Bismillahirrahmanirrahim
“Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun...”
(Kalem Suresi, 1-2)

İstiklâl Marşı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
Mehmet Âkif ERSOY
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TAKDİM

Merhaba değerli dostlar,
Dergiler kendi zamanının nabzını tutan çok önemli figürlerdir. Baskıları devamlı olmadığı için tektir ve çok
özeldir. Daha geçenlerde Üstad Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisinin bir koleksiyoner tarafından sahaftan çok yüksek
bir meblağa satın alındığını okumuştum. Bu durum, dergilerin kıymeti hakkında da çok önemli bir nüanstır. Hatta
bazı dergiler kitap boyutundadır. Okul dergilerinin ise daha başka önemleri haiz olduğunu görürüz. Öğrencilerin
imece usulüyle bir şeyler ortaya koymaları, yetenekleri konusunda farkındalık kazanmaları bunlardan bazılarıdır.
Yine öğretmenlerin de dergiye destek olmak suretiyle entelektüel olarak kendilerini faal kıldıklarını görürüz. Okul
dergileri aynı zamanda hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından hoş bir anı olarak geleceğe taşınmış olur.
Okulumuz Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak bu yıl bir dergi çıkarmaya karar verdik. Dergimizin içerik
olarak kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı olmasını, bunun yanında İmam Hatip misyonuna da uygunluğunu ve bu
misyona da hizmet etmesini önceledik. Müdürümüz Durmuş SEZGİN’in de desteğiyle bu dergi fikri, doğrusu bizi
heyecanlandırdı ve bu yönde çalışmalarımızı derhal başlattık.
Her eğitim öğretim yılında bir kez çıkacak olan dergimize isim olarak ‘MİM’i seçtik ve çok da sevdik. Bu sebeple
dergimizin ilk sayısı da okul müdürümüz Durmuş SEZGİN’in “Mim’e Dair” yazısıyla başlıyor. Yine dergimizde
öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yazılarına yer verdiğimiz gibi edebiyatımızda arz-ı endam eden yazı ve şiirlere
de yer ayırdık. Öğretmenlerimiz İhsan BAŞ, Oğuz ORAL, Fahri KILIÇ, Bünyamin SARGIN, Nurhayat BEKÂR, Cemal
DEMİRDAĞ, Kerim TUZCU, Ahmet Asaf ve okul müdürümüz Durmuş SEZGİN’e; öğrencilerimizden Emirhan
YALÇIN, Abdülkadir ÇOLAK, İbrahim DEMİR, Beytullah ŞAHİN, Emrah GÖKTAŞ, Furkan ŞAHİN, Recep
SOYMAZ, Enes ÇELEN, Harun AY, Melih Samet BAYRAM, Mehmet Emin ÜNAL, Furkan YAPRAK, Abdulkadir
YÜCEL, Feyzullah ÇINAR’a yazı, şiir, derleme ve katkıları için teşekkür ederiz.
Ayrıca dergimizin tasarımını yapan Abdullatif ERDEMİR hocamıza, çok özel katkıları olan Seyfettin TEMEL
kardeşimize Mim ailesi olarak şükranlarımızı sunarız.
Kültür, edebiyat ve sanat dünyamızda çıktığımız bu yolda, keyifle ve emekle hazırlamış olduğumuz dergimizi
okumanızı ve takip etmenizi dileriz. İlkler, iyisiyle kötüsüyle unutulmazlar arasında yerini her zaman almıştır. İlk
sayımızı bu manada değerlendirmenizi diler, Mim dergimizin uzun soluklu olmasını temenni ederiz.
Yeni sayılarda buluşmak üzere… Allah’a (c.c) emanet olunuz.
Selam ve dua ile...

