerek ellerini açıp o zâta duada 

bulundular. Resûlüllah'ın o duasından sonra, o zâtın Medine'nin sayılı zenginlerinden 

biri olduğu görüldü. (Ahmed Şahin, Esas Nokta). 

AKINCILAR 

  

Bin atli akinlarda cocuklar gibi sendik 

Bin atli o gun dev gibi bir orduyu yendik 

Haykirdi ak tolgali beylerbeyi "ilerle" 

Bir yaz gunu gectik tunadan kafilelerle 

Simsek gibi atildik bir semte yedi koldan 

Simsek gibi Turk atlarinin gectigi yoldan 

Bir gun yine doludizgin atlarimizla 

Yerden yedi kat arsa kanatlandik o hizla 



Cennette bu gun gulleri acmis goruruzde 

Hala o kizil hatira gitmez gozumuzde 

Bin atli akinlarda cocuklar gibi sendik 

Bin atli o gun dev gibi bir orduyu yendik 

  

                                     YAHYA KEMAL BEYATLI 

  

  

Mohac Turkusu 

. 

Bizdik o hucumun butun askiyla kanatli; 

Bizdik o sabah ilk atilan safta yuz atli. 

Uctuk Mohac ufkunda gorunmek hevesiyle, 

Canlandi omeshur ova at kisnemesiyle! 

Fethin daha bir ulkeyi parlattigi gundu; 

Biz ugruna can verdigimiz yerde gorundu. 

Gul yuzlu bir afetti ki her pusesi lale; 

Girdik zaferin koynuna ,kindik ovisale 

Dunyaya veda ettik, atildik dolu dizgin; 

En son kosumuzdur bu ! Asirlarca bilinsin! 

Bir bir acilirken goge,son def'a yaristik; 

Allaha giden yolda meleklerle karistik. 

Gectik hepimiz dort nala cennet kapisindan; 

Gorduk ebedi cedleri bir anda yakindan! 

Bir bahcedeyiz simdi sehitlerle beraber; 



Bizler gibi olmus o yigitlerle beraber 

Lakin kalacak dogdugumuz topraga bizden 

Simsek gibi bir hatira nal seslerimizden 

                              Yahya Kemal Bayatli 

  

  

                SESSIZ GEMI 

  

     Artik demir almak gunu gelmisse zamandan 

     Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

  

     Hic yolcusu yokmus gibi sessizce alir yol; 

     Sallanmaz o kalkista ne mendil, ne de bir kol. 

  

     Rihtimda kalanlar bu seyahetten elemli, 

     Gunlerce siyah ufka bakar gozleri nemli, 

  

     Bicare gonuller! Ne giden son gemidir bu! 

     Hicranli hayatin ne de son matemidir bu. 

  

     Dunyada sevilmis ve seven nafile bekler; 

     Bilinmez ki giden sevgililer donmeyecekler. 

  

     Bir cok gidenin her biri memnun ki yerinden, 

     Bir cok seneler gecti; donen yok seferinden. 



  

                                Yahya Kemal (Kendi gok kubbemizden) 

  

              SULEYMANIYE'DE BAYRAM SABAHI 

  

         Artarak gonlumun aydinligi her saniyede 

         Bir mehabetli sabah oldu Suleymaniye'de 

         Kendi gok kubbemiz altinda bu bayram saati, 

         Dokuz asrinda butun halki, butun memleketi 

         Yer yer aksettiriyor mavilesen manzaradan, 

         Kalkiyor tozlu zaman perdesi her an aradan. 

         Gecenin bitmege yuz tuttugu andan beridir, 

         Duyulan gokte kanad, yerde ayak sesleridir. 

         Bir gelis var!.. Ne mubarek, ne garib alem bu!.. 

         Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu... 

         Her ufuktan bu gelis eski seferlerdendir; 

         O seferlerle acilmis nice yerlerdendir. 

         Bu sukunette karistikca karanlikla isik 

         Yuruyor, durmadan, insan ve hayalet karisik; 

         Kimi gokten, kimi yerden ususup her kapiya, 

         Giriyor, birbiri ardinca, ilahi yapiya. 

         Tanrinin mabedi her bir tarafindan doluyor, 

         Bu saatlerde Suleymaniye tarih oluyor. 

  

         Ordu-milletlerin en cok dogusen, en sarpi 



         Adamis sevdigi Allah'ina bir boyle yapi. 

         En guzel mabedi olsun diye en son dinin 

         Budur oz sekli hayal ettigi mimarinin. 

         Gorebilsin diye sonsuzlugu her yerden iyi, 

         Secmis Istanbul'un ufkunda bu kudsi tepeyi; 

         Tasimis harcini gaazileri, serdariyle, 

         Tasi yenmis nice bin iscisi, mimariyle. 

         Hur ve engin vatanin hem gece, hem gunduzune, 

         Uhrevi bir kapi acmis buradan gokyuzune, 

         Taa ki gecsin ezeli rahmete ruh ordulari.. 

  

         Bir neferdir bu zafer mabedinin mimari. 

         Ulu mabed! Seni ancak bu sabah anliyorum; 

         Ben de bir varisin olmakla bugun magrurum; 

         Bir zaman hendeseden abide zannettimdi; 

         Kubben altinda bu cumhura bakarken simdi, 

         Senelerden beri ru'yada gorup ozledigim 

         Cedlerin magfiret iklimine girmis gibiyim. 

         Dili bir, gonlu bir, imani bir insan yigini 

         Goruyor varliginin bir yere toplandigini; 

         Buyuk Allah'i anarken bir agizdan herkes 

         Nice bin dalgali Tekbir oluyor tek bir ses; 

         Yukselen bir nakaratin buyuyen velvelesi, 

         Nice tuglarla karismis nice bin at yelesi! 

  



         Gordum on safta oturmus nefer esvapli biri 

         Dinliyor vecd ile tekrar alinan Tekbir'i 

         Ne kadar saf idi simasi bu mu'min neferin! 

         Kimdi? Banisi mi, mimari mi ulvi eserin? 

         Taa Malazgirt ovasindan yuruyen Turkoglu 

         Bu nefer miydi? Derin gozleri yaslarla dolu, 

         Yuzu dunyada yigit yuzlerinin en guzeli, 

         Cok buyuk bir is gormekle yorulmus belli; 

         Hem buyuk yurdu kuran hem koruyan kudretimiz 

         Her zaman varligimiz, hem kanimiz hem etimiz; 

         Vatanin hem yasiyan varisi hem sahibi o, 

         Gorunur halka bu gunlerde teselli gibi o, 

         Hem bu toprakta bugun, bizde kalan her yerde, 

         Hem de coktan beri kaybettigimiz yerlerde. 

  

         Karsi daglarda tutusmus gibi gul bahceleri, 

         Koyu bir kirmizilik gokten ayirmakta yeri. 

         Gokte top sesleri var, belli, derinden derine; 

         Belki yuzlerce sehir sesleniyor birbirine. 

         Cok yakindan mi bu sesler, cok uzaklardan mi? 

         Uskudar'dan mi? Hisar'dan mi? Kavaklar'dan mi? 

         Bursa'dan, Konya'dan, Izmir'den, uzaktan uzaga, 

         Carpiyor birbiri ardinca o dagdan bu daga; 

         Simdi her merhaleden, taa Beyazid'dan, Van'dan, 

         Ayni top sesleri birbir geliyor her yandan. 



         Ne kadar duygulu, engin ve mubarek bu seher! 

         Kadin erkek ve cocuk, gonlu dolanlar, yer yer, 

         Dinliyor hepsi buyuk hatiralar ruzgarini, 

         Caldiran toplari ardinca Mohac toplarini. 

  

         Gokte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor? 

         Mutlaka her biri bir baska zaferden geliyor: 

         Kosva'dan, Nigbolu'dan, Varna'dan, Istanbul'dan.. 

         Aniyor her biri bir vak'ayi heybetle bu an; 

         Belgrad'dan mi? Budin, Egri ve Uyvar'dan mi? 

         Son hudutlarda yucelmis sira-daglardan mi? 

  

         Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor? 

         Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.. 

         Adalar'dan mi? Tunus'dan mi, Cezayir'den mi? 

         Hur ufuklarda donanmis iki yuz pare gemi 

         Yeni dogmus aya baktiklari yerden geliyor; 

         O mubarek gemiler hangi seherden geliyor? 

  

         Ulu mabedde karistim vatanin birligine. 

         Cok sukur Tanriya, gordum, bu saatlerde yine 

         Yasiyanlarla beraber bulunan ervahi. 

  

         Doludur gonlum isiklarla bu bayram sabahi. 

  



                                   Yahya Kemal 

  

Cocukluğumda ileri derecede kekeme olmaktan dolayı, konuşmaya başlamadan 

önce kelimeleri içimde onlarca kez tekrarlıyor, ama dile dökmeye gelince bir türlü 

telaffuz edemiyordum.Ailemin maddi durumu iyi olmadığı için babam beni doktora 

götüremiyor,tedavi ettiremiyordu. Bu durum,beni ve ailemi çok üzüyordu. Kimse beni 

dinlemeye sabır gösteremiyordu. Çünkü,üç-beş kelimelik bir cümleyi 5-10 dakikada 

ancak söyleyebiliyordum. Dilim dönmediği için harfleri uzattıkça uzatıyordum. 

Derken okul çağına gelmiştim. Her çocukta olduğu gibi bende de bir telaş ve 

heyecan vardı. Nihayet, okula kaydım yapıldı. 1970’in Eylül’ü idi. Yer, Elazığ ili,Palu 

ilçesi, Güllüce Köyü. Ancak, okula ve öğretmene dair onlarca soru işareti zihnimi 

meşgul ediyordu. Zihnimdeki en önemli soru, okulun içine ayakkabı ile girilip 

girilemeyeceği idi. Sanırım bu soru,çocukluğumda okul ile cami arasında kurduğum 

iliflkiden kaynaklanıyordu. Zira,köyümüzde çatılı sadece iki bina vardı.Biri köyün 

camii, diğeri de okulu idi.ikisinin de içini hiç görmemiş, sadece uzaktan görmüştüm. 

Ama ikisinin de “yüce” birer kurum olduklarını idrak edebiliyordum. Köyde camiye 

gidenlerin her seferinde ayakkabılarını çıkardıkları nı gördüğüm için, köyümüzün diğer 

çatı lı binası olan okula da ayakkabıyla girilmeyeceğini sanıyordum, ama emin değildim. 

Ancak ne yazık ki, merakımı gidermek için kimseye soru da soramıyordum.Çünkü, 

konuşmak bana işkence gibi geliyordu. 

İlk gün, açılış töreninden sonra öğretmenimiz bizi içeri aldı. Önümde yürüyen 

çocukları dikkatle takip etmiştim. Onların ayakkabı ile içeri girdiklerin görünce ben de 

içeri dalmıştım. Böylece okul ile caminin bir farkını öğrenmiştim. Okulumuz iki 

derslikli olmasına rağmen, tek öğretmenimiz olduğu için, beş sınıf bir derslikte öğrenim 

görüyorduk. İlk günde,çocuklar sıra kapma mücadelesi verirken,ben de, benden birkaç 

yaş büyük bir akrabamın iki sıra önüne oturdum.Oturdum ama, sorularım 

bitmiyordu.Acaba okulda bir şeyler yemek-içmek yasak mıydı? Acıkınca ne yapılırdı? 

Ya öğretmen kekeme olduğumu anlarsa? Gibi sorular zihnimi meşgul ediyordu.İnsanın 

korktuğu başına gelirmiş derler ya, aynen böyle, eylül ayı olmasına rağmen ilk gün,ilk 

derste bir öksürük tutmaz m›? Ama ne garip ve ne korkunçtur ki, teneffüs zili çalana 

kadar öksürüğümü gırtlağımda tutmuştum.Okulda öksürmenin de yasak olabileceğini 

düşünerek kendi kendimi frenlemiştim. Çünkü, bizden yaşça büyük  öğrencilerin ve aile 

büyüklerimizin küçükken okul hayatına dair zihnimize işledikleri en önemli imaj 

“yasak-dayak-orku”üçgeninde oluşuyordu. Öğretmene dair ise, inzibat memuru tipi 

canlandırılıyordu zihnimizde. Yani, okul hayatı eşittir,“dayak pedagojisi” idi.Biraz daha 

büyüyünce fark etmiştim ki, köyde sadece öğretmen korkusu yoktu. Devlet korkusu, 

vali-kaymakam korkusu, polis-jandarma korkusu, muhtar-aza korkusu,şeytan korkusu, 

cin-peri korkusu ve nihayet anne-baba korkusu da,korkular hiyerarşisinde yerini almış 

ve her korku kaynağı bir yasak alan tayin etmişti. Korku ve yasak, sevgi ve özgürlüğü 

bo¤mufltu. Böylesi ortamlarda, bir çocuk için sevgi, önemli bir ihtiyaçtır. 

Bu öykü de, yasaklar ve korkular ikliminde “sevgi” ile tanışmamı konu 

edinmektedir.Bizden yaşça büyük öğrencilerin ve aile büyüklerimizin küçükken okul 

hayatına dair zihnimize işledikleri en önemli imaj “yasak-dayakkorku” üçgeninde 

oluşuyordu. Öğretmene dair ise, inzibat memuru tipi canlandırılıyordu zihnimizde. 



Yani, okul hayatı eşittir,“dayak pedagojisi” idi. 

Eğitim bir sen 

Bir öğretmenin Sevgisi 

(Yaşanmış Gerçek Bir Hayat Öyküsü) Dr. 

Abdulvahap Ozpolat SOSYOLOG 

  

AN 

******** 

  

  

Birinci sınıfta okulun yalnızları arasında iken,ikinci sınıfta okulun yıldızlarından 

olmuştum.Kendimi keşfetmiştim.Korkularımı 

yenmiş, yasak alanı daraltmştım.Artık çocuklar konuşmalarıma 

kahkaha patlatmıyorlardı.Başarım nedeniyle saygınlık kazanmıştım. 

Yine okuldaki ilk günüme dönersek;aksilik gelince üst üste gelirmiş derler ya, 

aynı günün ikinci ders saatinde de yürğimi kavuran bir susuzluk hissetmeye başladım. 

Susuzluk, öksürükten daha çekilmez olmalı ki, dayanamadım ve öğretmenin dalgın 

olduğu bir anda kapıdan dışarı fırladım. Köyün meydanında akan çeşmeden kana kana 

su içtikten sonra okula geri döndüm. Sınıfın kapısının çalı 

narak içeri girilmesi gerektiğini henüz bilmediğim için rasgele içeri daldım,dosdoğru 

sırama yöneldim. Öğretmen sınıfın ortasında kolumdan yakaladı.Dizlerinin üzerine 

çökerek boyunu boyuma 

ayarladı. Bir şeyler söyledi, ama hiç bir şey anlamadım. Sonra kulağımın dibine bir 

tokat indirerek, yerime oturmamı işaret etti. 

Çocuktum, ağlamam gerekiyordu.Ama ağlamadım değil, ağlayamadım.Çünkü bize, 

okulda ağlamanın da yasak olduğu anlatılmıştı. Derken, göz yaşlarımı kol manşetlerimle 

silerek yerime oturdum. 

İki sıra arkamda oturan dayımın oğlum Cemil’e ağlamaklı bir bakış attım. 

Cemil,o yıl üçüncü sınıfı okuyordu. Kendisinden neyi sormak istediğimi, ama konuşma 

güçlüğü nedeniyle soramadığımı 

anlamış olmalıydı ki: “Bundan sonra susayacak olursan, parmağını kaldır ve 

“Öğretmenim çeşme” de” dedi. Böylece “çeşme”, okulda ilk kullandığım kelime oldu. 



Bu nedenle “çeşme” kelimesini çok seviyorum. O günden sonra, susadığım zaman 

parmağımı kaldırır “Öööööööyetmemememenim çeçeçeçeşçeşçeşme”diyor ve öğretmen 

de sağ olsun bana gerekli izni veriyordu. Ama ne yazık ki,okuldaki ilk günüm çok kötü 

geçmişti. O günkü bütün tecrübem, okula ve öğretmenlere dair duyduklarımı doğrular 

gibiydi.Kötü bir başlangıç yapmış olmam ve konuşma özürlü olmamın verdiği kompleks 

nedeniyle okuldan soğumuştum.Okuldaki herkesin benimle alay ettiğini sanıyordum. 

Okulun duvarları üstüme üstüme geliyordu. işkence tarzındaki bu hayat anlamsız bir 

şekilde sürüp gidiyordu. 

Köyümüzde o zamanlar ve hala öğretmenler çok itibar görürler. Bu nedenle,öğretmene 

yakın olmak, onun özel hizmetini görmek, evine konuk olmak veya onu evinde 

ağırlamak çok büyük bir paye sayılır. Öğretmenin sosyal ilişki içinde bulunduğu kişiler, 

kendilerini 

onurlandırılmış kabul ederler. 

Öğrencilerin öğretmene yakın olması çok daha önemliydi ve bunun bazı 

yöntemleri vardı. Kız öğrenciler, onun çocuklarına bakmaya bayılıyorlardı. Bunu 

yapmak için aralarıda yarışıyorlardı. 

Erkek öğrencilerin en rağbet ettikleri iş ise, köyün çeşmesinden öğretmenin ailesi için su 

taşımaktı. 

Evli ve bir çocuk babası olan öğretmenimiz,her sabah, elinde bir su kabıyla 

lojmanının kapısında görününce, öğrenciler, kendisine su taşımak için yarışa girerlerdi. 

Çünkü bu, öğrenciler için bir mutluluk ve onur kaynağıydı. Ne var ki,ne fiziksel gücüm 

ne de iletişim becerim,bu onurlu göreve talip olmama imkân veriyordu. Bu nedenle de 

ben sadece uzaktan seyretmekle yetiniyordum.Ama sanırım öğretmenimiz de bunun 

farkındaydı.Bir gün, iyi hatırlıyorum, güneşli bir sonbahar sabahıyd›. Öğretmenin, her 

günkü gibi okulun hangi gözde öğrencisine su getirtme görevini vereceğini 

beklerken,nihayet lojmanın kapısı açıldı.Öğretmenimiz her zamanki vakur haliyle, 

elinde, çinko kaplama olduğunu çok iyi hatırladığım bir çaydanlıkla kapıda göründü. 

Çaydanlığı çeşmeye gönderecek ve çay yapmak için taze su getirtecekti.Bütün öğrenciler 

kapıya hücum ettiler.Tabi ki böyle bir göreve layık görülmeyeceğimi düşündüğüm için, 

her zamanki gibi kenarda durmuş mahzun mahzun olup bitenleri izlemekle 

yetiniyordum.Çocuklar öğretmenin başına üşüşmüşlerdi. Nasıl olduysa öğretmen eliyle 

beni işaret etti. Yanına varabilmem 

için çocuklardan yolu açmalarını istedi. 

Bütün gözler üzerimdeydi. Okula başladığım günden beri en mutlu anımı 

yaşıyordum. Çünkü fark edilmiştim. Bana da normal çocuklara davranıldığı gibi 

davranılıyordu. Konuşma özürlü bir çocuğa da güvenilmişti. Onun da diğer çocuklar 

gibi öğretmene temiz ve sağlıklı su taşıyabileceğine inanılmıştı. Bu beni inanılmaz 

derecede mutlu etmişti. Okula başladığım günden beri ilk mutlu anımı 

yaşıyordum.Kalabalığı yara yara öğretmenin yanına vardım. Henüz, Türkçe 

söylenenleri anlamadığım için, “şu çaydanlığa çeşmeden su doldur getir” anlamında bir 

şeyler söylediğini tahmin etmiş ve cevap vermek yerine işaret yoluyla “evet” demiştim. 



Fakat, öğretmenin söyleme tarzı,vücut dili, özellikle de bakışları o zamana kadar 

kendisinde rastlamadığım yoğunlukta sevgiyi, merhameti, muhabbeti,halden anlamayı 

ifade ediyordu. İki ay kadar önce elinden dayak yediğim ve nefretimi kazanan kişi, 

şimdi sevgi dolu bakışları ile, benden daha mazlum olan yüreğimi ısıtıyor,sarıyor, 

sarmalıyordu.Unutulmaz bir andı benim için. ilk defa kendimi ispatlama fırsatı 

verilmişti bana.Bunu iyi değerlendirmeliydim. Bunu başarırsam, öğretmenin bu onurlu 

görevi tekrar tekrar bana vereceğini düşünüyordum.Nitekim böyle de oldu. Derin bir 

sorumluluk ve ciddi bir vazife bilinciyle çeşmeye vardım. Suyu doldurarak çaydanlığı 

öğretmene getirdim. Çok sevinçliydim. 

Öğretmen o günden sonra bana tekrar tekrar bu görevi verdi. Öyle ki diğer çocuklar 

beni kıskanmaya başladılar.Kendimce, bu görevin hakkını verdiğim için bana 

verildiğini düşünürken; meğer öğretmen de, mesleki tecrübesiyle, kendisine su taşıdığım 

günlerde daha mutlu,istekli, katılımcı olduğumu gözlemiş; konuşma  güçlüğümün 

“aktiflik ilkesiyle”geçebileceğini; okulda kendisinin ve  arkadafllarımın ilgi ve sevgisini 

yoğun biçimde hissedersem iyileşebileceğimi düşünerek sık sık hoşuma giden işler 

yaptırıyormuş. Bu amaçla beni okula bağlamaya çalışıyor, bilerek ve isteyerek bana 

bu görevi veriyormuş.O günden sonra takriben birkaç ay süreyle bir şeyler 

öğrenmekten çok, öğretmene su taşıma mutluluğunu yaşamak,onun sevgi dolu 

bakışlarını görmek,sıra aralarında dolaşırken başımı okşama fırsatını yakalamak, 

adımla hitap 

ettiğini duymak için gitmiştim. 

Birinci sınıfta orta halli bir öğrenciyken (hatırladığım kadarıyla “orta derece”yle 

sınıfı geçmiştim), ikinci sınıfın ortalarında dilim çözülmüştü. Türkçe’yi de az-çok 

öğrenmiştim. Öğretmenim,doktorum 

olmuştu. Artık konuşabiliyordum.Öyle ki, çocukluğumu bilen bazı dostlarım, ara sıra 

konuşmanın dozunu kaçırdığım zaman, “çocukluğunda konuşamamanın acısını 

çıkarıyor, bırakın konuşsun” 

şeklinde takılırlar. 

İnanıyorum ki,öğretmenleri sevgiden yoksun bir milletin geleceği 

karanlıktır.Çünkü, bir milletin öğretmenleri sevmeyi 

başarmadıkça,öğretmeyi başaramaz.Öğretmenimin sunduğu sevgi 

ortamında ikinci sınıfta başarı düzeyim yükseldi.Birinci sınfta 

okulun yalnızları arasında iken,ikinci sınıfta okulun yıldızlarından 

olmuştum.Öğretmenimin sunduğu sevgi ortamında ikinci sınıfta bafları düzeyim 

yükseldi.Birinci sınıfta okulun yalnızları arasında iken, ikinci sınıfta okulun 

yıldızlarından olmuştum. Kendimi keşfetmiştim.Korkularımı yenmiş, yasak alanı 

daraltmıştım. Artık çocuklar konuşmalarıma kahkaha patlatmıyorlardı. Başarım 



nedeniyle saygınlık kazanmıştım. Başarı temelinde kendimi ispatlama imkanı bulduğum 

için, öğretmene su taşımanın ötesinde kendisine yakın olmuştum. Artık ayaklarım değil, 

yüreğim beni okula 

taşıyordu. Ve bunu öğretmenimin merhamet ve muhabbet odaklı hikmetli yaklaşımı 

sağlamıştı. Onun bu yaklaşımı, beni,ülkeme ve insanlara kazandırdı.Adı, Zülküf 

YILMAN olan kader çizgimin 

bu önemli aktörünü, iş hayatına atıldıktan sonra yıllarca aradım. Bulup elini öpmek, 

sizinle paylaştığım bu öyküyü,öykünün kahramanı olarak kendisine hatırlatmak 

istiyordum. Ama bir türlü izini bulamıyordum.Derken, günün birinde içinde 

bulunduğumuz koşullar gereği iyiliğimizin dokunduğu ve daha önce hiç tanımadığımız 

bir vatandaş, öğretmen olduğumuzu anlayınca, “Zülküf” adında bir öğretmeni tanıyıp 

tanımadığımı sordu. Nasıl tanımazdım. 33 yıldır özlemini çektiğim öğretmenimi 

soruyordu. Meğer, Zülküf öğretmenim, tesadüfen işi bize düşen genç arkadaşın 

babasıymış. Allah’ım ne büyük tesadüf. Çok mutlu olmuştum.İlk şoku atlatınca, 

insanlığın ortak tecrübesinden süzülerek günümüze gelen şu 

güzellerin dudaklarımdan döküldüğünü fark ettim: “‹yilik eden, iyilik bulur.” Öyle ya, 

Zülküf öğretmenimin üzerimde çok iyiliği vardı. Öğretmenliğin ötesinde iyiliği vardı. 

Sevgisini vermiş, onun gücüyle bir kez olsun doktor yüzü görmeden iyileşmemi 

sağlamış, daha da önemlisi SEVMEYİ öğretmişti. Ve ilahi hikmete bakın ki Zülküf 

öğretmenin 33 yıl önce yaptığı iyilik,benim üzerimden onun çocuklarına,ülkesine ve 

milletine geri dönüyordu.Hemen telefonunu alıp öğretmenimi aradım. Sevinç, özlem, 

heyecan, gurur,duygularım birbirine karışmıştı. Onunla konuşurken çocukluğumu 

tekrar tekrar 

yaşadım. Sevgisini bütün hücrelerimde hissettim. Konuşurken, babamın adı ve okul 

numaramın yanında, yüz hatlarımın bir çok detayını hatırladığını gördüğüm zaman, bir 

daha anladım ki yıllar bir öğretmenin sevgisini eskitemiyor. Ve inanıyorum ki, 

öğretmenleri sevgiden yoksun bir milletin geleceği karanlıktır. Çünkü,bir milletin 

öğretmenleri sevmeyi başarmadıkça, öğretmeyi başaramaz. 

Teşekkürler Öğretmenim. Size minnettarım. Yüreğimin en güzel yeri daima sizin 

içindir. 

✘ Zirvelerde kartallar da bulunur, y›lanlar da. Ancak birisi oraya 

süzülerek, di¤eri ise sürünerek gelmifltir. Önemli olan nereye 

gelmifl oldu¤unuzdan çok, nereden ve nas›l geldi¤inizdir./Cenap Sahabettin 
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Başarıda 90/10 Sırrı 

Hazırlayan: 

İsmail AKBIYIK / Ö¤retmen 

  

****90/10 sırrı inanılmazdır! Çok azımız bunun farkındadır. Sonuç? Pek çok insan 

gereksiz yere stresten, dertlerden, problemlerden ve başağrısından acı çekmektedir. Bu 

sır nedir? Hayatın %10’u, sizin başınıza gelenlerden oluşur. Hayatın diğer %90’ına ise 

sizin bu başınıza gelenlere nasıl davrandığınızla karar verilir. 

İnsanlar anlamsız şeyler söyler ve yaparlar.İnsanlar hasta olur. Arabalar 

bozulur. Uçaklar geç kalır ve bütün planlarımızı alt üst ederler. Trafikte bir sürücü 

canımızı sıkabilir v.s. Bu 10’luk kısım tamamen bizim kontrolumuz dışında 

gerçekleşir.Diğer %90’lık kısım farklıdır. Diğer %90’lık kısmı siz belirlersiniz. Nasıl? 

Olaylara yaklaşımınızla! 

Bir örnek verelim. Ailenizle kahvaltı yapıyorsunuz.Kızınız, kahve fincanına 

çarpıyor ve bir fincan kahve gömleğinizin üzerine dökülüyor. Biraz önce olan olay 

üzerinde hiç bir kontrolünüz 

yok. Sonradan olacaklar ise sizin davranışınıza göre belirlenecek. 

Lanet ediyorsunuz. Kahveyi üzerinize döktüğü için kaba bir şekilde kızınızı 

azarlıyorsunuz. Kızını üzülüyor ve ağamaya başlıyor . Kızınızı azarladıktan  sonra 

eşinize dönüyor ve kahve fincanını masanın kenarına çok yakın koyduğu için 

eleştiriyorsunuz. 

Eşinizle kısa bir tartışma yaşıyorsunuz.Öfkeyle üst kata çıkıyor ve gömleğinizi 

değiştiriyorsunuz. Aşağıya indiğinizde kızınızı,ağlamaktan dolayı kahvaltısını 

bitirememiş ve okul 



için hazırlanamamış bir halde buluyorsunuz. Kızınız otobüsü kaçırıyor. Eşinizin işe 

gitmek için hemen çıkması gerekiyor. Hemen aceleyle arabanıza koşuyorsunuz ve 

kızınızı okula yetiştirmek 

üzere hareket ediyorsunuz. Geç kaldığınız için,hız sınırlaması olmasına rağmen aşırı 

hızla gidiyorsunuz.15 dakikalık gecikmeden ve hız limitini aştığınız için ödediğiniz trafik 

cezasından sonra 

okula ulaşıyorsunuz. Kızınız size “Hoşçakal”demeden binaya koşuyor.Ofise 20 dakika 

gecikmeyle geliyorsunuz ve evrak çantasını evde unuttuğunuzu anlıyorsunuz.Gününüz 

korkunç bir şekilde başladı! Devam ettikçe,kötüleşiyor, daha da kötüleşiyor 

sanıyorsunuz. 

Eve gitmeyi dört gözle bekliyorsunuz. Eve ulaştığınızda eşiniz ve kızınızla olan 

ilişkilerinizde araya sıkıştığınızı sanıyorsunuz. Neden? Sabahleyin nasıl tepki 

verdiğinize bağlı olarak! Neden kötü 

bir gün geçirdiniz? 

A) Kahve sebep oldu 

B) Kızınız sebep oldu 

C) Polis sebep oldu 

D) Siz sebep oldunuz 

Doğrusu, cevap “D” şıkkı. Kahvenin dökülmesinde sizin bir kontrolünüz yoktu. Sizin 

gününüzün kötü geçmesine o 5 saniye içindeki davranışlarınız sebep oldu. Olabilecek ve 

olması gereken ise 

şöyleydi: Üzerinize kahve sıçradı. Kızınız ağlamak üzere. Siz nazikçe “Tamam tatlım, 

bir dahaki sefere biraz daha dikkatli olman gerek” diyorsunuz.Havluyu kaptığınız gibi 

üst kata çıkıyorsunuz.Gömleğinizi değiştirip, evrak çantasını aldıktan sonra aşağıya 

iniyorsunuz ve aynı anda pencereden kızınızın otobüse bindiğini görüyorsunuz. Kızınız 

geri dönüp el sallıyor. Siz ve eşiniz işe gitmek için birlikte çıkmadan önce 

gülüşüyorsunuz. 

5 dakika önce işe geliyorsunuz ve çalışma arkadaşlarınıza neşeli bir şekilde selam 

veriyorsunuz.Patronunuz ne kadar güzel bir günde olduğunuz hakkında 

konuşuyor.Farka bakınızki farklı senaryo.İkisi de aynı başladı.İkisi de farklı 

bitti.Neden? 

Nasıl tepki verdiğinize bağlı olarak. 

Gerçekten olanların %10’unda hiçbir kontrolünüz yok. Diğer %90’› ise sizin 

tepkinizle belirlenir. 

  



  

  

**** 

  

Babası, çiftlikten çiftliğe, yarıştan yarışa koşarak atları terbiye etmeye çalışan 

gezgin bir at terbiyecisi idi. Babasının işi yüzünden orta öğretimi kesintilere uğramıştı. 

Birgün, orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve yapmak istediği 

konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi hocası. Çocuk bütün gece oturup günün 

birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan 7 sayfalık bir kompozisyon yazdı. 

Hayalini en 

ince ayrıntılarıyla anlattı. Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini de çizdi. 

Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. Krokiye, 200 dönümlük 

arazinin üzerine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekledi. Ertesi gün 

hocasına 

sunduğu 7 sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi. İki gün sonra ödevi geri aldı. Kağıdın 

üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir "0" ve "Dersten sonra beni gör"uyarısı 

vardı. 

"Neden "0" aldım?" diye merakla sordu hocasına,çocuk. "Bu senin yaşında bir 

çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal" dedi, hocası. "Paran yok. Gezginci bir aileden 

geliyorsun. Kaynağınız yok. At çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce araziyi satın 

alman 

lazım. Damızlık hayvanlar da alman gerekiyor. Bunu başarman imkansız" dedi ve 

ekledi: "Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra yeniden yazarsan, o zaman 

notunu yeniden gözden geçiririm."  

Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü. 

Babasına danıştı. "Oğlum" dedi babası. "Bu konuda kararını kendin vermelisin. 

Bu senin hayatın için oldukça önemli bir seçim!." Çocuk bir hafta kadar düşündükten 

sonra ödevini hiçbir değişiklik yapmadan geri götürdü hocasına. "Siz verdiğiniz notu 

değiştirmeyin" dedi. "Ben de hayallerimi değiştirmeyeceğim!" 

O orta 2 öğrencisi bugün 200 dönümlük arazi üzerindeki 1000 metrekarelik 

evinde oturuyor. Yıllar önce yazdığı ödev şöminenin üzerinde çerçevelenmiş olarak asılı. 

Hikâyenin can alıcı yani şu; Aynı öğretmen geçen yaz önce 30 öğrencisini bu çiftliğe 

kamp kurmaya getirdi. Çiftlikten ayrılırken eski öğrencisine "Bak" dedi, "Sana şimdi 

söyleyebilirim. Ben senin öğretmeninken maalesef hayâl hırsızıydım. O yıllarda 

öğrencilerimden pek çok hayâl çaldım. Allah' tan ki sen hayalinden vazgeçmeyecek 

kadar inatçıydın.” 



"Kimsenin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin. Ne durumda olursanız 

olun,Kalbinizin sesini dinleyin!... 

  

  

****** 

  

Günlerden bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef, çok yüksek bir kulenin 

tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmışlar. Ve 

yarış başlamış. 

Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine 

çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyulabiliyormuş: “Zavallılar!Hiçbir 

zaman başaramayacaklar!” 

Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı 

bırakmaya başlamışlar. Seyirciler bağırıyorlarmış: “Zavallılar›! Hiçbir zaman 

başaramayacaklar!...” sonunda, bir 

tanesi hariç, diğer kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan 

son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele 

ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. 

Diğerleri hayret içinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. 

Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş: “Bu başarının sırrı 

nedir dostum?” 

Ama yanıt alamamış. O anda farkına varmışlar ki... kuleye çıkan kurbağa 

sağırmış! 

Hayallerinizi ve ümitlerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi söyleyen, 

bunu neden yapamayacağınız konusunda size bir sürü olumsuz neden sıralayan kişilere 

karşı sağır olmak en iyisi galiba... 

Paul Estridge.Kurbağ Yarışı 

  

  

  



**** 

HAZIRLAYAN 

MEHMET  ÖZÇELİK 

YAHUDİ NASIL MÜSLÜMAN OLDU?  

 

Hicrî ikinci asır sonlarında hilâfet makamına oturan Abbasî halifelerinden El-Me'mun, 

dış dünyaya açık bir devlet adamıydı. Zamanında Müslüman - Hıristiyan bütün ilim 

adamları ondan itibar görmüş, yabancı dildeki ilim kitabları Arabçaya tercüme edilerek 

bilgi alış verişinde bulunulmuştur. O kadar ki Me'mun zamanında yerin yuvarlak 

olduğu resmen tesbit edilmiş, kurulmuş olan "Nısfünnehar" usûlüyle arzın kuturunu 

ölçmek gibi bâzı ilim mes'elelerinde kesin hükme varılmıştı.  

Bu çalışmaları sırasında Me'mun, meclisinde cin fikirliliği ile dikkatini çeken bir Yahudi 

ilim adamına bir gün şöyle bir sual sordu:  

-Mâdem hâdiseleri bu kadar akılcı bir anlayışla inceleyebiliyorsun? Neden Müslüman 

olmuyorsun? Kur'an'la, İncil, Tevrat arasındaki farkı bilmiyor musun?  

Yahudi şöyle cevap verdi:  

- Bu mevzuda çalışma yapıyorum. Çalışmam bitince vardığım kararı size bildiririm.  

Me'mun Yahudi'ye baskı yapmayı düşünmedi. Çünkü biliyordu ki baskıyla îmana 

gelinmez, korkuyla Müslüman olunmazdı.  

Yahudiyi kendi hâline terkeden Me'mun, ona bir daha bu mevzuda sual sormadı. 

Aradan bir sene geçmiş ve Yahudi yine Me'mun'un meclisindeki ilim adamlarıyla 

sohbete başlamıştı.  

Ancak, bu Yahudi, bir sene önceki Yahudi değildi. Bu defa İslâm'ı bütünüyle 

benimsemiş, Kur'ân'ın ahkâmını tamamıyla kabullenmişti.  

Me'mun buna şaştı:  

- Hayırdır inşâallah. Bir sene önceki Kur'an'la bir sene sonraki Kur'an arasında, ne 

fark var ki o zaman îman etmediniz de bu sene İslâm'a girdiniz?  

Yahudi şöyle îzah etti:  

- Efendim, şüphesiz bir sene önceki Kur'an'la bir sene sonraki Kur'an arasında hiç bir 

fark yoktur. Beni İslâm'a yaklaştırıp, îmana girmeme sebeb olan da budur zaten.  

- Nedir, Kur'ân'ın değişmezliği mi?  

- Evet. Bakın çalışmalarım nasıl cereyan etti ve ben nasıl bir sonuçla Müslüman oldum, 

onu arzedeyim sizlere. Ve şöyle devam etti:  

- Önce evime çekildim. Günlerce İncil yazmaya koyuldum. Üç tane İncil nüshası yazdım. 

Birincide birkaç satırı eksik bıraktım. Ötekinde hiç bir eksik yoktu. Üçüncüsünde ise 

birkaç satır fazlaydı. Kendimden yapmıştım ilâveyi. Ben bu üç İncil'i de alıp kiliseye 

gittim. Papaza gösterdim. Papaz efendi üçünü de inceledi, tahkik etti. Sonunda satın aldı 

ve yaptığım hizmetten dolayı da beni tebrik etti. Dönüp geldim, aynı şeklide üç Tevrat 

nüshası yazdım. Bunun da birincisinde bazı âyetleri yazmadım. Eksik kaleme aldım. 

İkincisi noksansızdı. Üçüncüsünde de birkaç satır ilâve ederek olmayanları da var 

gösterdim. Bunu da Haham'a gösterdim. Haham inceledi, üçünü de beğendi, parasını 

vererek satın aldı, ayrıca da teşekkür etti.  

Bu defa sıra Kur'an'daydı. Kur'an büyüktü. Tamamını yazamazdım. Sadece üç cüz 

yazabildim. Birinci cüz'ünde birkaç satırını eksik bıraktım. İkinci cüz'ü tamam yazdım. 

Üçüncü cüz'ünü de birkaç satır ilâve ile olmayanı var göstererek yazdım.  

Büyük bir tecessüs ve ihtimamla bütün din adamlarını gezdim. Hepsine de yazdığım 



Kur'an'ı gösterdim, almalarını söyledim. Hepsi de önceden memnuniyetle alacaklarını 

söylediler. Ama şöyle bir bakıp inceleyince hepsi de aynı yerleri yakaladılar.  

- Bu cüzde şu, şu satırlar eksik, bu cüz ise tamam. Şu cüzde ise şu şu satırlar ilâve 

edilmiş, fazla yazılmış. Kur'an'ın aslında böyle bir kelime yoktur.  

Hepsi de benim yazdığım Kur'ân'ı ezberlerinden eksiksiz okudular, tashih ettiler.  

Ben anladım ki, Kur'an nasıl nazil olmuşsa aynen zabtedilmiş, aynı tazelik ve 

sağlamlığını da muhafaza etmektedir. Kur'an'da ilâve-noksan söz konusu değil. Nazil 

olduğu şekli aynen koruyan en son kitabdır. Bundan sonra Müslüman oldum. İşte 

İslâm'a girmeme sebeb olan araştırma böyle oldu.  

O sırada Basra kadısı olan Yahya bin Eksem bu hâdiseyi hacca gittiğinde büyük velî 

Süfyan bin Uyeyne'ye anlatır. Süfyan Hazretleri şöyle cevap verir:  

- Bu hâdise, Kur'an'ın, bir âyetinin de fiilî tasdikıdır. Rabbimiz (Tevrat ve İncil'i) ben 

muhafaza edeceğim diye bir te'minat vermemiştir. Ama Kur'ân-ı Kerîm için böyle bir 

te'minat-ı İlâhiyye vardır. Hicr sûresinin dokuzuncu âyetinde şöyle buyurur:  

- Kur'ân'ı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz!  

Vak'ayı İmam-ı Süyûtî "Hasâis"inde kaydeder.  

* * *(Mehmet Dikmen-İlmihal) 

                                               TELEVİZYON   KÜLTÜRÜ 

  

         Televizyon kültürü diye bir mefhum tanımıyorumTelevizyon;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) 



                                      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 etti.Kendisini tekzib 

etti”dedi.(Zafer.1992/Eylül) 

  

            Cennetle müjdelenen on bahtiyardan biri olan Hazreti Ali (kerremallahü 

vechehu) hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, akşam da devesinin üzerine bir 

çuval hurma yükleyerek evinin yolunu tutmuştu.  

 

Devenin yuları yardımcısı Kamberin elinde kendisi de önde gidiyordu. Medinenin içine 

girdiklerinde yolun kenarından bir ses geldi. Yoksulun biri elini açmış sızlanıyordu:  

– Ne olur Allah rızası için!.. diyordu.  

 

İşte bu sırada sesi duyan Hazreti Ali ile arkadan deveyi getiren Kamber arasında şu 

konuşma geçiyor. Hazreti İmam soruyor:  

– Kamber ne istiyor bu yoksul?  

– Hurma istiyor Efendim!  

– Ver öyleyse!...  

– Hurma çuvalda Efendim!  

– Çuvalla ver öyle ise!..  

– Çuval da devenin üzerinde!...  

– Deveyle ver öyle ise!..  

Emri yerine getiren Kamber der ki:  

– Devenin ipi de benim elimde, demekten korktum. Çünkü Hz. İmam beni de deveyle 

birlikte yoksula vermekte tereddüt etmeyebilirdi. 

  

İsa (a.s.) bir yerde oturuyor, bir ihtiyar da elindeki kazma ile toprağı kazıyordu. Hazret-

i İsa (a.s.) "Allah'ım, şu adamın içinden uzun emeli çıkar!" diye dua etti. İhtiyar, 

kazmayı bıraktı ve toprağın üzerine uzandı. Bir süre geçtikten sonra Hazret-i İsa (a.s.) 

"Allah'ım, adama uzun emeli geri ver!" diye dua etti. ihtiyar tekrar kalktı ve 

çapalamaya devam etti. 

İsa (a.s.) ihtiyarın yanına gelerek işi bırakıp tekrar.başlamasının sebebini sordu. İhtiyar 

şöyle cevap verdi: 

"Çalışıyorken bir ara içimden bir sesin bana "Ne zamana kadar çalışacaksın, sen artık 

yaşlı bir adamsın!" diye seslendiğini duydum. . Kazmayı yere bıraktım ve uzandım. 

Sonra yine içimden bir sesin bana "Vallahi, ömrünün geriye kalan kısmında da sana 

yiyecek ve içecek gerekir!" diye seslendiğini işittim. 

Kalkıp çalışmaya devam ettim." 

Yine rivayet edildiğine göre isa (a.s.) bir gün dışarı çıkar. Dışarıda İblis ile karşılaşır, bir 

elinde bal vardır diğerinde ise kül. Ona sorar: 

"Ey Allah'ın düşmanı! Bu bal ve kül ile ne yapıyorsun?" 



"Balı gıybet yapanların ağızlarına sürüyorum ki dilleri takılmadan çok etkili 

konuşabilsinler. Külü de yetimlerin yüzlerine serpiyorum ki insanlar onlardan nefret 

etsinler ve merhamet etmesinler!" 

Mukaşefet-ül Kulüp, İ.Gazali 

Birazda Tefekkür 

 

İsa Aleyhisselâm ağacın altında duâ eden birini gördü. Adamın ayakları yürümeyen 

kötürüm olduğunu anladı. İki gözü de görmüyor, vücudunun hastalıklı olduğu 

anlaşılıyordu. Lâkin adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış, şöyle duâ ediyordu: 

“Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların yaprakları 

sayısınca şükürler olsun!” Hazret-i İsa kötürüm adama yaklaştı ve dedi: “Ayağın 

yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sıhhatli görünmüyor. Buna rağmen çoğu 

zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte, bunun için de büyük bir 

mutlulukla şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana 

verilen?” Adam kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelerek dedi ki: “Efendi! Allah bana 

öyle bir kalp vermiş ki, o kalple O’nu tanıyorum. Öyle bir dil vermiş ki, o dille O’na 

şükrediyorum. Halbuki dünyanın serveti elinde nice zenginler var ki, kalbinde O’nu tanıma 

sevinci, dilinde O’na şükretme mutluluğu yoktur. Ama gel gör ki, bu kötürüm adama 

Rabbim bu sevgiyi ihsan eylemiş; bu nimetin farkına varma tefekkürünü lutfeylemiş. İşte 

bunu düşününce kendimi alamıyorum. “Kalp gözü açık olan bir kötürüm adama yaklaşan 

İsa Aleyhisselâm olduğunu görünce heyecanlanan adam “Sen şu ölüleri dirilten, hastalara 

şifalar bahşeden mucizelerin sahibi peygamber değil misin?” der. İsa Aleyhisselâm “Belli 

olmuyor mu?” deyince adam “Gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli 

değil!” cevabını verir. Tebessüm eden Hz. İsa “Sen hele bir ayağa kalkmayı dene!” 

deyince, silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar. Ayakları üzerine dikilebildiğini 

anlayınca söylediği ilk sözü şu olur: “Ey Allah’ın nebisi! Senden bu mûcizeler de O’ndan 

değil mi? Öyleyse izin ver de geç kalmayayım, O’na bir şükredeyim!” diyerek hemen yere 

inerek başını secdeye kor ve der ki: “Rabbim! Seni tanıyan kalple, şükreden dil nimetinin 

şükrünü yapmaktan âcizken; şimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak lutfettin. Artık 

bilemiyorum nasıl ödeyeceğim bu nimetlerin karşılığını?” 

 

KURTULMAK İSTİYORSAN SULTANIMIZI ÜZME!.. 

 

Kurtulmak istiyorsan Sultanımızı üzme!..  

Yıldırım Bayezid Han, Niğbolu zaferinde kazanılan ganimetlerle muhteşem bir mescid 

yaptırmak ister. Mimarlar bugünkü Ulu cami’nin bulunduğu mevkide karar kılarlar. 

Söz konusu arsa üzerinde evi, bahçesi olanlara başka yerden muadil yer verilir. Hatta 

ceplerine birkaç kese altın sıkıştırılır gönülleri hoş edilir. Ancak ihtiyar bir kadıncağız 

bir “Evim de evim” feryadı tutturur ki sormayın! Değerinin üstünde ücretlere omuz 

silker, bütün tekliflere “Olmaz” der. Önce vezirler, sonra bizzat Sultan, kadının ayağına 

gider, iknaya çalışırlar. Ama o direnir.  

 

Sultan Bayezid Han, caminin yerini beğenmiştir. Hiç hesapta olmayan pürüz canını 

sıkar. Hatta divanı toplar, çözüm yolu arar. Kadılar “Mal onun, satarsa satar, satmazsa 



satmaz!” derler. Meclis çaresizlik içinde dağılırken Bayezid Hanın aklına damadı gelir. 

Emir Sultan hazretlerini bulur meseleyi anlatır.  

 

Mübarek sadece tebessüm eder, “Acele etme!” der, “Bir gecede neler değişmez?”  

 

İhtiyar kadın o gece rüyasında mahşer meydanını görür. Annenin çocuğundan kaçtığı 

bir dehşet anıdır! Kalabalıkta korkunç bir azap endişesi vardır. O arada bir dalgalanma 

olur. Müslümanlar âlemlere rahmet olarak yaratılan Resulullah efendimizin yanına 

koşarlar. Şefaate kavuşan kavuşana. Kadıncağız da niyetlenir, ama bırakın yürümeye, 

kıpırdamaya mecali yoktur. Ayakları vücudunu taşıyamaz, ıstırapla yerleri tırmalar. 

Feryat figan ağlamaya başlar... İşte tam o sırada Emir Sultan hazretleri gelir ve sorar: 

- Niçin ağlıyorsun anneciğim? 

- Herkes Cennete gitti, ben bir başıma kaldım burada! 

- Kurtulmak istiyor musun? 

- Hiç istemez miyim? - Öyleyse Sultanımızı üzme! Ertesi gün kadın ayağı ile gelir, evini 

verir. Üstelik önüne konulan altınları bağışlar camiye... 

  

Sinekler duvarda nasıl yürüyor  

13.06.2006, 23:28 

Sinekler ayaklarındaki yapışkan sıvı ile yüzeye tutunuyor. 

Yapışmayı önlemek için ise, kıllarıyla silerek ayaklarını 

 temizliyorlar. 

 

  

NTVMSNBC- Örümcek Adam gibi duvarda yürümek şimdilik hayvanlara mahsus bir 

özellik. Duvarda yürümek için ayakların yüzeye yapışması, vücut ağırlığının dengede 

olması gerekiyor. Sineklerin tüm ayakları yüzeye yapışabiliyor. Sineğin ayağını yüzeye 

yapışmasını kıllar sağlıyor. Bu kıllar şeker ve yağdan oluşan bir yapışkan madde 

üretiyor.  

Almanya’nın önde gelen araştırma kurumu Max Planck Institute, 300’den fazla 

duvarda yürüyebilen böcek ve sinek türünü inceledi. Bu türlerin tümü de arkalarında 

bu yapışkan sıvıdan oluşan bir ‘ayak izi’ bırakıyor. Araştırmayı yürüten Stanislav 

Gorb, yeryüzünde bu özelliğe sahip 1 milyondan fazla böcek türü olduğunu ve 

çoğunluğunun bu yapışkan sıvı sayesinde duvarda yürümeyi başardığını tahmin ediyor.  

YÜZEYE YAPIŞIP KALMIYORLAR  

Sinekler ayaklarındaki yapışkanlı sıvıyla duvara tutunarak yürüyor. Ayaklarındaki 



sıvının yanı sıra minik pençeleri de duvarda yapışıp kalmalarını önlüyor. Sinekler 

yapışıp kalmamak için itmek, ayaklarını döndürmek, kıllarını sıvamak gibi çeşitli 

teknikler kullanıyor. Ayak kılları ve yapışkan sıvı sinekleri yerçekimine karşı koyarak 

duvarda yürümelerini sağlıyor.  

SİNEĞİN İNSANA ÖĞRETTİĞİ  

İnsanların sineğin doğasından nasıl yararlanabileceğine gelince, gelecekte üretilecek 

robotların benzer bir teknolojiyle duvarda yürümesi sağlanabilir. Halen ABD’de Case 

Western Reserve Üniversitesi uzmanları da Gorb ve ekibinin bulgularından 

yararlanarak duvarda yürüyebilen bir robot geliştiriyor. Bu robotun da ayaklarında 

kıllı doku ve yapışkan sıvı bulunuyor.  

Not: Gorb araştırmasını Society for Experimental Biology’nin yıllık konferansında 

sundu. 

  

  

  

  

Saf bal açık yaralara melhem oluyor 

Saf balın açık yaraları iyileştirdiği belirtildi. Opr. Dr. Yıldırım 

Tuncer, içinde şeker olmayan hakiki balın açık yaraları hızlı bir 

şekilde iyileştirdiğini söyledi. 

14 Haziran 2006 13:36 

  

Balın içinde bulunan maddelerden dolayı mikrop öldürme özelliği 

olduğunu ifade eden Tuncer, ameliyat sonrası hastaların yaralarına, 

yara iyileştirici merhem yerine bal sürdüğünü ifade etti.  

 

Avusturalya'da balın tıbbi ilaç olarak da kullanıldığını kaydeden 

Tuncer, "Mikrop öldürme özelliği kanıtlanan bal, yara üzerinde 

oluşan sıvıyı emerek yara ortamından uzaklaştırır. Böylece yaralı 

bölge hızlı bir şekilde iyileşme sürecine girer." dedi.  

 

Şifa kaynağı balın, bakteri (mikrop) öldürme özelliği olduğu 

Avusturalya'da yapılan deneyler sonucu ispatlandığı bildirildi. Bunun 

üzerine bilim adamları, özel olarak yetiştirilen arılardan elde edilen 

balı, tüplere koyarak tıbbi ilaç haline getirdi.  

 

Yüzde 80'i arı balı, yüzde 20'si bal mumu olan bu ilacı hastalarına 

uyguladığını belirten Opr. Dr. Yıldırım Tuncer, ameliyat sonrası 

oluşan yaralarda pozitif sonuçlar aldığını kaydetti. Yapılan 



deneylerde balın 250 çeşit mikrobu öldürdüğünün bilimsel olarak 

tespit edildiğini anlatan Tuncer, bunun modern tıpta kullanılan çok 

etkili antibiyotikli kremlere eşdeğer olduğunu söyledi.  

 

Yara yüzeyini savaş alanına benzeten Tuncer, "Mikroplar ile insan 

vücudundaki savunma hücreleri arasında geçen mücadelenin 

ardından yara yüzeyi adeta savaş alanına döner. Bunun sonucu 

olarak yarada exsuda (öldürülmüş mikrop, zehirli maddeler, vücudun 

savunma hücreleri, kan ve pıhtıdan oluşan zararlı yara sıvısı) 

meydana gelir. Bu sıvının temizlenmesi iyileşme hızını arttıracağından 

bal burada devreye girer. Savunma hücreleri tarafından etkisiz hale 

getirilemeyen mikropları da öldürme özelliği bulunan bal, yara 

sıvısını emerek iyileşme sürecini hızlandırır." şeklinde konuştu.  

 

Tuncer, şeker karışımı olmaması şartıyla hakiki bütün balların aynı 

etkiyi gösterdiğini de sözlerine ekledi.  

 

Çukurova Üniversitesi'nin resmi internet sitesine açıklama yapan 

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman Kaftanoğlu da 

özellikle Çin'de arı ürünleri ile tedavi yöntemlerinin hızlı bir gelişme 

gösterdiğini belirtti.  

 

Türkiye'de ise arı ürünlerinin sağlığa faydalı olduğunun bilinmekle 

birlikte bu ürünlerin tıbbi özellikleriyle ilgili yeterli araştırma 

yapılmadığını söyleyen Kaftanoğlu, "Bu ürünlerden propolis 

mükemmel antibiyotik olarak, arı sütü, zengin enerji, besin ve 

hormon kaynağı olarak bilinmekte ve besleyici değeri yüksek olan bal 

ve polen de yine bir grup hastalık ve enfeksiyonların tedavisinde 

kullanılmaktadır." şeklinde konuştu.  

 

BALIN SAĞLIK AÇISINDAN DİĞER FAYDALARI İSE ŞUNLAR:  

 

Temel besin maddesi ve enerji kaynağı olarak kullanılmasının yanı 

sıra insan sağlığı bakımından da önem taşımakta ve çeşitli 

hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Sulandırılmamış bal 

asitliği antibakteriyeldir. Mide ve bağırsaklar üzerinde iyileştirici 

etkisi olan bal, yara ve yanıkların tedavisinde, kronik sindirim sistemi 

hastalıklarından özellikle peptik ülser ve hazımsızlığa, duodenal 

ülsere, çocuklarda ise bakteriyel gastroenteritise karşı etkili bir 

şekilde tedavi amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Klinik araştırmalarda ise gözde, katarakt hastalığına, konjiktivit ve 

çeşitli kornea rahatsızlıklarına karşı, direkt gözün içine uygulanarak 

kullanılan balın şeker hastaları için ise şekerli bir üründen daha iyi 

olduğu belirtiliyor. 

 

Böbrek fonksiyonlarını düzenleyici, uykusuzluğu giderici, ateş 

düşürücü etkileri bulunan bal kalp, dolaşım sistemi hastalıkları, 

karaciğer rahatsızlıklarına karşı da kullanılıyor.  



(Cihan) 

  

         

***Bursa’da 4 yıl önce hapşırığını tuttuğu için ölen Aygün Çokelliler’den sonra 

İzmir’de de 6.5 aylık hamile Gülperi Başaran aynı kabusu yaşadı. Omurilik üzerinde 

hapşırmadan dolayı kanama meydana gelen genç kadın felç oldu  

 

 

***DÜNYA tıp literatüründe 6 kez görülen olayın 7’ncisi İzmir’de yaşandı. 13 yıldır 

anne olma umuduyla tedavi gören Gülperi Başaran (30), 6.5 aylık bebeğini kucağına 

almak için gün sayıyordu. 10 Nisan’-da eşiyle nişana giderken yolda hapşırınca dünyası 

karardı. 

SİZDEN FAZLA VEREN VAR  

 

 Hazret-i Ebû Bekir'in halifeliği sırasında Medine'de büyük bir kıtlık başgöstermişti. 

Halk ekmek yapmak için bir buğday tanesini bile bulamaz olmuştu.  

Bu durumu gören Medineli tüccarlar, ellerindeki bütün parayı buğday alıp satmaya 

yatırmışlardı.  

Hazret-i Osman da bu arada Şam'a bir ticaret kafilesi göndermişti. Oradan yüz deve 

yükü buğday satın alarak Medine'ye getirtmişti. Bu miktar, halkın buğday ihtiyacını 

büyük ölçüde karşılayabilirdi.  

Bâzı tüccarlar derhal Hz. Osman'a müracaat ettiler. Şam'dan getirttiği bu buğdayı satın 

almak istediler. Buğdayın bir mennesine (5 kilo 12 gram ağırlığındaki bir ölçü birimi) 4 

dirhem veriyorlardı. Fakat Hz. Osman, tüccarların verdiği fiyatı az buldu. "Sizden fazla 

veren var," dedi ve buğdayını hiç kimseye satmak istemedi. Tüccarlar bu durumda 

teklif ettikleri fiyatı arttırdılar. Fakat yine Hz. Osman'dan "Sizden fazla veren var" 

cevabını aldılar. Nihayet buğdayın bir mennesine 7 dirhem vermeye bile râzı oldular. 

Bu, verebilecekleri en son ve en yüksek fiyattı. Fakat Hz. Osman'ın ağzından "Sizden 

fazla veren var" sözünden başka lâf çıkmıyordu.  

Bâzıları onun bu tutumunu, fırsat düşkünlüğüne ve çok kazanmak hırsına veriyordu. 

Halk şiddetli ihtiyaç içinde kıvranırken, onun böyle davranmasını kendisine hiç 

yakıştıramıyordu.  

Nihayet mes'eleyi Halife Hz. Ebû Bekir'e anlatmaya karar verdiler. Ondan, Hz. 

Osman'la aralarını bulmasını isteyeceklerdi.  

Halifenin huzuruna çıkarak, durumu olduğu gibi anlattılar. Hz. Ebû Bekir anlatılanları 

sonuna kadar dinledi. Ve onlara:  

"Bu işte bir gariplik var," dedi. "Bana öyle geliyor ki, siz Hz. Osman'ın sözünü iyi 

anlayamadınız. O, Resûlüllah'ın dâmadı ve Cennet'te arkadaşıdır. Halkın ihtiyacını 

fırsat bilip ondan kâr ve çıkar elde edecek kimse değildir. Böyle davranışının mutlaka 

bir hikmeti vardır. Haydi, beraber gidip mes'eleyi bizzat kendisinden öğrenelim."  

Hep birlikte Hz. Osman'ın yanına vardılar. Hz. Ebû Bekir tüccarların anlattıklarını Hz. 

Osman'a söyledi. Ondan, niçin malını verilen fiyata satmadığını sordu.  

Hz. Osman'ın bu suâle cevabı şaşırtıcıydı:  

"Ey Resûlüllah'ın halifesi! Bunlar benim bir menne buğdayımı 7 dirheme satın almak 

istiyorlar. Yani, bire 7 veriyorlar. Halbuki, ben onu, bire 700 veren birine satmak 



istiyorum. Yüce Allah, her bir hasenata karşılık 700'e kadar ecir ve mükâfat vereceğini 

va'detmiyor mu? Böyle kârlı bir ticaret varken, ben ne diye malımı onlara satayım."  

Hazret-i Osman'ın bu cevabı üzerine, tüccarlar derin bir düşünceye daldılar. Onun 

hakkında kötü düşünmekle ne kadar hatâ ettiklerini anlamışlardı.  

Hz. Osman, bundan sonra 100 deve yükü buğdayının hepsini de Medine halkına sadaka 

olarak dağıttı. Fakir ve yoksulların yüzünü güldürdü. Şehirdeki kıtlık da böylece büyük 

ölçüde giderilmiş oldu.  

Şuurlu bir Müslüman, işlediği bütün işlerde Allah rızâsını ön plânda tutar.  

Halkın yardımına koşmayı, fakirlerin dertlerine derman olmayı, insanlara faydalı 

bulunmayı en büyük fazilet bilir..(Cep ilmihali.M.Dikmen) 

ŞEYTAN VE ABİD 

  

-İsrailoğulları arasında biri vardı. İbadethanesinde ibadet ederdi. İsmi Âbid Bersesisa 

idi. Duası makbul bir kimseydi. İnsanlar hastalarını ona getirirlerdi. O da onlara dua 

edince iyi olurlardı.  

İblis, şeytanlarını çağırdı ve sordu:  

- Bu abidi kim yoldan çıkarabilir? O sizi artık aciz bıraktı.Ona bir şey yapamıyorsunuz.  

Şeytanlardan bir ifrit dedi ki: 

  

-Onu ben fitneye düşürebilirim. Eğer ben onu yoldan çıkarmazsam, senin yakının 

değilim.  

Bunun üzerine İblis:  

  

-Sen ona git dedi. O ifrit şeytan yola çıktı. İsrailoğulları sultanlarından birinin konağına 

girdi. Sultanın zamanın en güzeli sayılan bir kızı vardı. Babası, anası ve kardeşleri ile 

beraber oturuyordu. O kızı çarptı, aklını aldı.Delirtti. Üzerine üşüştüler, ama çaresiz 

kaldılar.  

Sonunda delilerin yanına atıldı. Günlerce orada kaldı. Günün birinde o ifrit, insan 

süretinde geldi. Onlara şöyle dedi:  

  

-Eğer o kızın iyileşmesini istiyorsanız, falan rahibe götürün. Ona okur, duâ eder. 

Böylece iyileşir.  

Alıp götürdüler. Rahip ona duâ edince; iyileşti. Hastalığından kurtuldu.  

Dönüp geldiler, hastalığı yeniden geldi. Bu defa insan kılığındaki ifrit onlara şöyle dedi:  



  

-Eğer onun tamamen iyileşmesini istiyorsanız, bırakın o rahibin yanında bir kaç gün 

kalsın.  

Kızı götürüp rahibin yanına bıraktılar. Rahip yanında kalmasını istemedi, ama kalması 

için ısrar ettiler; bırakıp gittiler.  

Rahip, gündüzleri daima oruç tutar, geceleri ise, ibadetle geçirirdi.  

Rahip yemeğe oturduğu bir sırada,ifrit kızın cinnetini tazeledi. Her yanını açtı; ama 

rahip ondan yüz çevirdi.  

Bu iş böylece uzayıp gitti; günün birinde rahip onun yüzüne ve vücuduna baktı. Benzeri 

görülmemiş bir yüz ve benzeri görülmemiş bir vücut olduğunu gördü. Dayanamadı , ona 

yanaştı, vuslata erdi.  

Bunun üzerine ifrit ona geldi; şöyle dedi:  

  

-Sen, o kızla zina ettin. Bu yaptığın işten ötürü sultanın cezasından kurtulamayacaksın. 

Onu öldürmeli ve ibadethanene gömmelisin. Onu, sana sordukları zaman da şöyle 

dersin:  

  

-Eceli geldi; öldü.Onlar, seni doğrularlar.  

Kızın üzerine yürüdü, kesti, gömdü. Gelip kızlarını sordukları zaman, onlara kızın 

öldüğünü haber verince, inandılar, dönüp gittiler.  

Bir başka rivayette ise, sordukları zaman onlara şöyle dedi:  

  

-İyileşti evine gitti.  

Onun bu sözüne inanıp gittiler. Akrabalarının evinde aramaya başladılar. Bu arada ifrit 

onlara geldi ve şöyle dedi:  

  

-Rahip ona zina etti.Duyulacağından korkunca da kesip gömdü. Bunun üzerine sultan 

öc almak arzusu ile adamları ile rahibin yanına geldi. Kızın mezarını açtılar, 

boğazlanmış olduğunu gördüler.  

Rahibi yakalayıp idam yerine götürdüler.  

Rahip asılacağı sırada, ifrit geldi ve rahibe şöyle dedi:  



  

-Sana bu yapılanları ben yaptım. Onu başkasının başkasının boğazladığını haber verip 

seni kurtaracağım. Onlar benim bu sözüme inanırlar. Eğer Allah'ı bırakıp bana secde 

edersen bunu yaparım.  

Rahip: 

Bu halde sana nasıl secde edeyim? Deyince, ifrit şöyle dedi:  

  

-Başınla bana imalı secde et, razı olurum.  

Rahip, böylece ona secde etti.  

  

Bunun üzerine ifrit şöyle dedi:  

  

-Ben senden uzağım.  

  

Allahu Teâlâ bunu şöyle anlattı:  

  

-"Şeytanın misali şöyledir ki, bir insana; inkâr et! der. O insan inkâr edince de şöyle 

der:  

  

-"Ben, senden uzağım Ben, Âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım."  

  

Her ikisinin akıbeti cehennemde sonsuz kalmaktır. Bu zalimlerin cezasıdır."(Haşr 

süresi, ayet 16,17) 

RENKLERLE TERAPİ 

  

Renk Terapisi metabolizmada denge sağlamak için renklerin enerjilerinden faydalanma 

prensibine dayanıyor. Her rengin kendine özgü bazı tedavi edici özellikleri vardır. Renkler 

uyarıcı oldukları kadar bıkkınlık yaratıcı, yıkıcı itici de olabilirler. 

  

Ruhsal dalgalanmalar çakralarda enerji dengesizliği oluştururlar. Bu durumda belirli bir 



rengin fazlalığı veya azlığı söz konusudur. Dengesiz çalışan çakralar hastalıklara sebep 

olur. Renkler kullanılarak vücudun bozulan dengesi tekrar sağlanabilir. Renklerin 

çevrelerine yaydıkları titreşimler, vücudun elektromanyetik ışınımıyla doğrudan bir 

etkileşim içindedirler. Bu titreşimler çakralar tarafından emildikten sonra, omurgalara 

iletilirler. Omurgalara ulaşan titreşimler, sinirler yardımıyla gerekli organlara ve dengesi 

bozulan sistemlere taşınarak fiziksel rahatsızlıklara yol açabilecek olan duygusal ve 

zihinsel şikayetler en aza indirilir. Renk terapistleri renkleri bazen tek başına bazen de 

tamamlayıcı renkleri ile birlikte kullanır. 

  

RENKLER VE ETKİLERİ 

  

KIRMIZI 
 

Canlandırıcı bir renk olan kırmızı, vücudun alt kısımlarındaki çakraları harekete geçirir, 

barındırdığı yoğun enerji sayesinde, fiziksel kapasiteyi uyandırıp etkin bir biçimde 

faaliyete sokar. Kırmızı, üşütmelerde, dolaşım bozukluklarında ve tükrük bezi 

rahatsızlıklarında tedavi amacıyla kullanılabilir. Dikkatli kullanılmadığında intikam, kin, 

aşk ve seks duygularını da harekete geçirebilir. Aşırı bir dozda uygulanması halinde, 

duygusal düzensizliklere ve depresyonlara sebep olabilir. Yüksek tansiyon, bu rengin 

yoğun olarak bulunduğunun bir göstergesidir. 

TURUNCU 
 

İkinci çakra merkezini etkileyen turuncu, neşenin ve bilgeliğin rengidir. Turuncu 

yardımıyla sosyalleşme duyguları faaliyete geçer. Adaleler üzerinde çok etkilidir. Aşırı 

kullanımı, sinir sistemini olumsuz yönde etkilediğinden yeşil ve mavinin tonlarıyla birlikte 

kullanılması faydalıdır. Dalak, pankreas, mide, bağarsak ve böbrek rahatsızlıkları, 

depresyon ve duygusal dengesizlik hallerinde turuncuya başvurulabilir. Sindirim sistemi 

rahatsızlıkların giderilmesinde de faydalıdır. 

YEŞİL 
 

Sakinleştirici özelliklere sahip olan yeşil renk,enerjiyi dengeler, şefkat duygularını arttırır. 

Sinir sistemini dengeleyici ve ateş düşürücü etkileri vardır. En etkili olduğu bölge, kalp 

çakrasıdır. Kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon baş ağrısı ve bitkinlik hallerinde tedavi 

amaçlı olarak kullanılır. Her türlü büyümeyi ve ilerlemeyi hızlandırdığı için, kanser ve 

tümör gibi hastalıklarda kullanılması tehlikelidir.  

SARI 
 

Güneş sinir ağı çakrası üzerinde çok etkilidir. Zihinsel faaliyetleri harekete geçirir, 

iyimserlik ve kendine güven duygularını arttırır. Sindirim, mide, bağırsak ve mesane 

rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. 

MAVİ 
 

Mavi, antiseptik görevi yapar. Solunum sisteminin düzene sokulması, yüksek tansiyonun 

düşürülmesi için de mavi renk kullanılır. Astım, suçiçeği, sarılık romatizma, çeşitli çocuk 

hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Mavinin enerjisi sanatsal duyguların ve ilham 

kaynaklarının geliştirilmesinde de faydalıdır. 

LACİVERT 
 

Lacivert ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkların giderlimeside önemli bir etkisi vardır. En 

önemli etki alanı kaş çakrasıdır. Bu çakrayla bağlantılı fonksiyonların dengelenmesinin 

yanında bağışıklılık sisteminin güçlenmesini de sağlar. İyi bir kan temizleyicisidir. Yüz ile 



ilgili tüm rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Eviniz yada kıyafetleriniz fazlaca lacivert 

ağırlıklysa depresyona sebep olabilir. 

MOR 
 

İskelet yapısını etkileyen mor, vücudu toksinlerden arındırıcı antiseptik özelliklere 

sahiptir. Mor rengin enerjisi çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kulanılabilir, eklem 

iltihabı hastalıklarının tedavisinde mor renkli ışık etkili olabilir. Ayrıca mor, rüya 

aktivitlerini de geliştirir. 

Sinekteki Güce Bakın  
 

 
Yunus Emre ; 

Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklemiş, kırkı da 

çekememiş. Şimdi kağnıların yerini otomobiller, uçaklar 

aldı ama sinek kanadı yenilmezliğini hâlâ koruyor.  

Bir sineğin vücudunda 12 bin devirli motor halinde 

çalışan o incecik şeffaf kanatların gördüğü işi otomobiller 

de kendi boylarına uygun şekilde görebilselerdi, İstanbul-

Ankara arası karayoluyla 6 dakikaya inerdi!  

 

SAATTE 5 BİN KM  

Sinek saniyede 200 defa kanat çırpar, acelesi yoksa saatte 

7,5 kilometre hızla uçar. Bu, kendi boyuna nispet 

edildiğinde, bir otomobil için saatte 5 bin kilometre hız 

demektir. Uçmak için sıçramaya bile ihtiyaç duymaz. 

Kanatlar harekete geçer geçmez havada ve istediği yöne 

doğru harekettedir. Kanatların arkasına yerleştirilmiş iki 

tane halter, modern uçaklardaki en gelişmiş 

mikroskoplardan mükemmel şekilde hesap ve 

ayarlamalar yaparak sineğin dengesini sağlar. Bir de 

bakarsınız ki, gözünüzün önünde bu küçük uçaklar 

konduğu gibi kalkıyor, kalktığı gibi konuyor, yön 

değiştiriyor, dalışlar yapıyor, gözle takip edilemeyecek 

manevraları sessiz sadâsız gerçekleştirerek filolar halinde 

odanızı hava gösterileriyle şenlendiriyor.  

 

UÇAĞA BENZEMEZ  

 

Onu uçağa benzetmek, aslında sinek için haksızlıktır. 

Bütün maharetleri bir yana, temizlik için özel şekilde 

tanzim edilmiş tüylerle kaplı arka ayaklarıyla tâ 

kanatlarının üstüne kadar uzanıp boydan boya süpürmesi 

bile, bende uçaktan daha fazlası var demiyor mu? Hem 

bir uçağın sinekle yarışabilmesi için öncelikle iniş 

takımlarıyla sırtını kaşıyabilmesi gerekir!  

 

Tavanda baş aşağı durmak, kaygan camın üzerinde 

dikine yürümek de, insan medeniyetinin harikalarıyla 

alay edercesine bir sineğin her gün binlerce defa 

tekrarladığı işlerdendir. Bu maharetin altında, sıvıdaki 



yüzey gerilimi hesaplarının mükemmelliği vardır. Ama 

gören kim?  

 

Karışımızda başını elleri arasına alıp temizlerken yaylı 

bir parçanın hareketi gibi eğilip geri gelen o minik 

kafadaki dört bin tane petek göz, güneş ışığı altında renk 

renk desenler çizerken, her şeyi gören, işiten, her şeyi 

bilen ve dilediğini dilediği gibi yapan bir sanatkârı 

anlatır.  

ALIŞKANLIK PERDESİ  

 

Her bir sinek, Âlemlerin Rabbinin birçok ismini ve yedi 

sıfatını bize tarif eden bir minik kuştur. Onu bir kuş 

olarak gördüğümüz zaman, üzerindeki manalar da birer 

birer açığa çıkmaya başlar. Gerçekte, bu muhteşem sanat 

eserini bu kadar bolluğuna rağmen gözümüzden saklayan 

şey, ufkumuza kap kara bir bulut gibi çökmüş alışkanlık 

perdesinden başka bir şey değildir. O perdeyi bir 

yırtabilsek, her gün karada ve havada ücretsiz olarak 

sergiledikleri gösterileriyle, aralıksız faaliyetleriyle ve 

durup durup abdest alışlarıyla bu minik kuşların bize 

neler anlatmak istediğini çözmekte güçlük çekmeyiz 
   

SEYRANİ KİMDİR? 

  

    SEYRANi'nin gözü gamla yaş imiş  

    Benim derdim her dertlere baş imiş  

    Ben bağrımı toprak sandım, taş imiş  

    Meğer taşa tohum ekilmez imiş 

HAYATI   



  

 Seyrani'nin gözü gamla yaş imis  

Benim derdim her dertlere baş imiş  

Ben bağrımı toprak sandım, taş imiş  

Meğer taşa tohum ekilmez imiş  

   XIX. yüzyıl gizemci halk şiirinin büyük ustası, kuşkusuz, Seyrani'dir(1807-

1866). Dahası, yergiciliği, taşlamacılığı, bir bakıma, gizemciliğini bastıran, 

haksızlığa, rüşvete, kıyıcılığa, toplumsal dengesizliklere, kaba sofuluğa, 

ahlaksızlığa karşı gözünü budaktan esirgemeden, korkmadan, çekinmeden 

savaşım veren, bu arada inancının gereklerini de bir yana itmeden, şiirsel 

yapıdan, söyleyişten uzaklaşmadan, etkin, kalıcı şiirlerini sazıyla halk içinde 

sôyleyen güçlü bir ozan Seyrani. Şiirlerinin çoğunun bugün de güncelliğini 

yitirmemiş olması, halk katında büyük saygınlık kazanması, Seyrani'nin 

gücünü belirlemesi bakımından ilginçtir.  

 

    Seyrani, Kayseri'nin şimdiki adı Develi olan Everek ilçesinde doğmuş, gene 

doğduğu yerde ölmüştür. Yoksul bir mahalle imamı olan Cafer Hocanın 

oğludur. Asıl adı Mehmet'tir. Bir saptamaya göre, 1807 yılında doğmuş, 1866 

yılında ölmüştür. Ancak, bu tarihlerin doğruluğu üzerinde kuşkular da 

vardır. Medresede birkaç yıl okuduktan sonra ayrılmış, İstanbul'a gitmiştir. 

İstanbul'da yedi yıl kaldığı anlaşılıyor. İstanbul'da ''bilimsel ve kültürel 

öğrenim'' gördüğünü şiirlerinde söylüyor. Bir yandan da Alevi-Bektaşiliği 

seçmiş, tekkelere gitmiştir. Yergici, taşlamacı yanını acımasızca 

kullanmaktan çekinmemiştir. Anlaşılan odur ki Seyrani, doğasal olarak her 

türlü. yanlışlıklara karşı çıkmadan, olayları, kişileri yermeden 

edememektedir. Bu yüzden olacak İstanbul'da seçkinleri yerdiği için 

hakkında kovuşturma açılmış, o da bir dostunun yardımıyla İstanbul'dan 

kaçıp Develi'ye gelmiş, bir daha da İstanbul'a gitmemiştir. Özellikle Orta 

Anadolu'da gezdiği anlaşılan Seyrani'nin ''Aşık Toplantıları''na katıldığı, 

düzenlenen türlü sazlı sözlü yarışmalarda hep önde gittiği anlaşılıyor. 

 

   Yaşamının sonuna doğru bir sinir hastalığına da tutulan Seyrani'ye son 

döneminde "Deli'' dendiği saptanıyor. Seyrani'nin yaşamı acılarla, 

yoksulluklarla geçmiştir. Yaşamı böyledir de Seyrani, bütün bunlara karşın 

yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmemiştir. Direncini  yitirmemiştir. 

Yoksulluğunu, çektiği acıları, dik kafalı bir ozan oluşuna bağlamak da, pek 

yanlış olmaz. Seyrani'nin yaşadığı dönemde ülkede de birtakım değişiklikler, 

yenilikler başlamıştır. Çağdaş okullar açılmaya,yeni mahkemeler kurulmaya 

başlamış, Ülkeye telgraf gelmiş çeşitli yenileşme çabaları gözlenir olmuştur. 

Bütün bunları Seyrani'nin yakından izlediğini, halkın üzerindeki etkileri 

gözlediğini, şiirlerinden, çıkarma olanakları vardır. Bu bakımdan Seyrani, 

kendisinden önceki Ozanlar gibi alışılmış konu sınırlarını aşan, çağdaş 

olayların, oluşumların içine girmeye çalışan, bunları eleştirel gözle 

değerlendirmeye yönelen bir ozan olarak özellikle dikkati çekmektedir. 

Seyrani'nin bu yergici, taşlamacı tavrının yanı sıra içtenlikli, duyarlılıklı bir 

yanı olduğu da görülüyor. 

 

  Herhalde Seyrani, çağının da tüm halk şiirimizin de üzerinde önemle 

durulması gereken en güçlü, en ilginç ozanlarından biridir. Güncelliğini 

yitirmeme başarısını göstererek, diliyle, deyişiyle, konusuyla, deme ustalığıyla 



güçlü, saygın bir ozan Seyrani. 

AGLAR GEZERIM 

  

Askin derdine düseli 

Mecnunum daglar gezerim 

Katram kaynayip cosali 

Sel oldum, çaglar gezerim 

  

Pîr esigin bildim Kabe 

Hatasi var ise tövbe 

Derd ile erdim Eyyüb'e 

Yarami baglar gezerim 

  

Kimi baydir, kimi geda 

Cümlesine yaran Hüda 

Yusuf'umdan düstüm cüda 

Yakub'um aglar gezerim 

  



SEYRANI, askin Tur'unda 

Tecelli gördüm nurunda 

Gerçeklerin huzurunda 

Çürügüm, saglar gezerim 

  

Seyrani 

  

  

ASKIN ÇILESI 

  

Ben bu askin çilesini 

Yanar çektim, tüter çektim 

Yedim gonca sillesini 

Bülbül gibi öter çektim 

  

Dizgin etsem gönül atin 

Geçer gögün yedi katin 

Yalan dünya maslahatin 

Kah bitmez, kah biter çektim 

  

SEYRANI, bilmeme mert midir 

Yoksa cana cömert midir 

Eyyub'un derdi dert midir 

Ben ondan besbeter çektim 

  

Seyrani 

  

  

ASKIN GÖNLÜ 

  

Eski libas gibi asikin gönlü 

Söküldükten sonra dikilmez imis 

Güzel sever isen gerdani benli 

Her güzelin kahri çekilmez imis 

  

Bülbül daldan dala yapiyor sekis 

O sebepten gülle ediyor çekis 

Askin ignesiyle dikilen dikis 

Kiyamete kadar sökülmez imis 

  

Sevdigim degildin böylece ezel 

Askinim bagina düsürdün gazel 

Ibrisimden nazik saydigim güzel 

Meger pulat gibi bükülmez imis 



  

SEYRANI'nin gözü gamla yas imis 

Benim derdim her dertlere bas imis 

Ben bagrimi toprak sandim, tas imis 

Meger tasa tohum ekilmez imis 

  

Seyrani 

  

  

Bin ikiyuz altmisbire tarih basinca 

Pek ziyade oldu siklet bu sene 

Eski adet bitip devir donunce 

Kalkti insanlardan sefkat bu sene 

  

Koymusum havana bu garip seri 

Sefa mi surulur ah simden geri 

Agniya olursan derler gel beri 

Fukaraya yoktur ragbet bu sene 

  

Fukaranin hali Mevla'ya belli 

Merhamet yok agniyada ezeli 

Bugdayin bir mutu oldu yuzelli 

Muhtekire dustu firsat bu sene 

  

Zengin artik kesmez oldu kurbani 

Kalmadi dunyanin rengi elvani 

Sultan Suleyman'a kalmadi fani 

Bize Hak'tan oldu rahmet bu sene 

  

Is boyle giderse kopacak fesat 

Yaklasmadi gitti su vakt-i hasat 

Sanatlar islemez ortalik kesat 

Bosadir calismak gayret bu sene 

  

Bu Seyrani sahih sohbet eylesin 

Nacar olan fukaralar neylesin 

Rica niyaz edin halas eylesin 

Mevlamiz beladan millet bu sene 

  

                 SEYRANi 

  

  

  



GEÇER MI BILMEME 

  

Muhabbet küpünün olsam sarabi 

Yar beni doldurup içer mi bilmem 

Mamur olmak için gönül harabi 

Bir mimar eline geçer mi bilmem 

  

Asikin olmaz mi çile çekmezi 

Çilenin olmaz mi boyun bükmezi 

Helal süte katan haram pekmezi 

Seçmek murad etse, seçer mi bilmem 

  

Bülbüle gül yarar,deveye diken 

Çiledir asikin boynunu büken 

Tarlasina haram tohumu eken 

Helal mahsülünü biçer mi bilmem 

  

Kimi meftasina kefen biçmiyor 

Kimi helal rizik yiyip içmiyor 

Yavrusundan köpek bile geçmiyor 

Hak SEYRANI'sinden geçer mi bilmem 

  

Seyrani 

  

Hak yoluna gidenlerin asa olsam ellerine 

Er pir vasfin edenlerin kurban olsam dillerine 

  

Torunuyuz bir dedenin tohumuyuz bir bedenin 

Münkir ile cenk edenin silüh olsam bellerine 

  

Bir üstada olsam çirak bir olurdu yakin irak 

Kemigimi yapsam tarak yar zülfünün tellerine 

  

Vücudumu kavursalar yönüm yare çevirseler 

Harman gibi savursalar muhabbetin sellerine 

  

Vakit kalmadi durmagin kaldir SEYRANI parmagin 

Deryaya akan irmagin katre olsam sellerine 

  

Muhabbet küpünün olsam sarabi 

Yar beni doldurup içermi bilmem 

  

  

Mamur olmak için gönül harabi 

Bir mimar eline geçer mi bilmem 

Tutusunca yanar askin çirasi 

  

  



Seyrani 

  

KARA YÜZLÜYÜM 

  

Gönül serden geçer, yardan geçmez 

Baglanmis ikrara, kavî özlüyüm 

Her sözüm dinleyen, özüm seçemez 

Sirat köprüsünden ince sözlüyüm 

  

Benim sözüm çürük degil, sag gibi 

Çürük sözler erir, akar yag gibi 

Üzerinden kervan geçer dag bibi 

Yokusluyum sanma benidüzlüyüm 

  

Yolcu ates yanmak ile yol yanmak 

Erenlerin dokundugu gül yanmaz 

Cehennemde günah yanar, kul yanmaz 

Ben, günahtan sürmelenmis gözlüyüm 

  

SEYRANI, aradin onu her yerde 

Ask-i hakikatle düstüm bu derde 

Tuttum günahimdan yüzüme perde 

Rabbim, divaninda kara yüzlüyüm 

  

Seyrani 

  

  

KIMSESIZ SAHRALARDA 

  

Su kimsesiz sahralarda 

Diken oldu gülüm benim 

Gizli gizli tenhalarda 

Aglamaktir halim benim 

  

Gülü dikene katali 

Diken elime batali 

Yar beni yardan atali 

Bükülmüstür belim benim 

  

Ari geçmez çiçeginden 

Çiçek geçmez biteginden               bitek: çiçegin dalda çiktigi yer 

Erenlerin eteginden 

Kesme Rabbim, elim benim 

  

Yedim aci teresinden 



Içtim kanli sirasindan 

SEYRANI gam deresinden 

Cüs eyledi selim benim                  cüs: cosmak, akmak 

  

  

MUHABBET YELLERI 

  

  

Hak yoluna gidenlerin 

Asa olsam ellerine 

Er, pîr vasfin edenlerin 

Kurban olsam dillerine 

  

Torunuyuz bir dedenin 

Tohumuyuz bir bedenin 

Mûnkir ile cenk edenin 

Silali olsam ellerine 

  

Bir üstada olsam çirak 

Bir olurdu yakin irak 

Kemigimi yapsam tarak 

Yar saçinin tellerine 

  

Vücudumu kavursalar 

Yönüm yare çevirseler 

Harman edip savursalar 

Muhabbetin yellerini 

  

Vakit kalmadi dermagin 

Kaldir SEYRANI parmagin 

Deryaya akan irmagin 

Katre olsam sellerine             Katre:Damla, su damlasi 

  

Seyrani 

  

  

NEDEN AGLAR 

  

Ne hikmettir, su dünyaya 

Gelen aglar, giden aglar 

Soralim yolsula, baya 

Asli nedir, neden aglar 

  

Ömrümün defterin dürdüm 

Hakipaye yüzüm sürdüm 



Bir acayip kale gördüm 

Burc-u baru, benden aglar 

  

Bir deveci yeder deve 

Yularindan seve seve 

Birbirinden eve eve 

Deve aglar, yeden aglar 

  

SEYRANI'ye acap n'olmus 

Derunu dert ile dolmus                  Derun: iç 

Kimi etmis kimi bulmus 

Bulan aglar, eden aglar 

  

Seyrani 

  

YOSMA BAKISIN 

  

Ey sevdigim, artik yeter 

Bana yosma bakisin var 

Ateslerden daha beter 

Asiklari yakisin var 

  

Erdin güzellik çagina 

Bagladin zülfün bagina 

Bizi hüsnün ayagina 

Nal mih gibi çakisin var 

  

Sagliktir her isin basi 

Sabirdir ekmegi, asi 

Aferin ey gözüm yasi 

Yar yoluna akisin var 

  

Güzel, senin hüsnün sebep 

Olup, gören eyler talep 

Cennetten mi çiktin acep 

Tavus gibi nakisin var 

  

Güzellerin çok gencisin 

SEYRANI'ye birincisin 

Ask ipine zevk incisin 

Güzel delip takisin var 

  

Seyrani 

  

  

Zulmunden vekili Al-i Resul'un 



Hicabdan sikkenin kizili cikti 

Serin ahkaminda zevil ukulun 

Reylerinden alem usandi bikti  

  

Varsa soyle zulmun boyun bukmezin 

Bu ehil irfanin cile cekmezin 

Adalet kupunun dokup pekmezin 

Bu zulum sirkesi kupunu sikti 

  

Seyrani mazlumun malin yiyenin 

Mertebem Tanri'dan yuce diyenin 

Dunyada Tanrilik tacin giyenin 

Hak derya camurun agzina tikti 

  

                  SEYRANi 

  

Ara, Bul, Şem'anı Yak Da 

 

Ara, bul, şem'anı yak da 

Su gibi engine ak da 

Ne tırnak idim ayakta 

Ne taç gibi serde idim 

 

Ne martıyım bahre daldım 

Ne dili ummana daldım 

Ne er gibi avret aldım 

Ne zen gibi erde idim 

 

Mahremiyim hak razının 

Makesiyim âvazının 

Âlem-i ervâh sazının 

Kolunda bir perde idim 

 

Seyrânî kader göçünde 

Ne bir iki ne üçünde 

Âlem-i ervâh içinde 

Himmetli bir pîrde idim 

 

 

  

Seyrani   

  

Ateş Vapurunu İcat Edenler 

 

Ateş vapurunu icat edenler 

http://www.siirdefteri.com/?sayfa=sair&sair_id=219&sair=Seyrani%20


Yelken açıp yel kadrini ne bilsin 

Süleyman'dır kuş dilini söyleyen 

Her Süleyman dil kadrini ne bilsin 

 

Hayvanlarda bir kaç çeşit fırkalar 

Kimi düzden aşar kimi yorgalar 

Necasete müştak olan kargalar 

Has bahçede gül kadrini ne bilsin 

 

Seyrani Baba'nın beli büküldü 

Ağzının içinde dişi söküldü 

Davut Nebi sadasından çekildi 

Saz çalmayan tel kadrini ne bilsin 

 

 

  

Seyrani  

  

  

Ey Sevdiğim, Artık Yeter 

 

Ey sevdiğim, artık yeter 

Bana yosma bakışın var 

Ateşlerden daha beter 

Âşıkları yakışın var 

 

Erdin güzellik çağına 

Bağladın zülfün bağına 

Bizi hüsnün ayağına 

Nal, mıh gibi çakışın var 

 

Sağlıktır her işin başı 

Sabırdır ekmeği aşı 

Aferin ey çeşmim yaşı 

Yâr yoluna akışın var 

 

Güzel, senin hüsnün sebep 

Olup gören eyler talep 

Cennetten mi çıktın acep 

Tavus gibi nakışın var 

 

Güzellerin çok gencisin 

Seyrânî'ye birincisin 

Aşk ipine zevk incisin 

Güzel delip takışın var 
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Seyrani  

  

Bir Aynaya Kılsam Nazar 

 

Bir aynaya kılsam nazar 

Sağ tarafım sol görünür 

Padişahlar ferman yazar 

Tatarlara yol görünür 

 

Her ölüye olmaz tabut 

Atlas eskir olur çaput 

Olsa ak çuhadan kaput 

Eskiyince çul görünür 

 

Eğer Seyrânî'nin yâri 

Olsa huri melek, peri 

Gönül sevmedikten geri 

Kız olsa da dul görünür 

 

 

  

Seyrani 

  

Destan 

 

Asırda acaip işler çoğaldı 

Bilmem bu işleri kimler ediyor 

Dünyayı hep rezil köpekler aldı 

Gelen ümeraya karşı gidiyor 

 

Biraz bahsedeyim ehl-i zamandan 

Yahşılar aşağı düştü yamandan 

Aralık itleri olmuş kumandan 

Uyuz it kurtlara kumand'ediyor 

 

Buğday unu beğenmiyor enikler 

İplikten aşağı düştü ipekler 

Hep sedire geçti itler köpekler 

Hanedan ayakta hizmet ediyor 

 

Koltuk kılı fark olmuyor sakaldan 

Tüccarlar aşağı indi bakkaldan 
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Aslanlara çoban düşmüş çakaldan 

Şimdi aslanları çakal güdüyor 

 

Mekteple medrese ortadan kalktı 

Meyhana kerhana meydana çıktı 

Ar namus denen şey ortadan kalktı 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor 

 

Sarhoşlar çoğaldı kalmadı ayık 

Bu asır böylece hallere layık 

Müzevirin adı muhbir-i sadık 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor 

 

Şahinler hurdunu tuttu yarasa 

Baklava yerine geçti pırasa 

Şimdi rağbet deyyus ile terese 

Zamane bunlara rağbet ediyor 

 

Bey kürkünü beğenmiyor köçekler 

Babasına akl'öğretir çocuklar 

Yumurtadan burnu çıkan cücükler 

Horoz oldum diye cık cık ediyor 

 

Küçükler büyüğe çorap geydirir 

Tatlıyı insana acı yedirir 

Seyrani zamane böyle dedirir 

Şimdi kişi bildiğine gidiyor 

 

 

  

Seyrani  

  

Destgirlik Ummam Senden Bir Zaman 

 

Destgirlik ummam senden bir zaman 

Göster ağacında sağlam dal bana 

Pervazıma dardır yedi kat gökler 

Daima açıktır istikbâl bana 

 

Mesnedim yok azlim kaygu çekeyim 

Usta başı gibi ölçüp dökeyim 

Evvel ahır bir kurbanlık tekeyim 

Vakti gelsin bıçağını çal bana 

 

Seyrânî'yim boş küp gibi inlemem 

Üç sıfırla bir rakamın binlemem 

Elimde çaldığım sazı dinlemem 
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Aşkım sazı verir türlü hal bana 

 

 

  

Seyrani 

  

Eğlen Hocam Eğlen Bir Sualim Var 

 

Eğlen hocam eğlen bir sualim var 

İz'an nedir erkan nedir yol nedir 

Seni bana gayet fazıl dediler 

İçerimde bir yaram var bil nedir 

 

Cennetin kapısın Sallallah açar 

Şeriat işini Muhammed seçer 

Seksen bin evliya yurdundan göçer 

Onları bekleten mutlu kul nedir 

 

Muhammed dinidir yaptığım tapı 

Bozulmaz Mevla'nın yaptığı yapı 

On iki bahçede kırk sekiz kapı 

Eşiği bekleyen iki kul nedir 

 

Kıldan ince derler Sırat'ın yolu 

Önünde Devletlu ardında Ali 

Üçyüz altmış birdir selvinin dalı 

Dalında açılan iki gül nedir 

 

Başına bağlamış al yeşil çember 

Kokuyor ağzında misk ile amber 

Seksen bin evliya yüzbin peygamber 

Önünde gidiyor iki kul nedir 

 

Seyrani der diyar diyar gezmedim 

Kalem alıp kaşın gözün yazmadım 

Elim ile bir gemicik düzmedim 

Gemi nedir derya nedir yol nedir 

 

 

  

Seyrani 

  

Efendim Almış Züğürtlük 
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Efendim almış züğürtlük 

Kaşa beni göze beni 

Sürükler yıl cepte dörtlük 

Yaz bahar kış güze beni 

 

Dedim: Züğürtlük çelebi 

Nedir ezdiğin sebebi 

Ben değilim yoğurt gibi 

Yağım çıkar öze beni 

 

Ateş belli yakışından 

Günlük belli kokuşundan 

Müflüslüğün yokuşundan 

Kurtar çıkar düze beni 

 

Dedi: Dinlemem ben çene 

Bakalım beş yüze bine 

Al da nişangahı dene 

Çeşmin süze süze beni 

 

Değil şimdi sırayıla 

Padişahlık parayıla 

Sikke ile turayıla 

Muhtaç sanma söze beni 

 

Seyrani ye şöyle böyle 

Ne suçu var ise söyle 

Şanına düşeni eyle 

Ayna etme yüze beni 

 

 

  

Seyrani  

  

Evvel Giymez İken İpek Mintanı 

 

Evvel giymez iken ipek mintanı 

Geyersin eğnine çul yavaş yavaş 

Feragat kıl bırak aşk ü sevdayı 

Olma bir dilbere kul yavaş yavaş 

 

Heder olsa bir pul için her demin 

Muhannet babına basma kademin 

Emsaliyle konuşmayan ademin 

Altun ismi olur pul yavaş yavaş 

 

Soyundum libasım oldum uryanı 
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Seyrettim köşeyi çarhı devranı 

Bu dünyanın işi bitti Seyrani 

Başına bir çare bul yavaş yavaş 

 

 

  

Seyrani  

  

Eyvah Fukaranın Beli Büküldü 

 

Eyvah fukaranın beli büküldü 

Medet ticaretin gücüne kaldık 

Eyiler alemden göçtü çekildi 

Bizler zamanenin piçine kaldık 

 

Rüşvet ile yarar hakim hücceti 

Hüccet ile alır kadı rüşveti 

Halk bilmiyor dini şer'i sünneti 

Bozuldu sikkenin tuncuna kaldık 

 

Sene bin iki yüz altmış beş tamam 

Okunur ezanlar boş bekler imam 

Seyrani bu nutkun sonu vesselam 

İnanın dünyanın ucuna kaldık 

 

 

  

Seyrani  

  

Gönül Serden Geçer Yardan Geçemez 

 

Gönül serden geçer yardan geçemez 

Bağlanmış ikrara kavi özlüyüm 

Her sözüm dinleyen özüm seçemez 

Sırat köprüsünden ince sözlüyüm 

 

Benim sözüm çürük değil sağ gibi 

Çürük sözler erir akar yağ gibi 

Üzerinden kervan geçer dağ gibi 

Yokuşluyum sanma beni düzlüyüm 

 

Yolcu ateş yanmak ile yol yanmaz 

Erenlerin dokuduğu çul yanmaz 

Cehennemde günah yanar kul yanmaz 
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Ben günahtan sürmelenmiş gözlüyüm 

 

Seyrani aradım onu her yerde 

Aşk-ı hakikatle düştüm bu derde 

Tuttum günahımdan yüzüme perde 

Rabbim divanında kara yüzlüyüm 

 

 

  

Seyrani  

  

Hak Yolunda Gidenlerin 

 

Hak yolunda gidenlerin 

Asa olsam ellerine 

Er pir vasfın edenlerin 

Kurban olsam dillerine 

 

Torunuyuz bir dedenin 

Tohumuyuz bir bedenin 

Münkir ile cenk edenin 

Silah olsam ellerine 

 

Bir üstada olsam çırak 

Bir olurdu yakın ırak 

Kemiğimi yapsam tarak 

Yar saçının tellerine 

 

Vücudumu kavursalar 

Yönüm yare çevirseler 

Harman edip savursalar 

Muhabbetin yellerine 

 

Vakit kalmadı durmağın 

Kaldır Seyrani parmağın 

Deryaya akan ırmağın 

Katre olsam sellerine 

 

 

  

Seyran 

  

Hüsne Mağrur Olma Ey Mihri Mâhım 
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Hüsne mağrur olma ey mihri mâhım 

Niceler yokuştan inişten geçti 

Kâr etmedi sana feryâd ü ahım 

Tîr-i âhım kûh-ı Keşiş'ten geçti 

 

Seni bî-mürüvvet, seni bî-vefâ 

Kim kime etmiştir ettiğin bana 

Şimdi de yâr olmak istersin amma 

N'ideyim sevdiğim iş işten geçti 

 

Benden sana izin ey gözü âfet 

Var kimi istersen eyle muhabbet 

Şimdengeru sen sağ ben de selâmet 

Seyrânî bu alış verişten geçti 

 

 

  

Seyrani 

  

Kahpe Felek Benim Nerde 

 

Kahpe felek benim nerde 

Kara bahtım ak eyledi 

Pervaneler gibi nârde 

Vücudumu yak eyledi 

 

Bir yâr bana dolap kurdu 

Hicabımdan dilim durdu 

Fincan gibi yere vurdu 

Göğsüm' iki şak eyledi 

 

Sikke olmaz bu turada 

Ermedim ben hiç murada 

Âşık Seyrânî burada 

Ne söylerse hak eyledi 

 

 

  

Seyrani 

  

Mahkeme Meclisi İcat Olduğu 

 

Mahkeme meclisi icat olduğu 

Çeşme-i rüşvetin akmaklığından 
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Kaza bela ile alem dolduğu 

Kazların kadıya uçmaklığından 

 

Selefin rüşvetle hüccet yazması 

Halefin anlayıp hükmün bozması 

Yıkılan binanın birden tozması 

Asıl sermayenin topraklığından 

 

Asıl sermaye-i niyabetleri 

Emval-i eytamdır ticaretleri 

Davet-i rüşvete icabetleri 

Sıdk ile gönlünün alçaklığından 

 

Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü 

Çobanın südedir koyun güttüğü 

Toprağın Habil'i kabul ettiği 

Şüphesiz yüzünün yumşaklığından 

 

Dünyadan ahrete gidip gelmemek 

Olmasa iktiza eder ölmemek 

Balık baştan kokar bunu bilmemek 

Seyrani gafilin ahmaklığından 

 

 

  

Seyrani  

  

Ne Hikmettir, Şu Dünyada 

 

Ne hikmettir, şu dünyaya 

Gelen ağlar giden ağlar 

Soralım yoksula, baya 

Aslı nedir neden ağlar 

 

Ömrümün defterin dürdüm 

Hâkipâye yüzüm sürdüm 

Bir acayip kale gördüm 

Burç ve baru, beden ağlar 

 

Bir deveci yider deve 

Yularından seve seve 

Birbirinden ive ive 

Deve ağlar, yiden ağlar 

 

Seyrânî'ye acap n'olmuş 

Deruni dert ile dolmuş 

Kimi etmiş kimi bulmuş 
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Bulan ağlar, eden ağlar 

 

 

  

Seyran 

  

Şu Kimsesiz Sahralarda 

 

Şu kimsesiz sahralarda 

Diken oldu gülüm benim 

Gizli gizli tenhalarda 

Ağlamaktır halim benim 

 

Gülü dikene katalı 

Diken elime batalı 

Yâr beni yardan atalı 

Bükülmüştür belim benim 

 

Arı geçmez çiçeğinden 

Çiçek geçmez peteğinden 

Pîr erenler eteğinden 

Kesme rabbim elim benim 

 

Yedim acı teresinden 

İçtim kanlı şırasından 

Seyrânî gam deresinden 

Çûş eyledi selim benim 

 

 

  

Seyrani  

  

Pintinin Dik Kulaklısı 

 

Pintinin dik kulaklısı 

Boynu yoğun eşek olur 

Pek mülayim yolaklısı 

Sanma tunçtan gevşek olur 

 

Yolda koşar ive ive 

Çarığını geve geve 

Top vaktinde olur deve 

Yük vaktinde köşek olur 
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Dök Seyrani gözden yaşı 

Sağlıktır her işin başı 

Merdin eşiğinin taşı 

Kuş tüyünden döşek olur 

 

 

  

Seyrani 

  

Sofu Olmaz Bizim Ham Demirimiz 

 

Sofu olmaz bizim ham demirimiz 

Haddeden çekilmiş teli biliriz 

Yürütmüştür cansız dıvar pirimiz 

Temiz zevki temiz dili biliriz 

 

Sofu bilmiş olsa hakkı rızayı 

Sazdan sözden kaçıp vermez riyayı 

Ay gün yıldız gibi vermez ziyayı 

Kuru arktan akan seli biliriz 

 

Bizde bu dünyanın bina temelin 

Cismi canla bildik ilm-i amelin 

Sanma bizi arap taze kız gelin 

Öpüp tükürecek eli biliriz 

 

Vakıfız bu aşkın biz manasına 

Talip ol Seyrani dal deryasına 

Hazret-i Mevla'nın ehibbasına 

Aşina olmayan eli biliriz 

 

 

  

Seyrani 

  

Yumurtasın Kokutmağa 

 

Yumurtasın kokutmağa 

Yatar sanma gürke beni 

Aşkın dersin okutmağa 

Sanma korkup ürke beni 

 

Ben aşıkın birisiyim 

Ölü değil dirisiyim 
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Siyah tilki derisiyim 

Kapla samur kürke beni 

 

Canbazım ben aşk ipinde 

Büyür meyve hep çöpünde 

Temiz aşkın zevk küpünde 

Sanma sulu sirke beni 

 

Seyrani bir arı beyi 

Çiçeği aşkın göbeği 

Nazlıyım gözüm bebeği 

Düşüremen çirke beni 

 

 

  

Seyrani  

  

ŞEHİD HATIRALARI 

  

Afganistan mücahitlerinden, şehid-yazar Abdullah Azzam anlatıyor:  

  

1980 yılında büyük bir Rus ordusu, beraberinde 70 tank ve çeşitli askeri araçlarla bize 

doğru ilerledi. Oniki savaş uçağı da bu orduyu havadan destekliyordu. 