Nurhayat BEKÂR
Editör
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MİM’E DAİR
‘‘Elif, namazın kıyam hali, dal rükû, mim ise secde halidir’’

M

im Arap alfabesinin yirmi dördüncü
harfidir ve  مşeklinde gösterilir. Mim
kameri harflerden olup Arap alfabesinin
( وvav) gibi yazılışı en güzel, en hoşa giden
harflerindendir. Şeklen gözü büyük, kuyruğu uzun
bir virgül gibidir.
Türkçe’mizde “mimlemek”, “mim koymak”
deyimleriyle kendisine yer edinmiştir. Edebî eserlerin
kenarlarına konulduğunda “mühim” ()همم, eserin
ت
sonuna konulduğunda “temme” ( )�هbitti anlamları
taşır. Mimlemek ifadesi de daha çok işaretlemek,
gözüne kestirmek veya arşivlerde isim ve kişilerin
başına önemli / mühim anlamı vermek için kullanılır.
Dilimizde “Bu lafıma mim koy dedi Sabri Bey.”,
“Bir gün ters cevap verdiğim için beni mimledi.”
gibi cümlelerde yer almakta, edebî eserlerde boy
göstermektedir.
Mim harfinin ebced hesabında karşılığı 40
(kırk)’tır. Kültürümüzde üçler, yediler, kırklar ifadeleri
önemli bir yer edinir ve her biri kültürel bir zenginliğin
ve mananın yerini tutar. Kırk yaşın insanın kemal yaşı
olduğuna inanılır ki Peygamber Efendimize (s.a.v) de
risalet vazifesi kırk yaşında verilmiştir. Muhammed
( )حممدkelimesinin ilk harfinin mim olması da mim
harfinin önemini artırmaktadır.
Mim, hurûf-u mukatta’adandır. Mesela Bakara
suresi, 1. ayetindeki ( )املhurûf-u mukatta’alardan biri
mimdir. Daha birçok surede “Âl-i İmrân, Ankebût,
Rûm, Lokman, Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim” vb. harf-i
mukatta olarak yer almaktadır. Arabî ayların birincisi
olan muharrem ayı da mim ile gösterilir.
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Mim, küçük bir baş ile aşağıya doğru inen bir
kuyruk şeklindedir ki bu şekli bizlere “Biz, gerçekten
insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu,
aşağıların aşağısına indirdik.” (Tin, 4 - 5) âyetini
hatırlatır ve bu şekliyle aslında bizleri ihtar eder. Dinî,
tasavvufî kültürümüzde mim ile bu ayetler bir arada
işlenmiştir.
Özellikle “ آدمÂdem” kelimesinin son sesinin
de mim olması, onun edebî ve tasavvufî eserlerde
kendine yer bulmasını sağlamıştır. Âdem kelimesinin
namaz kılan insan şekline benzetilmesi ve bu şekilde
işlenmesi tasavvufî edebiyatımızın, kültürümüzün
vazgeçilmezlerindendir. Elif, namazın kıyam hali,
dal rükû, mim ise secde halidir. Secde ise insanın
namazda Allah’a (c.c) en yakın olduğu andır. Dünyaya
sırt dönüşün, her şeyi terk edişin, aczin, kulluk
bilincinin sembolüdür secde.
Değerli okuyucu / kâri!
Mim harfinin Peygamber Efendimizi (s.a.v) temsil
etmesi, mühim manasında kullanılması, Allah’a (c.c)
yakın olmamızı hatırlatmasından dolayı edebiyat,
kültür ve sanat dergimize nam / ad olarak “Mim”
ismini verdik. Mim ile olan yolculuğumuzun uzun
sürmesini temenni eder; dergimizin beğenilmesini,
kültür dünyamızda bir boşluğu doldurmasını dua ve
niyaz ederiz.
Durmuş SEZGİN
Okul Müdürü