  

Mücahitlerin sayısı ise sadece 115 kişi idi. Derken aramızda büyük bir çarpışma 

meydana geldi. Neticede düşman mağlup oldu ve onüç tank tahrip ettik.  

  

Bizden dört mücahit şehit oldu. Bunlardan biri "cennet gülünün oğlu" diye anılıyordu.  

  

Bu şehidi savaş alanında defnettik. Üç gün sonra onu kabristana defnetmeleri için 

cesedini savaş alanından babasının evine naklettik. Babası naaşın başında durarak,  

  

"Oğulcağızım! Şehit isen bana bir işarette bulun." dedi.  
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Bir de gördük ki, şehit elini kaldırıp babasına selam veriyor, onunla musafaha ediyor. 

Onbeş dakika kadar bu şekilde kaldıktan sonra elini çekti ve yarasının üzerine koydu.  

  

O esnada babası şöyle dedi: "Oğlum elimi tutarken o kadar sıktı ki, neredeyse elim 

kırılacaktı."Abdullah Azzam'ın naklettiği bir olay da şöyle:  

  

Mücahitler arasında cihada çok tutkun olan Ömer Yakub isminde biri vardı, şehid 

edildi. Yanına koştuk. Bir de baktık ki, silahına sıkı sıkıya sarılmış. Silahını almak 

istedik, fakat elinden atmaya gücümüz yetmedi. Bunun üzerine, "Yakub, biz senin 

kardeşleriniz!" diye seslenince hemen silahını salıverdi.  

  

Yine mücahitler arasında Seyyid Şah isminde bir zat vardı. Kur'an hafızı, abid ve 

oldukça çalışkan olan bu mücahit, sabah aydınlığı gibi meydana çıkan sadık rüyalar 

görüyordu. Aynı zamanda keramet sahibiydi. O da şehit edildi, iki buçuk sene sonra 

cephe komutanı Nurulhak ile Seyyid Şah'ın kabrini ziyaret ederek açtık. Onu canlıymış 

gibi taptaze gördük. Sadece sakalı biraz uzamıştı.  

  

Onu tekrar elimle defnettim. 

  

Abdullah Azzam, alıntıladığımız bu olayları Ömer Hanif'in kendisine anlattığını 

bildiriyor. 

ŞEHVETİN SONU 

Bir halayık şehvetin çokluğundan, hırsının fazlalığından bir eşeği kendisine alıştırmıştı. 

O eşek, kendisine yakınlaşmayı adet edinmiş, insana yakın olmayı öğrenmişti. O hilebaz 

halayığın bir kabağı vardı. Eşek kendisine ölçülü yaklaşsın diye kabağı, eşeğin aletine 

takardı. Yakınlaşma zamanında aletin yarısı girsin diye bu işi yapmaktaydı. Çünkü, 

eşeğin aleti tamamı ile girse rahmi de parçalanırdı, damarları da.  

Eşek boyuna zayıflayıp durmaktaydı. Eşeğin sahibi olan kadın da neden bu eşek böyle 

zayıflıyor, neden böyle kıl gibi inceliyor deyip dururdu. Fakat işin ne olduğunu 

anlamakta acizdi. Nalbantlara illeti nedir, neden zayıflamakta diye gösterdiyse de, onda 

hiçbir illet görünmedi, kimse bunun iç yüzünü haber veremedi. Kadın bu işin aslını 

adamakıllı araştırmaya başladı. Her an eşeğin haline dikkat etmekte, neden böyle 

zayıfladığını bulmaya çalışmaktaydı. 

 

İnsanın adamakıllı çalışmaya kul olması gerekir. Çünkü her şeyi iyice arayan nihayet 

bulur. Eşeğin haline dikkat edip dururken bir de ne görsün? O halayık eşeğin altına 

yatmıyor mu? Bunu kapının yarığından gördü bu hale pek şaştı. Eşek erkekler 

kadınlara nasıl yakınlaşırsa aynen onun gibi halayığa yakınlaşmış, işini becermekteydi. 



 

Kadın hasede düştü. Dedi ki, bu eşek, benim eşeğim, nasıl olur bu iş? Bu işin bana 

olması lazım ben işe daha ehlim. Eşek işi öğrenmiş, alışmış. Adeta sofra yayılmış, mum 

da yanmış. Görmezlikten gelip ahırın kapısını vurdu. A kız ne vakte dek ahırı süpürüp 

duracaksın? dedi. Bu sözü işi gizlemek için söylüyor, ben geldim kapıyı aç diyordu. 

 

Sustu halayığa hiçbir şey söylemedi. Bu işe tamah ettiği için işi gizledi. Halayık bütün 

fesat aletlerini gizleyip kapıyı açtı. Yüzünü ekşitip gözlerini yaşartarak dudaklarını 

oynatmaya başladı, güya oruçluyum demek istiyordu. Eline sapı yıpranmış bir süpürge 

aldı, develerin yatması için ahırı süpürüyor göründü. Elinde süpürge kapıyı açınca 

kadın, dudak altından seni usta seni, dedi. 

 

Yüzünü ekşittin, eline süpürgeyi aldın, iyi. Fakat yemeden içmeden kesilmiş eşeğin hali 

ne? İşi yarıda kalmış, öfkeli, aleti oynayıp durmada. Gözleri kapıda seni beklemede. 

Bunu dudağı altından söyledi, halayıktan gizledi. Onu suçsuz gibi ululadı, 

 

Dedi ki: Tez çarşafını başına al. Filan eve git benden selam söyle. Şunu söyle, böyle yap, 

şöyle et. Neyse ben kadınların masallarını kısa kesiyorum. Maksat neyse sen onun özünü 

al. O işi görmezlikten gelen kadın onu yola vurunca, zaten şehvetten sarhoş olmuştu, 

hemen kapıyı kapadı, oh dedi. 

 

Yalnız kaldım, bağıra, bağıra şükredeyim. Artık erkeklerin gah tam, gah yarım 

yamalak yakınlaşmalarından kurtuldum. Kadının keçileri, sanki bini bulmuştu, öyle 

neşelendi. Eşeğin şehvet ateşiyle kararsız bir hale düştü. Hatta ne keçisi? O yakınlaşma 

kadını keçi haline getirdi. Ahmağı keçi haline getirmeye, hor hakir bir hale sokmaya 

şaşılmaz ki! 

 

Şehvet isteği, gönlü sağır ve kör yaptı mı eşeği bile Yusuf gibi nurdan meydana gelmiş 

bir ateş parçası gösterir. Nice ateşten sarhoş olmuşlar vardır ki ateş ararlar, kendilerini 

de mutlak nur sanırlar. 

 

Yalnız Tanrı kulu böyle değildir. yahut da Tanrı birisini çeker çevirir de yola getirir, 

yaprağı döndürür bu da başka! Böyle olan o ateş hayali bilir, o hayalin yolda eğreti 

olduğunu anlar. Hırs çirkinleri güzel gösterir. Yol afetleri içinde şehvetten beteri yoktur. 

Şehvet yüz binlerce iyi adı kötüye çıkarmıştır. Yüz binlerce akıllı, fikirli adamı şaşkın 

bir hale getirmiştir. Bir eşeği bile Mısır Yusuf’u gibi güzel gösterdikten sonra o çıfıt bir 

Yusuf’u nasıl gösterir? Pisliği afsunu ile sana bal göstermede, iş inada bindi mi balı nasıl 

gösterir? Bir düşün artık. Şehvet yemeden olur, az ye. Yahut bir kadın nikahla da 

kötülükten kaç. Yedin içtin mi şehvet, seni harama çeker. Ele gireni elbet harcamak 

gerekir. 

 

Şu halde nikah Lâhavle okumaya benzer. Oku, yani bir kadın nikahla da şehvet, seni 

belaya düşürmesin. Madem ki, yemeye içmeye hırsın var, çabuk bir kadın al evlen. 

Yoksa bil ki kedi gelir yağlı kuyruğu kapar. Sıçrayan eşeğin sırtına taş yükü vur, o 

kaçmadan, sıçramadan önce sırtına yükü yükle. 

 

Ateşin ne yaptığını bilemezsin, savul oradan. Bu çeşit bilginle ateşin çevresinde dönüp 

dolaşma. Ateşe çömleği koyup çorba pişirmeyi bilmiyorsan bil ki ne çömlek kalır, ne 

çorba. Su hazır olmalı, ahçılığı da bilmelisin ki o tenceredeki çorba, dökülmeden, 

bozulmadan pişsin. Demircilik sanatını bilmiyorsan demirci ocağından geçerken 



sakalını bıyığını yakarsın. 

 

Kadın kapıyı kapadı, sevine, sevine eşeği kendisine çekti, cezasını da tattı ya! Eşeği çeke, 

çeke ahırın ortasına getirdi. O erkek eşeğin altına yattı. O kahpe de muradına ermek 

üzere halayığın yattığını gördüğü sekiye yatmıştı. Eşek ayağını kaldırıp aletini daldırdı. 

Eşeğin aletinden kadının içine bir ateştir düştü. Alışmış eşek kadına abandı, aletini ta 

hayalarına kadar sokar sokmaz kadın da geberdi. 

 

Eşeğin aletinin hızından ciğeri parçalandı, damarları koptu birbirinden ayrıldı. Soluk 

bile alamadan derhal can verdi. Seki bir yana düştü o bir yana. Ahırın içi kanla doldu, 

kadın baş aşağı yıkıldı, öldü. Kötü bir ölüm, kadının canını aldı. 

 

Kötü ölüm, yüzlerce rezillikle gelip çattı babacığım. Sen hiç eşeğin aletinden şehit olmuş 

insan gördün mü? 

 

Kuran’dan rezillikle azap edilmeyi duyda böyle kepazelikle can verme. Bil ki bu hayvan 

nefis bir erkek eşektir. Onun altına düşmekse ondan daha kötü ve ayıp bir şeydir. Nefis 

yolunda benlikle ölürsen bil ki hakikatte sen de o kadın gibisin. Tanrı, nefsimize eşek 

sureti vermiştir. Çünkü suretler, huylara uygundur. Kıyamette sırların açığa çıkması 

budur. Tanrı hakkı için eşeğe benzeyen nefisten kaç. Tanrı, kafirleri ateşle 

korkutmuştur. Onlar da ateşe utançtan hayırlıdır demişlerdir. Tanrı hayır demiştir, o 

ateş, utançların aslıdır. Bu kadını öldüren şu ateş gibi. Hırsından doyacak kadar yemek 

yemedi, daha fazla yemek istedi. Kötü ölüm lokması boğazına durdu. 

 

A haris adam doyacak kadar ye, hatta yemeğin helva ve palüze bile olsa. Tanrı, teraziye 

dil verdi. Aklını başına devşir de Kuran’dan Rahman suresini oku. Kendine gel de 

hırsından teraziyi bırakma. Hırs ve tamah seni azdıran bir düşmandır. 

 

Hırs, hepsini ister fakat bütün lezzetlerden mahrum olur. A turp oğlu turp hırsa tapma. 

O halayıkcağız hem gidiyor, hem de ah diyordu; a kadın sen ustayı yola saldın. Ustasız 

iş yapmak istedin. Bilgisizlikle canınla oynamaya kalkıştın. Benden bir bilgidir çaldın, 

çaldın ama tuzağın ahvalini sormaya arlandın. Kuş, hem harmanından tane 

toplamalıydı, hem de boynuna ip dolamamalıydı. 

 

Taneyi az ye bu kadar pis boğaz olma. “Yiyin” emrini okudunsa “İsraf etmeyin” emrini 

de oku. Bu suretle tane yemekle beraber tuzağa da düşme. Bilgi ve kanaat ancak bunu 

icap ettirir. Akıllı kişi dünyanın gamını yemez, nimetini yer. Bilgisizlerse nedamet içinde 

mahrum kalırlar. Boğazlarına tuzağın ipi dolaştı mı tane yemek, hepsine haram olur. 

Kuş, tuzaktaki taneyi nasıl yer? Yemeye kalkışırsa tuzaktaki tane zehre döner. 

 

Tuzaktaki taneyi gafil kuş yer, halkın bu dünya tuzağındaki nimetleri yemesi gibi. Akıllı 

ve işten haberi olan kuşlar, kendilerini taneden adamakıllı çekerler. Çünkü, tuzağın 

içindeki taneler zehirlidir. Kördür o kuş ki tuzaktan tane diler. Tuzak sahibi, aptalların 

başını keser. Güzel ve narin olanlarıysa meclislere çeker götürür. 

 

Çünkü aptalların ancak etleri işe yarar. Güzel ve zariflerinse güzel sesleri işe yarar. 

Hasılı halayıkcağız kapının yarığından, hanımının eşeğin altında can verdiğini görünce, 

dedi ki: A ahmak kadın, bu iş nedir? sana ustan bir şey gösterdi ise, yalnız görünüşe 

kapıldın. Halbuki iç yüzü senden gizliydi. Usta olmadan dükkan açtın. 

 



Bal gibi, pâlüze gibi olan o aleti gördün, âlâ. Fakat a haris neden kabağı görmedin? 

Yoksa eşeğin aşkına o kadar mı dalmıştın ki gözüne kabak görünmedi? Ustadan sanatın 

dış yüzünü gördün sevine, sevine ustalığa kalkıştın. Nice riyacı ve işten haberi olmayan 

ahmak kişiler vardır ki erlerin yolundan göre,göre ancak sof kumaş görmüştür. 

 

Nice boş boğazlar vardır ki azıcık bir hüner elde etmişler, padişahlardan laftan başka 

bir şey öğrenmemişlerdir. Her biri Musa’yım diye eline bir sopa almış, her bir, İsa’yım 

diye ahmaklara üfürmeye kalkmıştır. 

 

Bir gün doğruların doğruluğu, senden mehenk taşını isteyecektir. Eyvah o günden! 

Artık geri kalanını ustaya sor. Bu harislerin hepsi de kördür dilsizdir. Hepsini aradın, 

elde etmek istedin, fakat herkesten geri kaldın. Bu ahmak sürü, kurtlara av olmuştur. 

 

Bir suret gördün, onun sözünü söylemeye başlayıverdin ha; dudu kuşları gibi kendi 

sözünden haberin bile yok. 

 

Dudu kuşu, önünde bir ayna, ayna içinde de kendi aksini görür. Aynanın ardında usta 

gizlenmiştir; güzel dille edeplice söz söyler. Duducuk, bu söz söyleyeni ayna içinde 

gördüğü dudu sanır. Bu suretle o koca kurdun hilesinden haberi olmaz, güya kendi 

cinsinden olan bu dududan söz söylemeyi öğrenir. 

 

Usta, ona ayna ardından söz söylemeyi öğretir. Böyle olmasa kendi cinsinden olmayan 

birisinden söz söylemeyi öğrenemez. O hünerli kuş, söz öğrenir ama sırrından da haberi 

yoktur manasından da. Söz söylemeyi bir insandan beller. Fakat bir duducuk, bundan 

başka insandan ne bilebilir, ne elde edebilir ki? 

 

Velinin beden aynasında da kötülüklerle dolu olan mürit, tıpkı bunun gibi kendisini 

görür. Fakat söz ve iş zamanında aynanın ardındaki Akl-ı Kül-ü nereden görecek? O 

sanır ki insan söylüyor. Halbuki bu, başka bir sırdır, onun bundan haberi bile yoktur. 

Söz söylemeyi belletir, belletir ama önü sonu olmayan sır belletir. Halbuki o, bu sırra eş 

değildir, bir dududur, bunu bilemez. 

 

Halkta kuşların ötüşünü taklit ederler. Bu, ağzın ve boğazın yapabileceği bir şeydir. 

Fakat kuşların seslerini taklit edenin o seslerdeki manadan haberi bile yoktur. Kuş 

dilini aancak bakışı hoş Süleyman bilir. 

 

Nice kişilerde dervişlerin sözlerini öğrenir, mimber ve meclisleri o sözlerle parlatır. 

Fakat onların ya bu sözlerden başka bir kısmetleri yoktur, yahut da sonunda Tanrı 

rahmeti onlara yol gösterir. 

  

  

Ölümü görmek mümkün mü?..  

Bugün, 09:35 

Bilim, ölüme yakın deneyimler geçiren insanların, aslında gerçek dünyaya zorla sızan 

REM uykusu yaşadıklarını düşünüyor. 

 



  

CNNTÜRK -Araştırmacılar, ölüme yakın deneyimler yaşayan insanların, böyle bir 

deneyim yaşamayan insanlara oranla rüya ve gerçeği daha fazla karıştırdığını söylüyor.  

Ölüm tehlikesi ya da büyük bir travma geçiren insanların çoğu, vücut dışı deneyimler 

yaşadıklarını, yoğun bir ışık gördüklerini ya da huzur hissetiklerini anlatıyor.  

Sanılandan daha fazla  

Araştırması 'Neurology' dergisinde yayımlanan ABD'nin Lexington kentindeki 

Kentucky Üniversitesi'nden nörofizyolog Kevin Nelson, "ölüme yakın deneyimler, 

aslında insanların sandığından çok daha fazla" diyor.  

Yapılan bazı çalışmalar, beyne elektrik akımıyla verilen uyarıların, ölüme yakın 

deneyimlerin etkilerini tetiklediğini gösteriyor.  

Ketamin etkisi  

Uyuşturucular da aynı etkiyi gösteriyor: Atları sakinleştirmek için kullanılan ve illegal 

bir eğlence aracı olan ketamine, bu belirtilerin çoğuna sebep olabiliyor. Fakat anlık 

ölüme yakın deneyimler hala açıklanamıyor.  

Nelson, elleri felç olan hastaların deneyimlerini okuduktan sonra bu olayı araştırmaya 

karar verdi. Bazı insanların uykuya dalmadan ya da uyandıktan sonra hemen sonra 

aynı şekilde felç geçirdiğini biliyordu. "O an beynimde bir ışık yandı" diyor.  

Aynı sayıda karşıtlar  

Nelson, bir vakıf yardımıyla kalp ameliyatı veya trafik kazası gibi travmatik olaylar 

geçirdikten sonra bu tür deneyimler yaşayan 55 kişi buldu. Ayrıca böyle bir deneyim 

yaşamayan aynı sayıda kişiyle de söyleşiler yaptı.  

Ölüme yakın deneyimler geçiren yüzde 60'ı, uykuyla uyanıklık arasında bir bulanıklık 

yaşadıkları en az bir olay olduğunu söyledi. Ölüme yakın deneyim yaşamayan 

insanlarda ise bu oran yüzde 24'te kaldı.  

Beyinsapında gerçekleşiyor  

Bulanık dönemler uyku felcini de içerebiliyor ya da görsel veya işitsel halüsinasyonlar 

rapor ediliyor. Bu olaylar, rüyada ya da REM (Rapid Eye Movement) uykusunda da 

ortaya çıkabiliyor ve uyanıklığa da geçiş yapıyor.  

REM uykusunda kaslar, kuvvet ve gerginliklerini kaybediyor ve felç gibi bir his ortaya 

çıkıyor. Bu evredeki görsel aktivite, ışıkla çevrilmiş olma hissinin açıklanmasına da 

yardımcı olabilir.  

REM uykusu, basit yaşamsal fonksiyonları kontrol eden ve omuriliğe yapışık bulunan 

beyinsapında gerçekleşiyor. "İronik olarak, beynin bu en ilkel parçası, kimileri için 



insanlığın tanımı olan deneyimler üretiyor olabilir" diyor Nelson.  

Travma geçirmeyenleri arıyor  

Nelson şimdi, travma geçirmemiş ama ölüme yaklaşan vücut dışı deneyimler yaşayan 

insanlar üzerine çalışarak ölüme yakın deneyimleri incelemeyi umut ediyor.  

Ayrıca diğer psikolojik ya da manevi (spiritüel) etkenlerin rol oynayabileceğini de 

gözardı etmiyor. "Bu deneyimlerin tam olarak nasıl ortaya çıktığıyla ilgileniyorum" 

diyor. 

  

 

“Pakistan’da bazı müteşebbis zevatın himmetiyle bir heyet kurulup, merhum 

Vahidüddin Han, Avrupa’da sıkıntı içinde bulunduğu zaman, külliyetli bir miktar para 

toplanıp Ağa Muhammed Nureddin Cafer isminde bir zat vasıtasıyla kendisine 

gönderilmiştir. Fakat râvinin belirttiğine göre, merhum Vahidüddin Han, bu parayı 

kabul etmemiş ve: 

“-Hamd olsun şimdi ihtiyacım yoktur!” demiş. 

Parayı götüren zat ise: 

“-Bu parayı Müslümanlar İslami bir hizmete sarf etmeniz için göndermişlerdir.” diye 

Halife’nin gönlünü almak suretiyle parayı almasını temin etmek istemişti. O zaman 

Halife, parayı getiren zata: 

“-Sizin ülkenizde İslami bir medrese veya buna benzer bir müessese var mıdır? diye 

sormuş. Zat-ı muhterem de “Sind-i İslamiyye” medresesinden ve diğer bir-iki 

medreseden bahsetmiş. Merhum Halife: 

“-Madem ki, bu parayı benim bir İslami işe sarfetmem için getirdiniz, ben de Halife 

sıfatıyla sizi naib tayin ettim. Bu parayı alıp götürün, Sind-i İslamiyye medresesi ile 

O’nun yanındaki diğer medreselere Halife’nin namına sarf edin!...” demiştir.  

Râvî devamla şöyle demektedir; 

“Halife bu sözü söylediği zaman, Halife’nin huzurunda ağlamamak için kendimizi zor 

tuttuk. Zira ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Huzurundan ayrıldık ve bu parayı dediği 

yerde sarf eyledik. Fakat geri gelip Hindistan’a vardığımız zaman Halife’nin vefat etmiş 

olduğu haberini aldık.”  

Yukarıdaki satırlar Kadir Mısıroğlu’nun “Bir mazlum padişah: Sultan Vahideddin” 

PUTPEREST AİLENİN 'ALLAH' DİYEN BEBEĞİ 

 



ABDULLAH AYMAZ 

Bir Batı ülkesinde, birkaç Anadolulu genç, doktora çalışması yapıyorlardı. Bir Asya 

ülkesinden gelmiş ve köken itibarıyla pagan bir toplumun fertleri olan üç arkadaş da 

aynı üniversitede doktora çalışması yapmakta idiler.  

Ama bunlar felsefe okuyup ilmî ve fennî araştırmaların içine girince kendi pagan 

anlayışlarını tamamen bırakmışlardı. Müslüman öğrencilerle tanışınca da merakla 

durmadan dinî sorular soruyorlardı. Bizimkiler dinî bir okulda okumamışlardı; ama 

Külliyât’ı iyi mütâlaa etmişlerdi. İnkârcı felsefeden gelen bütün itirazların cevabını 

Kur’an-ı Kerim’in bu tefsirinde bulmuşlardı. Bu sebeple arkadaşlarının yaratılışla ilgili 

sorularının cevabı için 23. Lem’a olan Tabiat Risalesi’ne müracaat etmişlerdi. Orada 

yaratılış ile ilgili dört ihtimal ve yol gösteriliyor. Bunlardan önce sebeplerin üzerinde 

duruluyor. Temsillerle mesele akla yaklaştırılıyor ve bu akılsız, şuursuz sebeplerin asla 

yaratıcı olamayacakları gösteriliyordu. Sonra da eşyanın kendi kendine bu düzeni 

kuramayacağı ve canlıları asla meydana getiremeyeceği izah ediliyordu. Üçüncü ihtimal 

olarak tabiat konusu ele alınıyor, onun da bu hârika nizamı ve canlıları yaratamayacağı 

anlatılıyordu. Böylece ilim, kudret ve hikmet sahibi ezelî ve ebedi bir Zat’ın yani 

Allah’ın her şeyi yarattığı gerçeği kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Öldükten sonra 

dirilme meselesi ise Onuncu Söz olan Haşir Risalesi’nde yine aklî ve mantıkî delillerle 

anlatılıyordu. Meleklerin varlığı hakkında Yirmi Dokuzuncu Söz, ilmî delillerle meseleyi 

akla ve mantığa yaklaştıran temsillerle gerçekleri güzel bir şekilde ortaya koyuyordu.  

Bunlar üzerinde sohbetler devam ederken bir tanesi Müslüman olmaya karar verdi. 

Memleketine gidince de annesine artık Müslüman olduğunu söyledi. Bir yanlış tepki 

beklerken onun yumuşak bir tavırla “Bak sana bir şey anlatayım...” dediğine şahit oldu 

ve kulağını ona verdi. Şöyle diyordu:  

“Oğlum uzun zaman benim çocuğum olmamıştı. Pek çok doktora başvurduk bir netice 

alamadık. Bu sefer kendi tapınaklarımızda dualar ettim, olmadı. Ümidimi artık 

kesmiştim. Bizim fakir bir Müslüman komşumuz vardı. O kadına gittim. Derdimi 

anlattım, üzüntümü belirttim. Bana ‘Sen hiç Müslümanların mescitlerine gittin mi?’ 

diye sordu. Ben de ‘Hayır’ deyince, ‘Sen evine git baştan aşağıya iyice bir yıkan da gel.’ 

dedi. Ben de dediğini yaptım. Beni alıp bir mescide götürdü. ‘Ben namaz kılacağım, sen 

de benim yaptıklarımı yap. Sonra Allah’a dua ederiz.’ dedi. Namaz kıldıktan sonra 

beraber Allah’a dua ettik... Bir sene sonra sen doğdun. İlk konuştuğun kelime de ‘Allah’ 

sözü oldu. Ben ‘Oğlum, anne, de!’ diyordum. Ama sen hep ‘Allah’ diyordun... Tabii 

sonraları unuttun. Ama şimdi Müslüman olduğunu söylüyorsun. Sen zaten doğduğunda 

Müslüman imişsin ki, ilk sözün Allah olmuş.”  

Bir müddet sonra ikinci arkadaşları da İslamiyet’i kabul etti. Üçüncü arkadaşları “Belki 

kabirde Müslüman olurum!” diyordu. Ama Müslüman arkadaşlarının cana yakın 

samimi davranışlarına hayran olup arkadaşlarına katıldı. Sonra da gözyaşlarıyla “Ne 

büyük bir nimet ve lütuf içinde bulunuyorum, yeni fark ediyorum!” dedi...  

  

ÖMERİN ADALETİ 

  



"Hazreti Ömer,Medine’ye birkaç mil mesafede bir yere gidiyor. Uzaklarda,hüngür 

hüngür ağlayan üç çocukla çevrili bir kadın görüyor. Kadın,bir tencereyi karıştırmakta, 

bir şeyler pişirmektedir. İnsanlar hakkındaki “Büyük” tabirinden daha büyük Hazreti 

Ömer,kadına çocukların niçin ağladığını soruyor. Çünkü anaları,onlara iki günden beri 

yemek verememiştir; çaresi kalmayınca da tencereye su koyarak un kaynatıyormuş gibi 

taklit yapmaktan ve böylece çocukları oyalamaktan gayri elinden bir şey gelmez 

olmuştur.  

  

Hazreti Ömer,hemen Medine’ye gidiyor;taşıyabileceği kadar un,yağ,hurma alarak 

sırtına vuruyor ve aynı yere dönüyor. Halifeyi arkasından takip eden kölesi yalvarıyor: 

  

-Müsaade et de ben taşıyayım. 

  

-Hayır! Kıyamet günü benim yüküme ortak olacak değilsin!.. 

  

Hazreti Ömer,kadının yanına geliyor. Gıdaları teslim ediyor. Kadının neşe ve saadetten 

uçuşunu mahzun gözlerle seyrediyor. Ateşin yakılmasını bizzat üzerine alıyor. Yemek 

bittikten ve çocuklar,artık gözleri kuru,oynamaya başladıktan sonra,anaları ellerini 

açıp ta gönlün içinden şu çığlığı koparıyor: 

  

-Allah sana mükafatını versin! Ömer’in oturduğu makama sen layıksın,o değil! 

  

Ve Hazreti Ömer,Ömer’in kendisi olduğunu söylemeden,inci gibi gözyaşlarıyla süslü 

gözler ve gözlerinde gölge gölge düşüncelerle Medine’ye dönüyor. 

  

N.Fazıl Kısakürek/Mümin-Kafir 

 

OSMANLI'DA EĞİTİM 

  

Osmanlı'daki eğitim kalitesi sanılanın aksine son derece yüksekti. Bir örnek olmak 

üzere 1897 tarihli iik Osmanlı İstatistik yıllığında yer alan bilgilere göre, bugünkü 

Galatasaray Lisesinde okutulan derslerden bazıiarı şunlardı. 



Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Rumca, Sırpça, Bulgarca, Keman, piyano, 

Jimnastik, Edebiyat, Dinler Tarihi, Mukayeseli hukuk. 

Bu bilgiler gösteriyor ki Osmanlı'da yabancı dil öğrenimi bugünkü kadar meşakkat 

gerektirmiyordu. 

Çünkü devletin en zayıf düştüğü bu yüzyılda herhangi bir liseyi bitirmiş kişi Mesnevi ve 

Gülistan'ı aslından okuyacak kadar Farsça, Kur'an Tefsirini anlayacak kadar Arapça, 

batı 

edebiyatını ve fikri gelişmeleri takip edecek kadar Fransızca biliyordu. Bir müzik 

enstrümanı çalabiliyor, spor yapabiliyor, sağlıklı bir genel kültürle dünya gelişmelerini 

yorumlayabiliyordu. Yazık ki tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale 

savaşında, son derece iyi eğitim almış olan bu nesil önemli kayıplara uğramıştır, Bu 

savaşla şehit düşen iki yüz binin üzerindeki askerimizin yarısına yakını eğitimliydi. 

 

O'ndan İşaretler   Dr. Halûk Nurbaki 

– "Doktor bey… Azrail bana nasıl 

görünecek?"  

– "Kızım," dedim. "O bir melek değil mi? Hiç 

merak etme, sana yakışıklı bir prens gibi 

gelecektir."  

Salı günü Serap'ın ağırlaştığı haberini alınca 

hemen eve gittim. Ancak vefatına 

yetişememiştim. Ailesi tam manasıyla 

perişandı. Sadece kendisine uzun müddet 

bakan dindar bir hanım akrabası ayaktaydı ve 

beni görünce yanıma gelerek:  

–"Doktor bey, biliyor musunuz, bu evde biraz 

önce bir mucize yaşandı!" dedi ve devam etti:  

–Serap, bir saat kadar önce oksijen cihazını 

attı ve "yataktan kalkması imkansız" 

denmesine rağmen kalkarak abdest aldı, iki 

rekat namaz kıldı. Bütün ev halkı hayretten 

donup kaldık. Ve kelime-i Şahadet getirerek 

vefat etmeden biraz önce de:  

– "Doktor bey'e söyleyin, dedi. Azrail, O'nun 

söylediğinden de güzelmiş !!!"    

  

   

...Ergin sohbeti dinler, sohbet bitince de televizyonu kapattırır. Bu hâdisenin 

akabinde ailesinden üstünü örtmelerini ister. Isısı oldukça yüksek olduğundan 

vücudu buzlarla soğutulduğu halde Ergin’in bu isteği babasına tuhaf gelir,  

“Acaba oğlum hafızasını mı yitiriyor”, diye düşünür. Üstünü örtmede biraz 

gecikilince isteklerini o ana kadar işaretlerle belirten Ergin “Çabuk olun Nurbaki 

Hocam geliyor, balkondan içeriye girecek üstümü örtün”, diye seslenir ve akabinde 

uykuya dalar.  



Babası Erol Bey, “Bu noktada manevî bir şeylerin olduğunu fark ettim”, diyor ve 

ekliyor, “Kelime-i şahadet getirerek uyandı, sol tarafında annesi sağında da ben 

vardım. Dışarıdan askerlerin geldiğini ve kendini götüreceklerini söyledi. Sonra 

dudakları durana kadar kelime-i şahadet getirdi; arada dualar etti; sonra dudakları 

durdu; bu kez de dili bir matkap gibi çalıştı ve son nefesine kadar kelime-i şahadet 

getirmeye devam etti.” 

 

 

OĞLU, BABASINI İRŞAD ETTİ  

 

Yaşı bir hayli ilerlemesine rağmen, günlük işleri kendisini o kadar meşgul eder, o derece 

kendini içinde bulunduğu meşguliyete kaptırırmış ki; sanki uğraştığı işte fâni olur, 

bunların dışında ebedî hayatın olduğunu, asıl kazanç veya kaybın âhiretle alâkalı 

kazanç veya kayıp bulunduğunu asla hesaba katamazmış..  

Onun bu hâline, İslâmî şuûra ermiş genç çocuğu, çok üzülür, fakat bir münasip fırsat 

bulup da:  

- Baba, bu senin fâni olurcasına meşgul olduğun şeyler gelip geçicidir. Bizim için bir de 

âhiret hayatı, uhrevî kazanç vardır. Biraz da hayatımıza bu ölçü ile bakıp, İslâmî 

vazifemizi îfa ederek çalışalım.." diyemezmiş.  

Bir sabah oğluyla yine çarşıya çıkan baba, bir file dolusu erzak alıp oğluna:  

- Bunu bizim eve götür, sonra da gel, işlere devam edelim, demiş.  

Çocuk gitmiş ve biraz sonra dönmüş. Akşama kadar yine malûm olduğu üzere işlerinde 

fâni olurcasına çalışmışlar. Yaşlı baba, ezanların okunup, namaz vakitlerinin girişinden 

tınmamış bile..  

Akşam, yorgun-argın eve dönmüşler. Önlerine getirilen sofranın çeşitsiz olduğunu 

görünce hiddetlenen baba:  

- Hanım, bu ne beceriksizlik? Akşama kadar nefes almaksızın çalışıyoruz, yerimizden 

kımıldayacak tâkatimiz kalmıyor, sen de bizi böyle yemekle mi karşılıyorsun?  

- Ne yapayım, alsaydın bir şeyler yapardım! Evde bulunan buydu, ancak bunları 

yapabildim.  

- Oğlum, seninle gönderdiğim fileyi ne yaptın?  

- Ne yapayım baba, dediğin yere götürdüm!  

- Ben, eve götür demiştim!..  

- Ben de öyle yaptım.  

- Ne münasebet? Bak, annen, bir şey yoktu, diyor.  

- Baba, ben onu senin evine götürdüm!  

- Oğlum, ne demek istiyorsun? Benim evim burası değil mi?  

- Hayır baba, sen burada misfirsin, senin evin burası değil!..  

- Ya neresi?  

- İstersen buyur, evini göstereyim?  

Böylece çocuk, babasının önüne düşer, doğruca etrafı çevrili bir bahçeden içeri girerler 

ve bir toprak yığınının yanına gelirler!..  

Burası mezarlıktır, üzeri toprak yığılı mezarın yanındaki açık bir mezar da çoktandır 

boş beklemektedir. Çocuk yanıbaşında dikili duran bir ağaca dayanarak konuşur:  

- Babacığım, işte şurası senin evindir. Gönderdiğin malzeme de fileyle birlikte işte 

çukurdadır. Sonra sen burada yalnız da değilsin. Bütün konşularımız buradalar. Belki 

şu kasabamızın halkı buraya yüz defa boşalmış. Hiçbiri de şu anda beklediğimiz evlerde 



ebedî kalmamış, misafirlik müddeti bitince asıl evlerine dönmüşlerdir. Senin bunlardan 

müstesna kalacağını sanmıyorum.  

Yaşlı adam derin düşünceye dalar ve sonra sakalının beyazlarından aşağı gözyaşları 

akarken titrek sesle konuşmaya gayret eder:  

- Oğlum, ömrüm boyunca kimseden almadığım dersi şu anda senden almış 

bulunuyorum. Beni irşad ettin. Halbuki bu irşad vazifesi bana düşmekteydi. Ne yazık ki 

ben koskoca bir ömür boyunca âhiretimi unutmak pahasına bir dünyaperestliğe 

düştüm, îkaz vazifesini sen yaptın. Bundan böyle muvakkat dünyam için nasıl 

çalışıyorsam, ebedî âhiretim için de öyle, belki daha fazla çalışacağım. Namazlarımı 

kılıp oruçlarımı tutacağım. Berhüdâr ol evlât.. (Ahmed Şahin, Esas Nokta). 

KİM YENER 

Yaşlı kızıldereli 

reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede  

birbiriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden  

biri beyaz, biri siyahtı ve oniki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli  

o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı.  

 

 

Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri kurt  

köpeğiydi bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli 

olduğunu  

düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin 

 

neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla, 

 

sordu dedesine: Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını 

sıvazladı.  

 

- "Onlar" dedi, "benim için iki simgedir evlat."  

 

- "Neyin simgesi" diye sordu çocuk.  

 

- "İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik  

ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe  

ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları.  

 

Çocuk, sözün burasında; 'mücadele varsa, kazananı da olmalı' diye  

düşündü ve her çocuğa has, bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:  

 

- "Peki" dedi. "Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?"  

 

Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa.  

 

- "Hangisi mi evlat?  

Ben, hangisini daha iyi 

beslersem!" 

NEME LAZIM 



  

Birçok meselede olduğu gibi, bu endişe edilecek düşüncesini süt kardeşi meşhur âlim 

Yahya Efendi’ye açmaya karar verir. Keşfine, kerametine inandığı Yahya Efendi’ye el 

yazısıyla bir mektup gönderir: “Sen ilâhî sırlara vâkıfsın. Kerem eyle de, bizi aydınlat. 

Bir devlet hangi hâlde çöker? Osmanoğulları’nın âkibeti nasıl olur? Bir gün olur da 

izmihlâle uğrar mı?” diye özetler endişesini. 

 

Devrin kudretli sultanı Muhteşem Süleyman'dan gelen bu mektubu okuyan Yahya 

Efendi'nin cevabı ise gayet kısadır: “Nemelâzım be Sultanım!”  

 

Topkapı Sarayı'nda bu cevabı hayretle okuyan Sultan, bu söze bir mânâ veremez, 

endişesi daha da artar. Zîrâ Yahya Efendi gibi bir zât, ciddi bir meseleye böylesine basit 

bir cevap vermezdi, vermemeliydi…  

 

Söylenmeye başlar: 

“Acaba bilmediğimiz bir mânâ mı vardır bu cevapta?"  

 

Kalkar, Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergâhına gider. 

 

Bu sefer sitem dolu bir şekilde "Ağabey ne olur mektubuma cevap ver. Bizi geçiştirme, 

soruyu ciddiye al!" diyerek, sorusunu tekrar sorar, 

 

Yahya Efendi duraklar: “Sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben 

sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz etmiştim.” 

 

“İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece "nemelâzım be sultanım!” demişsiniz. 

Sanki ‘beni böyle işlere karıştırma’ der gibi bir mânâ çıkarıyorum.”  

 

Yahya Efendi bunun üzerine, ibret dolu şu sözleri tarih gergefine nakşeder: 

“Sultanım! 

Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlıklar ayyûka çıksa...  

İşitenler de nemelâzım, deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de, çobanlar yese, 

bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, 

kimsesizlerin, feryadı göklere çıksa da, bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman 

devletin sonu görünür.  

Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Âsâyiş 

ve emniyete vesile olan, itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve 

izmihlâl de böylece mukadder hâle gelir…” 

 

Söyleneni dinlerken ağlamaya başlayan koca Sultan, başını sallayarak da bunları tasdik 

eder. Söz bitince ikazlarının devamı için tembihte bulunur süt kardeşine. Sonra da 

memleketinde kendisini ikaz eden böyle bir âlim olduğu için Allah’a şükrederek oradan 

ayrılır… 

21 ekim 2005 tarihli sızıntı dergisinden alıntıdır 

 

MÂŞİTE   HÂTUN 



  

            Firavun’un Mısır hazine işleriyle görevli bir veziri,bunun da Mâşite adında bir 

hanımı vardı.Firavun’un kızının dadılığını yapıyordu.Kendisi Musa Aleyhisselamın 

dinine inandığı halde imanını gizliyor,ibadetlerini de gizli yapıyordu. 

            Mâşite Hatun birgün hamamda Firavun’un kızının saçını tararken,tarak yere 

düştü.Bunu yerden alırken gayrı ihtiyari olarak ağzından şu sözler 

çıktı:”Bismillahirrahmanirrahim”Kız bu söze kızarak dedi ki: 

            -Ey dadı!Bu nasıl sözdür?Benim babamdan başka tanrı mı vardır?Seni babama 

şikayet edeceğim. 

            Doğruca babasına gidip olanları söyledi.Firavun Mâşite hatuna dedi ki: 

            -Sen benden başka bir tanrıya inanıyormuşsun.Söyle,benden başka yeryüzünde 

tanrı var mıdır? 

            -Ey Firavun.Sen de biliyorsun ki,sen ilah değil aciz bir kulsun.Seni de yaratan 

Allahtır.Sen fanisin ve yok olacaksın.Fakat benim Rabbim olan Allah ebedidir.Fani 

değildir.Musa Aleyhiselam O’nun peygamberidir. 

            Bu sözlere çok kızan Firavun,onu hemen öldürmektense,hergün bir uzvunu 

keserek başkalarına da iyi bir ders olmasını istedi.Önce tırnaklarını çektirdi.Saçından 

tavana astırdı. 

            Kamçılarla,vücudundan kan çıkıncaya kadar kırbaçlandı.Bir ağaca bağlattı.Biri 

beş yaşında,diğeri de beş aylık olan iki kız çocuğundan büyüğünü karşısına 

getirerek,eline bir bıçak aldı ve şöyle söyledi: 

            -Ey Mâşite,beni tanrı olarak kabul edersen seni serbest bırakacağım. 

            -Ben ancak bir olan Allah’a inanıyor ve O’nu kendime ilah olarak kabul 

ediyorum. 

            Firavun eline geçirdiği bıçakla beş yaşındaki yavrunun ğırtlağını anesinin gözü 

önünde kesti.Kanını da Mâşite nin ağzına yüzüne sürdürdü.Sonra tekrar hiddetlenerek 

şöyle sordu: 

            -Benden başka tanrı var mıdır? 

            -Allah birdir,Allah tan başka ilah yoktur. 

            Bu sefer Firavun  beş aylık kundaktaki yavruyu getirmelerini istedi.İkinci 

yavrusunun da hunharca kesilmesine bir anne olarak dayanamayacaktı.Kararını 

verdi,Firavun’a rabbim sensin diyecek,fakat kalben inanmayacaktı.Tam”Rabbim 

sensin”diyeceği sırada küçük yavru dile gelerek dedi ki: 



            -Hayır anne,hayır!Sabreyle!Rabbim sensin deme!İmanından asla dönme! 

Firavun’a inanma!Benim için,ablam için ve senin için Allah’ın cennette hazırlamış 

olduğu makamı görüyorum. 

            Firavun ve orada hazır olanlar bu sözü duydular.Tövbe edeceğine daha da 

hiddetlenen Firavun,beş aylık yavruyu da hemen öldürttü.Fakat Mâşite Hatun 

ağlamıyor,gülüyordu.Kızının gördüklerini artık o da görüyordu.Ölümünün bir an 

gelmesini arzuluyordu.Firavun,kocasıyla beraber Mâşite Hatunu ve yavrusunu kaynar 

kazanın içine atıp şehid etti.Fakat kini yine de yatışmadı. 

  

  

NİZAM-ÜL  MÜLK 

  

Nizamül-Mülk Ve Nizamiye Medreseleri 

Melikşah döneminin ünlü veziri Nizaınül-Mülk, devletteki görevinin yanında, âlim bir 

kişiliğe sahipti. Fıkıh, hadis, tefsir, kelam, edebiyat ve fen ilimlerini iyi derecede öğrendi. 

Alimleri himaye ettiği gibi onlara geniş maddî imkanlar sağladı. Vezirlik görevini 

sürdürdüğü yıllarda "Nizamiye" adıyla ün salan üniversiteler açtırdı. Böylece yüksek 

öğretim bu medreselerde yapılmaya başladı. Binlerce talebenin öğrenim gördüğü bu 

eğitim kurumlarından yüzlerce büyük âlim ve mütefekkir yetişti, Bağdat. Nişabur, 

Herat, Merv, Belh, Isfahan ve Musul'da açılanları bunların Önde gelenleriydi. Bu 

okulların bir benzerleri Anadolu Selçukluları tarafından Konya, Kayseri, Sivas ve 

Erzurum'da açılmıştı. Buralarda uygulanan ders programları da oldukça kapsamlı idi. 

Dini ilimlerin yanısıra. müsbet ilim dallarından tıp. astronomi, matematik, felsefe ve 

tarih de okutulmaktaydı. '""Yine bu müesseselerde hocalık yapacakların yabancı dil 

bilmesine ve ahlâkî yönüyle fazilet sahibi kimselerden olmasına dikkat edilirdi. 

Talebeleri de zekâ yönüyle ileri seviyede olanlar arasından seçilip belirlenirdi. Bir 

dönemin bilim merkezi olarak toplumu aydınlatan Nizamiye Medreseleri Osmanlı, 

medreselerine de örneklik etmiştir. İmam-ı Gazali gibi büyük bir şahsiyet Nizamiye 

medresesinde baş müderrislik (rektör) görevinde bulunmuş, âlim ve fâzıl biri olarak 

onlarca talebe yetiştirmişti. 

  

  

****1092 senesinde, önce Selçukluların ünlü veziri Nizamülmülk, Hasan Sabbahın 

fedailerinden bir batınî tarafından; arksından Sultan Melikşah, Bağdatta zehirlenerek 

şehit edildiler. Melikşahın ölümüyle başlayan saltanat mücadelesinde Şam meliki Tutuş, 

derhal sultanlığını ilan etti. Bu arada Melikşahın hanımı Terken Hatun da, küçük oğlu 

Mahmudu sultan ve torunu Caferi halifenin veliahdı yapmak için bütün gücüyle uğraştı 

ve 1092de Mahmudun saltanatını ilan ederek, namına hutbe okutmaya muvaffak oldu. 

  



  

****Daha sonra Selçuklular devrinde yine İslâm hukuku bütün yönleri ile 

uygulanmıştır. Hatta Müslüman Türkler tarafından İslâm hukuku alanında hazırlanan 

ilk resmi hukuk kodu devrin sultanı Melikşah tarafından hazırlattırılmıştır(1072-1092). 

Bu dönemin en önemli eseri günümüzde dahi en önemli kaynaklar arasında yer alan 

Nizamül Mülk'ün Siyasetname'sidir. 

Ne var ki, bu dönemde yavaş yavaş müctehit imamlar devrindeki hukuki gelişmeler 

durmuş ve artık taklit devri başlamıştır. Hatta 1258 Moğollar'ın İslâm aleminin ilim 

merkezi olan Bağdat'ı işgal etmeleri ile İslâm hukukunda fetret devri başlamıştır. Başka 

bir ifade ile, bu devirdeki çalışmalar tamamen şekilden ibaret kalmıştır.  

  

   

****Ebu Hamid ibn Mehmed ibn Mehmed Gazali: “İmam Gazali”. Zamanının en ünlü 

kelamcısı, eleştirmeni ve imancı filozofuydu. Şafii mezhebindendir. Horasan’daki Tus 

kentinde, 1058'de doğdu. Oradan Nişabur’a öğrenime gitti. Genç yaşında büyük bir 

yetenek olduğunu gösterdi. Kelam ve felsefedeki derin bilgisi, Selçukluların büyük  veziri 

Nizamül Mülk’ün dikkatini çekti. Nizamül Mülk, Bağdat’ta kurmuş olduğu Nizamiye 

Medresesi’nin yönetimini ona verdi. Gazali o zaman 33 yaşındaydı ve oldukça büyük bir ün 

kazanmıştı. Birkaç sene sonra hacca gitmek için görevini bıraktı. Dönüşte zaman zaman 

Kudüs,Ş am, İskendireye’de araştırmalar ve çalışmalar yaptı. İskendireye’den Mağribe 

giderek Murabitin hükümdarı Yusuf bin Taşfin’i ziyaret ettiği söylenir. Yusufun 

ölümünden sonra yeniden Kudüs’e döndü ve orada inziva hayatı yaşamaya başladı. Bu 

sırada pek çok eser yazdı: Bu eserlerin genel konusu İslamiyetin diğer dinlere 

üstünlüğü,dinin felsefeye üstünlüğünü savunmadır.  

NİZÂMÜ’L-MÜLK’E GÖRE  

DEVLET İDARESİNDE MÂNEVÎ GÜÇLERİN ROLÜ (*) 

Doç. Dr. M. Es'ad COŞAN 

Aşağıda bir hatırasını anlatacağımız Nizamül-mülk, Büyük 

Selçuklu İmparatorluğunun ünlü vezirlerinden ve müslüman 

Şark'ın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarındandır. 

1018-1092 yılları arasında yaşayan bu değerli insan, Horasan'ın 

eski kültür merkezlerinden Tûs şehrine bağlı, Nukan adlı bir 

kasabada dünyaya geldi. Asıl adı ''Hasan" olup, babası 

kasabanın dihkanı, yâni idarecisi idi. Varlıklı ve itibarlı bir 

aileye mensup olduğundan; iyi bir tahsil yapma imkânı buldu. 

O'nun tahsili bizim için hayli dikkat çekici ve mânidârdır: 11-

12 yaşlarında Kur'an-ı Kerîm'i ezberleyip hıfzını tamamladı. 



Kısa zamanda fıkıh ilminde temayüz etti. Edebiyat ve hitabette 

ileri bir seviyeye ulaştı. Kardeşi Ebu'l-Kasım Abdullah da, o 

zamanların ünlü fakîhlerinden olmuştu. 

İyi ve kuvvetli bir dinî tahsil temelinde, zamanla yüksek bir 

edebî kültür ve idarî kabiliyet kazanmış olan Nizamü'l-mülk, 

1083 milâdî yılında Sultan Alparslan'ın vezirliğine yükseldi. 

Şehzade Melikşah'a da atabek olarak, siyaset ve idare işlerinde 

onun yetişmesine nezaret etti. Vezirliği, tahta geçmesine 

yardımcı olduğu Sultan Melikşah zamanında da devam ederek, 

toplam 29 yıl kadar sürdü. 

Nizamü'l-mülk'ün askeriye, adliye ve devlet teşkilâtında 

yaptığı yenilik ve düzenlemeler, daha sonraki bütün İslâm-Türk 

devletlerine esas ve örnek olmuştur. 

O, Selçuklu İmparatorluğunun idarî, siyasi, askerî, malî, 

içtimaî ve kültürel yönleri için kıymetli bir vesika mahiyetinde 

olan; devlet idaresi ve toplum yapısı hakkındaki kendi 

görüşlerini ve icraatının gerekçelerini ihtiva eden, SİYASET-

NÂME adlı, çok değerli bir eser de kaleme almıştır. Kendi 

sahasındaki diğer telifattan muhtevaca çok yüksek olan bu 

kitabın Farsça aslı birkaç defa neşredilmiş ve çeşitli Garp 

dillerine tercümeleri yapılmıştır. Türkçe tercümesi de vardır. 

Fakat, mütehassısların incelemelerine göre, en doğru ve iyi 

yazma nüshası, Süleymaniye Eski Eserler Kütüphanesi, Molla 

Çelebi Kitapları 114 numarada bulunuyor ve buna dayanılarak 

kitabın yeniden neşri ve tercümesi gerekiyor. 

Tahsilinin ve yetişme tarzının tabiî bir sonucu olarak 

Nizamü'l-mülk, islâm dinine büyük hizmetlerde bulunmuştur. 

O zamanki Selçuklu İmparatorluğunun siyasî, dini ve fikri 

hasmı olan, bozguncu Mısır Fatımîleri'ne ve ülke içindeki batini 

anarşistlere karşı çalışmalar yapmış; ülke halkını sağlam ve 

hakiki İslâm inançları çevresinde toplamağa gayret etmiştir. O 

emsalsiz idarî dehasıyla, yükselmenin ancak, ilim ve ahlâk ile 

sağlanabileceğini görmüş; huzur ve nizamı temin için gerekli 

kadroyu ve diğer manevî güçlerin sağlayacak olan eğitime önem 

vermişti. 

Bu maksatla, başta Bağdat olmak üzere, Basra, İsfehan, 

Nişabur, Belh, Merv, Amül ve Herat'ta kendi adıyla anılan, 

meşhur NİZAMİYE medreselerini açtırdı, kütüphaneler tesis 

etti Tasavvufa ve erbabına ilgi gösterdi. Böylece ilmî çalışmaya 

ve ahlâki terakkiye büyük hız ve canlılık kazandırdı. 

İslâm âlemi bu hayırlı hamlenin, feyizli meyvalarından 

uzun zaman istifade etmiş; büyük âlimlerin, ihlâslı bir 

kadronun yetiştirmesine, değerli eserlerin vücuda getirilmesine 

şahit olmuştur. Misâl olarak, Kuşeyrî, Gazzalî, Abdullah-ı 



Ensarî, Pezdevî, Serahsî, Ebû İshak-ı Şirazî, Cüveynî, 

Şehristânî... gibi dev isimleri zikredebiliriz. 

Turtuşî'nin (1059-1131) Siracü'l-Mülk adlı eserinden 

öğrendiğimize göre Nizamü'l-mülk, medreseler ve diğer kültür 

faaliyetleri için sultanın hazinelerinden yılda 600.000 dinar 

harcamaktaydı. Bazı müzevirciler durumu Melikşah'a 

duyurup, bu para ile bir ordu teşkil edilse idi Bizans'ın başşehri 

Kostantiniye'nin bile fethedilebileceğini söyleyip Sultan'ı vezir 

aleyhinde tahkik ettiler. Sultan çok kızdı ve Nizamü’l-mülk’ü 

sorguya çekmek için huzuruna çağırdı. 

Devletin gücünü sadece maddede, asker, silâh ve orduda 

gören o zihniyete karşı tecrübeli vezirin cevabı ne kadar zarif ve 

isabetlidir: 

“Sultanım! Ben, esir pazarlarında satılsa 5 dinar bile 

etmeyecek yaşlı bir kimseyim. Sen de savaşçı, güçlü bir Türk 

gulâmı olarak satışa çıkarılsan belki 30 dinar edersin. 

Dünyadaki maddî değerin bu kadardır. Zevklere dalmış ve 

arzularına esir olmuş bulunduğundan ahirette de Allah 

huzuruna taat ve ibadetlerden ziyade günah ve measî ile 

çıkacaksın. Düşmana felâketler yağdıran ordun seni ancak iki 

arşın boyu kılıçlan ve 300 arşına bile erişmeyen okları ile bu 

kadar mesafe koruyabilir. Onlar da kusurlu ve günahkârdır; 

içki, oyun ve çalgıya düşkündürler. Seni manevî dert ve 

belalara karşı savunamazlar. Ben ise senin hem dünya, hem de 

ahiretini düşünerek, senin için bir mâneviyât ordusu kurdum. 

Senin ordun uykuya vardığında bu maneviyat erleri uyanıktır. 

Rablarının huzurunda saf-saf dizilir, gözyaşı döker, tazarruda 

bulunur, ellerini Allah'ın yüce dergâhına kaldırırlar. Aslında 

sen ve senin askerlerin onların himayelerinde yaşıyor, onların 

dinî, ahlakî ve irşadî çalışmalarıyla güçleniyor, onların 

bereketleriyle suya kavuşuyor ve çeşitli nimetlerle 

rızıklandırılıyorsunuz. Çünkü onların dua okları, tazarru ve 

niyazla tâ yedi kat göğü geçer, dergâh-ı izzete ulaşır.” 

Bu sözler karşısında Melikşah, çok duygulandı ve büyük 

vezirinin yerinde tedbirlerini takdirle karşıladı. 

 

(*) Diyânet Gazetesi, s.153, 15 Kasım 1976, sf.4. 

 Alparslan'ın vefatından sonra çok sevdiği ve Veliaht tayin ettiği oğlu Melikşah'a pek 

genç bir yaşta (12 - 20 yaşlarında) iken büyük bir imparatorluk ile Nizâm ül - Mülk gibi 

mümtaz bir devlet adamı, büyük bir vezir miras bıraktı. Melikşah'ın bütün bu 

güzellikler yanında babasının ölümüyle taht mücadelesine giren amcası Kavurt Bey gibi 

bir sorunu mevcuttu. Çıkardığı taht kavgasında büyük vezir Nizam ül - mülkün 

himmetiyle bertaraf edilince Melikşah artık İslâm dünyasına hakim oldu. 



Daha sonra 1090 yılında Bağdat'a hareket eden Melikşah dünyayı fethetmek kararında 

idi. Vezir ise; yanına aldığı 400.000 askeri 700.000'e çıkardığı takdirde Hindistan, Çin, 

Habeşistan, Berber ve Rum illerini de hakimiyeti altına alabileceğini beyan ediyordu. 

Sultan Bağdat'a varınca hudutlarda meşgul bulunan ordu kumandanlarını Bağdat'a 

çağırdı. Yemen ve Aden bölgelerini fethetmeleri için bir ordu gönderdi. Anadolu ve 

Suriye'de bulunan ordu ve kumandanlarının gelmesini bekliyordu. İlk önce Mısır ve 

Afrika'yı İslâm alemine katmak istiyordu. Bu esnada Bağdat'ta beklerken kendi doğum 

yılını bir dünya hükümdarı olarak kutluyordu. Muhteşem bir merasim düzenlenmiş, 

şehir ışıklarla aydınlatılmış, Bağdat şehri ışık ve müzik sesleri içersine gömülmüştü. 

Eğlenceler Dicle nehrine dolan gemilerle revnaklaşmıştı. Halk ellerinde meşalelerle 

eğlenceye katılıyordu. Şehir bir bayram havasına bürünmüştü. Bu muhteşem doğum 

günü şiir ve kasidelere mevzu olmuştu. Bir alevi reisi sultan adına verdiği yemekte 1.000 

koç, 100 büyük baş hayvan kesmiş, bir gece tertiplemişti. Yemekler ipek çadırlarda 

gümüş kaplar içersinde yenmişti. Bu da devletin zenginliği bakımından dikkati çeker.  

Fakat Bağdat'ta başlayan bu hazırlıklar esnasında kemal zevale yüz tutmamıştır. 

İhtiraslara kurban giden eşi Terken Hatun veziri Nizamül - Mülk ile mücadeleye 

girişerek sultanla vezirin aralarını açtı. Neticede cihan hakimiyeti teşebbüsü ile birlikte 

önce vezirin sonra da 20 yıllık saltanattan (1072 - 92) kırk yaşlarında genç padişahın da 

ölümü her şeye nihayet verdi. Hatta Büyük Selçuklu Devleti de bu yüzden büyük 

sarsıntılara uğradı.  

***SİYASETNÂME 

 

 

GİRİŞ 

 

Seminer konusu olarak, seçmiş olduğumuz “SİYASETNÂME” veya öteki adıyla 

“Siyeru’l- Mülük” , Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamü’l-mülk’ ün eseridir. 

Siyasetnâme’nin, öncelikle bir edebi eser türü olarak ne olduğunu açıklayarak, konuya 

giriş yapmamız gerekmektedir. Siyasetnâme; siyasetle, devlet yönetimi ile ilgili eser 

anlamına gelmektedir. Yazıldığı devrin padişahlarına, ileri gelenlerine, dolayısıyla daha 

sonra bu görevi üstlenecek olanlara yol göstermek, tavsiyelerde bulunmak amacıyla 

kaleme alınırlar. Siyasetnâmeleri yazanlar, devirlerinin gereklerini, en iyi devlet 

idaresinin nasıl olması gerektiğini, halkın yaşadıklarını dile getiren; başta hükümdar 

olmak üzere devletin diğer memurlarına adaleti öğreten, hemen hemen her devirde 

idarecileri uyaran, nasihat eden, yol gösteren fikir adamlarıdır. 

Siyasetnâmeler esas konu olarak, devlet yönetimini ele aldığına, devletin bütün güç ve 

yetkisi de hükümdarda bulunduğuna göre, hükümdarlar için kaleme alınmış eserler 

olarak kabul edilirler. Bu eserlerden, çağın sosyal ve toplumsal hayatını, askeri ve mali 

örgütlerini, yasa ve tüzüklerini, toplumun dayandığı gelenek ve görenekleri öğrenmek 

mümkündür. 

Konuyu daha iyi anlamak için, ikinci bölümde, siyasetnâmeyi incelemeye başlamadan 

önce siyasetnâmelerin kendi içinde, konularına göre nasıl sınıflandırılmış olduklarını 

kısaca inceleyeceğiz. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda, Nizamü’l-mülk’ün yazdığı Siyasetnâme en önemli 

eserlerden biridir. Bu tür, Anadolu Selçukluları ile Osmanlı İmparatorluğu devirlerinde 

de sürdürülmüştür. Nizamü’l-mülk’ün yazdığı Siyasetnâme, yaygın ve önemli bir içeriğe 

sahiptir. Nizamü’l-mülk yalnız nasihat vermekle yetinmemiş, dönemindeki bazı olayları 

nakletmiş, Selçuklu Devleti’nin işleyişi, aksayan tarafları, alınması gereken tedbirler, 

müesseselere işlerlik, kazandırmak için yapılması gereken düzenlemeler üzerinde de 



durmuştur. Bu eseri, hazırladığımız plan çerçevesine, ilk bölümde Nizamü’l-mülk ve 

yaşadığı dönem hakkında bilgi vererek, sonraki bölüme de eseri ayrıntılı olarak 

inceleyip, konuları daha genel başlıklar altında açıklamaya çalışacak ve seminerimizin 

bu yazım kısmını tamamlamış olacağız. 

Siyasetnâme, belirttiğimiz özelliklerinden dolayı, özellikle Selçuklular üzerine çalışanlar 

ve siyasetnâmelerle ilgilenenlerin dikkatini çekmiş ve zamanımıza kadar üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır. Bizim, semineri hazırlarken yararlandığımız eserler içerisinde 

incelediğimiz ana kaynak, M. Müderrisi Çihardihî ve M. Altay Köymen’in 

yayınlarından istifade edilerek hazırlanmış tam metin ilk tercümeden yararlanan 

Nurettin Bayburtlugil’in hazırladığı “Siyasetnâme” isimli eser olduğunu belirtmekle 

yarar görüyoruz. 

 

1. BÖLÜM: NİZAMÜ’L -MÜLK VE YAŞADIĞI DÖNEM 

Devlet idaresine dair Farsça “Siyasetnâme” (Siyâset Kitabı) ’yi yazarı Selçuklu veziri 

Nizamü’l-mülk önemli özellikleri olan büyük bir devlet adamıdır. Soyca, İranlı olduğu 

halde, bir Türk devleti olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na, Alparslan (1063-10729) 

ve Melikşah (1072-1092) zamanlarında otuz yıla yakın vezir, bugünkü deyimiyle 

başbakan olarak hizmet etmiş, bu hizmetlere Çağrı Bey’e ve imparatorluk tahtına 

oturmadan önce oğlu Alparslan’a Horasan’da ettiği hizmetler de eklenirse kırk yılı 

bulur. Bazı kaynaklar, Nizamü’l-mülk’ten bahsederken Selçuklu İmparatorluğu’nun, 

asrın en büyük adamlarından biri tarafından idare edildiğini belirtiler. 

Tûslu Nizamu’l-Mülk adıyla bilinen Hace Ebu Hasan bin Ali bin İshak, 1017’de Tûs’da 

doğdu. Babası devlet memuru olduğundan, çok iyi bir tahsil gördü. İlk önce Gazne 

saraylarında hizmet verip, sonra Selçukluların hizmetine girdi. Alparslan’ın 1063’te 

tahta çıkmasıyla Selçuklu Devleti’ne vezir olarak atandı (1064). Halife tarafından ona 

bir çok unvan verildi. 

Vezir Nizamü’l-mülk, Sâsâni ve Gaznelileri örnek alarak, Selçuklu İmparatorluğunun 

saray teşkilatını ve büyük divanı (merkezi hükümet teşkilatı) kurmuş, istifa (maliye), 

arz (milli müdafaa), işraf (teftiş), tuğra (hariciye) divanlarını ve İslam’a dayanan 

mahkemeleri oluşturmuş, ayrıca meliklerin emrinde olan eyaletlere küçük divanlar 

tahsis etmiştir ki, onun tarafından meydana getirilen bu idari teşkilat daha sonraki 

bütün İslam-Türk devletlerinde, ufak tefek değişiklikler ile devam ettirilmiştir. 

Nizamü’l-mülk divanları kurduktan sonra , Mısır Fatimi devletinin Şiî- Batînî 

kurallarına karşı gelmeye, devlet aleyhine iç kavgalara sebep olacak bu hareketleri 

takip ve yok etmeye çalışmıştır. Kültürel çalışmalarda da bulunmak isteyen Nizamü’l-

mülk, Alparslan’ın emriyle , olan Nizâmiye Medreseleri kurmuş, aynı zamanda askeri 

ikta sistemini tam bir düzene sokmuştur. 

Bazı kaynaklar Nizamü’l-mülk’ü överken, bazı kaynaklar da bu övgüleri abartılı 

bulduklarını açıkça dile getirmişlerdir. Örneğin, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen, 

Melikşah ile amcası Kavurd arasında geçen savaştan, Melikşah’ı büyük bir tehlikeden 

kurtaran Nizamü’l-mülk’e ‘ata-bey’ unvanının verilmiş, İyiliklere ve bağışlara 

boğulmuş olmasını haklı bulur ama Nizamü’l-mülk’ün, yaptığı propagandalarla, Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu’nda her işi kendisinin yaptığı fikrini uyandırdığını söyler. Bu 

tür faaliyetlerine medreseleri örnek vererek, Alparslan zamanında bir düzine şehirde 

açılan üniversitelerin, haksız olarak “Nizâmiye Medreseleri” adı ile anılır olduğunu 

belirtmekten kaçınmamıştır. Yapılan araştırmaların sonucu olarak bunların 

Alparslan’ın emri ile ve devlet parası ile kurulmuş yüksek öğretim ve eğitim 

müesseseleri olduklarının ortaya çıktığını, Nizamü’l-mülk’ün rolünün Alparslan’ın 

emrini büyük bir başarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktan ibaret olduğunu iddia 

etmektedir. Mehmet Altay Köymen’e göre İslam medeniyetine yön vermiş bu 



müesseselerin kurma şerefini bir kişiye, Nizamü’l-mülk’e mal etmek yersizdir. Köymen, 

bu konu üzerinde durmaya devam ederek, Nizamü’l-mülk’ün daha başka kötü 

yönlerinin bulunduğunu ve suçlunun, İranlıları devlet hayatına ortak eden Türkler 

olduğunu, İranlıların Nizamü’l-mülk vasıtası ile sivil teşkilat kadrolarında nüfuz 

alanlarını koruduklarını öne sürmüştür. 

Nizamü’l-mülk Alparslan devrinin başlangıcından itibaren otuz seneden beri devlette 

kendine sarsılmaz bir mevki sağlamıştır. Gerek sultandan sonra tek söz sahibi olarak 

titizlikle yürüttüğü idare mekanizmasında kendi otoritesine karşı kimseye göz 

açtırmaması, gerek sayısı yirmi bine varan adamlarının aşırı derecede çokluğu ve 

memleketin çeşitli yerlerinde önemli mevkilere yerleştirdiği bir düzineye yakın evlatları 

vasıtasıyla nüfuz ve iktidarını sıkı bir şekilde koruması yüzünden yavaş yavaş etrafında 

bir hasım kitlesi oluşmuştu. Nizamü’l-mülk’ün, içteki bu hasımlarından başka bir de 

Hasan Sabbah ve taraftarları gibi düşmanları da vardı. Bunlarla da uğraşarak devlete 

zarar vermelerini engellemeye çalışıyordu. Melikşah’ın saltanatı sırasında ortaya çıkan 

Hasan B. Sabbah, hükümdarların adaletsizliklerini cezalandıracak bir mehdi vaadi ile 

memleket içinde dolaşan ve halkı kendine inandırmaya çalışan şiî dâîlerindendi. 

Fatimilerin propaganda teşkilatını örnek alarak kendi teşkilatını kurdu. Hasan B. 

Sabbah, bütün Batı Asya’yı uzun süre uğraştırmıştır. 

Bu arada, Sultan Melikşah, devletin ileri gelenlerine, devlerin idaresi ve bunda görülen 

aksaklıklar ve alınması gereken tedbirler hakkında kendisine bir tasarı sunmalarını 

söyledi. ‘Bizden öncekilerin yapıp da bizim yapamadığımız bir şey var mıdır? Geçen 

Sultanların kanun ve kuralları ne idi? Bizim zamanımızda gerek, divanda mahkemede, 

sarayda ve kabul salonunda düzgün işlemeyen bir şey var mıdır?’ gibi sorularla istediği 

tasarının içeriğini açıkladı. Bunun üzerine herkes bir şeyler yazıp getirdi. Melikşah 

Nizamü’l-mülk’ün haricindekileri beğenmedi. Nizamü’l-mülk’ün yazmış olduğu tasarı, 

ünlü Siyasetnâme idi. Melikşah, bunu eksiksiz bulduğunu söylemiştir. Bu konuyla ilgili 

kaynakların çoğunda Melikşah’ın bu kitabı yanından ayırmadığını ve idari 

mekanizmada hep ona göre hareket ettiği belirtilmiştir. 

Melikşah ile veziri Nizamü’l-mülk’ün arası çok iyiydi. İbrahim Kafesoğlu bu konuda; 

sultanın, Nizamü’l-mülk’e ‘baba’ diye hitap ettiğinden söz etmektedir. Nizamü’l-mülk 

gördüğü bir tehlike karşısında gereken tedbirleri kimin alacağı konusunda sultana 

danıştığı, Melikşah’ın, işi vezirine bırakmaktan çekinmediği söylenmektedir. Bu, 

sultanın vezirine ne kadar önem verdiğini, diğer taraftan devletin, içinde bulunduğu zor 

durumu göstermekte yeterlidir. Sultanın, bu zor durumda bütün ümidi veziri olmuştur. 

Onu teşvik için kendisine hediyeler, paralar, iktalar vermeye devam etmiştir. 

Ölümüne yakın yıllarda Melikşah’ın, ihtiyar veziri ile arası açılmaya başlamıştır. Bunun 

başlıca sebebi, Nizamü’l-mülk’ün gittikçe daha fazla nüfuz kazanmasıdır. Sultan ise 

artık devlet işlerini tamamıyla eline almak istemektedir. 

Nizamü’l-mülk’ün oğulları babasına güvenerek iç karışıklığa neden olan davranışlarda 

bulunmuşlardır. Bu durum gittikçe daha belirgin bir hale gelmiştir. Başlangıçta av ve 

eğlence ile vakit geçirdiği söylenen Sultan Melikşah devlet dizginlerini ele alıp, git gide 

İranlaşmaya doğru yol alan devleti, her yönü ile bir Türk devleti yapmaya girişmek için, 

ordusunun başında yer aldığı zaman karşısında vezirini bulmuştur. Bu konuyla ilgili 

bütün kaynaklara göre, Melikşah bunlardan sonra ilk kez vezirine meydan okuyarak, 

vezirliğini elinden alacağını söylemiş, vezirine karşı mücadeleyi açığa vurmuş, o zamana 

kadar tedbirli davranmaya dikkat edip, böyle durumlarda Melikşah’ı yatıştırmış olan 

Nizamü’l-mülk, bu duruma kendisi de meydan okuyarak cevap vermiş ve kendisinin 

fikirleri sayesinde devletin ve Melikşah’ın o günkü iyi durumuna ulaştığını belirterek, 

“Yazı takımımın ve sarığın ortadan kalkmasıyla taç ve taht da ortadan kalkar” 

demiştir. 



Bunlardan anlayacağımız gibi Melikşah’a yaptığı hizmetle devlete ortak olmaya hak 

kazandığını belirten Nizamü’l-mülk, kendisi olmadan Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu’nun idare edilemeyeceğini, hatta çökeceğini iddia etmiştir. Melikşah, 

bütün bu olup bitenlere rağmen vezirini feda etmeyi göze alamamıştır. Ama bundan 

sonra Nizamü’l-mülk’ün gözden düştüğü bir gerçektir. 

Her şeye rağmen Nizamü’l-mülk’ün yürüttüğü dini siyaset, kuvvet kazandıkça ve diğer 

taraftan, kuvvetli Selçuklu ordusu sağlamlığını muhafaza ettikçe, kendisi de kurtuluş 

yolunun daima kapalı kalacağını bilen Hasan Sabbah ise ilk fırsatta Nizamü’l-mülk’ü 

ortadan kaldırmayı tasarlamıştır. Bununla beraber, Bâtîni reisi, ona uzun müddet el 

uzatamamış ancak Nizamü’l-mülk iç hadiseler dolayısıyla gözden düştüğü zaman, 

vezirin öteki düşmanlarının da teşvikiyle, onu fedaisinin eliyle öldürtmeyi başarmıştır. 

Bağdat Abbasi Halifesi ile evlenip mutsuz olduğu söylenen kızının başkenti İsfahan’a 

dönmesinden sonra ölmesi üzerine, öcünü almak için 1092 yılı sonbaharında Bağdat’a 

hareket eden Melikşah’ın yanında Nizamü’l-mülk de bulunuyordu. Nihavend 

yakınlarında konakladığı sırada, Hasan Sabbah’ın Bâtîni fedailerinden biri, bir dilekçe 

verme bahanesi ile Sûfî kılığında vezire yaklaştı, vezir dilekçeyi okurken fedai onu 

bıçakladı. Hasan Sabbah’ın öldürttüğü ilk devlet adamı Nizamü’l-mülk’tür. 

Sultan Melikşah da bundan aşağı yukarı 35 gün sonra, Bağdat’ta zehirlenerek ölmüştür. 

Onu, kızını mutsuz edip ölümüne sebep olduğu için Bağdat’ı 10 gün içinde terk etmesini 

istediği halifenin öldürttüğü söylenir. 

Arka arkaya uğranılan bu iki kayıptan sonra zaten gittikçe zayıflamakta olan Selçuklu 

İmparatorluğu, içte taht mücadeleleri, dıştan Haçlı seferleri yüzünden karışıklıklara 

düştü. Hasan Sabbah’ın politikası bundan sonra da devam etmiş, sultanın ölümüyle 

başlayan iç mücadele yüzünden Bâtînilere ciddi şekilde uğraşılamadığından, XIII. yy 

ortalarına kadar yaşanacak olan İsmailiye devletinin kurulaması da engellenememiştir. 

 

2. BÖLÜM: SİYASETNÂME 

 

A) EDEBİ ESER OLARAK SİYASETNÂME : 

İlk ve orta çağlardan beri halk, adaletli hükümdarlar zamanında rahat yaşaya bilmiş, 

zalimlerin yönetimi altında ise, insan haklarından yoksun yaşamışlardır. Bunun için 

çağlar boyunca halkın dileği yalnızca adalet olmuştur. Bu adalet, sadece vezirlerin, 

kadıların, güç sahibi devlet adamlarının haksız uygulamalarından, zulümlerinden 

korunabilmek anlamına gelmiştir. Yoksa halk sosyal adaleti hiçbir zaman düşünmemiş, 

güç sahiplerinin üstünlüğünü olağan bulmuş, toplumsal eşitliği aramamış, her şeyi, 

sözleri kanun sayılan hükümdardan beklemiştir. 

Halkın durumunu yakından gören fikir adamları, bu isteği dile getirerek, her fırsatta 

hükümdarlara, vezirlere adaletli olmalarını söylemişler, adalet olmadıkça saltanatın 

dayanaktan yoksun kalacağını anlatmaya çalışmışlardır. Siyaset-nâmeler esas olarak bu 

amaçla kaleme alınmış eserlerdir. 

Siyaset, Arapça sözlüklerdeki anlamıyla, bir nesneyi dikkatle gözlemektir. Vali ve 

hâkim olmak, halkı gözetmek, yönetmek, bu yolda gereken tedbirleri almak anlamları 

bu esastan çıkmıştır. Daha sonraları hükümet işleri, politika, diplomasi yerinde 

kullanılmıştır. 

Siyaset-nâme, giriş bölümünde de belirtmiş olduğumuz gibi; siyasetle, devlet yönetimiyle 

ilgili eser demektir. Siyaset-nâmeler, esas karakter bakımından ahlaki eserler arasında 

yer alır; bu türün önemli dallarından biri sayılır. İlk ve orta çağlarda ahlakın temeli din 

olduğuna göre, siyaset-nameler dini esaslara dayanır. Kur’an’dan ve hadislerden 

tanıklar getirilir; tarihten örnekler verilir. Geçmişteki olayları, zalim ve adil 

hükümdarlarla devlet ve şeriat adamlarının bu konudaki tutumlarını belirten hikayeler 



ve fıkralar anlatırlar. 

Gerek dini, gerek ahlaki eserlerin çoğunda adalet, cesaret, cömertlik, ayrı birer konu 

olarak yer alır ve yazar bu konuda padişahlara öğüt verir. Bu gibi eserlerin esas konusu 

genel ahlak olduğu, yalnız hükümdarlara değil, herkese hitap ettiği için ahlaki eserler 

arasında yer alması gerekmektedir. Siyasetnâmeler padişahlara, vezirlere devlet 

adamlarına öğütler verdiği için bunlar birer nasihat-name sayılır. 

Doğuda ve Batıda, bu konu ile ilgili bir çok eser yazılmıştır. Bunların hepsi, birer 

siyasetnâme değildir; ayrı amaçlarla başka şekillerde kaleme alınmışlardır, siyasetnâme 

olarak kabul edilmezler. 

Bu tarz eserler, devlet adamlarıyla bazı fikir sahipleri tarafından yazılmış olup; belli bir 

dönemde geçen olaylara dayandığından, yalnızca tarihi eserler arasında yer alsalar da 

devlet işlerini göz önünde tutarak yol gösterdiği, öğütlerde bulunduğu için konumuzla 

ilgili sayılmaktadır. 

Doğuda ve İslam devletlerinde eskiden beri, devlet idaresi üzerine yardımcı birtakım 

eserler yazılmıştır. Zerdüştilikten İslamiyet’e dönmüş bir İranlı alim olan İbn 

Mukaffa’nın Pehlevice’den pek çok eseri ve “Kelile ve Dimne” yi Arapça’ya tercüme 

etmesiyle, İslam aleminde siyasetnâme, nasihat-name türündeki eserler yaygınlaşmıştır. 

Anlamamız gereken, bu türün eski İran kitaplarından etkilendiğidir. Türk tarihinde de 

bu tip eserlerden ilki, 1070 civarında Karahanlı hükümdarı için yazılan Kutadgu 

Bilig’dir. 

Siyaset-nâmeler genellikle devlet yönetimini ele alırlar. Amaçları devleti idare edenlere, 

idare sanatı üzerine önerilerde bulunmaktır. Bunlar genellikle ya sultanlar için 

yazılırlar, ya vezirler için yazılırlar, ya da genel olurlar. Bunları üç başlık altında türlere 

ayıracak olursak; 

1) Sultanlarla ilgili olan eserler : Sultan için gerekli özellikler, saltanatın esasları ve 

şartları, sultan için lazım olanlar, zamana göre en iyi devlet örgütünün nasıl kurula 

bileceği, sultanın dini ve ahlaki görevlerinden bahsedilir. Bu eserlere özellikle 

Nasihatu’l-Mulûk, Tuhfet’l-Mulûk vs. denir. 

2) Vezirlerle (Vezir-i Azamla) ilgili olanlar: Vezirliğin gerekleri ve şartları, yetkileri, 

görevleri, halka karşı tutumu, iyi vezirlerden örnekler ve bunların öğütleri, önerileri 

konu edilir. Bunlara da genellikle Nasihatu’l-Vûzerâ, Tuhfelu’l-Vüzerâ vs. denir. 

3) Genel olan siyasetnâmeler de vardır ki, onlarda da siyaset sanatı dahil her türlü konu 

bulunur. İbadet, tasavvuf, âlemin yaratılışı, insanların grupları, adalet, rüşvet vs. 

Eski Hint-İran nasihat-nâme ve siyasetnâmelerinde devlet, hükümdarın kuvvet ve 

otoritesinden başka bir şey değildir. Siyaset ise, hükümdarın bu otoritesini koruma ve 

kuvvetlendirme ve bunun vasıtalarını, yani askeri ve parayı halkın hoşnutsuzluğuna 

sebep olmadan sağlama yoludur. Halkın huzursuzluğu ve hoşnutsuzluğu, otoriteyi 

tehlikeye düşüren, fakirliğe yol açan bir durumdur. Hükümdar bundan kaçınmalıdır. 

Bu da, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi adil olmakla mümkündür. 

Bütün bu nasihatnâmelerde ve siyasetnâmelerde hükümdarın sahip olması gereken 

vasıflar en önemli konuyu teşkil etmektedir. Çünkü önceden açıkladığımız gibi siyaset 

ahlâka dayanır. Her şeyden önce hükümdar idarede akla, ve bilgiye dayanmalıdır. Hint-

İran geleneğinde de akıl ve bilgi üzerinde durulmuştur. 

 

B) NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN YAZDIĞI SİYASET-NÂME: 

 

Seminerin birici bölümünde, Nizamü’l-mülk’ün hayatını anlatırken siyasetnâme yazmış 

olduğu konusuna değinmiştik. Kendisinin de eserinin başında belirttiği gibi; Melikşah 

1077-78 yılında, devlet idaresine dair bir kitap yazılması için kendi devlet adamları 

arasında bir yarışma açmıştır. Yazılanlar içerisinde tek beğendiği, Nizamü’l-mülk’ün 



yazdığı olmuştur. Başta bulunan hükümdarın bir Türk olduğunu göz önünde 

bulunduran Nizamü’l-mülk, eserinde ister istemez Türk adetlerine ve devlet 

geleneklerine yer vermek zorunda kalmıştır . 

Melikşah’ın gerek askeri, gerek sivil, gerekse ticari ilişkilerini kolaylaştıran bu kitabı, 

Nizamü’l-mülk otuz dokuz başlık altında sultana sunmuş, fakat daha sonra bu devletin 

düşmanları hakkında, kafasında mevcut bazı şeyleri de ilave ederek elli bölüme 

çıkarmıştır. 

Otuz senelik tecrübenin ürünü olan bu kitap tam bir nasihatnamedir ve konuları dört 

esasta toplamak mümkündür. 

1) Hikayeler (Bunların kahramanları eski İran kralları, geçmiş halifeler, emirler ve 

sultanlardır.) 

2) Kur’an’dan ayetler 

3) Hz. Peygamber’in hadisleri ve sahabelerin örnek hareketleri 

4) Kendi tecrübeleri 

Otuz sene çalıştığı devlette uzun tecrübelerine dayanarak tavsiyelerde bulunmuştur. 

Ona göre geçmişteki İslam devletlerinin incelenmesi, İslam’ın emirleri iyi bir devlet 

kurmak için yeterlidir . 

Nizamü’l-mülk’ün esas amacı kendi emrinde bulunan Selçuklu idari mekanizmasını, 

olduğu gibi anlamak değildir. Eserinde daha ziyade zamanın inanış ve düşünüşlerine 

uygun en iyi devlet uzmanının nasıl olabileceğini ve başarılı bir hükümdarın neler 

yapması gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. 

Siyasetname bittiğinde, Nizamü’l-mülk Melikşah ile Bağdat seferinde idi. 

Siyasetname’nin müsveddesini temize çekmek ve eser kendine bir şey olursa yazılan 

kitabı padişaha takdim etmek üzere saltanat özel kâtibi Muhammed Mağribi’ye verdi. 

Bazı bilgiler, kitabın son şeklini Nizamü’l-mülk’ün ölümünden sonra aldığını 

göstermektedir. Kesin olarak bilinen şey de eserin, son şeklini 492-505 / 1098-1115 

seneleri arasında aldığıdır. 

Nizamü’l-mülk, tecrübelerini anlatırken yalnız İslam memleketlerinden örnekler 

vermekle kalmaz, müslüman olmayan memleketlerden de örnekler verir. Dolayısıyla 

eseri İran, hatta Çin tarihinden örneklerle doludur. Nizamü’l-mülk’ün metodunu, 

yazmış olduğu Siyasetname’nin amacını anlayabilmemiz için yapmamız gereken elli bir 

fasıldan oluşan eseri ayrıntılı bir biçimde incelemektir. 

Nizamü’l-mülk’kün Siyasetnâme’de yazdıklarını, fasılları doğrultusunda özetlemeden 

önce, başka kaynaklardan, bu konular hakkında edindiğimiz bilgilere kısaca göz 

atarsak, bunlarla, Nizamü’l-mülk’ün yazdıklarını birlikte değerlendirip, karşılaştırma 

fırsatımız olacaktır. 

Selçuklu İmparatorluğu, öncelikle güçlü bir Türk-İslam Devleti olup, İslam kamu 

hukuku prensiplerinin siyasi hayat ve müesseselerine hakim olmuştur. Horasan’da 

kurulmuş olup, teşkilatı bu Müslüman çevrede İran’lı vezirler tarafından düzenlenen 

Selçuklu devletinin, askeri, idari, mali bakımdan islami gelenekleri takip etmesi 

doğaldır. 

Selçuklu İmparatorluğu’nda devlet, başta bulunan hanedanın müşterek malıydı. 

Hanedan dahil her prense bir arazi parçası verilirdi. Bu, kontrol altında olan bir 

sistemdi. Taht mücadeleleri de bu sistemin bir neticesiydi. Selçuklu İmparatorluğu 

muhtelif devletlerin bir araya gelemsinden meydana geliyordu, bunlar imparatorluğun 

vassalleri idi. Bunların bazılarının başında Selçuklu soyundan olan hükümdarlar 

(Kirman Selçukluları..), bazılarının başında Türk soyundan olan hükümdarlar 

(Karahanlılar...), bazılarının başında da Türk soyundan olamayan hükümdarlar vardı 

(Büveyhoğulları, Bavendiler...). Bu devletlerin vassallik statüleri farklıydı. Vassal 

hükümdarlara melik denirdi. 



Hakim zümre Türk olup esas kitlenin üzerinde ince bir tabakadan oluşuyordu. 

Selçuklular da başka birçok devlet gibi zamanla İran medeniyeti etkisine girmiştir. 

İmparatorluğun sonuna kadar hükümdarlar ve hanedan üyeleri Türkçe’yi 

unutmamışlarsa da, devletin resmi dili Farsça olmuştur. Saray diliyle birlikte, ordu dili 

Türkçe kalmıştır. 

İlk defa, halife Selçuklular zamanında dünyevi görevleri bir anlaşma ile Selçuklulara 

devretmiştir. Bu olay din ve dünya işlerinin ayrılmış olması bakımından İslam tarihinde 

bir dönüm noktası olmuştur. 

Selçuklu devletinde hükümdar, devletin sorumlusu olup, bütün ülkelerde adına hutbe 

okutulur ve para bastırılırdı. Fermanlara, Büyük Divân’ın kararlarına imza atarak 

büyük sultanın isminden ibaret olan tuğrası çekilir, emir bundan sonra yürürlüğe 

girerdi. Halife tarafından kendine verilen künye ve unvanları kullanırdı. Sürekli 

yanında askeri bulunurdu ve bunlar günde beş namaz vaktinde növbet çalardı. 

Sultanlar haftanın belli günlerinde devlet önde gelenlerini ve kumandanları huzuruna 

kabul eder halkın şikayetlerini dinler, kadıları tayin eder, devlet başkanlarının 

hükümdarlıklarını onaylar ve devlete karşı işlenen suçlarda, yüksek mahkemeye 

başkanlık ederdi. Saray doğrudan doğruya sultanın şahsına bağlıydı. Sultanın en 

güvenilir adamları sarayda görevlendirilir, bunların emrine askerler verilirdi. 

Hükümetin saltanat divanı da beş divandan (bakanlık) kurulmuştu. 

Askeri teşkilatta ise, Sultan Melikşah zamanında Ortaçağın en büyük askeri gücü 

meydana getirilmişti. Bu ordular daha sonraki Türk-İslam devletlerine örnek 

olmuşlardır. Askeri teşkilatı oluşturanlar; saray terbiyesi ile yetiştirilmiş çeşitli 

kavimlerden seçilen, en seçkin kumandanlar ve onların yetiştirdiği askerler, melikler, 

valiler ve vezir gibi ileri gelen devlet büyüklerinin askeri ve tâbi hükümetlerin 

kuvvetleriydi. Askeri teşkilatta yapılan çok büyük bir yenilik de askeri ikta idi. Ayrıca 

gerektiğinde Selçuklu İmparatorluğunda ücretli askerler de toplanıyordu. 

Selçuklu adliyesi şer’i yargı ve örfi yargı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Kadılar adaleti 

sağlama konusunda önemli görevlere sahiplerdi. 

Selçuklularda haberleşme sistemi gelişmişti. Süratli haber alma teşkilatı, düzenli bir 

posta ve askeri, ticari bakımdan önemli yollar üzerinde karakollar ve daimi kontrol 

gereken yerlerde gizli istihbarat adamları vardı. 

Kısaca tanıtmaya çalıştığımız Selçuklu saray, divan, ordu, adliye teşkilatı, küçük farklar 

ve bazı isim değişiklikleri ile atabey devletlerinde, Harezmşahlar, Eyyûbîler, 12. yy 

ikinci yarısındaki Abbasi devlet teşkilatında, daha başka devlet, beylikler ve Osmanlı 

İmparatorluğunda da devam etmiş, sekiz yüz yıla yakın bir zaman İslam doğu 

dünyasında idare düzenlemesinde örnek olmuştur. 

Eseri oluşturan elli bir faslı incelerken yapmamız gereken, bu fasılları konularına göre 

bir araya getirmektir. Çünkü Nizamü’l-mülk bu fasılları belli bir düzene göre 

sıralayarak yazmamış, bunları aklına geldiği gibi yazıya dökmüştür. 

Bu fasılları incelerken öncelikle Nizamü’l-mülk’ün en çok üzerinde durmuş olduğu 

‘hükümdar’ konusu ile ilgili olanları ele alacağız. Burada belirtmemiz gereken nokta, 

bütün fasılların konularının birbirinden kesin olarak ayrılamayacağıdır. Çünkü, 

örneğin padişahın görevlerinin belirtildiği bir fasılda, halktan, ordudan, saraydan ya da 

öteki memurlardan da bahsedilmiştir. Yine de, fasılları belli başlıklar altında vermenin, 

anlatımı kolaylaştıracağı sonucuna vardık. 

 

1)HÜKÜMDAR VE HÜKÜMET İLE İLGİLİ FASILLAR 

 

1. FASIL: Sultanın medhi, halkın ve dünyanın durumu 

1.. FASIL: Padişah ve emirlerin Allah Taâlâ’nın nimetini tanıması hakkında 



2. FASIL: Padişahın zamanındaki zulümleri yok edip adalet ve hüsn-i niyeti hâkim 

kılması 

8. FASIL: Din ve dini kanunların, benzerlerinin araştırılması ve tetkiki 

11. FASIL: Padişahın huzurunda yazılan fermanlara ve meselelere saygı gösterilmesi 

17. FASIL: Padişahın nedim ve yakınlarının işlerinin nasıl yapılacağı 

18. FASIL: Padişahların memleket işleri için alimlere meşveret yapması 

20. FASIL: Padişah makamının hazırlanması, süslü ve her çeşit silahların yapılması 

30. FASIL: Şarap meclisinin kurulması ve şartları 

31. FASIL: Padişah huzurunda kulların ve hizmetkârların duracakları yer 

35. FASIL: Saray muhafızlar, bekçileri ve nöbetçileri 

36. FASIL: Çalışan kulların ve hizmetkârların haklarını koruma 

37. FASIL: Padişahın sofrası nasıl hazırlanmalı, hizmetkârları kimler olmalı 

39. FASIL: Ülke ve padişahlık görevlerinde düşünerek kara verme 

40. FASIL: Ceza infâz emri, çubdarlar ve ceza aletleri 

41. FASIL: I. Padişah’ın Allah’ın kullarına işlerinde bağışta bulunması / unvanların 

mânası ve dereceleri 

42. FASIL: İki işi bir kişiye emretmemek, işsizlere iş vermek ve onları işsiz 

bırakmamak, işi dindar ve liyakatli kişilere vermek, dinsizlere iş vermeyip 

onları çevresinden uzaklaştırmak 

43. FASIL: Tesettür ehli, ordu kumandanlarının sırasının korunması ve sanatkârlar. 

44. FASIL: Ülkenin ve dinin düşmanı, dinsizcilerin ve Haricilerin davranışlarının 

kontrolü 

49. FASIL: Padişahın hazineye sahip olması ve onu düzene koyması 

50. FASIL: Adalet isteyenlerin sayısını azaltmak, onlara yerinde cevap ve haklarını 

vermek 

51. FASIL: Vilayetlerin hesaplarının tutulması ve onların nizama konulması 

‘Hükümdar ve Hükümet ile ilgili Fasıllar’ başlığı altında bir araya getirdiğimiz bu yirmi 

iki fasıl, Siyasetnâme’de teker teker açıklanmış ve büyük çoğunluğu en az bir hikaye ya 

da hadis ile örneklendirilmiştir. Nizamü’l-mülk’ün bunu yapmaktaki amacı 

tecrübeleriyle edindiği bilgileri de aktarmak, ve okuyuculara bu hikayeler ile ders 

vermek, hadislerle kendi görüşlerinin onaylandığını ispatlamaktadır. Hükümdar ve 

hükümet ile ilgili fasılların tümünde toplam kırk hikaye, on tane de hadise yer vermiştir. 

Hikayelerde Gazneli Devleti gibi birçok devlet ve beylikten söz etmiş, konuyla ilgili 

olayları anlatarak açıklamalarını desteklemeye çalışmıştır. İkinci fasıldan (Padişah ve 

emirlerin Allah Taâlâ’nın nimetini tanıması hakkında) kısa birer hikaye ve hadis örneği 

verirsek bu metodun anlaşılmasını kolaylaştırmış oluruz. 

“Padişah Allah’ın nimetini tanırsa Allah kendisinden razı olur. Hakk’ın rızasında, 

halkıyla birlik olma adaletinin yayılma ihsanı vardır. Çünkü halkın hayır duası günden 

güne artarsa onu ebedi kılar. Böyle padişah, devlet ve zamanından hoşnut olduğu gibi 

bu dünyada iyi olarak anılır, ahirette de hesabı kolaylaşıp, saadete erer. Söyle 

demişlerdir: Melik inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de zulümle atakta kalamaz. 

 

Hikâye: Hadislerde rivayet edildiğine göre, Yusuf Peygamber (a.s.) vefat edince, Hz. 

Yakup ve Hz. İbrahim’in haziresine ve kardeşlerinin yanına defnetmek üzere getirdiler. 

Cebrail Aleyhisselâm gelerek şöyle dedi: “Onu yerinde bırakınız. Melik’in sorularına 

cevap verdiği için, kardeşleri yanında yeri yoktur. Kıyamette bunun cevabını 

vermeliler.” Yusuf Peygamber (a.s.) ‘in durumu böyle olursa, diğerlerinin nasıl 

olacağını ve ne cevap vereceklerini seyret. 

Hadis: Peygamberimiz (s.a) bir hadisinde, “kıyamet gününde, Allah’ın kulları üzerine 

hükümranlık ve emretme yetkisi verilenlerden bir kişiyi elleri bağlı olarak huzura 



çıkarırlar. Eğer âdil biri ise adaleti onun ellerine çözer ve Cennete götürürler; zalimse 

zaten zulmü ellerini bağladığından götürüp Cehenneme atarlar”, buyurmaktadır. 

Hadis: “Bu dünyada halka, sarayında oturanlara, emri altında çalışanlara hükmetme 

yetkisi verilen bir kişi bunlardan sorumludur. Çünkü “sürüyü korumakla görevli bir 

çobandan Allah, boynuzlu koyunun, boynuzsuz koyuna vurmasını kendisinden sorarak, 

bunun cevabını ister” . 

Şimdi bu yirmi iki fasılda Nizamü’l-mülk’ün ne anlatmaya çalıştığını özetleyecek 

olursak, Nizamü’l-mülk, Allah’ın insanlar arasında birini seçtiğini, aynı zamanda onu 

memleketin barış ve emniyetinden sorumlu tuttuğunu söyleyerek, işe hükümdarın 

öneminden bahsederek başlıyor. Hükümdarın öncelikle yapılması gereken çevresindeki 

en akıllı, en tecrübeli, en güvenilir adamları seçip, layık olanlara güvenmek ve 

görevlerinin bir kısmını onlara devretmek olduğunu belirtiyor. Nizamü’l-mülk’e göre, 

hükümdar bütün memurlarına ,halka iyi davranmalıdır. Nizamü’l-mülk adaletin 

doğruluğu ve tarafsızlığı üzerinde ısrar etmiştir. Padişah bütün memurlarına eşit 

davranmalı, dostlarını göreve getirmekten kaçınmalı, kanunun uygulanıp 

uygulanmadığını, davaları kontrol etmeli, zamanın ihtiyaçlarına göre talimatnameler 

çıkarmalı, bunlara uymayanların cezalandırılmalarını sağlamalı, bunun yanında 

padişahın da bu talimatnameleri kişisel çıkarlarına dayanarak değil, tecrübeleri, sağlam 

görüşleri ve aklına güvendiği insanlara danıştıktan sonra çıkarmalıdır. Nizamü’l-mülk, 

bir insanın padişahlık tacını giydikten sonra, milletin iyiliği için hayatının sonuna kadar 

çalışacağından, Allah’ın yalnızca milletine şevkatle, adaletle yaklaşan padişahı kabul 

edeceğini hatırlatması gerektiğini belirtmektedir. Padişah, Kuran ve Hadislerle beyan 

edilen kanuna uygun olarak davaları görmelidir, fakat zamanının ihtiyaçlarını da göz 

önünde bulundurmalıdır. Nizamü’l-mülk’ün birçok fasılda, en çok üzerinde durduğu 

nokta padişahın uyanık olması, görevlerini aksatmaması gerektiğidir. 

 

2) HÜKÜMET MEMURLARI VE MEMURLARLA İLGİLİ FASILLAR 

 

4.FASIL: Alimler, vezir ve kölelerin devamlı soruşturulması 

5.FASIL: İkta sahipleri ve onların halka b-nasıl muamele ettiklerinin tetkiki 

6.FASIL: Kadı, hatip ve güvenlik memurlarının işleri 

7.FASIL: Amil ( vergi memuru )’in, kadının, emniyet müdürünün, belediye reisinin 

durumlarını soruşturmak ve bunun siyasi şartı 

9. FASIL: Devlet ileri gelenleri ve onların geçimleri 

16. FASIL zel mevki ve onun işlerinin verimli olması için nasıl yapılacağı 

19.FASIL: Müfretler, memleketin selameti için anların maişet ve işlerinin 

düzenlenmesi 

34. FASIL: Hatta yaptıkları an devlet ileri gelenlerinin cezalandırılması 

38. FASIL: İkta sahipleri ve halkın hareketleri hakkında ihtiyatlı olmak 

Hükümet memurları ve küçük memurlarla ilgili bilgilerin verildiği bu dokuz fasılda 

Nizamü’l-mülk toplam on altı hikâye, bir de hadise yer vermiştir. 

Bu fasıllarda Nizamül-mülk’ün üzerinde durduğu noktalar şöyle özetlenebilir: 

Hükümdarın yüksek mevkilere tayin edeceği memurların, tayin edildikleri görevde 

kişisel bir kazançları, çıkarları olmamasına dikkat edilmeli, onların görevlerini gayretle, 

gerektiği gibi yerine getirmeleri takip edilmelidir. Padişah bu görevlere yalnızca 

tecrübeli ve azimli insanları almalıdır. Hükümdar, yakınında bulunan insanları asla 

devletin yüksek mevkilerine getirmemeli, bir kişinin üzerinde bir çok görevin 

toplanmasına izin vermemelidir. Hükümdarın kendisi ne kadar iyi niyet sahibi de olsa 

tembel memurlar memleketi felakete sürükleyebilirler; diğer taraftan bunlar yetenekli, 



görevleri yerine getiren memurlar olursa, hükümdar kötü bile olsa, memleketi 

felaketten kurtarabilirler. 

Küçük memurlara gelince ,bir kazanın kiralarını toplamakla görevli bir memur 

kimseden fazla para almamalıdır. Kira ödeyenler bu yüzden, padişahın huzuruna 

çıkmalıdır. Memur kurala uymazsa cezalandırılmalıdır. Nizamü’l-mülk’e göre, hakimin 

görevi ise en zor en dikkatli yapılması gereken iştir. Davaların yanlış anlaşılıp 

anlaşılmadığı, alınan kararlar, her zaman kontrol edilmelidir. Bu memurların 

kendilerini fazla emniyette hissetmemeleri için bir kazada, o görevde üç seneden fazla 

bırakılmamalıdır. Hükümet görevlilerinin en önemlilerinden biri de vezirdir. Nizamü’l-

mülk bu görevin tehlikeler ve tuzaklarla dolu olduğunu söyler. Bu tehlikeler Nizamü’l-

mülk’ün kendi hayatına bakıldığında da görülmektedir. Vezir Allah’ın emrine uymalı, 

hükümdarın emriyle hareket etmeli ve halka da gerektiği gibi muamele etmelidir. Vezir 

askeri de kontrol etmelidir çünkü onlar olmazsa saltanat devam ettirilemez. 

 

3) ELÇİLER VE GÜVENLİK İLE İLGİLİ FASILLAR 

 

10. 10. FASIL: Muhabirler, postacılar ve memleket işlerinde tedbir almak 

13. FASIL: Memleket ve halkın iyiliği için casuslar göndermek ve tedbir almak 

14. FASIL: Sulhun devamlı olabilmesi için elçiler ve haberciler göndermek 

15. FASIL: Elçilerin sarhoşluk ve normal hallerinde ihtiyatlı davranmaları 

21. FASIL: Elçilerin hal, hareket ve işlerinin düzenlenmesi 

Elçiler ve memleket işlerinin güvenliğiyle ilgili bu beş fasılda Nizamü’l-mülk beş tane de 

hikaye aktarmıştır. 

Nizamü’l-mülk’e göre yabancı elçilerin gerçek hedefi yalnız hükümetlerinden mesaj 

getirmek değildir. Bir takım gizli hedefleri vardır. Aynı zamanda memleketin 

hükümdarı hakkında bir şeyler öğrenmek isterler. Hükümet işlerine de karışmaya 

çalışırlar. Amaçları bu ülke hakkında bilgi edinip, bunu kullanmaktır. Nizamü’l-mülk, 

bir hükümdarın önemli bir memuriyete birini tayin edeceğinde, o kimse için bilmediği 

birini de bu memurun ne yaptığını bilmek için daima onun yanında olacak şekilde bir 

işe tayin etmesi gerektiğini ve casusların, her çeşit insanla doğrudan doğruya temas 

edebilmeleri gerektiğini söylemektedir. Nizamü’l-mülk, padişahın, memurların 

hareketlerinden haberdar olması konusu üzerinde çok fazla durmuştur. 

 

4) HALK VE KÖLELER İLE İLGİLİ FASILLAR 

 

11. 11. FASIL: Mühimmat için dergahtan padişaha köle göndermek 

26. FASIL: Türkmenlerin, köleleri, Türklerin yönetiminde ve diğer hizmetlerde 

kullanmak 

27. FASIL: Kölelerin yapacağı işler ve işlerinin yaparken onlara zahmet çektirmemek 

28. FASIL: Saray kölelerinin görevleri 

29. FASIL: Halkın ve ileri gelenlerin ziyaretine müsaade etmek 

Halk ve daha çok kölelerin konu edindiği bu beş fasıldan yalnızca 28. Fasıl uzun bir 

hikaye ile desteklenmiştir. 

Bu fasıllarda Nizamü’l-mülk kısaca şunlar üzerinde durmuştur: Önemli eşyaların 

temini için saraydan giden kölelerin bazıları halka zulmederler. Köleye, zulmün uzun 

sürmemesi, kendine emredilenden fazla bir şey almaması söylenmelidir. Türkmenlerden 

her ne kadar bıkkınlık gelmişse de sayıları fazla olduğundan ve devlet kuruluşunda 

hizmetleri olduğundan, hepsinin akrabalar ve devlet üzerinde hakları olduğu 

unutulmamalıdır. Her gün birkaç köle hizmete alınmalı, onlara çok zahmet edilmemeli, 

ihtiyarlayana kadar onları yetiştirip, yapabileceği görevler vermelidir. Saray kölelerin 



hizmetlerinden ölçüsü, sanatları derecelerini artırıyordu. 

Padişah belirli günlerde halkı saraya kabul etmelidir. Halk gidip şikayetlerine padişaha 

bildirir. Kabul merasiminin bir tertibi olmalıdır. Merasimler sık yapılmazsa halkın işi 

aksar, ordu rahatsız olur. 

Nizamü’l-mülk, padişahın Orta Asya’da kadınların siyaset üzerine fikir sahibi 

olmalarını, hakimiyet kurmalarını önlemesini söyler. Bir kadının temsilciler meclisine 

seçilmesine ya da yüksek bir yere tayin edilmesine karşı çıkmıştır. 

Son olarak da askeri teşkilat ile ilgili fasılları bir araya getirerek, Siyasetnâme’nin 

içeriğini anlamayı tamamlayacağız. 

 

5) ASKERİ TEŞKİLAT İLE İLGİLİ FASILLAR 

 

22. FASIL: Ordunun konaklayacağı yerdeki otlaklar 

23. FASIL: Padişahın bütün askerlerinin mallarını belirlemesinin gereği 

24. FASIL: Her cins ve kavimden asker bulundurulması 

25. FASIL: Padişah saraylarında her cins askerin mukim olması ve iaşesinin temini 

32. FASIL: Ordunun ihtiyaçları, istekleri ve ordugah hizmetleri 

33. FASIL: süslemeyi, silahı, savaş levazımatını ve seferi tanımak 

44. FASIL: Ülkenin ve dinin düşmanı, dinsizlerin ve Haricilerin davranışlarının 

kontrolü 

45. FASIL: Mazdek’in ayaklanması, onun dini ve Adil Nuşiveran tarafından 

öldürtülmesi 

46. FASIL: Ateşperest Sinbad’ın ortaya çıkışı ve Nişabur’da Müslümanlara karşı 

ayaklanması 

47. FASIL: Karmatî ve Bâtînilerin Kuhistan, Irak ve Horasan’da ortaya çıkışı. 

Bu fasıllarda hadis veya hikaye yer verilmemiş, Nizamü’l-mülk koyduğu başlıklar 

hakkında söylemek istediklerini kısaca açıklamıştır. 45. , 46. , ve 47. fasıllar, meydana 

gelmiş olayları anlatmaktadır ki bu olayların hangileri olduğu, Nizamü’l-mülk’ün 

fasıllara koyduğu başlıklardan anlaşılmaktadır. 

Nizamü’l-mülk askeri teşkilatla ilgili önemli girişimlerde bulunmuş, getirdiği yeni 

düzene Büyük Selçuklu İmparatorluğunun askeri gücünü artırmıştır. Nizamü’l-mülk, 

padişahın konaklayacağı her yerde yer ve otlak yapılması gerektiğini söylemiştir. İkta 

sahibi askerlerin malı çok iyi bilinmeli bunlar kontrol edilmelidir. Her cins ve soydan 

asker bulunmalıdır. Saray askersiz kalmamalıdır. Nizamü’l-mülk, 24. fasılda, ek olarak 

anlattığı hikayede Sultan Mahmud’un Türk, Horasan ,Arap, Hindi, Guri, Deylemli gibi 

her cinsten askeri olduğunu belirtmiştir. Nizamü’l-mülk ikta sisteminin gerekleri, 

askerin kişilikleri üzerinde durmuş, sistemin çökmemesi için gerekli bir çok önlemden 

söz etmiştir. 

 

C) SİYASETNÂME VE NİZAMÜ’L-MÜLK HAKKINDA GÖRÜŞLER: 

 

Nizamü’l-mülk’ün yazmış olduğu Siyasetnâme’yi inceledikten sonra, kendi 

görüşlerimizi ve kullanmış olduğumuz kaynaklardan Siyasetnâme üzerine yer alan 

görüşleri belirterek, eserin önemini ve bunun yanında eksiklerini de ortaya koymakta 

yarar görüyoruz. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Melikşah’ın veziri Nizanü’l-mülk tarafından yazılmış 

olan Siyasetnâme / Siyerü’l-mülûk, üslubunun açıklığı, ibarelerin doğruluğu, konuyu 

çok sade olarak anlatması, konuların çeşitliliği yüzünden, Farsça kitaplar arasında 

‘eşşiz’ olarak nitelendirilmektedir. Bu eser nasihat, hikmet, Kur’an’ı Kerim tesfiri (bazı 

âyetler), peygamberin sözleri, peygamberin hayat ve tecrübeleri, adil padişahların 



hikayeleri, geçmişten haberler içermesi bakımından önemli bulunmaktadır. 

Tarih ve edebiyatçıların söylediklerine göre, Hace Nizamü’l-mülk bu kitabında dil ve 

üslup yönünden sanatını zirveye ulaştırmasa da, tarihi olayları tam olarak ifade 

edememiş, bazı araştırmacılara göre de mezhep yönünden taassuba kaçmıştır. Bunlara 

karşılık olarak Nizamü’l-mülk’ün bir tarih kitabı yazmış olmadığı, her şey den önce 

ibret alınacak olayları anlatarak siyaset yolunu gösteren bir edip olduğu, tarihçi 

olamadığı öne sürülmüştür. Tarihi yanlışların nedeninden, o günlerde âdet olmuş 

mezhep taassubu olduğu, Nizamü’l-mülk’ün de şerif mezhebini yükseltmek için çok 

çalıştığı söylenmektedir. 

Bazı araştırmacılar, Siyasetnâme’nin bulunan iki yayını arasındaki farklar üzerinde 

durmaktadır. Siyasetnâme ilk olarak 1891’de Paris’te yayınlanmıştır. Charles Schefer 

eserin Fransızca tercümesini yayınlamıştır. İkinci yayın İran’da Seyyid Abdürrahim 

Halhâlî tarafından yapılmıştır. Paris metniyle bunun arasında büyük farklar 

bulunmuştur. Bastırılan üçüncü nüshanın da diğer nüshalarda bulunmayan bazı 

ilavelere rağmen ,tam ve doğru bir metin olmadığı söylenmektedir. İstanbul’da Molla 

Çelebi Kütüphanesinde bulunan nüshanın, yalnız İstanbul yazmaları arasında değil, 

Tahran ve Paris’tekilerle karşılaştırılmasından anlaşılmış olduğu üzere, Avrupa ve İran 

yazmaları arasında en iyisi, ve bugün elde bulunmayan asıl metne en yakın olduğu, 

araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. 

Üzerinde durulan diğer konu da Nizamü’l-mülk’ün metodudur. Metodu bazı 

araştırmacılar tarafından tarihi sayılmaktadır. Ortaya koymak için seçtiği bir prensibin 

doğruluğu, hemen her durumda, rivayetler veya tarihi olaylarla ispat etmiştir. 

Hükümdara, Allah’tan korkan kimseleri kendine memur seçmesini talep ederken bunu 

Kur’an’dan peygamberin hadislerinden ve İslâm büyüklerinin hayatından örneklerle 

ispat eder. Düşüncelerini ispat ederken yalnız İslâm memleketlerinden örnekler 

vermekle kalmaz, gayri Müslim memleketlerden de örnekler verir . Siyasetnâme 

oldukça uzun bir zaman içinde yazılmıştır. Bunun nedeni bütün nüshalarda da 

açıklanmıştır. Nizamü’l-mülk eserin önce otuz dokuz faslını yazmış, sonra Haricî-râfizî 

faaliyetlerin tehlikesini aktarmak amacıyla on bir fasıl daha ilave etmiş, bu arada 

eskiden hazırladığı fasılları da tavsiyelerle tamamlamıştır. Nüshaların hepsinde de 

fasılların düzen içinde birbirini takip etmediği ve gelişi güzel sıralandığı görülmektedir. 

Birçok araştırmacının en çok eleştirdiği nokta bu olmuştur. Bu karışıklığın ,vezirin, 

eseri müsvedde halinde teslim etmesinden kaynaklanmış olduğu düşünülmektedir. 

Müsveddeler, okunduktan sonra Nizamü’l-mülk tarafından tekrar gözden 

geçirilememiştir. 

Son olarak değineceğimiz görüş ise, Nizamü-mülk’ün kaleminden çıkan asıl esere 

değişik zamanlarda, şartlara göre değişen ilaveler yapıldığı konusudur. Yazarın 

ölümünden sonra şu veya bu sebeple ilaveler yapılmıştır ama bu eserin Nizamü’l-mülk’e 

ait olduğu gerçeğini değiştirmemiştir. Siyasetnâme hakkında yapılan kötü eleştirilerde 

olsa, iyi yönleri daha çok ön plana çıkmıştır. 

 

SONUÇSelçuklu Devletinin bir nevi anayasası olarak kabul edilebilen Siyasetnâme, 

Selçuklu devri ana kaynaklarından biri olarak da son derce önemlidir. Bununla birlikte, 

Doğuda ve Batıda eserden gereği kadar faydalanılmamış olduğu yaygın bir görüştür. 

Bu konu üzerinde çalışan birçok tarihçinin, yazarın da belirttiği gibi Siyasetnâme yalnız 

dokuz yüz yıl kadar önceki devlet adamları için değil, şimdiki devlet adamları için de 

faydalıdır. Ders alınacak noktalar gözden kaçırılmamalı, memleketin sarsılan siyasi 

ahlakının kurulmasında yardımcı olabileceği için, eserin önemi bilinmelidir. 
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HAZIRLAYAN  

MEHMET  ÖZÇELİK 

Nasip ile Hasid  

Kıskanırım Seni Ben  

 

 

Heredot Cevdet, kahve milletinin insanlarını toplayıp söze başlamıştı: “Size daha önce 

Fethullah Gülen’in başına gelenleri anlatmıştım. Bugün ise Nasip ile Hasid’in hikayesini 

dinleyeceksiniz. Nasip’le Hasid tarihin bir döneminde aynı ülkede yaşıyordu. Nasip, 

ismine uygun şekilde tuttuğu altın olan, herkesin saygı duyduğu bir kişiydi.  

 

O talep etmediği halde halk etrafına toplanır, onun tavsiyelerini emir telakki ederdi. 

Kökeni, ideolojisi, sosyal statüsü farklı insanlar bir araya geliyor, insanca yaşanan bir 

dünya için proje üretiyordu. Nasip, tek derslik yaptırana madalya verildiği ortamda, 

yüzlerce mektebin açılmasına önayak oluyordu. Onunla hiç görüşmemiş olanlar bile bu 

seferberlikte kendilerini görevli kabul ederdi.  

 



Nasip, iyiliğin yanında, kötülüğün karşısında durmak ve iyiliğin mesajını daha etkin 

şekilde duyurabilmek için ceride kurulmasının faydalı olabileceğini belirtmiş. 

Memleketin en büyük ve itibarlı ceridesi doğmuştu. Böyle onlarca örnek sayılıyordu. 

Nasip hangi işi işaret etse Allah (cc) bereket veriyor, hiçbir zaman mahcup etmiyordu.  

 

Hasid de eskilerin deyimiyle ismiyle müsemma idi. Kendinde çok büyük özellikler 

vehmeder, her başarılı insanı kıskanır, daha iyisini yapabilmek için halden hale girerdi. 

Bilhassa insanların Nasip’in etrafında toplanmasını bir türlü hazmedemezdi. Nasip’in 

yaptığı her işi denemiş, ama bir türlü dikiş tutturamamıştı. Mektep medrese zinciri 

kurmaya çalışmış, kimse güvenip çocuğunu göndermemişti. Ceride neşretmiş, Nasip’i 

sevenlerin ceridesinin yüz binde biri kadar bile insana ulaşamamıştı. Buna o kadar 

içerlemiş ve kıskançlık öylesine ruhunu esir almış ki; Nasip’e en büyük düşmanların 

düşünemediği iftiraları atmaya başlamıştı.”  

 

Son cümleyle beraber Heredot sustu, kahvedekiler meraklı gözlerle bakıp bir ağızdan 

sordu: “E sonra ne olmuş, nasıl bitmiş hikaye? ” Heredot da bilmiyordu hikayenin 

sonunu, her zamanki gibi Baba’ya müracaat ettiler.  

 

Baba derin bir nefes aldı, “Çocuklar bunu ben de bilmiyorum. Ama bildiğim benzer 

hikayeler var, onları anlatayım siz kıyas edin.” dedi. Hazreti Âdem’in oğulları Habil ile 

Kabil’in başından geçenleri anlatmaya başladı: “Onlara Âdem’in iki oğlunun gerçek 

olan haberini oku: Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birininki kabul 

edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, kardeşine, “Seni 

öldüreceğim.” dedi. O da, “Allah, ancak müttakilerden kabul buyurur. Yemin ederim 

ki, sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. 

Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” “Ben isterim ki sen, kendi 

günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. 

Zalimlerin cezası işte budur.” dedi. (Mâide 27-29) Ve Kabil, kıskançlık ve hırsının esiri 

olarak kardeşini öldürdü.  

 

Hazreti Yusuf’un yaşadıkları da bundan farklı değildi. Hz. Yakup’un on iki oğlundan 

on birincisi olan Yûsuf ruhen ve bedenen ağabeylerinden daha güzeldi. Hz. Yakup’un 

onu fazla sevmesi, diğer kardeşlerin kıskançlığına sebep oldu. Zamanla bu haset 

düşmanlık haline geldi. Kardeşleri Yûsuf’u ortadan kaldırmaya karar verdi ve boş bir 

kuyuya attı. Yırtıp parçaladıkları gömleğine de kan bulaştırarak onu bir kurdun 

yediğini söylediler. Yakup onların yalanına inanmadı; ama yapacak bir şey yoktu: 

“Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu uydurduklarınıza karşı yardım 

istenecek olan Allah’tır.” (Yûsuf 18) Sonunda Yûsuf aziz oldu, kardeşleri ise zelil.  

 

Baba içeri geçti, birazdan elinde bir kitapla geldi. Şu satırları okuduktan sonra tekrar 

içeri girdi, kapıyı kapattı:  

 

“Eğer düşmanlık hasedden gelse, o bütün bütün azabdır. Çünki hased evvelâ hâsidi 

ezer, mahveder, yandırır. Hasedin çaresi: Hâsid adam, hased ettiği şeylerin akıbetini 

düşünsün. Tâ anlasın ki; rakibinde olan dünyevî kuvvet ve mertebe ve servet; fânidir, 

geçicidir. Eğer uhrevî meziyetler ise, zâten onlarda hased olamaz. Eğer onlarda dahi 

hased yapsa; ya kendisi riyakârdır, âhiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut 

mahsudu riyakâr zanneder, haksızlık eder, zulmeder.”  

Daha fazlası bu adreste 



http://nedir.antoloji.com/gk.asp?page=1&kisi=167980  

Anlayana... Kıssadan hisse 

ALİ ULVİ KURUCU’NUN DİLİNDEN MUSTAFA SABRİ EFENDİ 

    

Müferrih b. Süleyman el-Kavsi (Türkçesi: Tevfik İŞCAN) 

 

Efendim Mustafa Sabri Efendiyle olan ilişkinizden bahseder misiniz? 

 

Altı seneden daha fazla kendisiyle beraber oldum. Bu süre zarfında hizmetinde 

bulunuyor, meclislerine katılıyor, bütün ilmi derslerine evinde devam ediyordum. Aynı 

zamanda kendisine en çok hayranlık duyan ve kitaplarını en çok okuyanlardan 

biriyim. 

 

 

 

Mustafa Sabri Efendinin kardeşleri var mıydı? 

 

Onun bir tek ağabeyi vardı ki kendisini çok sever ve hep ilimle iştigâle yönlendirirdi 

kendisini. Hatta Şeyhu’l-İslâm [Sabri Efendi] bir keresinde şunu anlatmıştı: 

İstanbul’da medreseyi bitirdiği vakit kendisinden mezuniyet imtihanına girmesi talep 

edilmiş –ki bu imtihan bizim memleketimizde “Ruus imtihanı”[1] diye maruf olan ve 

Ezher’deki “Âlimiyye” imtihanına karşılık gelen bir imtihandır– fakat Şeyh o imtihana 

girip girmeme hususunda tereddütte kalmış. O zaman ağabeyi imtihana girmesi 

hususunda kendisini cesaretlendirmiş ve hatta ısrar ederek demiş ki: “Sen zeki bir 

talebesin ve ulûm-i İslâmîyede iyi bir noktaya geldin; ilerlemen ve bu imtihana mutlaka 

girmen lazım, inşâallah başaracaksın.” Şeyh bunun üzerine imtihana girmiş ve en 

üstün dereceyle imtihanı kazanmış. Bu ağabeyi, Şeyhu’l-İslâm Türkiye’den hicret 

etmeden evvel vefat etmiştir.  

 

Tahsil Hayatı 

 

Şeyhu’l-İslâm’ın İstanbul'daki hocaları kimlerdi? 

 

· Sabri Efendi İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Âsım Efendi'den ders okumuştur. 

Ayrıca Usul-i Fıkh ve Akâid dersleri veren Âtıf Bey'den ders okumuştur ki Şeyh 

kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. 

 

 

 

Şeyhu’l-İslâm’ın kıraat ilminde de mütehassıs olduğunu duymuştum, bu doğru mudur? 

 

· Evet, Allah rahmet eylesin hocamız Hâfızu'l-Kur'ân idi ve çok güzel Kur'ân okurdu. 

Kıraat ilmini Sultan İkinci Abdülhamid'in Yıldız Sarayı’ndaki kütüphanesinde görevli 

iken zamanın reisü'l-kurrası olan Köse Niyazi Efendi'den okumak suretiyle tahsil etmiş 

ve bu ilimde icazet almıştır. 

 

 

 



Şeyh’in Türkiye’den hicret edene kadar ilmî hayatı ve yetişmesi nasıldı? 

 

· Hocamızın çok diri bir ilmî hayatı vardı. Sultan Abdülhamid Hân’ın huzurunda icra 

edilen "Huzur dersleri"ne[2] iştirâk ederdi. İslâmî İlimler Cemiyeti’ne katıldı ve 

Dârul-Hikmeti'l-İslâmiyye'ye aza olarak tâyin edildi.[3] Bütün bu faaliyetleri Fâtih 

Câmii medresesinde verdiği derslere ilaveten sürdürüyordu ki, o vakit Fâtih 

medreselerinde kadim Ezher geleneğinde olduğu üzere bir program uygulanıyordu. 

Sabri Efendi Fâtih Külliyesi’nde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer gibi İslâmî ilimleri 

okutuyordu. Bunun yanında Arap Dili ve Edebiyatı dersleri de veriyordu; bu derslerde 

talebelerine Allame Sadeddin Taftazâni'nin Mutavvel'ini okutuyordu. 

 

Kâmil Miras Talebesi 

 

 

 

Fâtih Medresesi’nde kendisinden ders okuyan talebelerinden tanıdığınız kimse var mı? 

 

· İmam Buhari'nin Sahih'ini şerhetmiş olan çok değerli bir âlimi tanıyorum: İsmail 

Kâmil Miras. 1955 senesinde kendisini ziyarete gitmiştim, o zaman kendisi yaşlı bir 

insandı. Kendisine dedim ki: “Efendim, Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Efendi'yi tanır 

mısınız?” Dedi ki: “Çok iyi tanıyorum, kendileri benim hocamdır, üstadımdır.” “Bu 

nasıl oldu?” diye sordum, şöyle anlattı: “Memleketim Afyonkarahisar'da okulu 

bitirdiğimde eğitimimi sürdürmek için İstanbul'a gittim. Orada bir müddet kaldım, bu 

esnada Fâtih, Bayezid ve Ayasofya Câmileri’ndeki ders halkalarını dolaşıyordum. Bu 

dolaşmadan maksadım kendisine talebe olacağım en uygun hocayı bulabilmekti. 

Gelişimin yedinci günüydü Fâtih Câmii’nde bir belâgat dersine oturdum, dersi yaklaşık 

yirmi beş yaşlarında çok muhterem bir hoca efendi veriyordu. Kendisini bir müddet 

dinledim, baktım ki, Sadeddin Taftazâni'nin belâgatla ilgili Mutavvel isimli kitabını 

okuyordu. Kitabın beyitlerini şerh ediyordu, öyle mükemmel açıklıyordu ki beni 

büyüledi, adeta aklımı başımdan aldı. Etrafımdakilere bu zâtın kim olduğunu sordum, 

dediler ki ‘O Tokatlı Mustafa Sabri Efendi'dir’. On sene süreyle derslerine devam 

ettim, kendisinden ilim ve feyiz aldım. Bu on senenin sonunda da kendilerinden icâzet 

alma şerefine nâil oldum.” 

 

 

 

Klas Duruşu 

 

Bilindiği üzere kendileri Osmanlı Meclisi’nin bir âzası idiler; acaba yaptıkları en 

önemli icraat ne olmuştur?  

 

· Şeyh Efendinin en meşhur icraâtı İttihatçılara karşı mukâvemeti olmuştur. Mesela 

Kânûn-i Esâsî’nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verdikleri vakit uzunca ve 

etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıkmıştır. Onların bu değişiklikten maksatları 

bu kanunu kendilerine parlamentoyu dağıtma ve Padişahı hal' etme yetkisi verir hale 

getirmekti. Tabi bu sayede kanunlarla diledikleri gibi oynayabilecek ve 

değiştirebileceklerdi. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etti: “Bilinmelidir ki, 

Padişah yönetim hakkını Kitap ve Sünnet'ten almaktadır. Şayet Hakk'tan ayrılacak 

dalâlete sapacak olursa İslâm onun hal' edilmesini emretmektedir. Ancak O, İslâm 

yoluna tâbi olmaya devam ediyor, Hakk'dan ayrılmıyorsa o takdirde Parlamentonun 



onu hal' etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslâm ancak kendisine tâbi olunan bir 

dindir, bir nizamdır, halbuki ey İttihatçılar! Siz onu tâbi olacak hale getirmek 

istiyorsunuz, ve siz kanunlarda heva ve heveslerinize uygun dilediğiniz gibi değişiklik 

yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını 

çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli 

değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil! 

Bilesiniz ki, kâinatta bazı değişmez sabit hakikatler vardır, bir de değişken olan şeyler 

vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir, ancak Allah'ın ahkâmı, Allah'ın koyduğu 

kanunlar değişmez, Rasulullah'ın sünneti sabittir asla değiştirilemez. Sizler Halife-i 

Müslimîn'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha 

açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz, bu ise asla câiz 

değildir.” 

 

Akidesi Sağlam Alimlerin Önünü Açtı 

 

Şeyhu’l-İslâmlık makamındayken yaptığı en mühim hizmet sizce nedir? 

 

· Onun Şeyhu’l-İslâmlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akîdesi ve niyeti düzgün 

olan insanları seçerek mühim noktalara onları tâyin etmeye ihtimam göstermesidir. 

Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, Batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla 

yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında 

resmî organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarını 

da belirtmek gerekir. 

 

Bir Daha Dönmemek Üzere Elveda  

 

Bildiğim kadarıyla İttihatçılar onu tutuklamaya çalıştılar ancak Sabri Efendi onlardan 

kaçmayı başarabildi, bu nasıl oldu? 

 

· Mustafa Sabri Efendi Osmanlı Parlamentosunun bir âzâsı iken İstanbul'da Fâtih'in 

bir mahallesinde oturuyordu. İttihatçılar Parlamentoyu dağıtıp kendilerine muhalif 

olanları tutuklamaya kalkıştıklarında Sabri Efendi’nin evine de gecenin geç saatinde 

kendisini bir baskınla ele geçirmek üzere geldiler. Sabri Efendi onların geldiğini fark 

edince evin arka pencerelerinden birinden atlayarak kaçmış, bir müddet İstanbul'da 

saklandıktan sonra buharlı bir gemi ile gizlice Romanya'ya gitmiştir. Bir müddet 

Bükreş'te kalmış ve burada bir ev satın almıştır. Evine bakması için İbrahim Temo 

isminde, aynı zamanda İttihat-Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil 

bırakır. O da Şeyh’in evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirir. 

 

Yönetim değiştikten sonra Sabri Efendi bir daha dönmemek üzere Türkiye'den 

ayrıldığında nerelerde ikâmet etmek zorunda kaldı? 

 

· İstanbul'dan ayrılınca Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Burada Mısırlı’ların 

çok kötü muameleleriyle karşılaştı. Kendisine çürük domates ve yumurta atıldı, iğrenç 

küfürler edildi. Tabi bunlar Mısır’daki Türk Konsolosluğunun yönlendirmesiyle 

yapılmıştır. Bunun üzerinden fazla geçmeden Şerif Hüseyin, misafiri olarak ikamet 

etmek üzere kendisini Hicaz'a davet etti. Aynı zamanda Sultan Vahdeddin ve Osmanlı 

Devletinin bazı eski vezirlerini de memleketten çıktıklarında davet etmişti. Bir vapurla 

Cidde'ye ulaştılar. Şerif Hüseyin kendilerini çok büyük bir resmî törenle karşılamıştır. 

Sabri Efendi beş ay kadar burada kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan 



Beyrut'a geçti, sonra da Romanya'ya... zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya 

Müftüsü Kazan'lı Halil Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasbedildiğini 

öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Oradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti; 

burada oğlu İbrahim Sabri ile birlikte İslâmî bir gazete olan Yarın gazetesini 

çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslâm âleminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye 

de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan 

antlaşmasının ilk maddelerinden biri Yarın gazetesinin yayınına son verilmesi ve 

Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın 

gazetesi fiilen kapanmış oldu, Sabri Efendi de sadece Hıristiyan din adamlarının ve 

dindar Hıristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Efendi burada son derece 

endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır, zira burada ölürse cenazesini papazların 

kaldırmasından ve onların mezarlığına defnedilmesinden korkmaktadır. Bu sebeple de 

buradan herhangi bir İslâm memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. 

Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet 

başkanlarına mektuplar yazar, fakat hiçbirisi kendisine müsbet cevap vermez. Son çare 

olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini 

tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır Konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir 

insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizelerle birlikte ailesinin yanına dönerler ve 

topluca Mısır'a giderler. Mısır'a gitmezden önce Hıristiyan din adamları Sabri 

Efendiye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisini sınır dışı eden Yunan 

Hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte 

arkasında olduğunu söylemişler ancak o buna râzı olmamıştır. 

 

Mısır 

 

Mısır'a yerleştikten sonra Mısır hükümetinin kendisine çok misafirperver davrandığını 

duymuştum, bu doğru mudur? 

 

· Evet doğrudur. Evkaf nezaretinde temsilci idi; bu vazifesinin karşılığı olarak 

kendisine oniki Mısır Cüneyhi maaş bağlanmıştı. 

 

El-Kavlü'l-Fasl [4] isimli kitabı yayınlanıp Mısır'a yayıldığı zaman Veliaht Mehmed Ali 

Paşa sarayının erzak sorumlusu Muhtar Bey Mektebetü's-Sekafe'de kitabı görmüş ve 

bir nüsha almış, okuyunca hayretler içerisinde kalmış ve bir nüsha daha alıp onu da 

Veliahd’a hediye etmiş ki, kendileri ancak bu kitabı okuduktan sonra Şeyhu’l-İslâm’ın 

Mısır'da olduğundan haberdar olabilmişler. Muhtar Bey'den kendisini araştırıp 

bulmasını istemiş o da arayıp dururken Ezher'deki Türk revaklarına kadar gelmiş, 

oradakilere sormuş. Hocamızla olan münasebetimiz nedeniyle bizim evi göstermişler; 

geldi, ben de kendisine hocamızın adresini verdim. Kendisine gitti ve Veliahd’ın selam 

ve hürmetlerini arz etti ve dedi ki “Veliahd Mehmed Ali Paşa zat-ı âlilerinizi ziyaret 

etmeyi çok istiyorlar ancak içinde bulunduğumuz siyasî durumda sömürge yönetiminin 

ve ordusunun buna müsaade etmemesi sebebiyle bunu yapamadılar; tabi bunu yaptığı 

takdirde memleketi idaresi altında tutan bu sömürgeci güçlerin zat-ı âlinizi rahatsız 

etmelerinden endişe etmektedirler. Bu sebeple uygun görürseniz sizi kendilerine 

götürmek üzere beni gönderdiler.” Hocamız muvâfık gördüler. Ertesi gün Muhtar Bey 

kendisini almaya geldi; bir arabayla Nil kenarındaki saraya gittiler. Saraya 

vardıklarında Paşa kendilerini büyük bir hürmetle, son derece güzel bir şekilde 

karşıladı. Sonra öğle yemeğini birlikte yediler. Ayrılırken Türkçe’yi gayet güzel 

konuşabilen Paşa Şeyhu’l-İslâm'a, “Muhterem üstadım, bizim zat-ı âlilerinize ikramda 

gecikti(rdi)ğimiz bir husus var ki, kabulünü istirham ediyorum dedi –ki bu da oniki 



Mısır Cüneyhi aylık bağlanması idi–. Hocamız bunu kabul etmek istemedi ancak çok 

ısrar edince kabul etmek zorunda kaldı. Paşanın vefatına kadar bu aylık kendisine 

ödenmeye devam etti. Tabi bu ödenen Evkaf Bakanlığı’ndan aldığı maaştan farklı bir 

şeydi. 

 

el-Kavlü'l-Fasl 

 

el-Kavlü'l-Fasl isimli eserin basımında geçen bir vâkıa duymuştum, bize bundan 

bahsetmeniz mümkün mü acaba? 

 

· Bu kitabın basılması hâdisesi şudur: Doktor Muhammed Hüseyin Heykel Hayatü 

Muhammed isimli kitabını neşrettiği vakit, bütün İslâm âleminde ve özellikle Mısır'da 

büyük rağbet gördü. Ezher ulemasından bazıları yanlarında bu kitabın bir nüshası 

olduğu halde hocamıza geldiler ve bu kitapta Peygamberimiz’in 

(sallallahualeyhivesellem) mucizelerini inkâr ettiğinden ve birçok Hadis ve siyer 

kitabını karaladığından, müsteşriklerin sözlerine itimad ederek o kaynakların 

müellifleri ve râvilerini ta’n ettiğinden şikayette bulundular. Ayrıca Şeyh Muhammed 

Mustafa el-Meraği'nin bu zâttan ve kitabından övgüyle bahsetmesi ve hatta bu kitaba 

takriz yazmasından duydukları üzüntüyü ifadeyle üstadımız Mustafa Sabri Efendi'den 

bu kitaba eleştiri ve reddiye mahiyetinde bir kitap yazmasını talep ettiler. Hocamız da 

kitabı aldı ve mütalaa etti. 

 

O günlerde Mahmut Şeltut, Risâle isimli dergide bir veya iki makale yayınlayarak, 

Kur'ân'da hakkında nass bulunan Hz. İsa Aleyhisselâm’ın göğe yükseltilmesi 

meselesini ve kıyâmet alâmetlerinden biri olan âhir zamanda yeryüzüne nüzulünü 

inkâr etti. Sabri Efendi de kendisine cevaben bir makale yazıp yayınlamak üzere 

Sekafe isimli dergiye gönderdi. Bunu yayınlamadıkları gibi okuyucuların gözünden de 

sakladılar. Hocamız da dediler ki “İş bu raddeye kadar gelmişse biz susacak değiliz, 

zira hakkı söylemekten susan dilsiz şeytandır.” Sonra Mevkıfu’l-‘Akl [5] isimli kitabı 

üzerine yoğunlaştı. Kitabın nübüvvet ve mucizeye dair üçüncü babını daha 

derinlemesine ele alıp genişletmek sûretiyle müstakil bir kitap haline getirdi.  

 

Kitap basılma safhasına geldiğinde karşımıza –hocamız, oğlu, ben, ve birkaç yakın 

dostu– kağıt ve basma problemi çıktı. Zira bunu kaldıracak maddi gücümüz yoktu. 

Şeyh Hasan el-Benna'ya gittim, ona hâdiseleri anlattım çok etkilendi. Ertesi gün 

kendisiye birlikte hocamızın ziyaretine gittik (aralarında sıcak bir bağ vardı). Mes’eleyi 

detaylıca müzakere ettiler ve neticede kitabı basmaya karar verdiler. Hasan el-Benna 

kitabın isminin "İki imanın arasını kesin olarak ayıran söz: Gaybe inananların 

imanıyla gayba inanmayanların imanı" olarak yayınlanmasını teklif etti. Kendi payına 

düşen iki yüz kitabın basılma parasını verdi. Biz de gazetelere ilan verdik; bu, kitabın 

basılmasına ortak bulabilmek için verilmiş bir ilandı ve iştirakin bedeli on Mısır 

kuruşu idi. İlanları verdikten sonra kitabın ismi konusunda hocamız biraz rahatsızlık 

duydu. Mucizeleri ve gaybı umumen inkâr eden kişi ona iman etmiş sayılmaz. Bu 

sebeple de iman sıfatını onlara izafe etmek doğru değildir. Bu sebeple de hocamız 

kitabın isminde değişikliğe gitti ve ismini el-Kavlu’l-Fasl Beynellezîne Yu’minûne bi’l-

Gaybi vellezîne lâ Yu’minûn (Gaybe iman edenlerle etmeyenlerin arasını ayıran nihai 

söz) olarak değiştirdi. 

 

Baskı ile ilgili teklifleri topladıktan sonra kağıt satın aldık. Yanımızda kitabın el yazısı 

nüshasıyla birlikte Kahire'deki İsa el-Bâbî el-Halebî matbaasına gittik. Baskıyı 



yapacak kişilere kitabı gösterdiğimizde hocamızın yazısını okuyamadıkları için kitabı 

basamayacaklarını söylediler. Çünkü, Allah garîk-i rahmet eylesin, hocamız o zaman 

yaklaşık seksen yaşlarındaydı ve ellerinin titremesi nedeniyle yazısı bozuktu. 

Muhakkak yayınlanması gerektiğini düşündüğü bu kitabının yayınlanamayacak olması 

sebebiyle çok üzülmüştü. Bunu görünce gönüllü olarak kendimi bu işe verdim ve kendi 

el yazımla kitabı baştan sona tekrar yazdım, gönderdim; bu şekilde kitabın baskısı 

yapılabildi. 

 

İbrikte Saklanarak Yazılan Kitap 

 

Şeyhu’l-İslâm’ın Türkçe yazılmış kitaplarını biliyor musunuz? 

 

· Kendisinin Türkçe yazılmış iki kitabını biliyorum. Birincisi, "............” isimli kitabıdır 

ki bu kitabı Arapça sarf, nahiv ve belâgat üzerine büyük Türk âlimlerinden Mehmet 

Zihnî Efendi’nin yazdığı el-Kavlu'l-Ceyyid isimli kitabına reddiye olarak yazmıştır. Bu 

kitabını da Beyanü'l-Hakk isimli dergide yayınlamıştır. 

 

Bu kitap ulemanın bir çoğu tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Hatta bizzat Mehmet 

Zihnî Efendi tarafından da beğenilmiştir. Zihni Efendi kitabı okuduğu vakit şunları 

söylemiştir: “Ben Mustafa Sabri Efendiyle iftihâr ediyorum, çünkü o Arapça’nın bütün 

hususiyetlerini ve inceliklerini mükemmel derecede bilmektedir. Bana yönelttiği 

tenkitler de ilmî tenkitlerdir ve benim yaptığım hataları düzeltmektedir.” 

 

Diğer kitabı ise Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi’dir[6]. Bu kitabın telif 

edilmesinin de zikredilmeye değer bir hikayesi var; hocamız bizzat kendisi şöyle 

anlatmıştı: “Rusya'da Birinci Dünya Savaşı’nın öncesinde Musa Carullah diye bir 

Müslüman ortaya çıktı. Meşhur bir âlimdi ve Türkçe, Arapça, Fransızca, Rusça gibi 

dilleri gâyet iyi biliyordu. Kaynaklara vukûfiyeti iyiydi ve birçok telifi vardı. Ancak 

bazı imanî mes’elelerde yanlış yola sapmıştı. Kendisi Rahmet-i İlahiye Burhanları 

isminde Türkçe bir kitap telif etti. Bu kitabın ileri sürdüğü fikir şuydu: Kâfirlerin 

ebedî cehennemde kalmasına Allah'ın rahmeti müsaade etmez; Allah buna razı da 

olmaz. Bu kitap Türkiye ve Rusya'daki Müslümanlar arasında epey revaç buldu. Tabii 

ki o zamanlar Rusya'da yaşayan Müslümanlar ona reddiye yazabilecek durumda 

değildiler. 

 

Hocamız İttihatçıların şerrinden kaçıp da Romanya'ya gittiği vakit, orada kalırken –ki 

tam Harb-i Umûmî yıllarıydı– arkadaşı, Romanya Müslümanları müftüsü Kazanlı 

Halil Efendi yanında bu kitapla hocamızın yanına geldi. Kitabı kendisine uzatarak dedi 

ki “Muhterem Üstadım, üzülerek ifade edeyim ki bu kitap, Müslümanlar arasında çok 

büyük fikri rahatsızlığa ve uzun münâkaşalara neden oldu. Zat-ı âlilerinizden istirham 

etsek, bu kitabı bir inceleseniz de ilmî manada hak ettiği şekilde bir tenkide tâbi 

tutsanız.” Hocamız bu kitabı aldı ve mütâlaa etti... tabi kitabın derinlemesine 

incelenmesi, bütün muhteviyatının tahlili için uzunca bir vakte ihtiyaç olduğunu gördü. 

 

O günlerde Alman ve Türk orduları Romanya'ya girme hususunda ittifak ettiler ve 

girer girmez İttihatçılar hocamızı tutuklayıp oradaki bir hapishaneye koydular. 

Hocamız hapse girerken bu kitabı da yanına aldı. Kendi kendine “İşte bu kitabı 

okuyup derinlemesine tahlil etmek ve tenkidini hazırlamak için en münasip vakit.” 

dedi. Gerçekten de hocamız kitabı iyice okuyup tahlilini yaptıktan sonra mum ışığı 

altında kitaba reddiye yazmaya başladı. Çok küçük harflerle elindeki kağıtlara 



sığdırmaya çalışarak yazmış, zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da 

elinden alınmasından çok korkuyordu, çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları 

alabilirlerdi. Hocamız bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı 

ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Halil 

Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest 

ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisine bu 

kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek 

kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Halil Efendi hocamızın 

istediklerini aynen yapıp ibriği hocamıza getirdi, hocamız da hapiste kaldığı altı ay 

süresince ibriği muhafaza etti. 

 

Türkiye'deki Sultan’ın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sonra 

Bilecik'te zorunlu ikâmete tâbi tutuldu. 1918’den Birinci Dünya Savaşı’nın bitimine 

kadar Bilecik'te sürgün'de yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi, ibriği açtı ve kağıtları 

içerisinden çıkardı. Ardından 1919’da Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi 

isimli bu kitabını neşretti. 

 

 

 

Kendisinin araştırma ve incelemelerinden bahseder misiniz? 

 

· Şekip Arslan, kıymetli eseri "Müslümanlar neden geri kaldı, diğerleri nasıl 

ilerledi?"[7] isimli kitabını yazdığında Mustafa Sabri Efendi'den Türkiye’deki 

Müslümanların da istifade edebilmesi için onu Türkçe’ye çevirmesini istedi. Hocamız 

1934 senesinde kitabın tercümesini yaptı. Hocamız bu kitabın dipnotlarında çok değerli 

açıklamalarda bulundu. Hatta bazılarında Şekip Arslan'la münakaşa etti. Ancak kitap 

basılamadı ve hâlâ el yazısı haliyle beklemektedir. 

 

Büyük Adam’ın Okuduğu Büyük Kitaplar 

 

Kendisinin çokça okumaya ihtimam gösterdiği kitaplar hangileriydi? 

 

· Hocamızın sıkça okuduğu ve mütalaa ettiği kitaplar çoktu. Mesela Tefsir'de 

Taberi'nin Câmiu'l-Beyân'ı, Râzi'nin Mefatihu'l-Gayb'ı, Kurtubi'nin el-Câmi li 

Ahkâmi'l-Kur'ân'ı, Kadi Beyzâvi'nin Envâru't-Tenzîl'i, İbn Kesir'in Tefsiru'l-

Kur'âni'l-‘Azim'i, Alusi'nin Rûhu'l-Meâni'sini okurdu. 

 

Hadis’te Kütüb-i Sitte'yi şerhleriyle birlikte okurdu. Akâid ve Kelâm’da Mevâkıf'ı 

şerhleri ve hâşiyeleriyle birlikte ve Mekâsıd'ı, İmam Rabbâni'nin Mektubât'ını okurdu. 

Fıkıh'ta Serahsi'nin Mebsut'unu, Kasani'nin Bedaiu's-Sanai'sini, Kemal İbnü'l-

Hümam'ın Hidaye şerhini okurdu. Belagat’ta okuduğu Ahmed Hasan ez-Zeyyat'ın 

Difa' Ani'l-Belâğa isimli kitabıydı. 

 

Arap edebiyatına çok düşkündü. Mustafa Sadık er-Râfii'nin yazılarını ve şiirlerini çok 

okur ve derdi ki “İnsanı bir âlemden alıp başka âlemlere götüren Mustafa Sadık er-

Râfii gibi bir edebiyatçı görmedim.” Özellikle onun Vahyü'l-Kalem isimli eserini çok 

edebi bulur ve okurdu. Yine kendisinin el-İşraku'l-İlâhi ve Felsefetü'l-İslâm isimli 

makâlâtını her İslâm münevverinin mutlaka okuması gerektiğini söylerdi. Râfii'yi her 

zaman övgüyle anar, onun imanını över ve derdi ki “Dünyanın gürültüsünü işitmiyor 

ama o, kalbinin ilhamını, gönlünün vahyini, imanının sesini dinliyor.” 



 

Seyyit Kutub, hocamızın ömrünün son demlerinde İslâmî içerikli yazılar yazmaya 

başlamıştı. Onun yazdıklarını okur, hidayet üzere sabit-kadem olması ve muvaffâkiyeti 

için dua ederdi. Onun hakkında “Edebi ve üslubundaki yükseklik ona fayda 

sağlayacaktır. O iyi bir edip olmasa yazdıkları bu dereceye ulaşamazdı; bu çekiciliği ve 

ruhâniyeti de elde edemezdi.” derdi. 

 

Tabi bütün bunların hepsinden önce hocamız çokça Kur'ân-ı Kerim okurdu. 

 

 

 

Onun meclislerinde çokça söylediği sözlerinden hatırladığınız var mı? 

 

· Evet çok iyi hatırlıyorum. Derdi ki “Yahudiler insanlık âlemine beş tane kimyasal 

veya hidrojen bombası atsalar, beş tane küfür ve dalâlet önderi Yahudi âlimin icra 

ettiği tesiri yapamazlar. Bunlar Komünist Marx, Evrimci Darwin, Avusturya'lı Freud, 

Fransalı pozitivist Auguste Comte ve Sosyolog Durkheim'dir. Bunlar insanlık âleminin 

akıl, düşünce, anlayış ve ahlâkını perişan eden insanlardır. Yahudiler bu insanları 

büyüttüler, insanların gözünde yücelttiler ve neticede bunları küfre öncülük edecek 

kişiler olarak karşımıza çıkardılar. Bu gün bize düşen onlarla savaşmak ve mücadele 

etmektir. Zira dinimiz bize küfre öncülük edenlerle savaşmayı emrediyor. Ben yakinen 

biliyorum ki bir gün gelip bunların maskeleri düşecek ve ilim adına işledikleri 

cinayetler ortaya çıkacak. Çünkü Hakk'ın dışında dalâletten başka bir şey yoktur.” 

 

Ruhuyla Yaşayan Mücahid 

 

Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Efendi'yi birlikte olduğunuz uzun müddet zarfında nasıl 

tanıdınız? 

 

· Altı seneden fazla süren birlikteliğimizde ve okuduğum kitap ve makâlelerinden 

tanıdığım kadarıyla kendisini çok mütevazı, ilmi ve âlimleri seven birisi olarak gördüm. 

Kendisi derdi ki “Ben dirâsete ve ilim tahsiline bir türlü doymadım. Şayet çocukluk 

yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü 

insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri ilim tahsil ettiği dönemdir.” Yine hocamız 

tabiatının sertliğine, celalli yapısına ve sivri kalemine rağmen çok ince ruhlu, lâtif bir 

insandı. Yine kendisinin kuvvetli bir akideye sahip olduğunu, İslâm'a sımsıkı bağlı 

olduğunu gördüm ki Allah ruhunu kabzedinceye kadar İslâm’ın nusreti için 

yazmaktan bir an geri durmadı. Yaşlılığında ellerinin titremesi yazmasını son derece 

zorlaştırmasına rağmen bundan vazgeçmedi. Onu Allah yolunda kınayanların 

kınamasından çekinmeyen biri olarak tanıdım. O şunu söylerdi: “İslâm 

düşmanlarından, insanları İslâm’dan uzaklaştırmaya çalışan bin kişi benim karşımda 

olsa onlardan korkmam. Çünkü biliyorum ki Allah benimle beraber ve ben gücümü 

O’ndan alıyorum.” 

 

Onun, Allah'ın kaza ve kaderine olan müthiş imanı hep dikkatimi çekmiştir. Cesaret, 

tahammül ve sabrının sırrı burada gizli olsa gerek. Kendisi Türkiye'deyken gerek ilmî 

gerekse siyasî olarak ulaşılabilecek en üst noktalara ulaştığı gibi, üzücü ve sıkıntı verici 

hâdiseler de hiç başından eksik olmamıştır. Ailesinden ve vatanından kopup 

uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Bütün bunlara rağmen bir kere olsun şikayette 

bulunduğunu ve söylendiğini görmedim; bilakis, onu sabreden ve yalnızca Allah'a 



sığınıp güvenen birisi olarak gördüm. 

 

Aynı zamanda kendisinin çok ince ve muhabbet dolu bir rûha sahip olduğunu 

biliyorum, zira kendisi Allah'ın adı anıldığında çok defa göz yaşlarına hâkim olamaz 

ağlardı. Şu beyti de her zaman tekrar ederdi: “Nefsine ihtimam göster ve onu 

faziletlere alıştır; unutma ki sen ruhunla insansın, cisminle değil.” 

 

Hakkında söylenecek en doğru söz şudur: O, büyük bir mücahitti ve hayatını Allah 

yolunda cihatla geçirdi. Onun mücadelesinin özü şuydu: Kur'ân, beşerî hayatın her 

safhasında, her cihetinde yegâne düsturdur. İslâm, insanları dünya ve Âhiret’te saadete 

erdirecek yegâne dindir, yegâne nizâmdır, hayat şeklidir. Allah'ın indirdiğiyle 

hükmetmemek ise küfürdür; Allah ve Rasul’ünün yolundan sapmakdır. 
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NUŞİREVAN-I ÂDİL 

  



  

          Nuşirevan 49 sene Sasani devletinin başında bulunmuş, hükümdarlığında hiç 

kimsenin zulmen ve cebren bir şeyini almamıştır. Adaletiyle ve doğruluğuyla meşhur 

olmuştur. Nuşirevan müslüman değildi. Peygamber Efendimiz’in, müslüman olmadan 

ölmesine üzüldüğü bir kimseydi.  

         Adaletiyle şöhret bulmuş ve tarihe adil hükümdar olarak geçmiş olan İran 

Nuşirevan, tahta çıktığı ilk yıllarda halkına karşı son derece zalimane bir tutum 

içindeymiş. Öylesine gaddar ve insafsızca bir yönetim göstermiş ki, halkı adeta canından 

bezdirmiş. Üstelik zevk-ü sefasına düşkün olup, korkunç harcamalar ve aşırı israf içinde 

sürdürdüğü saltanatla halkından tamamen kopmuş, en ufak bir ses çıkaran olursa 

cezalandırılmış.  

         Saltanatın ilk yıllarında böyle halına zulmeden, ve onları adeta inim inim inleten 

Nuşirevan, maiyeti ile beraber bir gün ava çıkmıştı. Yanında gayet zeki ve halkın 

durumuna içten içe üzülen veziri de vardı. Bir süre avlandıktan sonra bir ara veziri ile 

beraber diğer adamlarını yanından ayrılarak bir suyun başına vardı. Atından indi. 

Orada bir müddet istirahata çekildi. Onlar orada istirahat ederlerken iki tane baykuş 

gelip yakınlarına bir yere konarak ötmeye başladılar. Öylesine ötüyorlardı ki ister 

istemez Nuşirevan’ın dikkatini çekti. Baykuşların bu nameleri hoşuna gidince vezirine 

seslendi.  

           Ey vezirim! Şu kuşların dilinden anlıyor olsaydık ta konuştuklarını bilseydik. 

Kim bilir neler konuşuyorlardır. Zeki vezire halkı içinde bulunduğu durumu 

anlatabilmek için bir fırsat doğmuştu. Nuşirevan’a dedi ki:  

           -Sultanım! Ben bu kuşların ne dediklerini biliyorum. Eğer müsaadeniz olursa ve 

beni bağışlarsanız bu kuşların aralarında neler konuştuklarını anladığım kadarıyla size 

bildireyim.  

           Nuşirevan hayretle; “Peki anlat bakalım, gazabımdan emin olabilirsin.”  

            Bunun üzer,ne vezir; “bu kuşlardan bir tanesi diğerinin kızını oğluna istiyor. 

Öbürü ise işi biraz naza çekerek, senin oğluna kızımı veririm fakat başlık parası olarak 

bir harabe isterim diyor. Bu öyle diyince kızı oğluna isteyen gayet memnun bir şekilde 

başımızda Nuşirevan gibi bir hükümdar varken ben sana bir değil on tane bile harabe 

veririm. Yeter ki sen kızını oğluma ver, diyor. İşte sultanım kuşların konuştuklarından 

benim anlayabildiğim bundan ibaret.  

           Vezirin böyle söylemesi üzerine Nuşirevan hiçbir şey demedi. Ama vezirin ne 

demek istediğini çok iyi anladı. Memleketin ve halkın şu anda içinde bulunduğu durumu 

veziri ince bile üslupla nasıl da anlatmıştı. Saraya döndüklerinde bu durumu inceden 

inceye bütün detaylarıyla düşündü. Gerçekten de veziri doğru söylüyordu. O andan 

itibaren hal ve ahvalini değiştirdi. Halkını gözeten, onlara destek olan, son derce ad,l bir 

hükümdar oldu. Ölünceye dek yıllarca halkını adaletle yönetti. Ve gün geldi her fani 

gibi, oda ölüm döşeğine yattı. Son derece hastaydı. Etrafında çocukları, sevenleri 

çaresizlik içinde bekliyorlardı. Hekimler bir türlü onu iyileştirememişlerdi. Nuşirevan 

onlara dedi ki evlatlarım benim hastalığıma ancak harabede yaşayan baykuş eti iyi 

gelir. Hemen bana ondan bulun getirin de ondan yiyip şifa bulayım.  

              Çocukları sevinçle bundan kolay ne var diyerek harabede yaşayan baykuş eti 

bulmak için çıktılar. Fakat durum umdukları gibi olmamıştı. Geri döndüklerinde son 

derece üzüntülüydüler. Babacığım memleketin her tarafını gezdik, dolaştık. Ne kadar 

aradıksa maalesef ne bir harabe bulabildik, ne de orada yaşayan bir baykuş bulamadık 

dediler. Tabi Nuşirevan bunu duyunca çok sevindi. İlk önce harabeden geçilmeyen 

memleketinde demek ki şimdi her yer müreffeh bir hale gelmiş, hiç harabe kalmamış.  

             Nuşirevan öldüğünde tabutu tüm memleketi dolaştırılarak kimin hakkı varsa 



alsın diye tellal bağırtılmış olmasına rağmen, bir kimse çıkıp ta benim ondan şöyle bir 

alacağım vardı dememiştir. Bir memleketin idarecisi müşrik bile olsa, şayet adil ise o 

memleket ayakta kalır. Fakat idareci müslüman da olsa şayet adil değilse, halkına 

zulmediyorsa o memleket ayakta kalamaz.  

            Timurlenk’in bir sözü vardır. Şöyle ki: Ülkeler kılıçla alınır ama ancak adaletle 

korunur. Demek ki iktidarlar hatta imparatorluklar dahil şirk ile değil zulüm ile yıkılır, 

adaletle ayakta kalır. Ne demişler: mazlumun ahı, indirir şahı........  

  

*** İran'da 531 ile 579 yılları arasında hükümdarlık etmiş, adaletiyle ün salmış 

sasani şahı. "nuşirevan-ı adil" diye de bilinir.  

İslam dini ortaya çıkmadan önce iran'da yaşamış mecusi hükümdar. adaletiyle nam 

salmıştır. hatta hz. muhammed'in: "keşke nuşirevan da benim ümmetimden olsaydı" 

dediği rivayet edilir. 

       Nuşirevan'ın adaletiyle ilgili en ünlü menkıbe aynı zamanda hz. ömer'in adaletiyle 

igili bir olaydır. hikaye odur ki: 

       Amr ibn-i as mısır valisiyken şehrin en görünen yerine çok büyük bir cami yaptırır 

fakat caminin köşelerinden biri bir musevinin arazisine taşar
**

. yahudiye ne kadar para 

teklif ederlerse etsinler arazisini satmaya razı olmaz. bunun üzerine amr ibn as arazinin 

ortalama değerinin iki katı kadar mir miktarı verir ve "arazinin hakkı budur" diyerek 

yahudinin rızası hilafına araziye el koyar. 

         Yahudi seni hz. ömer'e şikayet edeceğim diyerek oradan ayrılır ve mekke'ye gider. 

halifeyi sora sora bulmaya çalışır ve bir ağacın dibinde başına bir tuğla koymuş uyuyan 

bir adam görür. uyandırıp ona sorar. o da halife benim der. yahudi önce inanmaz 

etraftan geçen insanların "selam sana ey halife" diye selam ettiklerini görünce ikna olur 

ve durumu ona anlatır. ömer de oradan bulduğu bir kemik üzerine: "nuşirevan bizden 

daha mı adildi?" yazar ve adama verir. "bunu valiye göster, o gereğini yapar" der. 

yahudi iyice umudu kesmiştir ama diyecek birşeyi olmadığı için olur der ve mısır'a 

döner. 

mısır'da bu kemik parçasını amr ibn as'a gösterince amr ibn as'ın benzi br anda sararır, 

solar. hemen arazinin kendisine geri verildiğini söyler. olaya anlam veremeyen yahudi 

kemikteki yazının hikmetini sorar. bunun üzerine amr ibn as anlatmaya başlar
*
 

        İslamiyetten önce ömer ve amr iran'ın başkentine develerini satmaya giderler. 

gecebir handa konaklamaya karar verirler. hancı: "paranızı ve devenizi ücret karşılığı 

bana emanet edin yoksa çalınabilir" der. onlarsa düşük bütçeli tacirler oldukları için 

buna yanaşmazlar. develerini hana bağlarlar altın keselerini de yastıklarının altına 

koyarlar. sabah uyandıklarında develer de altınlar da yoktur. hancıya sorarlar "ben sizi 

uyarmıştım" der. o mahallenin güvenlik sorumlusuna giderler. o da: "hancıya emanet 

etseydiniz. beni ilgilendirmez" der. bunun üzerine adaletiyle nam salmış nuşirevan'ın 

huzuruna çıkmaya karar verirler. 

        Nuşirevan'a olayı anlatırlar. nuşirevan: "peki develeriniz sokaktayken, altın 

keseleriniz güvende değilken niye uyuyordunuz?" diye sorar. ömer: "biz sizi uyumuyor 

biliyorduk, onun için rahat rahat uyuyorduk." der. amr
*
 kellelerinin gittiğini 

düşünürken hükümdar bu cevabı çok beğenir: "ey çölün arabı! doğru söylüyorsun. 

halkımın huzuru için benim her zaman uyanık olmam gerekir" der. olayı araştırmak 

için 1 hafta ister ve o hafta boyunca konuğu olmalarını ister. onlar da razı olur. 

          Bir hafta sonra nuşirevan'ın huzuruna çağırılırlar. develeri bulunmuştur. keseleri 

de oradadır. içindeki altınlar da tamdır. nuşirevan'a teşekkür eder çok adil olduğunu 
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söylerler. nuşirevan: "işinizi haledip 2 gün sonra şehirden çıakrken biriniz doğu biriniz 

güney kapısından çıksın. o zaman daha adil olduğumu göreceksiniz." der. amr ibn-i as 

iki gün sonra doğu kapısından çıkarken o kapıda birinin asılı olduğunu görür. şık 

giyimli bu adam kaldıkları yerin güvenliğinden sorumlu kişidir. hırsızlıkta payı olduğu 

için asılmıştır. ömer ise kendi çıktığı kapıda nuşirevan'ın oğlunun asılı olduğunu görür. 

hırsızlarla işbirliğini yaptığını öğrenince nuşirevan kendi oğlunu da astırmıştır.  

   Nuşirevan-i adil için bir avı kebab edeceklermiş, fakat tuz yokmuş. bir parça tuz 

getirmesi için uşaklardan birini köye göndermişler. nuşirevan uşağı çağırıp, "tuzu para 

ile al, ta ki o köyden tuz almak hükümetçe bir adet olup köy harap olmasın" diye tenbih 

etmiş. 

        Nuşirevan'ın yanında bulunanlar, "bir parça tuzdan ne fenalık çıkar" demişler. 

        Nuşirevan demiş ki: "zulmün esası cihanda evvela az imiş. sonra her gelen bir 

parça artırmakla bugünkü dereceyi bulmuştur." 

        Eğer ahalinin bahçesinden padişah bir elma yerse, uşaklar ağacı kökünden 

çıkarırlar. birisinden yarım yumurta alma suretiyle padişah zulmü reva görecek olursa, 

padişahın askerleri bin tavuğu şişe geçirirler. 

  

                 

***Şirazlı Şeyh Sadi'nin Gülistan'ından: 

            Birisi Nuşirevan'a şu müjdeyi verdi: 

           "Yüce Allah filan düşmanını dünyadan kaldırdı!" 

           Nuşirevan cevap verdi. 

           "Beni bırakacağını duydun mu, işittin mi? Hiç ölüme sevinilir mi? 

           Düşmanın ölmesiyle benim için sevinmek olmaz. 

           Çünkü bizim hayatımız da ebedi değildir."  

  

Nasihatlar: 

Peygamber efendimizin "Ben adil sultan zamanında dünyaya geldim" buyurduğu,  

adaletiyle meşhur hükümdar Nuşirevan-ı adil arzu etti ki; kendisine rehber olmak için 

bazı nasihatlar tertip edilsin. Bu maksatla, zamanın alimlerini topladı . Bunların içinden 

23 tanesini seçtirdi ve onlara, "her biriniz bir hikmet söyleyiniz ki, hem ben istifade 

edeyim, hem de benden sonra gelenler"dedi. Her birinin yazdığı hikmetli sözleri altınla 

yazdırdı.Bunları, yine altından bir kasa yaptırıp, altın bir anahtar ile de kilitledikten 

sonra hazinesine koydurdu. Ne zaman ki, müşkül bir iş ile karşılaşırsa, bu hikmetleri 

okur ve ona göre karar verirdi. Adaletiyle meşhur, İran hükümdarı Nuşirevan-i Adil'in, 

23 alimi toplayarak tertip ettirdiği rehber nasihatler; 

1- Kendinizi biliniz, ilim ve iyi edep öğrenmeyi arzu ediniz. Malı, ilimden yüksek 

tutmayınız.  Ahiret için azık toplayınız. Ahireti dünyaya satmayınız.  Söylenmeyecek 

sözleri söylemeyiniz.  Aranmakla bulunmayacak şeyi aramayınız. 

2- Hikmet sahiplerinin nasihatlarini hakir görmeyiniz.  İşlerde acele etmeyiniz. İşleri 

vaktinde yapınız. İşleri bilene emrediniz. Zararlı işlerden sakınınız. İşlerin önüne ve 



arkasına dikkat ediniz. Akıllılarla istişare ediniz. Tecrübe edilmişi tecrübe etmeyiniz. 

İhtiyarların sözüne önem veriniz. 

3- Herkes sizi takvanız ve iyilikleriniz ile tanısın. Kanaati zenginlik biliniz. Sağlığın 

kadrini biliniz. Kimsenin üzüntü ve elemi ile sevinmeyiniz. 

4- Dert ve bela sahiplerinden ibret alınız. Yerinde hasıl olan zararın, yersiz hasıl olan 

menfaatten iyi olduğunu biliniz. Dost ve düşmanla barışta bulununuz. 

5- İşleriniz kendi gücünüzü aşmasın. İnsanlardan ihsanı esirgemeyiniz. Elinizi ve dilinizi 

kollayınız. Layık olmayan işlerden uzak kalınız. 

6- Fena komşudan fena arkadaştan sakınınız. Arkadaşsız yola çıkmayınız. Fena ve aslı 

belli olmayanlarla yolculuk yapmayınız. 

7- Çorak yere tohum ekmeyiniz. Herkesin gözü önünde def'i hacet etmeyiniz. Aslı belli 

olmayanlardan kız istemeyeniz. Kıymetsiz insanlarla oturmayınız. Allahtan 

korkmayanlardan korkunuz. 

8- Malı kendinize feda ediniz. Ahmak, şarhoş ve deliye nasihat etmeyiniz. Nasihati 

anlayana yapınız. Nasihatinizi kıymetli tutunuz. Elinizin altındakilere merhamet ediniz. 

Kimsenin ekmeğine göz dikmeyiniz. 

9- Açların yanında ekmek yemeyiniz. Ekmeğinizi açlardan esirgemeyeniniz. Çocuklar ve 

kadınlara karşı tedbirli olun. Yabancı kadını evinize uğratmayınız. Dünya nimeti ile 

kibirlenmeyiniz. Kadınların hilelerinden emin olmayınız. 

10- Kimsenin evinin işine karışmayınız. Yabancı kimselere evinizin yolunu 

göstermeyiniz. Karı koca arasında aracı olmayınız. Baþkasýnýn bir þeyine sahibinden 

fazla þevkatli olunuz. 

11- Kibirli insanlardan korkunuz. Devlet adamlarına düşmanlık etmeyiniz. Kadın ve 

erkek hiç kimseye zulüm etmeyiniz. 

12- Ana ve baba hakkını gözetiniz. Akrabalarınızdan kesilmeyiniz. İnsan ile ahdi 

muhafaza ediniz. Ahdinizi yerine getiriniz. Davetsiz kimseye misafir gitmeyiniz. 

Misafirlerinizi kıymetli tutunuz. Eğer bir kimse size muhtaç olursa, kudretiniz dahilinde 

ihtiyacını yerine getirmeye çalışınız. 

13- Bilgide ileri olanları büyük tutunuz. İlim öğretmeyi ayıp tutanları insan saymayınız. 

İnsanın selametinin, lisanına dikkatte olduğunu biliniz. Layık olmayan sözü 

söylemeyiniz. 

14- Fena söz söylemeyi adet etmeyiniz. Layık olmayan söze kulak vermeyiniz. Gıybet 

yapmayınız. Sözden anlamayana söz söylemeyeniz. Söz verdiniz ise sözünüzde durunuz. 

15- İyilerin ziyaretine rağbet gösteriniz. Salıh sahipleri ile sohbet ediniz. Ölüleri iyilikle 

yad ediniz. Dosta ve düşmana nasihatten geri kalmayınız. Ölen babanızın nasihatini 

yerine getiriniz. İlim tahsiline hırslı olunuz. İlimsiz bir iş işlemeyiniz. 



16- Herkesin sözüne emin olmayınız. Güzel sözleri herkese işittiriniz. Doğru yada yalana 

yemin etmeyiniz. Dünyadan fazla ahiret dostu olunuz. Yetimin malına göz dikmeyiniz. 

Gençlikte ihtiyarlıktan endişe ediniz. İhtiyarlık ihtiyaçlarını gençlikte hazırlayınız. 

17- Kış hazırlığını yazýn yapınız. Bugünün işini yarına bırakmayınız. Mütehassısı 

söylemedikçe şunun bunun sözü ile kan aldırmayınız. 

18- Cömertliği adet edininiz. Bencillikten uzak durunuz. Ehil olmayanların sohbetinde 

bulunmayınız. Hacetinizi cömertlerden isteyiniz. Borçluları sıkıştırmayınız. Dostlarınızı 

hatalarından dolayı ikaz ediniz. 

19- Evlatlarınıza hüner ve sanat öğretiniz. Halinizi dosttan ve düşmandan saklı tutunuz. 

Gizli söyleşilen yerleri dinlemeyiniz. 

20- Emirlerin huzurunda gözlerinizi muhafaza ediniz. Sözlerinizi ölçülü söyleyiniz. 

21- Nimet ve bolluk zamanında dostlarınızı anınız. Düşmanınızı küçümsemeyiniz. 

Düşmanların dost görünmesinden endişe ediniz. 

22- Emniyet zamanında daha çok korkunuz. Bela vaktinda sabrediniz. Darlıkta genişlik 

zamanını hatırlayınız. Genişlikte darlık zamanını düşününüz. Vaatlerinize vefa 

gösteriniz. Ümitlileri ümitsiz etmeyiniz. Bir görüşte kimseye aldanmayınız. Başkalarının 

ayıbını araştırmayınız. 

23- Kendi yükünüzü başkasına yüklemeyiniz. Fena huyluları dost edinmeyiniz. Hak 

sözü yerden gökten üstün tutunuz. Cenab-ı Hakka rücü etmeyi en güzel amel biliniz.[1] 

  

***İran’da hakim olan bu mazdak o zamanki hükümdar Kubad’ı tesiri altına 

alır. Ancak Kubad’ın oğlu Hüsrev (Nuşirevan-ı Adil,bu zat Peygamberimizin bi’set 

yıllarında vefat etmiştir.) 535 yılındaki mücadelesiyle 400 bin Mazdekliyi 

öldürüp,kendisi de mazdeki öldürmekle kominizmi ilk defa kaldıran kişi olmuş oldu. 

          Daha sonra meşhur şair İmrul Kays’ın babasının aynı düşünceyi Hicaz ve 

bölgesinde sürdürmesini de Nûşirevân engelledi. Abbasiler döneminde de Azerbeycan ve 

yöresinde de zuhur etti. 

 

  

  

Öğütler : 

* Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gittiğini gören insan halden hale dönmesine 

üzülmesin. Yani sevinç gidip üzüntü gelirse, üzüntü gidip sevinç gelirse, önem vermesin.  

* Becereksiz kişiyi dost tutunmasınlar, becereksiz kişi ne dostluğa yarar, ne düşmanlığa.  

* İnsan, bir işi bir defa yapıp sonra pişman olmuşsa, bir daha o işi yapmasın.  
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* Dostlarına düşman olan birisine niçin dost densin?  

* Kendini bilge sanan bilgisizden sakın.  

* Kendi nefsine haksızlık etme, güç eyleme. Yani nefsine elinden gelmeyecek işler 

buyurma.  

* Doğru söylemek acıdır, ama sen doğru söyle.  

* Düşmanının sırrını bilmesini istemiyorsan, dostuna da sırrını söyleme.  

* Büyüklere küçük gözüyle bakma, çünkü büyükleri küçük görmek büyük ziyan getirir.  

* Değersiz kişileri ölmüş bil, onları diri sayma.  

* Beraberindeki kişilerden bir şey ummaktansa ölümü yeğ gör.  

* Himmetsiz kişinin ekmeğini yemektense, aç ölmek daha iyidir.  

* Kuşkunun yolunu yüz yerden bağlayacak olsan da, tecrübe etmediğin kişiye güvenme.  

* Kendinden aşağı hısımlarına muhtaç olmaktan büyük dert yoktur.  

* Kişinin, bilmediği şeyi iddia edip başaramamasından ve yalancı olmasından büyük 

ayıp yoktur.  

* Elinden geldiği halde, kendisinden istenen bir işi bitirmeyen kişiden daha cimri kimse 

yoktur.  

* Bir kişi senin aleyhinde bir söz söylese ve birisi de dostum diye o sözü sana yetiştirse, 

sen bu dostunu ondan beter düşman bil. Çünkü o düşman, arkandan konuşur, dostun 

ise yüzüne karşı söyler.  

* Lüzumsuz yerlere göz dikmekten ve kulak vermekten daha büyük dert olmaz.  

* İnsan her şeyi bilgisizlerin şerrinden saklayabilir, ama bilgisini kendi şerrinden 

saklayamaz.  

* Halkın, senin iyiliğini söylemesini istiyorsan, kimsenin kötülüğünü söyleme.  

* Dostlarının az olmasını istemiyorsan kindar olma.  

* Dünyada zahmet çekmemeyi, kolaylıkla ömür sürmeyi istiyorsan, kendi işine bak, 

başkasının işine karışma.  

* Seni delilerden saymamalarını istiyorsan ele geçmeyecek bir şeyi isteme.  

* Daima alnın ak, yüzün pak olmak istiyorsan, utanmayı iş edin.  



* Aldanmamak istiyorsan, tecrübe edilmiş işleri bırakıp tecrübe edilmemiş olanlara 

yapışma.  

* Mahcup olmak istemiyorsan, katkın olmayan yerden bir şey götürme.  

* Perdenin yırtılmasını istemiyorsan, kimsenin perdesini yırtma.  

* Arkandan gülünmesini istemiyorsan, elinin altındakileri iyi besle.  

* Pişmanlıktan uzak olmayı istiyorsan gönül arzusunu iş edinme.  

* Zeki kişilerden olmayı istiyorsan kendini başka birinin aynasında gör. Yani bir kişinin 

yaşantısına bak, yaptığı iş iyi midir, kötü müdür? Eğer ondaki gibi sende de kötü bir iş 

varsa, bilirsin ki bu işlediğin iş kötüdür ve iyi işi de kendinde görürsün. Böylece işinin 

iyisini kötüsünü göstermek için o kişi sana ayna olmuş olur.  

* Korkusuz olmayı istiyorsan, halkla kavga etme, onları inciticilerden olma.  

* Sana hürmet etmelerini istiyorsan başkalarının hürmetini gözet.  

* Halkın senin sözünle iş görmesini istiyorsan, önce sen kendi sözünle iş gör.  

* Halk içinde herkesten büyük olmayı istiyorsan nimetini bol eyle, "Tuzunun, 

ekmeğinin hakkı için" diyenleri çok edin.  

* Eğer bütün gönüllerde yerinin olmasını istiyorsan, sözünü bütün gönüllere uyacak 

biçimde söyle.  

* Kâmillerden olmak istiyorsan, kendine lâyık görmediğin bir işi başkasına da lâyık 

görme.  

* Eğer yüreğine merhemle iyileştirilmesi mümkün olmayan bir yara vurulmasını 

istemiyorsan, cahillerle tartışma.  

* Halkın iyisi olmayı istiyorsan varını halktan esirgeme.  

istediğin olmuyorsa, olacağı iste  

nuşirevan-ı adil 

  

****Hükümdar Nuşirevan’ın Çocuktan Öğrendiği Gerçek 

    Adil bir hükümdar olan Nuşirevan, bir gün ava çıkar. Av peşinde iken, 

muhafızlardan ayrı düşer. Susayan hükümdar, yakınında bir köy görüp oraya gider. Bir 

evin kapısının önünde durup, içmek için su ister. Evden bir çocuk çıkar.  

        Kendisini gördüğünde eve süratle geri döner ve bir şeker kamışı parçasını sıkıp, 

suya karıştırır, bir bardakla onu hükümdara sunar. Hükümdar kadehe bakar ki, içinde 

toprak ve toz bulunur. Yavaş yavaş suyu içer. Sonuna vardığında:  

    - "Güzel ve tatlı su. İçinde toz toprak bulunmasaydı" der. Kız çocuğu:  



    - "Ona toz, toprağı ben kasden koydum" der. Hükümdar:  

    - "Niçin böyle yaptın?" diye sorunca, çocuk:  

    - "Seni çok susamış gördüğümden, suyu birden içersin de sana zarar verir diye 

korktum" der.  

    Nuşirevan kızın zeka ve anlayışından dolayı taaccüp ederek:  

    - "Suya kaç şeker kamışı sıktın?" diye sordu. Çocuk:  

    - "Bir tane sıktım" diye cevap verdi. 

    Nuşirevan buna da çok taaccüp etti. Sonra sarayına döndüğünde, o yerin vergi 

kayıtlarını istedi. Kontrol sonucu, vergisinin az olduğunu gördü. Kendi kendine oranın 

vergisinin artırılması cihetine gidilmesine karar verdi.  

    Bir müddet sonra o yere yalnız başına gitti. Aynı kapının önünde durup, içmek için su 

istedi. Kapıyı yine aynı kız çocuğu çıktı. Kendisini tanıdı. Süratle ona su getirmek için 

eve girdi. Fakat bu sefer suyu getirmekte geç kaldı. Hükümdarın yanına çıktığı vakit 

kendisine:  

    "Geç kaldın" dedi. Çocuk:  

    - "Senin ihtiyacın bir kamış parçasından çıkmadı. Üç kamış parçasını sıkmak 

zorunda kaldım" diye cevap verdi.  

    "Bunun sebebi nedir?" diyen hükümdara çocuk şöyle cevap verdi:  

    - "Sultanın niyetinin bozulmasıdır. Biz işitmişiz ki, Sultanım, kavmi üzerindeki niyeti 

değiştiği zaman, mahsullerininin bereketi gider ve hayırları azalır."  

    Bunu işiten Nuşirevan güler ve içinde beslediği vergiye zam hususundaki kararından 

vazgeçer. 

  

HAZIRLAYAN 

MEHMET  ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] (http://www.ttfabrika.telekom.gov.tr/FABAJANS/haberler24.htm. 

  

KÖYE DAVET 

"Köylünün birinin bir şehirliyle ahbaplığı vardı.Köylü şehire indiğinde şehirli dostunun 

evine gider kurulur,aylarca yer içer ,şehirlinin dükkanına gider ihtiyaçlarını temin 

ederdi.Köyüne dönerken şehirli dostu bütün ihtiyaçlarını temin eder ondan para pul 

almazdı.Köylü her şehire gelişinde şehirli dostunu köye davet eder: 

  

''Sevgili dostum,sen hiç gezmeye gitmez,şehirden dışarıya çıkmazmısın?.Allah aşkına 

bütün aileni,çoluk çocuğunu,akrabalarını alıp köye gel şimdi bahar,tam da gül 

mevsimi,köyde her yer güllük gülistanlık,her yer cennet gibi.Eğer şimdi gelmezsen bari 
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yazın meyve,sebze zamanı gel bana misafir ol aylarca sana ve ailene hizmet ederek 

mutlu olayım.''derdi. 

Şehirli onu başından savmak için geleceğini vadetti.Bugün ,yarın derken aradan sekiz 

yıl geçti. 

Köylü her yıl: 

''A efendim ne zaman geleceksin bu yıl da kış geldi çattı.'' deyince Şehirli dostu bir 

bahane bulur: 

''Bu yıl felan yerden misafir geldi,filan iş çıktı gelemedim,seneye gelirim.'' diye başından 

savmaya çalışırdı. 

Bunu duyan köylü üzülür,yakınır yalvarırdı: 

''Ey sevgili dost,ailem çocuklarım seni bekliyor,hasretle yollarını gözlüyor,bizi daha 

fazla bekletme ne olur.'' 

Aradan aylar yıllar geldi geçti.Köylü şehire gelip aylarca kalma alışkanlığını 

sürdürdüğü gibi şehirliyi köyüne davet etmeyide sürdürdü. 

Köylünün bu samimiısraı üzerine şehirlinin hanımı,çocukları: 

''Senin köylüye bu kadar hakkın,bu kadar emeğin geçti.Adam bşzş davet edip 

duruyor,artık bir de biz gidip onda misafir olalım.'' demeye başladılar. 

Bunun üzerine şehirlide köye gitmeye karar verdi.Hazırlıklar tamalandı.Şehirli ailesiyle 

birlikte köye doğru yola çıktı. 

Köyün yolunu bilmediklerinden aylarca oradan oraya dolaştılar,günlerce yollarda 

perişan oldular. 

Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra şehirli,dostunun köyüne varıp kapısına geldi.Bir 

anda bütün yorgunluklarını,perişanlıklarını unuttular.Nihayet köye gelmiş, menzile 

ermişlerdi.Köylü dostları şimdi bin bir ikramla onlara çektiklerini unutturacak ikram 

ve hizmetlerde bulunacaktı.Fakat hayret köylü dost onlarla hiç mi hiç ilgilenmiyordu. 

Şehirli köylünün kapısına varıp: 

''Sevgili dostum beni davet edip duruyordun.işte geldim.'' dedi 

Köylü sanki hayatında ilk defa şehirliyi görüyordu. 

''Sen kimsin,seni tanımıyorum.'' deyince şehirli: 

''Nasıl olur yıllarca her şehre gelişinde evimde misafir kaldın,aylarca sana hizmet ettim 

beni nasıl tanımazsın.'' diyecek olduğunda köylü: 



''Ben Allah aşkıyla öylesine kendimden geçtim ki hiç bir şeyin farkında olmadığım 

gibi,senin de kim olduğunu bilmiyorum,seni tanımıyorum.'' dedi. 

Şehirli perişan bir vaziyette ailesinin yanına döndü günlerce yürümüş,yollarda perişan 

olmuşlardı.Adım atacak halleri yoktu.Uzun zaman köylü dostunun kendilerini 

tanımasını ve içeri almasını aç susuz beklediler,fakat nafile aradan beş gün geçti 

gündüzleri sıcaktan kavrulup geceleri soğuktan titrediler.Beşinci gece şiddetli bir 

yağmur başladı.Artık bıçak kemiğe dayanmıştı.Şehirli köylünün kapısına vararak 

yumruklamaya başladı. 

Köylü,uzun bir bekleyişten sonra nihayet bin bir nazla kapıyı açtı: 

''Kimsin ne istiyorsun,ne var?''deyince 

Şehirli: 

''Bütün yaptıklarım sana helal olsun istersen beni öldür,yalnız bu karanlık ve yağışlı 

gecede bize sığınacak bir yer ver.''dedi. 

Köylü: 

''Orada bağcının gece yayını eline alarak kurtları beklediği bir kulube var,eğer yayını 

eline alıp kurtları beklemeyi göze alırsan,bu hayvanlarımı beklersen,orayı size 

veririm,orada kalın yoksa istediğin yere gidebilirsin.''dedi. 

Şehirli seve seve bunu kabul etti. 

''Aman o kulubeyi göster ne olur,sabaha kadar gözümü kırpmadan bekler,eğer kurt 

gelirse onu okla vururum,bundan başkada ne istersen yaparım yeterki bu karanlık 

gecede bizi bu şidddetli yağmurun altında bırakma.'' dedi. 

Şehirlinin ailesi o küçük kulubeye sığındı,bu daracık yerde adeta üst üsteydiler,gecenin 

karanlığı,yağan yağmur,onları perişan etmişti. 

Şehirli eline okunu yayını alıp kurt beklemeye başladı.''Eger kurt gelir de ben görmeden 

bir zarar verirse köylü saçımı sakalımı yolar.'' diye düşünüyor,gözlerini dört açıyor,her 

tarafı dolaşıyordu.Derken karanlığın arasında bir kıpırdanma fark edince,kurdun 

geldiğini sanıp oku fırlattı.Kurdu vurdu.Kurt tepeden yuvarlanırken yellendi. 

Bunun üzerine köylü yatağından fırlayıp geldi.Bağırıp çağırmaya başladı: 

''Bre ahmak sen ne yaptın benim sıpamı vurdun!....''dedi. 

Şehirli şaşırdı: 

''Aman efendim ne sıpası,hayvanlara zarar vermesin diye kurdu vurdum.'' 

Köylü iyice kızdı: 

''Ben tanımazmıyım,benim sıpamı vurdun!'' 



Şehirli iyice şaşırmıştı: 

''Bu karanlık ve yağmurlu gecede bunu nasıl anladınız,sıpayı kurttan nasıl ayırt edip 

tanıdınız.'' dedi. 

Köylü: 

''Sıpayı yellenmesinden tanıdım.'' deyince şehirlinin kanı beynine sıçradı köylünün 

yakasına yapıştı: 

''Bre ahmak,bre sersem sahtekar.Hani Allah'ın(c.c) aşkından kendinden geçmiştin.Hiç 

bir şeyin farkında değildin.Gece yarısı bu zifiri karanlıkta bir eşek sıpasını 

yellemesinden tanıyorsunda,gündüz ortası kırk yıllık dostunu tanımıyorsun.Masken 

düştü sahtekarlığın ortaya çıktı.sıpanın yellemesi seni rüsva etti,gerçek yüzünü ortaya 

çıkardı.İşte, Allah(c.c) insanı böyle rezil eder.''dedi. 

  

MESNEVİDEN 

Kıssa 

  

Bir avcı bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek; "Bana ne yapmayı düşünüyorsun?" 

diye sorar. Avcı; "Seni kesip yiyeceğim!" der. Kuş da; "Vallahi benim ne etim 

lezzetlidir, ne de senin karnını doyurur! Fakat ben sana üç şey öğreteyim, bunlar senin 

işine beni yemekten daha çok yarar. Bunların birincisini senin elinde iken söyleyeceğim, 

ikincisini karşıdaki ağaca konunca ve üçüncüsünü de ilerideki tepeye varınca 

söyleyeceğim!" der. Avcı; "Birincisini söyle öyleyse!" der. Kuş şöyle der: 

"Elinden kaçırdığın şeyler için asla hayıflanma!" 

Avcı kuşu elinden bırakır ve ikincisini de söylemesini ister. Kuş ağca konar ve şöyle der: 

"Olmayacak bir şeye sakın inanma!" 

Sonra kuş uçup karşı tepeye konar ve şöyle der: 

"Ey bahtsız adam! Eğer beni kesmiş olsaydın, kursağımdan her biri yirmi miskal 

ağırlığında iki tane inci çıkaracaktın!" 

Avcı bunları duyunca kaçırdığı fırsatlara hayıflanarak dudaklarını ısırır ve der ki: 

"Hadi üçüncüyü de söyle!" 

Sana söylediğim ilk iki nasihati unuttun, üçüncüsünü ben sana nasıl söyleyeyim!... Ben 

sana, elinden kaçırdığın şeye sakın hayıflanma, olmayacak şeylere sakın ha inanma   j 

demedim mi? Benim etim, kanım ve tüylerim yirmi miskal ağırlığında gelmezken, nasıl 

olur da kursağımda her biri yirmi miskal ağırlığında iki inci bulunduğuna inanırsın. 



  

  

****Kıssa 

  

Mevlana Celaleddin-i Rûmî Hazretleri şöyle diyor: 

"Ey insan!.. 

Anne karnında yaşayan çocuğun, bulunduğu hale bakarak yaşadığı ortamı çok sevdiği 

gibi, sen de dünyayı çok seviyorsun. Zannediyorsun ki bu dünya, senin bildiğin 

kadarıyla, senin nazarında mekanların en büyüğüdür. Onun için bu dünyayı terk etmek 

istemiyorsun. Bilmiyorsun ki eğer sen dünyayı ve dünyalık her şeyi, Allah'ın rızası 

doğrultusunda samimiyetinin bir göstergesi olarak, baş tacı etmeyi kendi iraden ile 

bıraksan, âlemlerin genişliğini görecek ve kulluğun zirvesine ereceksin. 

Bunun sonucu olarak dünyanın anne karnı 

kadar küçük olduğunu anlayacak, dünyanın sana hakikatte zindan olduğunu 

bileceksin." 

  

  

****İmam Gazali'nin "Kalplerin Keşfi" Adlı Eserinden Bir Kıssa, 

  

Yakub (a.s.) ölüm meleği ile kardeş gibi idi ve onunla sürekli görüşürdü. Yine bir 

defasında Yakub (a.s.)'ı ziyaret etti, ona dedi ki: 

"Ey ölüm meleği, ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin?" Ölüm meleği: 

"Sadece ziyaret için geldim!" dedi. 

Yakub (a.s.): 

"Senden bir isteğim var!" 

Ölüm meleği:"Nedir o?" 

Yakub (a.s.): "Ecelimin yaklaştığını ve ruhumu almaya geleceğin zamanı bana 

bildirmeni istiyorum!" , Ölüm meleği: 

"Pekâlâ, sana iki veya üç haberci göndereceğim!" 



Yakub (a.s.)'ın eceli tamamlanıp da ölüm meleği ruhunu almaya geldiğinde ona dedi ki: 

"Ziyaret için mi yoksa ruhumu almaya mı geldin?" 

Ölüm meleği: 

"Ruhunu almaya geldim!" 

Yakub (a.s.): 

"Bana ecelimin yaklaştığını bildirmek için iki-üç haberci göndermeyecek miydin?" 

Ölüm meleği: 

"Ben dediğimi yaptım! Saçların siyah iken beyazlaştı, vücudun önce güçlü kuvvetli iken 

sonra zayıf düştü, bedenin dimdik iken sonra belin büküldü. Ey Yakub, bunlar ölümden 

önce insanlara gönderdiğim habercilerdir." 

KİLİTLEMEK KOLAY MI 

  

"Türbelerin kapatılmasından sonra, her yerde olduğu gibi, Hacı Bayram-ı Veli 

hazretlerinin de türbe kapısına kilit vurulmuş. Fakat, sabahleyin erkenden yoldan 

geçenler kilidi açılmış, kapıyı ardına dayalı görürlermiş. İlgililerden biri: "Bu kapıyı 

elbet bir açan var" diye iki polisi görevlendirmiş: "Bekleyin sabaha kadar, gözetleyin, 

kim açıyorsa yakalayın" diye emir vermiş.  

  

Polisler, gün ışıyıp sabah ezanları okununcaya kadar bekleyip sohbet etmişler. Ortalık 

boz-bulanık bir hal aldığında, çıt! demiş, kapıdaki kilit açılmış, kapı ardına dayanmış ve 

az sonra türbeden o mübarek ve güzel yüzüyle Bayram Veli Hazretleri görünmüş; şöyle 

bir etrafına bakınıp, havayı kokladıktan sonra başlamış usul usul yürümeye... Polisler 

şaşkına dönmüşler. Birinin dili tutulmuş, öbürü, durmadan arkadaşını tokatlarmış. Bir 

daha kim bekler?.. İşte o olmuş, bu olmuş, artık ne kapı açılmış, ne kilit, Hacı Bayram, 

bir zaman ortalıkta görünmemiş.  

  

Günün birinde, devlet büyüklerinden bir kişi "Bu meydanın adını değiştirelim, artık 

caddelerimizin başından hacı külahını çıkaralım, buranın adı Ogüst meydanı olsun" 

diye oneride bulunmuş.  

Hacı Bayram sevdalılarından bir zatın da bu öneri pek fenasına gitmiş. O gece hiç 

uyumamış, sabahleyin de erkenden türbe kapısına gidip orada niyaza başlamış. Bir de 

ne görsün? Hacı Bayram Veli karşısında gülümser, memnun: "Ne üzülüyorsun be 

oğlum? Her kemâlin bir zevali olduğu gibi, her zevalin de bir kemâli vardır. Allah 

âdildir, bağışlar ve affeder, sen işine bak!" demez mi?  



  

Gerçekten, ardından az bir zaman geçmiş geçmemiş, sokakların başından hacı külahını 

çıkarmak isteyen o kişi yürekler acısı bir ölümle ölmüş, çoluğu çocuğu darmadağın 

olmuşlar.  

Eh! Erenlerin sağı solu olmaz, onlarla şakaya gelmez! Hani ne güzel söylemişler:  

  

Değme sakın fukara fırkasının hırkasına, 

Her biri bir dağ devirip geçirir arkasına! 

  

Hani Yunus Emre ne güzel demiş.  

  

Bir sinek bir kartalı, kaldırıp vurdu yere, 

Yalan değil gerçektir bende gördüm tozunu. 

"   

  

İNCİLİ ÇAVUŞ  

16. asrın sonu ile 17 . Asrın başlarında yaşadı. Saray'da meddahlık yaptığı için üne 

ulaştı. Kendisinin hazır cevaplılığı, nükteleri ve hareketli kişiliği döneminde vazgeçilmez 

adam olmasına sebep oldu. Elçilik göreviyle İran'a gönderildiği de rivayet edilmektedir. 

İncili Çavuşla çeşitli bölgeler sahip çıkar. Kayseri'nin Travşın köyünde doğduğu 

rivayeti daha yaygındır. 

Bunun için de Tomarza yakınındaki bu köyün adı İncili olarak değiştirilmiştir. Dönemin 

padişahından kendisine himmet istenmesi söylenince, köyüne su İstediği ve bunun da 

yerine getirilerek Travşın köyüne büyük çaplı su kanallarının yapıldığı söylenir. 

Kavuğundaki inci süsü taşıdığı için bu adı aldığı rivayet edilir. Asıl adı ise Mustafa'dır. 

İstanbul Edirne Kapı Mezarlığı'nda yatmaktadır. Mezar taşında H. 1 040 (M. 1630) 

ölüm tarihi olarak yazılmıştır.  

İncili Çavuş, Türk siyasi ve kültür hayatında esprilerini üstün İnsan zekasının 

imkanlarıyla donatarak kendisini kabul ettirmiş bir büyük mizah ustasıdır. 0, sözde 

kara mizah yapmadan ama espriyi Türk İrfan hayatı içerisinde kendi yerine oturtarak 

vermesini bilen bir halk adamıdır. Saraydaki önemi de buradan ileri gelmektedir. 

Nasrettin Hoca, nasıl kendi çağında toplumun hiciv duygularını temsil etmişse, İncili 

Çavuş da bunu espriyle dile getirmiş ve kültürümüzdeki yerini almıştır. Biz İncili 

Çavuş'un hazır cevaplılığında Kayserilinin aynı özelliklerini bulmaktayız.  



İNCİLİ ÇAVUŞ'TAN BİR KAÇ ÖRNEK  

Bir yabancı elçiyi padişah kabul edecekti. Bu elçi, ülkesinin çok varlıklı olduğunu 

göstermek İçin, .ne kadar altın, inci, elmas gibi süs eşyası varsa, bunları üstüne başına 

takıp takıştırıp huzura çıkmak istedi. Saray görevlileri bu adamın yaptığı garipliğin 

önüne geçmek istiyorlardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hemen akıllarına İncili 

çavuş geldi :  

-Aman çavuş, şu adamı sen yola getirirsin Ne yapacaksan yap şu haline engel ol  

İncili, ''Çaresini buluruz'' dedi. Bir süre düşündü. Sonra atın- inci karışımı sedef 

kakmalı bir çift takunyayı onun gireceği tuvalete koydu. Adam tuvalete girip bunları 

görünce şaşırdı. Çıkınca İncili Çavuş 'a sormadan edemedi:  

-Altın, inci, sedef kakmalı nalın tuvalete konulur mu? Yazık değil mi?''  

İncili, taşı gediğine koyacağı zamanı bulmuştu. Hemen cevabını yapıştırdı :  

- Bizim padişahımız böyle süs eşyasına değer vermezle.Elçi, verilen cevabı duyunca, 

üzerine bakındı, sonra sessizce bunları çıkarıp, huzura girdi...  

PARASIZLIK  

İncili Çavuş, İstanbul'da bir ara peş parasız kaldı. Karşıya geçip bir arkadaşından borç 

para istemeye karar verdi. Ama geçmek için kayıkçıya verecek parası da yoktu. Evinden 

çıktı, düşünceli bir şekilde iskeleye vardı. Bir kayıkçı, bunu kayığına aldı. Nereye 

gideceğini sordu. İncili Çavuş sağır ve dilsiz numarası yaparak, eliyle karşıyı işaret etti. 

Kayıkçı, bunu alıp karşıya geçirdi. Buda başka bir yeri işaret etti. Oraya götürdü. Bir 

başka yeri gösterdi. Kayıkçımızın da sabrı tükenmişti. İnciliye verip veriştirmeye 

başladı. Ama onu da ineceği yere götürdü. incili, kayıktan inerken. konuşmaya başladı  

Gel bakalım kayıkçı evladım. Sen buraya getiresiye kadar bana verip veriştirdin Şimdi 

Karakola gidelim de şu sövdüklerinin hesabını ver Ondan sonra da ben senin hesabını 

ödeyeyim. . .  

Kayıkçı baktı pabuç. pahalıya mal olacak, kıyığı da bıraktığı gibi kaçmaya başladı. 

İncili de böylece, parasızlığını belli etmeden, arkadaşına ulaşmış oldu. [1] 

  

YAMA 

İncili Çavuş, Osmanlı elcisi olarak Fransa Kralına gönderildiğinde, elbiselerinin bazı 

yerlerinde yama varmış. Kral, bunları görünce dayanamayıp: 

* Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mi? diye sorunca, 

İncili Çavuş: 

* Osmanlılar, adama göre adam gönderirler, cevabini vermiş. Beni de sana 

göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek. 
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**ASSANIZ OLMAZ MI? 

Padişahın isteği üzerine bir gün İncili Çavuş, vezirlerden birinin taklidini 

yapmış.  

Taklidi yapılan vezir bunu duyunca çok kızmış ve:  

"Ben onu öldüreyim de aleme ders olsun," demiş. İncili Çavuş vezirin bu 

sözlerini işitince  

can derdine düşmüş ve Padişaha gidip durumu anlatmış. Padişah İncili 

Çavuş'a:  

"Sen korkma, o seni öldüremez, eğer o seni öldürürse ben de ona kısas 

uygularım," demiş.  

Bunun üzerine İncili Çavuş, şöyle bir istekte bulunmuş:  

"Aman Padişahım, o beni öldürmeden önce siz onu assanız olmaz mı?"  

**BOYNUZ 

İncili Çavuş, bir harem ağası ile birlikte kurbanlık koyun almaya gitmiş. Ağa sürüleri 

dolaşıyor, fakat koçları boynuzsuz diye beğenmiyormuş. Sonunda İncili Çavuş 

dayanamamış ve demiş ki: "Ağa hazretleri, bunları da alalım zararı yok. Harem 

dairesinde iki gece kalırlarsa, hemen dallı budaklı boynuzlanırlar." 

  

  

**Bir yabancı elçiyi padişah kabul edecekti.  

Bu elçi, ülkesinin çok varlıklı olduğunu göstermek İçin; ne kadar altın, inci, elmas gibi 

süs eşyası varsa, bunları üstüne başına takıp takıştırıp huzura çıkmak istedi.  

Saray görevlileri bu adamın yaptığı garipliğin önüne geçmek istiyorlardı ama ne 

yapacaklarını bilmiyorlardı. Hemen akıllarına İncili çavuş geldi : 

-Aman çavuş, şu adamı sen yola getirirsin Ne yapacaksan yap şu haline engel ol. İncili,  

"Çaresini buluruz" dedi. Bir süre düşündü. Sonra altın - inci karışımı sedef kakmalı bir 

çift takunyayı onun gireceği tuvalete koydu.  

Adam tuvalete girip bunları görünce şaşırdı. Çıkınca İncili Çavuş 'a sormadan edemedi: 

-Altın, inci, sedef kakmalı nalın tuvalete konulur mu? Yazık değil mi?'' İncili, taşı 

gediğine koyacağı zamanı bulmuştu. Hemen cevabını yapıştırdı :  

-Bizim padişahımız böyle süs eşyasına değer vermez. 

Elçi, verilen cevabı duyunca, üzerine bakındı, sonra sessizce bunları çıkarıp, huzura 

girdi... 

  

**İncili Çavuş, Osmanlının bir zamanında yaşamış, padişahın çok sevdiği, çok akıllı, 

çok kurnaz bir devlet adamı...  



 

Birgün padişah ondan, kendisi kadar akıllı ve kurnaz adamları bulup getirmesini, 

dolayısıyla tüm anadoluyu dolaşmasını ister...  

 

Yolu Domurköy'e düştüğünde bizim köyden bir köylü ile muhabbeti olur.  

 

Bugün de olduğu gibi köylümüz gerçekten nüktedan ve hoşsohbet bir insandır. 

Kurnazlığı da ayrı bir konudur ki Domurköy'e "incili çavuşu aldatan köy" nitelemesini 

kazandırır... 

  

**DOLANDIRICININ DOLABI 

 

Bir gün azam-ı devletten biri esna-yı musahabette, yani sohbet esnasında iken İncili 

Çavuşa sorar: 

 

-Ağa hazretleri İstanbul'da bazı adamlar dolandırıcılık ederler. Ötekini berikini 

dolandırırlar imiş. Bunlar nasıl adamlardır, insanı nasıl dolandırırlar? 

 

-Efendim bunlar şeytan gibi adamlardır, dolandırıcılık için bir çok alet edavatları 

vardır. Onlar vasıtası ile dolandırırlar. 

 

-Bunlardan biri görmek ve nasıl dolandırdıklarını anlamak isterdim. Rica ederim bana 

bir dolandırıcı gösteriniz. 

 

-Baş üzerine efendim, yarın gösteririm. 

 

İncili Çavuş, o zamanın en meşhur dolandırıcılarından birini bulup o zata götürür: 

 

-Efendim dün emrettiğiniz gibi işte size en meşhur dolandırıcıyı getirdim. 

 

-Memnun oldum ağa hazretleri, (dolandırıcıya dönüp) 

 

-Sen dolandırıcımısın? 

 

-Evet efendim 

 

-İnsanı nasıl dolandırıyorsun? 

 

-Bu bizim sanatımızdır. İcra-yı sanat ve maharet için bir takım dolaplar kurarız. Alet ve 

edavat hazırlarız. 

 

-Görmek ister idim, beni dolandırsana. 



 

-Baş üzerine efendim, ancak geçende hasıl olan bir zaruret dolayısıyla dolaplarımı, alet 

ve edavatımı birisine satmış idim. Şimdi emrinizi icra etmek için bunları tedarik ve 

bunu için de paraya ihtiyaç vardır. 

 

-Kaç kuruş lazım? 

 

-Efendim, zat-ı devletleri gibi birini, öyle sade dolaplar ile dolandırmak mümkün 

olamayacağından, icabeden alet ve edavat ancak bin altına alınabilir. Sonra yine satarız. 

 

-Pekala işte sana bin altın! 

 

-Bendeniz de emrinizi iki gün sonra ifa ederim. 

 

Dolandırıcı bin altını alıp gider. Hazır bulunan İncili Çavuş gülmeye başlar, sahib-i 

hane sorar: 

 

-Ağa hazretleri niçin gülüyorsunuz? 

 

-Sizi ne güzel dolandırdı, ona gülüyorum. 

 

-Ne demek? Beni kim dolandırdı? 

 

-Giden herif. 

 

-Canım ben dolandırılmadım, öyle bir şey görmedim. 

 

-Efendim, dolandırılmak öyle zannettiğiniz gibi dolaba koyup fırıl fırıl çevrilmek 

değildir. İşte size bir takım sözler söyleyerek kandırdı, bin altını alıp gitti. 

Dolandırılmak işte böyledir! 

 

Hane sahibinde derin bir HAYRET ! 

  

  

**Padişah ile İncili Çavuş bir yerde giderlerken yeni doğmuş gayet kibar,  

gösterişli bir eşek yavrusu görür. Padişahın hoşuna gider. Eşek yavrusunu okşar. 

- Ne kadar kibar, ne kadar sevimli, ne kadar akıllı değil mi? İncili Çavuş: 

- Evet padişahım! Çok kibar, çok iyi, bende onun gibisini görmedim, der ve 

ayrılırlar. İncili Çavuş'un çenesi durmaz. Eşek yavrusunu göstererek: 



- Padişahım bu eşek yavrusu o kadar kabiliyetli, o kadar akıllı ki eğer emek verilse 

okumayı da öğrenir. Padişah, İncili'ye dönerek: 

- Eşek yavrusunu sahibinden satın alalım, sen buna okuma öğret, der. İncili 

Padişah'a verdiği sözü yutamaz. Padişah eşeği yavrusu ile beraber satın alır. Çünkü 

yavru süt emiyor. Padişah eşeğin okuyamayacağını biliyor. Maksadı İncili bunun 

altından nasıl çıkacak. Çünkü İncili'nin her işinde, sözünde, hareketinde bir muziplik 

(güldürücülük, şakacılık) vardı. Eşeği yavrusu ile beraber İstanbul'da İncili'nin evine 

teslim ederler. 

İncili defteri açar, defterin arasına arpa döker, hayvan onları yer. İncili diğer 

sayfayı açar, onun arasına da arpa döker, böyle böyle eşek yemi defter yaprakları 

arasında yiye yiye yemliğe, torbaya değil de deftere alışır. Bu sefer İncili defterin her 

sayfasının arasına arpa döker, hayvan dili ile sayfaları çevirip arasındaki arpaları yer. 

Hangi kitabı, hangi defteri getirsen hayvan arpa aramak için defterin, kitabın 

sayfalarını dili ile çeviriyor. İncili Padişah'a: 

- Eşek okumayı öğrendi der. İncili eşeği aç bırakır, Padişahın sarayının avlusuna 

getirir. Bütün vezirler, kumandanlar toplanırlar. Kitap okuyan eşeği seyredecekler. 

Eşeğin önüne bir tarih kitabı getirirler. Eşek kitabın sayfalarını diliyle çevirip kokluyor, 

içinde arpa arıyor. Sonuna kadar çevirir, tekrar bu tarafa çevirir yine çevirir koklar 

içinde arpa yok. Eşek, İncili'den tarafa döner anırır, yem ister. İncili: 

- Padişahım tamam okudu, manasını da verdi der. Padişah: 

- Biz bir şey anlamadık, deyince İncili: 

- Eşek lisanınca manasını verdi, tabii anlamazsın, der. 

  

  

**Padişahın canının sıkkın olduğu bir sırada yanına gelen İncili Çavuş, şu soruyu sormuş: 

- Padişahım, siz hiç Kars’a gittiniz mi? 

- Hayır gitmedim. Sen gittin mi? 

- Ben de gitmedim. 

- Ee! Ne diye sordun, öyleyse? 

- Hiç!.. Laf olsun diye.. 

Yüzü asık padişah, bu cevap üzerine gülmüş ve rahatlamış...”  



**"Padişah İncili Çavuş’u çağırıp bir at vermiş. ‘-Bu atı al, iyi bak. Sana her ay bir kese 

altın. Ama ata iyi bakmazsan, öldü dersen kellen gider’ demiş. İncili Çavuş atı alıp 

mahalleye gelince komşuları, ‘-Yahu niye aldın bu atı, yarın nasıl olsa ölecek, kellen 

gidecek’ demişler. Birkaç ay işler iyi gitmiş. Bir gün at yatmış, kalkmamış. İncili Çavuş 

varmış padişahın huzuruna. Padişah, ‘-At nasıl İncili?’ diye sormuş. ‘-At çok iyi 

padişahım. Boylu boyunca yerde yatıyor. Ayaklarını hiç oynatmıyor. Kafası kalkmıyor. 

Kuyruk da sallamıyor. Gözleri de kapandı. Karnı da yukarı çıkıp inmiyor’ deyince 

padişah ‘-Öyleyse bu at öldü’ diye bağırmış. İncili, ‘-Ben demedim, sen dedin 

padişahım’ karşılığını vermiş." 

**Üçümüz İçin 

İncili Çavuş, eşeğine binip pazara gidiyormuş. Yolda şakacı bir köylüye 

rastlamış. Köylü eşeğini göstererek sormuş:  

- Hemşehrim ikiniz nereye gidiyorsunuz böyle? İncili Çavuş lafın altında kalır mı:  

-Üçümüz için pazardan arpa ve saman almaya 

  

  

**PADİŞAH MADİŞAH  

Padişah bir gün İncili Çavuş'a sorar:  

- Yahu İncili, yemek memek derler. Yemek nedir, memek nedir?  

- Padişahım, yemek zât-ı şâhânenizin yediği, memek bizim yediğimiz.  

- Peki kürk mürk derler o ne?  

- Efendimiz, zât-ı şâhânenizin giydiği kürk, bizim giydiğimiz mürk.  

- Ya padişah madişah?  

- Padişah cedd-i a'lânız, madişah da zât-ı şâhâneniz.  

** ADAMA GÖRE  

İncili Çavuş, Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralına gönderildiğinde, elbiselerinin bazı 

yerlerinde yama varmış. 

Kral, bunları görünce dayanamayıp: 

- Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı? diye sorunca, İncili Çavuş: 

- Osmanlılar, adama göre adam gönderirler, cevabını vermiş. Beni de sana 

göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek. 



****İncili Çavuş zamanında Acem’den elçi gelmiş, nâme getirmiş. İncili Çavuş’u elçiye 

nedim tayin etmişler. Bir gün elçi ile İncili bir aradayken ezan okunmuş. İkisi de aptes 

almak için ayağa kalkmışlar. İncili Çavuş ayağını yıkarken, elçi “Ayağını ne yıkarsın, 

ayağında poh mu var” demiş. Meğer elçi de bu sırada yüzünü yıkamaktaymış. İncili 

Çavuş da “Ya sen yüzün yıkarsın, yüzünde poh mu var “ diyerek cevap vermiş. 

(M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)  

  **Latife 32:  

İncili Çavuş Acem’e gittiğinde, Şah İsmail’in fermanıyla bozuk yumurta ile yapılmış bir 

yemek ikram ederler. Sohbet sırasında İncili Çavuş, elinde olmadan bir zarta çeker. 

Ancak derhal makadına dönüp, “Eğer şah-ı âlişana elçiliğe sen gelmiş isen biz sükût 

edelim, sen şahım ile dilleş, eğer biz gelmiş isek sen biraz sükût eyle, biz konuşalım” 

demiş. (M.Sabri Koz, bkz. Letâif metni)  

**İncili Çavuş Acem Şahı’na vardıkta Şah İsmail sualden sonra “İslambol’da Farisi 

bilir kimse var mıdır” demiş. İncili de “İslambol’un köpekleri bile Farisi bilip söylerler” 

diye cevap vermiş. Şah da “Köpekler nasıl Farisi bilip söylerler” diye sorunca Çavuş da 

şöyle konuşmuş: “Ortalıkta bir laşe görüldüğü zaman köpeklerin büyükleri harrum, 

harrum deyü bağırır. Küçükleri çend, çend deyü sual ederler. Tekrar büyükleri heft, 

heft deyü cevap verir. İşte böyle Fârisi söylerler” deyü Şahı mat etmiş. (M.Sabri Koz, 

bkz. Letâif metni) 

Mehmet   ÖZÇELİK 

  

 

  

 

[1] http://www.kayseriliyim.com/kayseri/sahsiyetler.php?islem=19 

  

İNCİ   SÖZLER 

  

Divan-ı Kebir’den: 

Niyazî-i Mısrî hazretleri, 

Cemali zahir olsa tez celali yakalar anı  

Görürsün birgül açılsa yanında har olur peyda  
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Bu sırdandır ki bir kamil zuhür etse bu alemde  

Kimi ikrar eder anı, kimi inkar olur peyda 

**"Hallac-ı Mansur ve Bayezid-i Bistamî gibi bazı velîler ilahî aşk ile coştukları 

zamanlar, bazen öyle sözler söylerler ki, bu sözler şekil üzerinde kalan ve dinin 

hakikatına erişemeyen, dini taklidden tahkike götüremeyen bazı kişiler tarafından 

şeriata aykırı görülmüştür. Ve bu yüzden "Ben Hakk'ım" diyen Hallac-ı Mansur 

asıldığı gibi, kendinde Hakk'ı bulan Seyyid Nesîmî'nin de derisi yüzülmüştür. 

**Hz. Mevlana bir başka beytinde de şöyle buyuruyor: 

"Beni yokluktan var eden, beni yaratan her an beni söyletmededir. Sonunda beni 

söyleten kerem buyurdu, bütün söylediğim sözler 0 oldu." (Divan-ı Kebîr, IV/ 1809)  

**Hakk'tan sayılamayacak kadar lütuflar, ihsanlar;   

Senden ise sayılamayacak kadar çok hatalar, kusurlar.  (c. I, 3)  

** Benzim safran gibi sarardı. Boynum büküldü, çene düştü. Beden mezarında sıkıştım 

kaldım. Ey ruhu darlıktan kurtaran, rahata kavuşturan! Gel, beni benden, beni 

bedenden kurtar!  

**Düğünümüz dünyaya kutlu olsun!  (c.I, 31)  

**Gölge bazen nürun yanında olur, bazen de onda yok olur. (c.1,41)  

**" Molla Camî hazretlerinin Türkçe'ye manzum olarak tercüme edilen şu kıt'ası, 

anlaşılması anlatılması zor olan bu beyti açıklamaktadır:  

"Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin, 

 Canlarda ve tenlerde nihayet hep sen imişsin, . 

 Alemde nişan isteridim ben sana senden,  

Gördüm ki bu alemde nişan hep sen imişsin." 

** Zavallısın, boş yere neyi arıyorsun? Sanki sen eşeğe binmişsin de, şundan bundan; 

"Eşek nerede?" diye soruyorsun.  

** Seni görmediğimiz halde, nasıl oluyor da seni seviyoruz? (c.l, 115)  

**• "Şütür" kelimesinin Türkçe'de karşılığı "deve"dir. Onun arkasında koşup duran 

yavrusunun adı da ne olabilir? Ona da "deve yavrusu" derler.  

• Bizler de kaza ve kaderin oğullarıyız. Herkesin anası kaza ve kaderdirHepimiz 

çocuklar gibi kaza ve kaderin peşinde koşup duruyoruz.  

• Ondan süt emmekteyiz. Onun arkasında uçmadayız. 0 ister doğuya, isterse batıya 

koşsun, isterse göğe yükselsin; biz hep onun peşindeyiz, onunla beraberiz  



• Yolculuk davulu çalınıyor. Haydi, Hakk'ın inayetine, lütfuna güvenerek,O nun bizi 

koruyacağına emin olarak yola çıkalım.  

• Şehirde de, çölde de, o ay yüzlünün, o güzelin yol arkadaşıyız. Canlar, o ay yüzlü 

sevgiliye kul olsun, köle olsun.0 can padişahının ruhları çekip götürdüğü yolun sonunda, 

son konağında neler var neler? Şehir de orada, ev bark da orada. Cenab-ı Hakk'ın 

"Gel!",, ruhları çağırdığı yer de orada, dünyada sürgün edildiğimiz yer de orada  

.• Biz ona yöneldikten, orası bize kıble olduktan sonra yol kısalır, çöl kaybolur her 

tarafımız yeşilliklerle, selvilerle, bağlarla, bahçelerle dolar.  

• Yolumuzu kesmek isteyen dağ bile saygı ile eğilir, yerlere serilir, bize yol verir. "Ey 

hakîkat madenine, aşk diyarına doğru yol alanlar, merhaba! Hoş geldiniz!" der.  

• Yolumuzun kılavuzu, öncüsü o olunca, yol üstündeki taşlar, ayaklarımız incinmesin 

diye ipek gibi yumuşak bir hale gelir.  

• Bedenin hakîkat yolunda topal oluşundan, gönlün de hızlı gidişindendir ki, Allah sırrı 

bedenden zuhür etmez de, onun vefası, mürüvveti hep gönülden belirir.  

• 0 beden nerededir ki, can ile aynı renge bulanmıştır? Can padişahına su kesilmiştir, 

toprak olmuştur, balçık olmuştur da cana gönlünde yer vermiştir.  

• Canlar bile böyle bir bedeni görünce şaşırıp kalırlar da; "Şu kara toprağa bak!" 

derler. "Bizi bile geçti. Padişah oldu, veli kesildi ve herkes kendine uydu.  

• Biz bu balçıktan yaratılmış varlıktan bunu hiç ummuyorduk, kusurlarını görüp onu 

çekiştirip duruyorduk. Ey onda bunda kusur arayan kişi. Hiçbir insanı hor görme, 

hangi millette, hangi dinde olursa olsun, insanda, onun bir emaneti vardır. însan onun 

aynasıdır.  

• Susuz topraklar, bizim yüzümüzden yeşersin. Çimenler bizim yüzümüzden bitsin  biz 

su gibi gülün içinde, reyhanın içinde gizlenerek yola düştük, akıp gidiyoruz.  

• Toprak elsiz ayaksızdır Çok ıstırap çekmiştir. Ayak altında çiğnenmektedir bütün 

bunlara karşılık hiç şikayet etmez; susar oturur. Susuzluktan ciğeri kavrulduğu içindir 

ki, çaylar, dereler, ırmaklar ona acırlar da, hıç durmadan koşa koşa akar giderler.  

•Bostanlar bitkileri, çiçekleri bağırlarına basmışlardır. Onlara dadılık etmedeler,onlara 

durmadan su vermedeler, onların yavrularına, bitki çocuklarına şefkatle bakmadalar.  

• İşte bizi bu çekişler "can şehrinden" çekti, aldı, yüz binlerce menziller konaklara 

uğratarak bu alem-i fenaya, yani dünyaya getirdi.  

• Biz bu dünyada yaşamaya başladığımızdan beri yine can şehrinden gizli açık elçiler 

gelmede; "Gel, yakınlarına dön, yakınlarına ulaş!" diye bizi çağırmakta.  

• "Bu fanî dünyada yeni dostlar edindiniz, bizi bıraktınız, bizi unuttunuz. Bu dünya 

nimetleri ile oyalanıyorsunuz. Belki de durumunuzdan memnunsunuz Ama, biz sizsiz 

edemiyoruz. Halimiz hoş değil." diye elçiler can şehrinden böyle haberler getirmedeler.  



• Ey hoca! Senin bu dünyadaki mahzunluğun, kederin, sebebini bir türlü bulamadığın iç 

sıkıntıların, senden evvel giden, seni özleyen dostlarının akrabalarının ah 

edişlerindendir. Hiç düşünmüyor musun? Bu dünyada kime candan bağlandınsa, kimi 

dost edindinse seni bırakıp gitti.  

• Üzülme, sus; şikayet de etme! Onların himmetleri, sevgileri seninledir, Senin 

belalardan, felaketlerden kurtulman da onların himmetlerinden, onların 

tesirlerindendir 

***Küllî nefisten cüz'î nefsimiz ayrıldı. "înin" emriyle ötelerden, yücelerde yeryüzüne 

indirildi, sürüldü.  

"Cenab-ı Hakk, Hz. Adem ile Havva validemize cennetten çıkıp yeryüzüne inmeleri 

münasebeti ile "İnin" diye hitap etmişti. (Bakara Suresi, 2/36)   

• Cennetten kovulan insan, bedenden kopan kesik bir ele döndü. îşinden gücünden oldu. 

Küçük bir et parçası gibi kediye lokma haline geldi. Bu, insan için ne felakettir? Ne 

aşağıdır? Cenneti kaybetmek ne büyük talihsizliktir  

• Hz. Adem cennette iken öyle güçlüydü ki, onun elinde bütün aslanların pençeleri 

kırılmıştı. Dünyaya sürülünce, bedenden kopmuş bir el haline geldi, Kaza ve kader onu 

kedilerin pençelerine düşürdü. Şimdi, kediler o et parçasını o tarafa bu tarafa çekip 

duruyorlar.  

• Fakat Allah darda kalanlara, belalara uğrayanlara acıyanların en çok acıyanıdır. Bu 

sebepledir ki, ayrılık belasına uğramış, bedenden kopmuş elin bir damarı oynuyorsa, o, 

tekrar kavuşma ve buluşma ümidiyle oynar. Çünkü, netice binlerce kesik el, tekrar 

kavuşma ve buluşma saadetine ermişlerdir.  

• Birbirinden ayrı düşmüş parçaları hoş bir şekilde birleştirmek, o padişahlar padişahı 

için zor değildir. Bu nasıl olur deme, bu işe şaşma! Çünkü, baksana,parça parça 

dumanlar onun eli ile birleşmiş, gökyüzü haline gelmiştir.  

**Zindanda Yüsuf gibi bir arkadaş bulan kişi zindandan çıkmak ister mi? (c.1, 164)  

• Bedenim, beni ötelerden, ruh aleminden alıp kendi zindanına çekince, Hakk kapısına 

yakın olanlardan ayrıldım, yapayalnız, garip olarak kaldım.  

• Beden zindanında ay yüzlü birisi bana yakınlık gösterdi. Benimle dost oldu fakat o, 

güzelliği ile beni büyüledi. Aklıma, fikrime binlerce sevda saldı.  

• Herkes hapisten, beladan kurtuluş yolunu arar, ben aramam. Neden dışarıya çıkayım? 

Benim dışarıda ne işim var? Sevgilinin hayali burada, ben zindanda sevgili ile 

beraberim.  

• Zindan köşesinden başka yerde, onunla yalnız kalamam. Balın gönlü ateşten başka bir 

şeyle, mumdan ayrılamaz, saf bir hale gelemez. 

 

. Dostu Yüsuf gibi güzel olan kişi, zindandan kaçar mı? Zindanda durup dururken 



Allah'ın lütfu ile bağ, bahçe sahibi olan bir de Yüsuf bulan kişi hiç zindandan çıkmak 

ister mi?  

**"Hz. İsa'nın bir küpü varmış. oraya atılan kumaslar çeşitli renklerde de olsa tek renk 

olarak çıkarmış. Bu "Allah boyası"dır. Allah'ın takdirine uymayı ifade eder. Bu beytte  

Bakara suresinin138 çi ayetine işaret edilmektedir"  

**"Yunus Emre hazretleri:  

"Cennet cennet dedikleri birkaç evle birkaç huri îsteyene ver anları bana seni gerek 

seni!"diye buyurrnuştu. Alman mütefekkiri Pichte (1762-1819) de: "Bu dünyada ve 

öteki dünyada "hedefleri, istekleri zevk olan insanlar çok bayağı insanlardır." diye 

yazmıştır.  

**Ben aşık olmak istiyorum ancak sarhoş olup aklı başından gitmiş biri olarak 

değilde,aklı başında biri olarak.uyanık aşık uyumayan gören hisseden farkında olan 

aşık.gözü kapalı değil,gören gözü açık aşık..aşk pilavını gözü açık olarak kaşıklayan 

aşık.. 

Bir yandan aç bir yandan hayretini arttırmış olarak…bir kere nuş edip 

bayılmadan,sürekli içip ayık olarak,doymadan kanmadan nefsi kandırmadan aza 

kanmadan çoğa yanmadan sürekli …sürekli…  

**Aziz Hüdayi hazretleri:  

"Zuhüru perde olmuştur zuhüra  

 Gözü olan delil ister mi nura?" 

**Marifetname sahibi Erzurumlu îbrahim Hakkı hazretleri: "Musikî zahidin zühdünü, 

fasıkın fıskını artınr" buyurmaktadır. Yani müzik zahide manevî zevkleri verir, onu 

Hakk'a yaklaşır.. Zevkine düşkün insanı da içmeğe, şehevanî zevklere teşvik eder. Bu 

yüzdendir ki, eyhanelerde müzik olduğu gibi, eski tekkelerde de müsikî vardır.  

**İnsanın değeri ne ile ölçülür; bilir misin?  

Aradığı şeyle! însan neyi ararsa ona layıktır.  

*Kendi cinsinden olmayanla düşüp kalkan münafık sayılır! 

  

*Ölümsüzlük suyunu içen ölmezken,o ki bir sudur.Marifet,muhabbet,resulüne bağlılık 

suyunu içen hiç yok olur mu? 

  

*Ebul beşer hz.adem,bütün varlıkların varlık tohumu onda saklı idi..ondan zürriyetine 

intikal etti. 

*Gülün aslı, zevalsiz gül fidanı Mustafa(s.a.v.)'in terinden bitti, yetişti, lütfundan 

meydana geldi. 0 büyük varlığın yüzünden hilal halinde iken, bedir haline geldi.  



*"Bazılarının mevzu saydıkları bir hadîse işaret var. Hadîs şöyle:  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: "Miraç gecesinde gökyüzüne çıktığım 

zaman terlemiştim. Ter damlalarım yeryüzüne düşünce, topraktan gül fıdanları bitti, 

yetişti. Kim benim kokumu koklamak isterse, kokumu almak isterse gülleri koklasın."  

*• Mana evinde hepimiz sütle şeker gibi birbirimize karışmışız, birleşmişiz. Burada ise 

hepimiz birbirimize düşmanız, birbirimizle kavgalıyız. Dünya nimetleri için birbirimizle 

insafsızca çekişir dururuz.  

*• Bir şeyden çok uzakta olan, o şeyi görmez. Bizse ona çok yakın olduğumuzdan 

ötürüdür ki onu göremiyoruz.  

*"Kaf Süresi, 50/16. ayetinin meali şöyle: "Biz ona şah damarından daha yakınız." 

*• Akıl der ki: "Ben onu dil dökerek, meth ü sena ederek kandırırım." Aşk der ki: "Sen 

sus, ben onu uğrunda can vererek aldatırım."  

*• Can ise gönüle der ki: "Yürü git, beni de gülünç bir hale sokma, etrafındakileri de 

kendine güldürme! Ben onda bulunmayan, onun ihtiyacı olan şeyle onu kandırırım."  

*• Ben bir marangozum: Yontup yaptığım merdiveni yedinci kat göğe dayadım da 

göklerin damına, yücelere çıktım, ötelere yükseldim.  

*• Adama baktığın zaman onun hakîkatini gör! Onu, îblis gibi, su ve toprak görme, 

toprağın ötesindeki yüz binlerce gül bahçesini gör!  

*• Sakın yanılma, bir kere daha balçığa girersem değişmem, neysem oyum. Çünkü ben 

yüzümü örttüğüm beden örtüsüne büründüğüm için utanmadayım 

*• İblis Adem'in hakîkatini göremedi. Örtüsünü gördü de ondan yüz çevirdi. Hz. Adem 

ona; "Sen Hakk dergahından sürülmüşsün, kovulmuşsun, biz sürülmedik, 

kovulmadık." diye seslendi.  

*• İblis secde etmedi ama meleklerin hepsi secde ettiler de; "Gönlümüz örtü altında bir 

güzele düştü.  

*• Örtü altında öyle bir güzel var ki; güzelliği aklımızdan  başımızdan aldı da o güzelliğe 

karşı secdeye kapandık." dediler.  

*• Boğazıma kadar tövbe etmek suçuna gömülmüşüm. Tövbeden o kadar canım yandı 

ki, eskiden ettiğim tövbelerden de şimdi tövbe ettim.  

" Tövbe etmekten tövbe etmek ne demektir? Ariflere göre bir insanın: "Ben bu işi bir 

daha yapmayacağım." diye tövbe etmesi, o kişinin kendinde bir güç, bir varlık 

hissetmesi anla-mına gelir. Ey zavallı insan! Sen kimsin ki: "Ben bunu bir daha 

yapmayacağım." diyor-sun. Her şey Hakk'tan geldiğine göre, senin bir yapma gücün 

var mıdır? Tövbe etmekten tövbe etmek hali, bize ait değildir. Kamil insanlara aittir. 

Arifler, kamil insanlar, Hakk'ta fanî olduklan için, bıitiin isteklerinden, bütiin 

iradelerinden kurtulmuşlardır. Tamamıyla Hakk'a teslim olmuşlardır. Bizim gibi 



insanların yaptığı hatalardan tövbe etmesi, o suçu bir daha işlememek için ahitte 

bulunması ve Hakk'ın verdiği cüz'î iradeyi kullanması şart-tır. tnsanın işlediği 

giitidhlardan tövbe etmesi, Kur'an-ı Kerîm'in bir çok yerlerinde emre-dilmektedir. 

Peygamber Efendimizin bir çok hadîslerinde tövbe üzerinde durulmaktadır. Bu konu 

hassas bir konudur. Yanlış anlaşılmamalıdır. Peygamberler ve onlann varisleri olan 

gerçek veliler niçin geldiler? Hepsi de cüz'î iradelerimizi kullanarak imana gelmemizi, 

günahlardan arınmamızı emretmiyorlar mı?"  

*• Sen vahdet denizinden ayrı düşmüş bir damla gibisin. Sen aslına nasıl ulaşacaksın? 

îşte oruç, sel gibi, yağmur gibi seni alır, denize ulaştırır.  

*• "Kul e'uzü"leri, "Kul hüvallah"! neden birbirimizi sevmek için okumuyoruz?  

*• Cercis gibi onun aşkı ile yüz kere şehit olur, yahut îshak gibi onun hançeri ile kesilir.   

Bir peygamber olan Cercis yetmiş kere şehit edildi. Her öldürülüşte Allah onu diriltti. 

İsmail'in (a.s.) değil de İbrahim(a.s.)'ın oğlu îshak'ı Allah'a kurban etmek istediğini 

yazanlar da var.   

*• "Ey balçığa bulanmış, kirlenmiş insan; şu tozdan, topraktan yıkan, temizlen!" diye ta 

yücelerden peygamberler eliyle lütuf ve merhamet suyu akıtılmıştır.  

*• Sevgili ile aşık neye benzerler? Ezelde tanınan şaşılacak bir tanıdık ile ondan ayrı 

düşmüş bir gafil kişinin buluşmalarıdır. Helalayanla helalananın (=Yaratan ile 

yaratılanın) buluşmaları, zaten çok şaşılacak bir buluşmadır.  

*Beden, dün balçıktan meydana gelmiş bir gölge varlık, ben ezelden gelmiş bir 

ölümsüzüm. 

  

*Şirazlı merhum Hafız, gönül kırmanın büyük günah olduğunu anlatmak için;  

"Kimsenin kalbini kırma da, ne yaparsan yap, bizim şeriatımızda bundan başka günah 

yoktur." dediği zaman, "Kalp kırma da ne günah işlersen işle!" manası 

çıkarılmamalıdır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın merhametini anlatmak için şairler bazı 

beyitler söylemişlerdir:  "Ne kadar mücrim isem kesmem ümit kereminden ki, O'dur 

bahr-ı muhit." (Ne kadar suçlu olursam olayım. Kereminden ümidi kesmem. Çünkü 

keremin okyanus gibidir.)   

                                              "Ger günahım güh-ı Kaf olsa ne gamdır ya Halîl?  

                                               Rahmetin bahrına nisbet, 'innehu şey'ün kalîl.'"   

(Benim günahım Kaf dağı gibi çok olsa, senin merhamet denizine göre o çok az bir 

şeydir.)  

*• Niçin ah ettiğimi, ah derdimi anlatacak bir mahrem, samîmi, çok yakın bir dost 

bulamıyorum? Ben de Hz. Ali gibi kuyuya ah ediyorum. 64  



  64 Bir rivayete göre Peygamberimiz Hz. Ali'ye bazı sırlar söylemiş. Hz. Ali 

dayanamamış bu sırları bir kuyuya söylemiş. 0 kuyunun ağzında bulunan bir kamış bu 

sırları duymuş. Onu kesip ney yaptıkları zaman o gizli sırları feryad ederek etrafa 

yaymış. Bu beyitlerde Hz. Mevlana bu halk hikayesine işaret buyurmaktadır.  

• Kuyu, benim ahımdan coşar da, ağzında kamış biter. 0 kamış da ney olur feryada 

başlar. Benim gönül sırlarımı etrafa yayar.  

• Ey ney! Feryad etme, sus! Çünkü biz sana mahrem değiliz. Bu yüzdendir ki, kamıştaki 

şeker, bizden özür dilemede, kamıştan da özür dilemede 

*Mevlana aşığı, Pakistanlı İkbal merhum bir beytinde şöyle demiş:  

  "Hakk'ı inkar eden, hocanın nazarında kafirdir. Kendini inkar eden bana göre kafirin  

kafiridir."  

*Yahya b. Muaz hazretleri de; "Ben tövbeden sonra işlenen bir günahı, tövbeden evvel 

işlenmiş yetmiş günahtan daha çirkin görürüm." diye buyurmuşlardır.  

  

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

27-04-2006 

                                                

 

 

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) 

İNANIYOR MUSUN? 

 Adamin biri her zaman yaptigi gibi sac ve sakal trasi olmak  

>için 

berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete basladilar. 

Degisik konular üzerinde konustular. Birden Allah ile ilgili konu 

acildi... 

Berber: " Bak ben senin söyledigin gibi Allah'in varligina inanmiyorum." 

Adam: " Peki neden böyle diyorsun?" 

Berber: " Bunu açiklamak çok kolay. Bunu görmek için disariya çikmalisin.  

Lütfen bana söyler misin, eger Allah var olsaydi,bu kadar çok sorunlu,  

sıkıntılı, hasta insan olur muydu, terkedilmis çocuklar olur muydu? Allah  

olsaydi, kimse aci çektirmez, 

birbirini üzmezdi. Allah olsaydi, bunlarin olmasina izin verecegini  

sanmiyorum..." 

Adam bir an durdu ve düsündü, ama gereksiz bir tartismayagirmek istemedigi  

için cevap vermedi. Berber isini bitirdikten sonra adam disariya çikti. Tam  

o anda caddede 

uzun saçli ve sakalli bir adam gördü. Adam bu kadar daginik göründügüne göre 

belli ki tras olmayali uzun süre geçmisti. Adam berberin dükkanina geri  

döndü. 

Adam: " Biliyor musun ne var, bence berber diye birsey yok" 

Berber: " Bu nasil olabilir ki? Ben buradayim ve bir berberim." 

Adam: " Hayir, yok. 

çünkü olsaydi, caddede yürüyen uzun saçli ve sakalli adamlar olmazdi." 

Berber: " Himmm... Berber diye birsey var ama o insanlar bana gelmiyorsa,  

ben ne yapabilirim ki?" 

Adam: " Kesinlikle dogru! Püf noktasi bu! Allah var, ve insanlar ona  

gitmiyorsa, 



bu gitmeyenlerin tercihi. Iste dünyada bu kadar çok aci ve keder olmasinin  

nedeni!" 

 

rabiadamar sau-2003 

  

VEFASIZLIK-İNSANLIK-MERHAMET ÖLMESİN DİYE… 

 

Hz. Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler. Derler ki :    -"Ey 

halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa    lütfen yerine 

getirin."    Bu söz üzerine Hz. Ömer suçlanan gence dönerek :    - Söyledikleri doğru mu 

diye sorar, Suçlanan genç der ki :    -Evet doğru.    Bu söz üzerine Hz Ömer; -Anlat 

bakalım nasıl oldu   diye sorar:    Bunun üzerine genç anlatmaya başlar, der ki : -"Ben 

bulunduğum kasabada hali vakti yerinde olan bir insanim. Ailemle beraber gezmeye 

çıktık, kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Afedersiniz hayvanlarımın 

arasında bir güzel atim var ki dönen bir defa daha bakıyor, hayvana ne yaptıysam bu 

arkadaşların bahçesinden meyva koparmasına engel olamadım, arkadaşların babası 

içerden hışımla çıktı, Atıma bir taş, attı. Atım oracıkta öldü. Nefsime bu durum ağır 

geldi, ben de  bir taş attım, babası öldü. Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni 

yakaladı,  durum bundan ibaret" dedi.    Bu söz üzerine Hz Ömer:    -"Söyleyecek bir 

şey yok, bu suçun cezası idam. Madem suçunu da kabul ettin"  dedi.    Bu sözden sonra 

delikanlı söz alarak    -"Efendim bir özrüm var" diyerek konuşmaya başladı    - "Ben 

memleketinde zengin bir insanim, babam rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. 

Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı 

infaz ederseniz yetimin hakkini zayi ettiğiniz için Allah (cc) indinde sorumlu olursunuz, 

bana üç gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime teslim eder gelirim, bu üç gün içinde 

yerime birini bulurum" der.    Hz. Ömer dayanamaz der ki :    -"Bu topluluğa yabancı 

birisin, senin yerine kim kalır ki?"    Sözün burasında genç adam ortama bir göz atar, 

der ki:    - "Bu zat benim yerime kalır." O zat Hz. Peygamber Efendimizin (sav) en iyi  

arkadaşlarından daha yaşarken cennetle müjdelenen Amr Ibni As' dan başkası  

değildir.  Hz. Ömer Amr'a dönerek,    - "Ey Amr, delikanlıyı duydun" der.    O yüce 

şahabı    -"Evet, ben kefilim" der ve genç adam serbest bırakılır.    Üçüncü günün 

sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri 

Hz. Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceği, dolayısıyla Amr Ibni As'a verilecek idam yerine 

maktulün diyetini vermeyi teklif ederler, fakat gençler razı olmaz ve "babamızın kanı 

yerde kalsın istemiyoruz" derler.    Hz. Ömer kendinden beklenen cevabi verir der ki :    

"Bu kefil babam olsa fark etmez cezayı infaz ederim."    Hz Amr Ibni As ise tam bir 

teslimiyet içerisinde der ki :    -"Biz de sözümün arkasındayız."    Bu arada kalabalıkta 

bir dalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür. Hz. Ömer gence dönerek 

derki evladım gelmeme gibi önemli bir nedenin vardı neden geldin?" Genç vakurla 

başını kaldırır ve (günümüz insani için pek de önemli olmayan)    "AHDE 

VEFASIZLIK ETTI" demeyesiniz diye geldim der.    Hz. Ömer başını bu defa çevirir ve 



Amr Ibni As'a der ki :    -"Ey Amr, sen bu delikanlıyı tanımıyorsun nasıl oldu onun 

yerine kefil oldun".    Amr Ibni As Allah kendisinden ebediyyen razı olsun, vakurla 

kanımızı donduracak bir cevap verir, -"Bu kadar insanin içerisinden beni seçti. 

"INSANLIK ÖLDÜ "dedirtmemek için kabul ettim" der.    Sıra gençlere gelir, derler ki 

:    -"Biz bu davadan vazgeçiyoruz."    Bu sözün üzerine Hz Ömer :    -"Ne oldu, biraz 

evvel "babamızın kani yerde kalmasın" diyordunuz ne oldu   da vaz geçiyorsunuz?" 

der.    Gençlerin cevabi da dehşetlidir :    -"MERHAMETLI INSAN KALMADI" 

DEMEYESINIZ DIYE...   BEN DE SİZE BU MAİLİ YOLLUYORUM.    "GÜZEL 

MAİL PAYLAŞAN KALMADI" DEMESİNLER  DİYE. Mustafa Özipek Ankara '91 

Ben de bunu sitemde yayınlıyorum.Vefasızlık-İnsanlık ve Merhamet ölmesin diye…. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

www.tesbitler.com 

ODUNCU VE ŞEYTAN 

  

Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah’a karşı kulluk vazifesini yapar, 

kimsenin ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir 

köy daha vardı.  Onlar orada dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan 

medet umuyorlardı. Oduncu bir gün, “ Şunların taptıkları ağacı kesip, odun edeyim, 

pazarda satar ekmek parası kazanırım; hem de bir kavmi Allah’a isyandan kurtarmış 

olurum.” Diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verir. 

  

Dağa doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini 

sordu.  

  

Oduncu;  

  

      Halkın taptığı ve Allah’a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum, dedi. 

  

Adam , oduncuya;  

  

      Ben Şeytan’ım... O ağacı kesmene müsaade etmiyorum, deyince! 

  

Oduncu öldürmek için hücum ederek Şeytan’ı yere yatırdı ve üzerine oturup, hançeri 

boğazına dayadı. 

  

Şeytan zahide; 

  

      Ey zahid, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. 

Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim. Sen de 

ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, sana ne! Sen altınını al bak keyfine! 



Dedi. 

  

Adam Şeytan’ı bırakmıştı. Şeytan adama, akşam yatıp sabahleyin yastığının altına 

bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. 

  

Adam ağacı kesmekten vazgeçip, evine dönmüştü. Akşam yatıp,  sabahleyin yastığının 

altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştu. İkinci gün oldu. Fakat bu sefer Şeytan 

altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda 

yine Şeytan’la karşılaştı. Adam Şeytan’a kızmıştı, görünce; 

  

      Seni sahtekar seni! Kandırdın değil mi beni? Diyerek üzerine hücum etti. 

  

Fakat ilkinin aksine, bu sefer Şeytan adamı tuttuğu gibi altına alıverdi. Adam şaşırmıştı. 

Bu nasıl hâl der gibi Şeytan’ın yüzüne bakıyordu. Şeytan; 

  

      Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim! Dün sen Allah 

rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyada ki bütün şeytanlar bir 

araya gelsek, yine yenemezdik... Lakin şimdi, Allah rızası için değil de, sana altını 

vermediğim için kızdığından gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve senin 

ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim... 

Avustralya'daki kurbağa 

  Bir dişi hayvanın yavrularını yuttuğunu duysanız, herhalde onun ne kadar vahşi 

olduğunu düşünürsünüz. 

 

   Halbuki Avustralya'da yasayan bir tur kurbağa, yavrularını vahşiliğinden değil, 

merhametinden yutmaktadır. 

 

   "Rheobatrachus silus" adi verilen kurbağanın yumurtadan çıkmak üzere olan 

yavrularını yutma sebebi, onların emniyetli bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır. 

Acaba anne kurbağanın midesine inen yavrular, mide tarafından hazmedilmeyecek mi? 

   Elbette hayır. 

 

   Çünkü bütün kainatta görülen İlahi rahmet, bu yavruları da ihmal etmeyecektir. Yeni 

doğan aciz yavrulara anında sut yetiştirerek merhametini gösteren Zat, mideye inen 

yavruların hazmedilmemesi için de, kurbağanın midesindeki sindirim faaliyetini 

durdurur. Dişi kurbağanın daha önce midesine doldurduğu gıda maddeleri bağırsağa 

iletilir ve midenin şekli ile yapısı tamamen değişerek, yavrular için sıcak ve emniyetli bir 

beşik suretine girer. 

 

   Oburluğu ile tanınan bu kurbağanın iştahı, aynı rahmet sahibi tarafından sonra 

tamamen kesilecek ve kuluçka devresi tamamlanıncaya kadar hayvan tam 2 ay aç 

kalacaktır. Kuluçkanın ileri safhasında mide büyüyerek akciğere dayanır. Ve onun 

faaliyetinin durmasına sebep olur. 

http://www.nurforum.org/forum/index.php?topic=20918.msg125563#msg125563


 

   Ancak İlahi Rahmet burada da imdada yetişir ve akciğerleri devreden çıkan kurbağa, 

derisi vasıtasıyla nefes almaya baslar. 

 

   Yumurtadan çıkan kurbağalar daha sonra yemek borusundan tırmanır ve anne 

kurbağanın ağzından aşağı atlayarak, gün ışığına çıkarlar. 

 

   Mide yavruların tamamen çıkmasından 8 gün sonra normal haline gelir ve vazifesini 

yerine getiren kurbağa, yiyip içmeye baslar. 

 

   Avustralya’nın Adelade Üniversitesi’nden Zoolog Michael J. Tyler ile yardımcısı 

David Carter tarafından ortaya çıkarılan bu esrarengiz hadise, fizyoloji olarak bilinen 

ilim dalını alt-üst etmiştir. 

 

   İlim adamları ülserin tedavisinde yeni bir ümit olarak gördükleri bu olağanüstü olayın 

nasıl gerçekleştiğini ve midedeki faaliyetin nasıl durdurulduğunu aramakla meşguller… 

 

Bâyezîd-i Bistâmî kirk bes kere hacca gitmisti. Bir gün Arafat Tepesinde oturuyordu. 

Nefsi ona;  

 

"Bâyezîd! Senin bir benzerin var midir? Kirk bes defâ haccettin ve binlerce defâ 

hatmetme bahtiyarligina eristin." diye fisildadi.  

 

Bu ses onu üzdü. Derhâl toparlandi ve oradaki mahserî kalabaliga;  

 

"Kim benim kirk bes defâ yapmis oldugum hacci bir ekmege satin alir?" diye sordu.  

 

Bir adam basini kaldirip; "Ben alirim." dedi ve ekmegi uzatti.  

 

Bâyezîd-i Bistâmî aldigi ekmegi orada bulunan bir köpegin önüne atti. Sonra isini 

bitirip, yol hazirligi yaparak, Rum diyârina dogru yola çikti. Günlerce gittikten sonra 

bir râhip ile karsilasti. Râhib, Bâyezîd-i Bistâmî'nin elini tutup, evine misâfir götürdü. 

Evinde ona bir oda verdi. Bâyezîd-i Bistâmî kendisine ayrilan bu odada ibâdete basladi 

ve kalbini Allahü teâlâya çevirdi. Râhip her gün onun yiyecegini sabah aksam getirip 

önüne koyardi. Bu hal bir ay devâm etti. Bâyezîd-i Bistâmî daha sonra nefsine dönerek;  

 

"Ey nefis! Seni kirmak istiyorum, fakat Sen o kadar kötüsün ki kirilmiyorsun." dedigi 

sirada râhip içeri girdi ve;  

 

"Ismin nedir?" diye sordu.  

 

O da; "Bâyezîd!" cevâbini verdi.  

 



Râhip; "Ne güzel adamsin. Keske Mesîh'in kulu olmus olsaydin!" deyince, bu sözler 

Bâyezîd-i Bistâmî'ye agir geldi ve evi terketmek isterken râhip;  

 

"Bizim burada kirk günü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramimiz var, 

onu görmeni çok arzu ediyorum. Ayni zamanda çok degerli bir vâizimiz, sâdece bu 

günlerde bir defâ konusur. Onu dinlemeni istiyorum." deyince, bu teklifi kabûl ederek, 

kirk gün kalmaya râzi oldu.  

 

Kirkinci gün geldiginde râhib odaya girerek;  

 

"Buyurun disari çikalim, bayram günümüz geldi." dedi.  

 

Bâyezîd-i Bistâmî disari çikmak için hazirlandi.  

 

Fakat râhib ona; "Siz bu kiyâfetle nasil bin kadar râhibin arasina gireceksiniz? Bu 

yüzden üzerindeki elbiseyi çikarip, su râhip elbiselerini giy ve boynuna Incil'i as!" dedi.  

 

Bu teklif ona çok agir gelmesine ragmen, bunda da bir hikmet vardir diyerek râhibin 

getirdigi giysileri giydi. Râhiplerin arasina katildi. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. 

Biraz ilerledikten sonra râhiplerin en büyügü geldi. Fakat konusmuyordu. Niçin 

konusmadigi soruldugunda;  

 

"Nasil konusabilirim, aranizda bir Muhammedî var!" diye cevap verdi.  

 

Halk ve râhipler galeyâna gelerek; "Onu göster parçalayalim." diye bagristilar.  

 

Basrâhip; "Hayir, yemin ederim ki söylemem, ancak ona dokunmayacaginiza söz 

verirseniz, onu size tanitabilirim." dedi.  

 

Bunun üzerine râhipler ve halk, Muhammedî olan zâta dokunmayacaklarina dâir yemin 

ettiler.  

 

Basrâhip; "Allah için ey Muhammedî! Ayaga kalk ve kendini göster." diye seslenince,  

 

Bâyezîd-i Bistâmî ayaga kalkti.  

 

Bas râhip; "Adin ne?" diye sordu.  

 

"Bâyezîd!" cevâbini verdi.  

 

"Tahsil gördün mü?" diye sorunca;  

 

"Rabbim ögrettigi kadar bir seyler biliyorum." dedi.  

 



Bunun üzerine râhip; "O hâlde bana su hususlari cevaplandir:  

 

Ikincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, besincisi 

olmayan dördü, altincisi olmayan besi, yedincisi olmayan altiyi, sekizincisi olmayan 

yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan 

onu, on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle bunlar nelerdir?"  

 

Bâyezîd-i Bistâmî bas râhibe; "Beni iyi dinle!  

 

Ikincisi olmayan bir, esi-ortagi, dengi ve benzeri olmayan Allahü teâlâdir.  

 

Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür.  

 

Dördüncüsü olmayan üç, üç talâktir (bosamadir).  

 

Besincisi olmayan dört; Tevrat, Zebûr, Incîl ve Kur'ân-i kerîmdir.  

 

Altincisi olmayan bes, bes vakit namazdir.  

 

Yedincisi olmayan alti göklerin ve yerin yaratildigi alti gündür.  

 

Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür.  

 

Dokuzuncusu olmayan sekiz, kiyâmet günü Ars'i tasiyacak sekiz melektir.  

 

Onuncusu olmayan dokuz, kadinin dokuz ay hâmilelik müddetidir.  

 

On birincisi olmayan on, Mûsâ aleyhisselâmin Suâyb peygambere on yil çobanlik 

etmesidir.  

 

On ikincisi olmayan on bir, Yûsuf peygamberin on bir kardesidir.  

 

On üçüncüsü olmayan on iki, on iki aydir." dedi.  

 

Râhip tebessüm ederek; "Dogru söyledin. Simdi de bana, havadan ne yaratildi, havada 

ne muhâfaza olundu ve kim hava ile helâk edildi? bunlardan haber ver." dedi.  

 

Bâyezîd-i Bistâmî;  

 

"Îsâ peygamber havadan yaratildi, havada muhâfaza edildi. Âd kavmi hava ile helâk 

edildi." diye cevap verdi.  

 

Râhip; "Dogru söyledin. Agaçtan kim yaratildi, agaçta kim korundu ve agaç ile kim 

helak oldu?" diye sorunca;  



 

"Mûsâ aleyhisselâmin asâsi agaçtan yaratildi, Nûh aleyhisselâm agaç içinde (gemide) 

korundu, Zekeriyyâ aleyhisselâm ise agaç içinde testere ile biçilip helâk edildi." cevâbini 

verdi.  

 

Râhip tekrar; "Dogru söyledin. Kim atesten yaratildi, kim atesten korundu ve kim ates 

ile helâk oldu?" diye sordu.  

 

O da;  

 

"Iblîs atesten yaratildi. Ibrâhim aleyhisselâm atesten korundu. Ebû Cehil ates ile helâk 

oldu." dedi.  

 

Râhip tekrâr; "Tastan kim yaratildi, tas içinde kim korundu ve tas ile kim helâk oldu?" 

dedi.  

 

Bâyezîd-i Bistâmî;  

 

"Sâlih peygamberin devesi tastan yaratildi. Eshâb-i Kehf tas içinde korundu ve Ebrehe 

ve ordusu tas ile helâk edildi." cevâbini verdi.  

 

Râhip; "Dogru söyledin. Âlimler, Cennet'te dört nehir vardir, biri baldan, biri sütten, 

biri sudan, biri de saraptandir. Ayri ayri olan bu dört nehir ayni kaynaktan akiyormus, 

diyorlar. Bunun dünyâda bir örnegi var midir?" diye sordu.  

 

"Evet vardir. Insanin basindan dört nehir akar. Kulak yagi acidir. Göz yagi tuzludur. 

Burun suyu ayri bir tad tasir. Agizdan gelen su tatlidir." cevâbini verdi.  

 

Râhip yine; "Dogru söyledin. Cennet ehli yer içer fakat abdest bozmaz, su dökmez. 

Bunun dünyâda bir benzeri var midir?" diye sorunca;  

 

"Evet vardir. Ana rahmindeki cenin yer içer fakat diskisi yoktur." cevâbini verdi.  

 

Râhip; "Dogru söyledin. Cennet'te Tûbâ agaci vardir. Cennet'te hiç bir saray, hiç bir 

kösk yoktur ki, bu agacin dalina dokunmasin. Bunun dünyâda bir örnegi var midir?" 

diye sordu.  

 

"Evet vardir. Günes sabahleyin dogunca böyle degil midir?" cevâbini verdi.  

 

Râhip; "Dogru söyledin. Simdi sunlari cevaplandir: Bir agaç vardir, on iki dali 

bulunmakta, her dalinda otuz yaprak ve her yaprakta bes çiçek yer almakta, bunlardan 

ikisi günese, üçü karanliga bakmaktadir.  

 

Bu agaç nedir?" deyince:  



 

"Agaç bir yili temsil eder. On iki dali, on iki ay, her daldaki otuz yaprak, günleri, her 

yapraktaki bes çiçek de, bes vakit namazi temsil eder." cevâbini verdi.  

 

Son olarak râhip söyle sordu: "Bana su kimseden haber ver. Hacca gitmis, tavâf yapmis 

ve o makâmlarda bulunmustur. Fakat onun ne rûhu vardir ne de hac kendisine 

vâcibdir?"  

 

Bâyezîd-i Bistâmî;  

 

"Nûh peygamberin gemisidir." dedikten sonra, râhibe;  

 

"Ey râhip! Birçok sorular sordun. Biz onlari cevaplandirmaya çalistik. Müsâde 

ederseniz benim de sorularim var. Fakat ben bir sorudan baska sormayacagim.  

 

O da sudur:  

 

Cennet'in anahtari nerededir? Cennet kapilarinin üzerinde ne yazilidir?"  

 

Râhip sustu ve cevap vermekten kaçindi.  

 

Diger râhipler bu duruma bozuldular ve;  

 

"Ey büyügümüz maglup mu oluyorsun?" dediler.  

 

O da; "Hayir maglûb olmak istemiyorum." deyince;  

 

"Peki öyleyse niçin cevap vermiyorsun." dediklerinde;  

 

"Sâyet cevap verirsem benim cevabima katilir misiniz?" dedi.  

 

Bunun üzerine hepsi birden söz verdiler.  

 

Râhip; "Dinleyin, simdi cevap veriyorum. Cennet'in anahtari ve kapilarinin üzerinde 

yazili olan ibâre;  

 

Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullahdir." deyip müslüman oldu.  

 

Diger râhipler de hep bir agizdan Kelime-i sehâdeti getirip müslüman oldular.  

 

Bâyezîd-i Bistâmî de onlarin yaninda bir süre kalip Islâmiyeti ögretti. Böylece onun 

buraya gitmesinin hikmeti anlasildi. 

 



Bir Annenin Kızına Nasihatları 

Kızım. 

 

Akrabalarından, dost veya arkadaşlarından her kim olursa olsun, ona karşı kocanı 

övme. Sakın onu şikayet de etme. Aile içinde kalması gereken mahrem veya bildik şeyler 

de olsa anlatma. 

 

Derler ki, “Söyleme sırrını dostuna, dostunun da dostu vardır o da gider söyler 

dostuna.” Bir ağızdan çıkan söz, sır olmaktan çıkar. Sırrın ucunu ele veren arkasını 

getiremez. İlla biriyle paylaşman gerekiyorsa bir günlük tut. Mümkünse onlarında bu 

tür sana anlatacaklarına fırsat verme. Bu tür söylenen veya anlatılanlar fitneye, 

dedikodulara ve ailelerin yıkılmasına fırsat ve zemin hazırlar. Her ne kadar sıkılır veya 

daralsan dahi; anne ve babana bile anlatma. Çözemediklerini akıllı ve kendinden emin 

olduklarınla istişare ederek çözmeye çalış. 

 

Aile hayatının karşılıklı sevgi, saygı ve merhametle yürütülmesi temel ilkedir. Dinimiz 

aile reisliği vazifesini erkeğe vermiştir. Erkek ise; fizik gücüne, kuvvetine sahip, cesur ve 

mücadelecidir. Fizyolojik bakımdan daha zayıf olan kadınları kavvâm; gözetip 

kollayıcıdırlar. Ailenin dış düşmanlardan korunması, geçim ve ekonomik giderlerin 

temini öncelikli olarak erkeğe ait olduğundan mallarından bol bol harcamaktadırlar. 

Kadının; erkekte bulunmayan anneliğin verdiği yüce bir görev olan çocuğun doğumu ve 

bakımı ile öncelikli olarak; çocukların terbiye edilerek yetiştirilmesi, yuvada huzur ve 

sükûnun temininde duygusal gayret, aileye içten bağlılık gibi daha birçok üstünlükleri 

bulunmaktadır. 

 

Eşinin eve geleceği saati iyi belle. Mümkün mertebe onu kapıda karşılamaya çalış. 

Kapıda karşılaman onu; ziyadesiyle memnun edecektir. Adamı sakın kapıda bekletme. 

İçeri girere girmez elindeki eşyaları al. Velev ki; sıkıntı ve moralsiz olsan bile; yumuşak 

ve tatlı konuş. Söylemen gerekenleri kocana söyle. Anlayamadıklarını ve meselelerini 

konuşma yoluyla hallet. Konuşma mesellerin yüzde doksan dokuzunu çözer. 

Konuşurken onun konuşmalarını kesme. Bazı konularda farklı düşünüyor olabilirsiniz. 

Farklı bile düşünseniz uzlaşmayı tercih et. İçinden seni seviyorum demekle olmaz. 

Sevgini ona mutlaka o istediği için değil, kendi tarzınla ona hissettir. Zaman zaman 

onun penceresinden bakmayı dene. Sizin olmayan hayatlara dalıp hayatınızı karartma. 

Bakış tarzın en kötü gününde bile olumlu olsun. Göz yaşlarını asla silah olarak 

kullanama, bu kadının zayıflığını gösterir. Bilirsin ki, evlilikte dürüstlük esastır. Zaman 

zaman espri yap; iyi bir espri zor günlerinizi kolay atlatmanızı sağlar. İlişkinizi 

kuvvetlendirmek için elinden geleni en iyi şekilde yap. Evini temiz tut. Çocuklarının 

yeme içmeleri, sağlıklarıyla dersleriyle yekinen alakalan. 

 

Görevlerini bil ve yaptıklarından dolayı asla şikayet etme. Eşinin gelen eş dost ve 

akrabalarına güler yüz, tatlı dille hüsnü muamelelerde ve izzeti ikramlarda bulun. Eşin 

eve geldiğinde sakın üstün pis ve pas içinde yani çamaşır ve bulaşık kokusu olmasın. 



Evin içindeyken mümkün mertebe mutfakta ve banyoda, bulaşık, çamaşır gibi şeylerle 

oyalanma. Yapacaklarını ya onun gelmesinden önce yada mümkünü olanları tehir et. 

Daima yanında olmaya çalış. Hal ve hatırını sor. Onun anlattıklarını dinliyormuş gibi 

yapma. Onu canı gönülden dinle. Onun derdiyle dertlen, sevincine ortak ol. Sevdiklerini 

sev, değer verdiklerine değer ver. 

 

Eve getirdiklerini yerinde değerlendir, çöpe atma. Ondan izinsiz oraya buraya dağıtma. 

Neyi sevip, neyi sevmediğini bil. Bilmiyorsan uygun şekilde sorarak öğren. Sevdiklerini 

yap, sevmediklerinden kaçınmaya çalış. Canı neyi çekiyorsa, onları getirip ikram et. 

Bazen elma armut gibi meyveleri dilimleyip bizzat ağzına koy. Çocuklarının yanında 

onları ona şikayet etme. 

 

Özürlü olmadığın sürece yatarken de abdest al. Okuyacağın şeyleri biliyorsun, 

bilmediklerin varsa en kısa zamanda öğren. Okuyarak eksik olduğun yönlerini 

tamamla. Onun sıkıntılı günlerinde sözle, tatlıkla yardımcı ol. Böylesi anlarda zaruri 

olmayan isteklerini ertele. Yatağı yatacağı zamana doğru hazır et. Yatınca da lambayı 

hemen söndür. Eşinin yatakta beklemesi onu huzursuz eder. İkide bir hastayım deme. 

Halinden şikayetçi olma. Sürekli canlı ve dinamik ol. Sabahleyin mutlaka ondan önce 

kalk.. Namazdan sonra yatmayın. Onu da yatırma. Buna alışın. Özürlü bile olsan abdest 

al. Özürlü değilsen kuşluk namazını sakın ihmal etme. Her namazın arkında yaptığın 

dualarına mutlaka kocanı da ekle. 

 

Eşine kahvaltısını erken hazırla. Onun yemesi için sende iştahla ye. Ve yine tatlı sözlerle 

onu görevine yolla. Eşinin bütün istek ve arzularını ima etmesine gerek kalmadan yerine 

getir. Onu çok sevip saydığını söyle ve hem uygula. Her fırsatta süslenip öyle çık 

karşısına. Cuma, bayram, mübarek geceler ve evlilik yıl dönümlerinizde mutlaka özel 

bir hazırlık yap. Her şeyinle adamın gözünü de gönlünü de doldur. 

 

Hasan Kocamanoğlu  

 

BİR AYET OKUDU HAKKA YÜRÜDÜ 

  

  

Allah (c.c) dostlarından Ebu Bekir Verrak hz.nin küçük bir oğlu vardı.bir gün babası 

onun elinden tutup hocaya götürdü.Ey ilim bahçesinin servi,dedi.Yavruma kuran okut 

ve onu yetiştir… 

Nur çocuk hoca önünde diz çöktü ve derse koyuldu.Kısa zamanda kuranı kerimi 

örgendi …yine bir gün hocanın önünde Kuran okuyordu.Birden bir ayetle 

karşılaştı.Ayeti kelimeyi tek tek heceledi.Ne var ki yüreğine müthiş bir kurşun 

saplanıvermişti. 



Rabbimiz buyuruyor ki: 

“O halde,küfre varırsanız çocukları ak saçlılar haline çevirerek bir günün 

(kıyametin)azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız.”  

BU ayeti okur okumaz harika çocuğun yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi ve kendisini bir 

titreme aldı.Artık okumaya devam edemiyordu.Derhal evin yolunu tuttu ve kapıyı 

çaldı.babası içeriden seslendi:Kim o?  

-Benim ey baba çabuk aç…! 

Ebu Bekri hz.leri kapıya koşup açtı.Açtı ama gördüğü manzaradan da 

korktu.Çocuğunun yüzünde tek damla kan kalmamıştı ve küçük yavru titreyip 

duruyordu.Hemen kollarını açıp: 

-Ey benim için cennet mumu olan yavrum dedi sana ne oldu.Niçin benzini sararmış 

görüyorum? 

-Ey babam :Bugün kuranı kerimden bir ayet okudum.Manasını düşününce yüreğim 

eriyor sandım ve bu hale geldim. 

-Ey gözümün nuru oğlum!O hangi ayettir. 

Şu ayettir. “O halde,küfre varırsanız çocukları ak saçlılar haline çevirerek bir günün 

(kıyametin)azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız.”  

Ayeti celileyi tekrar etmek çocuğun canına yeni bir ateş düşürdü ve o masum yavru 

ayak da duracak takati kendinde bulamayıp yatağa düştü.Bu ayetin heybetinden hasta 

oldu ve kısa zamanda öldü.O harika çocuğu babası götürüp kabre koydu.Kabre konan 

sanki çocuk değildi,incilerden meydana gelmiş bir taştı.  

Ebu Bekir Verrak sık sık çocuğun kabrine gider,toprakları avuçlar,zari ağlar ve söyle 

derdi. 

 Ebu Bekir Verrak senin küçücük oğlun kurandan bir ayet 

okudu.Allah(cc)korkusundan can verdi.Sen kuranı kerimi hatmedip duruyorum ve 

ömür güneşin kabir kuyusunu agdı.hiç Allahtan onun gibi korkmazsın.Meğer senin 

gönlün ne katı bir gönülmüş vah sana… 

  

Hazırlayan: Abdullah UZEL  

 

BİR PROFESÖRÜN İLK NAMAZI 

 

 

Amerika'nın muhtelif üniversitelerinde görev yapan matematik Prof. Jefri Lang İslam'a 



giriş hikayesini yazmış olduğu 'Melekler soruncaya kadar' isimli eserinde derin felsefi 

düşüncelerle, ruhani duygular arasında ilk namazını şöyle dile getiriyor: 

 

"Müslüman olduğum gün cami imamı, bana namazın kılınışını açıklayan bir kitap 

verdi. Ancak Müslüman talebelerin buna endişelerini gördüm, bana: "Acele etme, rahat 

ol, zamanla yavaş yavaş yaparsın" dediler. Ben de kendi kendime, namaz bu kadar zor 

mu? Dedim ve talebeleri duymamazlıktan  

gelerek, hemen vaktinde beş vakit namaz kılmaya karar verdim. O gece, loş ve küçük 

odama çekilerek kitaptan abdest ve namaz hareketleri eksersizlerini yaptım, namazda 

okunacak bazı surelerin Arapça okunuşlarıyla İngilizce anlamlarını ezberlemeye 

çalıştım. Bu çalışmalar saatlerce devam etti. 

 

İlk namaz denemesi için kendime güven gelince yatsı namazını kılmaya karar verdim. 

Vakit gece yarısıydı, kitabı alıp banyoya girdim, kitabı açarak, mutfaktaki ilk yemek 

denemesi yapan aşçı gibi kitaptaki talimatları dikkat ve incelikle bir bir uyguladım.  

  

Abdest bitince odanın ortasında durup, kapı ve pencerelerin kilitli ve kapalı olmasından 

emin olduktan sonra kıble olarak bildiğim tarafa yöneldim, derin bir nefes aldım ve 

elimi kaldırarak alçak bir sesle Allahu Ekber dedim. Kimsenin  

beni işitmemesini ve görmemesini umuyordum, yavaş yavaş Fatiha suresi ile kısa bir 

sureyi Arapça olarak okudum. Öyle zan ediyorum ki herhangi bir Arap beni dinlemiş 

olsaydı benim okumamdan bir şey anlamayacaktı.  

İkinci bir tekbir alarak Rükua gittim, rükuda biraz tedirginlik  

hissettim, çünkü hayatımda hiç kimseye eğilmemiştim. Odada yalnız olduğumu 

hatırlayınca sevindim. Subhane Rabbiyel azim dediğimde kalbimin hızla çarptığını 

hissettim. Tekrar tekbir getirerek doğruldum ve artık secdeye varma zamanı gelmişti. 

Secdeye varmak üzere ellerimi ve dizlerimi yere koyunca dona kaldım, secdeye 

gidemiyordum, efendisinin önünde başını yere koyan köle gibi yüzümü, burnumu yere 

koyup kendimi  

zillet sandığım bir duruma düşüremiyordum, üstelik bacaklarım da 

katlanamıyordu,utandım gülünç duruma düştüm zannettim.  

  

Bu durumda beni gören, arkadaş ve tanıdıklarımın önünde acınacak ve alay edilecek 

halimi düşündüm, arkadaşlarımın kahkahalarını duyar gibi oluyordum. 'San 

Francisco'da Araplar çarptı bu hale düştü' gibi sözler sarf edeceklerini tahayyül ederek 

zavallı duruma düştüğümü hissettim. Bir müddet tereddüt ettikten sonra derin bir nefes 

aldım başımı seccadeye koydum, zihnimdeki bütün düşünceleri attım, dikkatimi 

dağıtacak düşüncelere yer vermeden ikinci secdeye de vardım. Bu esnada kendi 

kendime "Daha önümde üç tur daha var"  

diye düşündüm ve kararlıydım: Neye mal olursa olsun bu namazı tamamlayacağım. 

Kalan rekatlarda işler gittikçe daha da kolaylaşıyordu.  



Son secdede tam bir sükunet hissettim. Nihayet teşehhütten sonra selam verdim. 

 

Selamdan sonra bulunduğum yerde olduğum gibi kaldım, geriye dönüp nefsimle 

giriştiğim savaşı aklımdan geçirdim, bir savaştan çıktığımı hissettim sonra başımı 

önüme eğerek mahçup bir şekilde "Allah'ım geri zekalılığımdan ve tekebbürümden 

dolayı beni bağışla, uzak bir yerden geldim ve daha önümde kat edilecek uzun bir yol 

var" diye dua ettim. 

 

Bu esnada daha önce hiç yaşamadığım bir şeyi hissettim. Bunu kelimelerle ifade etmek 

mümkün değil. Vücudumu, kalbimin bir noktasından çıktığını hissettiğim ve 

anlatmaktan aciz kaldığım bir dalga kapladı, soğuk gibiydi, ilk etapta irkildim, 

vücuduma olan etkisinden ziyade garip bir şekilde duygularımı etkiledi ve görünür bir 

rahmetin varlığını hissettim. Bu rahmet sonra içime nüfuz ederek içimde kaynamaya 

başladı.  

Sonra sebebini bilmeden ağlamaya başladım, ağlamam artıp göz yaşlarım aktıkça, 

rahmet ve lütuftan harika bir gücün beni kucakladığını hissettim. Günahkar olmama 

rağmen, günahlarımdan, veya utanç ve sevinçten dolayı ağlamıyordum. Sanki büyük bir 

set açılmış ve içimdeki korku ve keder sel olup gidiyor. Bu satırları yazarken kendi 

kendime diyordum: "Allah'ın rahmet ve mağfireti, sadece günahları affetmiyor, o  

aynı zamanda bir şifa ve bir sekinedir". Uzun bir süre başım eğik bir şekilde öylece diz 

üstü kaldım. 

 

Ağlamam durunca, yaşadığım deneyin akıl ile izah etmenin mümkün olmadığını 

anladım, Bu esnada idrak ettiğim en önemli husus ise, benim Allah'a ve namaza şiddetle 

muhtaç olduğum gerçeği oldu. Yerimden kalkmadan önce de şu duayı yaptım: 

"Allah'ım bir daha küfre girmeye cüret edersem beni, o küfre girmeden önce öldür ve 

bu hayattan kurtar, hata ve eksiksiz yaşamanın çok zor olduğunu biliyorum, ancak şunu  

yakînen biliyorum ki, bir tek gün dahi olsa sensiz yaşamak senin varlığını inkar etmem 

mümkün değildir". 

 

Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmiş ve tanesi 10$dan maymun alacağını 

söylemiş. 

Köyde çok maymun olduğu için köylüler sevinçle ormana koşup maymunları 

yakalamaya  başlamışlar. 

 

Adam,binlerce maymunu 10$ dan satın alınca ortalıkta maymunlar azalmış,yakalaması 

zorlaşmış. 

Köylüler tam maymun yakalamak tan vazgeçecekken adam tanesine 20$ vereceğini 

söylemiş. 

Tekrar heveslenen köylüler tekrar maymunları yakalamaya başlamışlar. 

Bir süre sonra da fiyatı 25$a çıkarmış.Ancak bırak yakalamayı ,maymuna rastlamak 



bile çok zorlaşmış. 

Bunun üzerine adam fiyatı 50$ a çıkardığını,ancak kendisinin işi olduğu için şehre 

gitmesi gerektiğini,yardımcısının onun yerine alım yapacağını söylemiş. 

O yokken yardımcısı köylülere demiş ki; Şu büyük kafesteki maymunlar var ya ben 

onların tamamını size tanesi 35$ dan satayım,siz de adam gelince ona 50$ dan satarsınız. 

Köylüler bütün birikimlerini bir araya toplayarak bütün maymunları satın almışlar. 

Sonra  ne adamı ne de yardımcısını bir daha gören olmamış. 

 

Şimdi borsanın nasıl çalıştığı hakkında biraz bilgi sahibi olmuşsunuzdur. 

 

B U DA GEÇER YA HU 

 

“Dervişin biri,uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır.Karşısına çıkanlara 

kendisine yardım edecek,yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar.Köylüler 

kendilerinin de fakir olduklarını,evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin 

çiftliğini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler.  

Derviş yola koyulur,birkaç köylüye daha rastlar.Onların anlattıklarından Şakirin 

bölgenin en zengin kişilerinden biri olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise Haddad 

adında başka bir çiftlik sahibidir.  

 

Derviş Şakir'in çiftliğine varır.Çok iyi karşılanır,iyi misafir edilir,yer içer, dinlenir.Şakir 

de aileside hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlardır...  

 

Yola koyulma zamanı gelip Derviş, Şakir'e teşekkür ederken, "Böyle zengin olduğun 

için hep şükr et."der. Şakir ise şöyle cevap verir: "Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen 

görünen gerçeğin ta kendisi değildir. Bu da geçer..."  

 

Derviş Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür.Bir kaç 

yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer.Şakir'i hatırlar,bir uğramaya karar 

verir. Yolda rastladığı köylüler ile sohbet ederken Şakir den söz eder. "Haa o Şakir'mi" 

der köylüler, "O iyice fakirledi,şimdi Haddad'ın yanında çalışıyor."  

 

Derviş hemen Haddad'ın çiftliğine gider,Şakir'i bulur.Eski dostu yaşlanmıştır,üzerinde 

eski püskü giysiler vardır.Üç yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş,evi 

yıkılmıştır.Toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar 

görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad'ın yanında çalışmak kalmıştır.Şakir 

ve ailesi üç yıldır Haddad'ın hizmetkarıdır.  

 

Şakir bu kez Derviş'i son derece mutevazi olan evinde misafir eder.Kıt kanaat yemeğini 

onunla paylaşır...Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün 

olduğunu söyler ve Şakir'den şu cevabı alır: Üzülme...Unutma,bu da geçer..."  



 

Derviş gezmeye devam eder ve yedi yıl sonra yolu yine o bölgeye düşer.Şaşkınlık içinde 

olup biteni öğrenir.Haddad birkaç yıl önce ölmüş,ailesi olmadığı içinde bütün varını 

yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu Şakir'e bırakmıştır.Şakir Haddad'ın 

konağında oturmaktadır,kocaman arazileri ve binlerce sığırı ile yine yörenin en zengin 

insanıdır.  

 

Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır: 

"Bu da geçer..."  

 

Bir zaman sonra Derviş yine Şakir'i arar. Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir'in 

mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır: "Bu da geçer..."  

 

Derviş, "ölümün nesi geçecek?" diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını 

ziyaret etmek için geri döner; ama ortada ne tepe vardır nede mezar.Büyük bir sel 

gelmiş,tepeyi önüne katmış,Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamıştır...  

 

O aralar ülkenin sultanı,kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir 

yüzük ki ,mutsuz olduğunda umudunu tazelesin,mutlu olduğunda ise kendisini 

mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlatsın...Hiç kimse Sultanı tatmin 

edecek böyle bir yüzük yapamaz.Sultanın adamları da bilge Derviş'i bulup yardım 

isterler.Derviş, Sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir.Kısa bir süre 

sonra yüzük Sultan'a sunulur.Sultan önce bir şey anlamaz; çünkü son derece sade bir 

yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır, biraz düşünür ve yüzüne büyük bir 

mutluluk ışığı yayılır: "Bu da geçer" yazmaktadır.'Buda geçer Ya Hû' sözünün aslı 

bundan bin küsür sene önceye , Bizans dönemine uzanır. Bizanslılar fena bir işe 

uğradıkları zaman 'Buda geçer' manasına gelen 'k'afto ta perasi' demektedirler. İbare 

Selçuklular zamanında İran taraflarına geçer; ama Farsçalaşıp 'in niz beguzered' olur. 

Osmanlılar devrinde Türkçe söylenip 'bu da geçer' yapılır. Derken tekkelerde ve 

dergâhlardada benimsenir ve sonuna 'Ya Allah' manasına gelen bir 'Ya Hû' ilave edilip 

'BU DA GEÇER YA HÛ' haline gelir...” 

 

İBRAHİM AMCA'NIN HİKAYESİ 

Bu yaşanmış gerçek bir hikaye... 

Mısırlı bir dava adamı olan doktor Saffet Hicazi'den dinledim bir Tv kanalında..Kendisi 

de, olayın kahramanından bizzat dinlemiş..  

 

İbrahim Amca bir Türk..Fransa'da yaşıyor ve mütevazı bir bakkal dükkanı var, daha 

doğrusu küçük bir marketi..  

 

O'ndan alışveriş yapan bir sürü site sakini var dükkanının çevresinde.. 



Her milletten, her dinden, her renk ve ırktan pek çok insanlar.. 

 

Olayımızın kahramanı Cad, 7 yaşında bir Yahudi çocuğudur.. 

 

Cad, hergün gelir ve İbrahim Amca'dan alışveriş yapar, her gelişinde de sahibine 

hissettirmeden(!) bir çikolatayı cebine indiriverir..  

 

Bu aylarca böyle devam eder.. 

 

Birgün yine gelir, alışveriş yapar ama her zaman yaptığı gibi çikolata almaz, çıkar.. 

 

İbrahim Amca, arkasından seslenir şefkatle;  

 

"Caad, bugün çikolatanı almadın " Ve uzatır ona her zaman Cad'ın aldığı çikolatayı..  

 

Şaşırır çocuk ve; "Biliyor muydun?" der hayretle.. 

 

İbrahim Amca başını okşar Cad'ın ve; "Sakın bir daha çalma Cad, hırsızlık büyük bir 

suçtur..Başkasının hakkına tecavüzdür! Buraya geldiğinde yine al çikolatanı, ama 

benden hediye olarak " der şefkatle.. 

 

Bundan sonra Cad ile arkadaş hatta dost olurlar..İbrahim Amca 50 yaşında, Cad ise 7 

yaşında bir çocuktur..Aradan yıllar geçer.. Ne zaman Cad'ın bir sıkıntısı olsa, doğru 

İbrahim Amca'sına koşar Cad.. O'nun şefkatli sinesine sığınır; Ailesiyle, arkadaşlarıyla 

vb. tüm sorunlarını anlatır bu dostuna ve nasihatlarini, çözümlerini hayranlıkla dinler, 

uygular..  

 

Ne zaman sıkıntıyla İbrahim Amca'sına koşsa Cad, İbrahim Amcası çekmecesinden bir 

kitap çıkarır ve Cad'a vererek; "Hadi aç bir yeri" der, sonra Cad'ın açtığı yeri okur, 

Cad'a anlatır ve sorununu böylece çözümlerler birlikte.. Hayrettir ki, her defasında da 

teşhis ve çözümler doğrudur!.. 

 

Böylelikle tam 17 yıl geçer; Cad 24 yaşında koca bir genç delikanlı, İbrahim Amca da 

ötelere yürüyen bir fani..Ama dostlukları hep bu minval üzeri devam etmiştir..  

 

Bir gün emr-i Hakk vaki olur ve İbrahim Amca, Hakk'ın rahmetine kavuşur..Ölmeden 

önce çocuklarına bir vasiyeti vardır İbrahim Amca'nın; İçerideki küçük Sandık olduğu 

gibi hiç açılmadan Cad'a verilecektir..  

 

Cad, bu en büyük dostunun ölümüyle yıkılır..Çok ağlar, çok yanar..Artık elinden 

yüreğinden tutan, sorunlarına çözümler bulan, sırdaşı-dert ortağı yoktur.. 

 

Vasiyet üzerine sandık Cad'a ulaştırılır..  

Ama ilk anların hüznüyle açmak bile istemez Cad.. 



 

Neden sonra yine büyük bir sorunla baş başa kalır Cad ve içinden çıkamadığı, çok 

daraldığı bir vakit aklına İbrahim Amcası gelir, gözleri dolar; Seslenir dostuna;  

  

"Ah keşke burada olsaydın da, çözümleseydin yine, bak yalnız kaldım, bak ortada 

kaldım…" derken aklına sandık gelir..Koşar açar sandığı.. Bir de bakar ki sandıktan, 

İbrahim Amca'sının eline verip açtırdığı ve okuduğu böylelikle sorunlarını her seferinde 

çözümlediği o Kitap çıkar.. 

 

Kur'an'dır O!.. 

 

Ama bilmez bunu Cad.. Koşar, okutmak için birini arar, herkese gösterir 

kitabı..Sonunda bir Tunuslu okur açtığı sayfayı ve tercüme eder Cad'a..Sorun yine 

çözümlenmiştir o Kitap sayesinde.. 

 

Merak eder Cad, sorar "Bu Kitap nedir?"  

Tercüme eden Tunuslu; "Bu Kur'an-ı Kerim'dir, Müslümanların kitabı" 

 

Cad şaşırır, şoktadır!  

Demek ki yıllarca bilmeden okudukları, her derde deva olan o esrarengiz kitap 

Kur'an'dır ha? 

 

Zerre tereddüt etmez Cad ve sorar hemen; "Müslüman olmam için ne yapmalıyım?" 

 

Tunuslu gerekeni söyler-öğretir-yönlendirir ve Cad müslüman olur.. 

CadAllah Kur'an adını alır.. 

 

Hikaye burada bitmiyor..  

 

Cadallah Kuran, öyle ilerler, öyle kendini yetiştirir ki bu yolda, sadece Avrupa'da 5000 

kişinin Müslüman olmasına vesile olur..Her geçen gün artar, hidayetine vesile 

oldukları..  

 

Daha sonra Cadallah Kuran, Afrika Kıtasına geçer, orada da 5 milyondan fazla kişi, 

sayesinde Müslüman olur.. 

 

Dr. Saffet Hicazi, Bizzat tanışır O'nunla ve hikayesini dinler, elinden hiç bırakmadığı 

hayli yıpranmış Kur'an'ı sorduğunda Cadallah; "Ammu İbrahim'in Kur'an'ı işte bu" 

der, yanında gezdirmektedir hep.. 

 

Dr. Saffet; "Niçin Afrika Kıt'ası diye sorunca da;  

 



Açar elindeki İbrahim Amca'nın Kur'an'nını ve kabını sıyırıp son sayfasında çizili 

Afrika haritasını gösterir..Ve der ki; "İbrahim Amcam biliyordu benim Müslüman 

olacağımı ve bana işaret etti ki bu haritayla, Afrika'ya gideyim ve bu Nur'u gönüllere 

koyayım Rabbimin izniyle"  

 

Yine Dr. Safet'in anlattığına göre, bir gün Nijerya dan bir heyet gelir Mısır'a, yardım 

heyeti..Bu heyetin sözcüsüyle konuşurken Saffet Bey, kabilesini, nerede oturduğunu vb 

sorar adama..O da söyleyince, "Sen der Cadalllah Kur'an'ı tanıyor musun?..  

 

Bunu sorunca, adam çok şaşırır ve heyecanla; "Evet!" der ve "Sen nerden tanıyorsun, 

yoksa gördün mü O'nu, konuştun mu O'nunla?" peşpeşe sıralar sorularını.. 

 

"Evet" deyince Saffet Bey, ellerine sarılır, elini-yüzünü öper, öper gözyaşlarıyla..  

 

Ve der ki; "Ben O'nun sayesinde Müslüman oldum. Madem bu eller O'nun elini tuttu, 

madem bu gözler O'nu gördü, ben sanki O'nu öpüyorum" 

 

2004 yılında vefat etmiş Cadallah Kur'an ..Rabbim mekanını cennet eyleye, amin.. 

 

Rabbim İbrahim Amca'ya da rahmet ede, O gibilerin emsallerini arttıra.. 

 

KUR'ANLA KONUŞAN KADIN  

 

>Abdullah ibni mübarek anlatıyor; 

> 

>   Bir gün hacca gidiyordum,Irak;Suriye topraklarından geçerken 

>yalnız 

>bir kadına rastladım.Selam verdim; 

> 

>Selamımı Söz olarak Rahim bir Rab'den selam sözüdür  

>onların 

>duyacağı(Ya-sin:58) ayetiyle aldı 

> 

>.Buralarda ne yapıyorsun? diye sordum. 

> 

>Allah kimi yoldan çıkarmıºsa,ona yol bulduracak yoktur"(A'raf 

>:186) 

>ayetini okudu...  

> 

>.Anladım ki ,yolunu kaybetmi.Nereye gittiği soruma ; 

> 

>Bir gece kulunu Mescid-i Haramdan alıp Mesci-i Aksaya götüren 

>Allah'ı 

>tesbih ederim(İsra:1) ayetiyle karºılık verdi. 



>  

>Anladım ki,geçtiğimiz hac mevsiminde haccını 

>tamamlamıº,kudüse gidiyor. 

> 

>    Ne zamandan beri böyle yolunu kaybettin? dedim. 

> 

>Tam üç gece (yani üç gündür)(Meryem:10) dedi. 

>  

>Yiyecek verme teklifinde bulundum. 

> 

>Sonra orucunuzu gün batıncaya kadar tamamlayın( Bakara:187) 

>ayetini 

>okudu. 

> 

>iyide Ramazan da değiliz dedim. 

> 

>Kim Allah için nafile bir hayır yaparsa,Allah her hayrın  

>karºılığını 

>verendir ,her şeyi hakkıyla bilendir(Bakara:158) ayetiyle cevap 

>verdi. 

> 

>Yolculukta oruç açılabilir"dedim."Ama orucu tutarsanız,bu 

>hakkınızda daha 

>hayırlıdır(Bakara :184) ayetini okudu.  

> 

>    Niye benim gibi konuşmadığını sordum. 

> 

>Ağzından tek bir söz bile çıkmasın ki,yanında onu 

>gözleyen ve o sözü 

>kaydetmeye hazır bir gözcü bulunmamış olsun"(Kaf:18)dedi. 

>  

>"kimlerdensin?diye sordum.Bu konuda kesin bilgin yok(ailemi söylesem de 

>tanımazsın).Sonra göz de kalp de(görmeden,kesin bilgiye 

>dayalı olmadan 

>verdiğin her hükümden) sorumludur."(İsra:36)ayetiyle cevap verdi.  

> 

>Hata ettim,hakkını helal et dedim 

> 

>.Bugün size kınama yok.Allah sizi bağışlasın(Yusuf 

>:92) dedi. 

> 

>Deveme bindirip kafilesine ulaştırma teklifinde bulundum. 

> 

>"Hayır adına ne işlerseniz Allah onu bilir(Bakara:215) ayetiyle  

>mukabele 

>etti. 

> 

>Devemi yanına getirdim,binecekken.Mümin erkeklere söyle 

>,bakıºlarını 

>sakınsınlar(Nur:30)ayetini okudu. 



> 

>Gözlerimi çevirdim;binecekken deve ürküp kaçtı,bu arada elbisesi az  

>yırtıldı. 

> 

>Başınıza musibet olarak ne gelirse,bu bizzat işleyip,onu hak 

>etmeniz 

>sebebiyledir(şura:30)ayetini mırıldandı. 

> 

>Sabret,deveyi bağlayayım!dedim.Bu hususta Süleyman'ı  

>anlayıºlı ve daha 

>isabetli davranır kıldık(Enbiya :79)ayetini okuyarak,devemi 

>yönlendirme 

>konusunda benim daha başarılı olduğumu kasdetti. 

> 

>Deveye bindi ve Bunu bize baş eğdiren Allah'ı tesbih  

>ederim;yoksa bunu biz 

>baºaramazdık.Ve sonunda şüphesiz Rabbimize 

>döneceğiz!"(Zuhruf:13-14)ayetlerini okudu 

> 

>."Haydi!" diye deveyi hızlandırdım. 

> 

>"Yürüyüşünde (ve davranışlarında)vakur ol ve sesini  

>yükseltme.seslerin en 

>çirkini eşeğin sesidir!"(Lokman :19) mukabelesinde bulundu. 

> 

>Yürürken şiir okumaya başladım.Kur'an'dan kolayınıza geleni 

>okuyun!"(Müzzemmil:20) dedi. 

> 

>şiir okumak haram değil ki !dedim.  

> 

>Bu hususu ancak idrak ve basiret sahipleri düşünür anlar! (Bakara :269) 

>cevabını verdi. 

> 

>    Bir süre gittik;sonra evli olup olmadığını sordum. 

> 

>"Ey iman edenler!Cevabı verildiğinde sizi üzecek meselelerden  

>sormayın!"(Maide :101)ayetini okudu. 

> 

>Derken kafilesine ulaştık ve "kafile içerisinde kimsen var mı? 

>dedim 

> 

>Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür!(Kehf:46) dedi. 

> 

>Anladım ki ,evladı var.İsimlerini sordum.Allah 

>İbrahim'i dost edindi;Allah 

>Musa ile konuştu;Ey Yahya ,Kitaba kuvvetle tutun!(Nisa 

>:125,164;Meryem:12) Ayetlerini okudu. 

> 

>.Ey İbrahim,ey Musa ,ey İsa! diye kafileye seslendim.Nur yüzlü 

>üç 



>genç Buyur!" diye çıkageldi. 

> 

>Onlara para verip,Bununla içinizden birini şehre yollayın!Yemeklerin 

>helal 

>ve temiz olanına baksın ve size bir yiyecek getirsin.Dikkatli  

>davransın!(Kehf:19) dedi. 

> 

>Yiyecek gelince bana Geçmiş günlerinizde 

>yaptıklarınızın karşılığında 

>ºimdi afiyetle yiyip için!"(Hakka:24)dedi. 

> 

>   Çocuklara,Annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten  

>yemem!"dedim.Annemiz"dediler.Ağzından Cenab-ı 

>Allahın gazabını çekecek 

>yanlış bir söz çıkar korkusuyla 40 yıldır böyle sadece 

>Kuranla konuşur. 

> 

>   İbn Mübarek,bu hadiseyi Kuran'da her şeyin bulunduğuna delil  

>olarak 

>anlatırdı. 

 

KÜÇÜK HAFIZ KIZ  

  

 

İlkokulu bitirip kursa gelmişti. Ailesi kendi isteğiyle geldiğini  

söylemişti. Kayıt için adını sorduğumda, hiç de çekinmeyen bir tavırla  

"Fatma "dedi... Ve ekledi: " Eğer hafızlık yaptırmazsanız kaydolmak  

istemiyorum." Böyle tehdit edercesine konuşması onu yaşından daha olgun  

gösteriyordu. Tebessümle:" Korkmayın küçük hanım, siz isteyin, hafız da  

yaparız, hoca da...  

O küçük gözlerinin içi parıldadı birden. Annesi, "Hoca hanim kusuruna bakma  

hele sen, ille de hafız olacağım der de, baksa bir şey demez. Bizim köyün  

hocasından duymuş. Peygamberimiz (sav), hafız olanlara Cennette taç  

giydirilecekmis demiş herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz ya, köylü kafası,  

biz de bu kadar duyduk anladık. Bu da çocuk iste.  

"Tabi teyze ne demek, keşke herkes sizin gibi duyduklarından etkilense de  

teslim olsa. Siz hiç merak etmeyin, kızınız önce Allah'a sonra, sonra bize  

emanet." Kadıncağız elime yapıştı öpecekken geri çektim, utandım. Tuttum,  

ben onun elini öptüm. Gözleri yaşardı. "Hoca hanim bu eller, gözler hep  

günahlı, asıl sizinkiler öpülmeye layık." "Estağfirullah teyze" dedim, "o  

ahrette belli olur." Bu konuşmadan sonra kaydığını yaptığımda Fatma'nın  

Erzurumlu olduğunu öğrendim. Bir an düşündüm, "Küçük, nasıl kalacak bu kadar  

buralarda"...  

Zaman ilerledikçe Fatma'nın edepli tavırları daha da çok etkiledi beni.  



Azimliydi. Geceleri uykusunun arasında ayetleri sayıkları görüyordum çoğu  

kez. Böyle devam ederken, arada bir bana gelip soru soruyordu. Bir gün,"  

Hocam, hafız olmak için Kur'an-ı bitirmek mi lazım?" diye sordu. Ben de, "  

Tabii ki, hepsini ezberleyeceksin ki hafız adını alacaksın." Bu cevabıma çok  

üzülmüş gibiydi. Bir şey demek istiyordu sanki. Teşekkür etti ve döndü  

arkasına gitti. Derslerim arasında onlara sürekli Kur'an ezberlemekle isin  

bitmeyeceğini, mutlaka içindekiler uygulamak gerektiğini hatırlatıyordum.  

Talebelerden biri, " Hocam" dedi, "Fatma'nın annesi ona abdestli olmayanın  

hafızlara dokunamayacağını söylemiş, doğru mu? "diye sordu. Çok ilginç  

doğrusu. "Maşaallah" dedim", " Osmanlı zamanında atalarımız Kur'an-a ve  

Hafız'a kıymet verdiklerinden öyle yaparmış" dedim. Çok hoşlarına gitmişti  

bu iş. Hepsi adeta kendilerini ulaşılması zor, kasa içindeki altın gibi  

görüyorlardı. "Görsünler" dedim içimden, bu yasta buralara gelmişler. Allah'  

in kelamını ezberliyorlar, onlara fazla görmem bunu...  

Bu arada Fatma ara sıra rahatsızlanıyor ve revirde yatıyordu. Zaman geçtikçe  

Fatma'nın morali ve sağlığı daha da çok bozuluyordu. Bir gün dersini iki kez  

aksatınca sordum:" Ne oldu yoksa, anneni mi özledin?" "Hayır" dedi. "Neden  

moralin bozuk? Çok fazlada hasta oluyorsun" dedim. "Yanlış anlamayın, inanın  

ki annemi özleyip de gitmek istediğim yok. Burayı çok seviyorum. Allah'ımdan  

çok korkuyorum. Buraları terk edersem bana ahrette hesabını sormaz mı? " Bir  

şey diyemedim. Suçlu gibi hissettim kendimi.  

O küçük kalpte bu ne imandı Ya Rabbi!..  

Onu hayranlıkla izliyordum. Bir gün çok rahatsızlandı. Doktora götürmek  

zorunda kaldık. Bir çok tahlillerden sonra arkadaşım olan doktor hanim,"  

Hoca hanım derhal bu talebeyi ailesinin yanına gönder" dedi. Şaşkınlıkla:  

"Neden?" diye sordum. Bana, "Belki üzülecek, hatta inanmayacaksın, fakat bu  

talebe kanser..." dedi.  

"Adeta başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Sanki her tarafımı şefkat  

sarmıştı. Hasta haneden ayrılırken Fatma'ya hiç bir şey diyemedim. Oysa  

anlamış gibi bana sorular sorup dikkatimi dağıtmaya çalışıyordu. Kulağıma  

eğilerek "Hocam" dedi, " Azrail insanların canını alırken nasıldır?"  

Ağlamamak için kendimi zor tuttum, "Güzel bir surettedir, mü'min kullara"  

dedim. Sevindi, sanki mırıldandı:" Belki hafız olamam, ama Elhamdulillah  

mü'minim" dedi...  

Simdi anlamıştım, bana önceden sormuş olduğu soruyu. Demek ki hastalığını  

biliyordu Hafız olmak için Kur'an-i bitirmesi gerektiğini söylediğimde,  

neden üzüldüğünü simdi anlamıştım. Birkaç gün sonra eşyalarını hazırlamaya  

başladık. Çünkü dayanılmaz acılar içinde olduğunu görüyorduk. Evine gitmesi  

gerekiyordu. Ailesi geldi. Fatma yanıma gelerek," Bana kızmadınız değil mi?  

Eğer söyleseydim belki kursa almazdınız." "Ne demek? Nasıl kızarım sana?"  

dedim. "Hem sonra sakin üzülme hafızlığımı bitiremedim diye. Bu yola girdin  

ya, Rabbim seni hafızlar zümresinden yazmıştır insaallah." Öyle sevindi ki,  

sarıldı boynuma: "Gerçekten ben simdi hafız sayılırmıyım? Anne bak, duydun  

değil mi?"  



Ya Rabbi bu ne aşktı!..  

Rabbimin hikmeti tecelli etse de iyi olsaydı su Fatma, ne güzel bir kul  

olurdu. Böylece Fatma'yı gözyaşları ile Erzurum'a uğurladık. Çok geçmedi.  

Bir iki hafta sonra ailesi ağırlaştı haberini verdi. Bu bir iki hafta içinde  

ondan iki mektup almıştım. Bana hep hafızlık tacını merak ettiğini.  

Rüyalarına bile girdiğini yazıyordu.  

Bir gün sabah namazından sonra telefon çaldı. Fatma'nın annesiydi karşımdaki  

ses. Ağlamaklı bir sesle, " Hoca hanım Fatma'yı uğurladık. Rica etsem bir  

hatim okurmusunuz?" deyince ben de dayanamadım ağlamaya başladım. Annesi  

beni teselli edercesine telefonu kapatmadan," Size ölmeden önce sunu  

söylememi istedi" dedi hıçkırarak: "Anneciğim hocama söyle, Azrail  

söylediğinden de güzelmiş."  

"-Ey Rabbim; senin kelamın için yanıp tutuşan, yoluna yapışıp kelamına  

sımsıkı sarılan kulunu, sen son nefesinde yalnız bırakır misin hiç?" 
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