SELAM İMAM HATİPLİM
Selâm imam hatiplim,
Selâm senin ruhuna
Selâm imam hatiplim,
Selâm senin duyguna
Selâm tertemiz kalbe,
O körpe dimağlara
Selâm sizden yükselen,
Güzel sadâya selâm
Kaldır artık başını gün alnın parıldasın,
Işık saçsın etrafa, tüm cihan aydınlansın
Çağımın ruhu hasta nurunla şifa bulsun,
Selam sizden yayılan güzel nidaya selam…
Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri
Fethin mübarek olsun, Fatih’in yadigârı
Dua dua çıkarken niyazım semalara
Selâm sana Mustafa’m,
Selâm sana imam hatiplim.
Dua dua çıkarken niyazım semalara,
Selam sana Mehmed’im.
Selam sana Ahmed’im.
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ŞARKIMIZ
Kırılır da bir gün bütün dişliler,
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.
Gökten bir el yaşlı gözleri siler,
Şenlenir evimiz, barkımız bizim.
Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze,
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze,
Sapan taşlarının yanında füze,
Başka âlemlerle farkımız bizim.
Kurtulur dil, tarih, ahlâk ve iman;
Görürler, nasılmış, neymiş kahraman!
Yer ve gök su vermem dediği zaman,
Her tarlayı sular arkımız bizim.
Gideriz nur yolu izde gideriz,
Taş bağırda, sular dizde gideriz,
Bir gün akşam olur, biz de gideriz,
Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
Necip Fazıl KISAKÜREK
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İMANIN HATİBİ İMAM HATİPLİ OLMAK

“İmam Hatipli olmak, ‘yaratılanı severim, yaratandan ötürü’
düsturuyla Yunus olmak demek…”

E

rkam bin Erkam, on yedi yaşında Müslüman olan
bir sahabenin, ismi tarihe altın harflerle yazılan bir
değerin adı. İslam’ın ilk yıllarında, Allah (c.c)’ın
Resulü (s.a.v) bir gün Hz Ebu Bekir (r.a)’le birlikte Erkam’ın
evine gittiler, birlikte namaz kıldılar, uzun sohbetin
ardından Erkam “Ey Allah’ın Resulü, evim evinizdir. Nasıl,
ne zaman ve ne kadar arzu ederseniz, kullanabilirsiniz”
dedi ve Erkam’ın evi Darülerkam, Peygamberimizin İslam
dinini insanlara rahatça anlatacağı; ibadet yapabileceği ilk
mektep, dahası ilk İmam Hatip oldu.
Orada yetişen sahabeler sayesinde İslam yayıldı ve
Müslümanlar çoğaldı. O mektepte kimler yetişmedi ki:
Hz. Ali, Hz Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Abdullah
Bin Mesut, Zeyd bin Sabit… Ve nice sahabe kendine orada
bir yol buldu ve kendi etraflarındaki insanlara yol açtılar.
Tarih, bu evleri unutmadı. Her daim Erkam’ın evleri
gelişti, büyüdü ve çoğaldı. Belki isimleri değişti ama
amacından, ortaya koyduğu değerlerden sapmadı. Yüce
dinimiz İslam dinini yüceltme adına, İslam’a gönül
verenlerin ilim yurdu oldu bu evler, mektepler.
Bu evler kimi zaman Ashab-ı Suffe, kimi zaman
kendini İslam’a adayıp öz diyarını terk edip İslam
coğrafyasının sınırlarını zorlayan, oraya yerleşen ve orada
İslam’ı anlatan, önde giden sahabelerin evleri, kimi zaman
koskoca bir yurt olan Endülüs, kimi zaman Horasan, kimi
zaman medrese, tekke veya zaviye oldu. Ama nerede ve
hangi kimlikle olursa olsun, hep Erkam’ın evi oldu.
Erkam bin Erkam’ın evi gibi evlere hep ihtiyaç duyuldu.
Ben Müslüman’ım diyen kişilerin büyük fedakârlıkları,
mücadeleleri, gayretleri, infakları ve yardımları sayesinde
yakın zamanda imam hatipler açıldı Türkiye’de. Bu
okullar, İslam’ın mihmandarlığını yaptı ve Anadolu
coğrafyasında Müslümanlığın insanlar arasında yayılması
ve doğru anlaşılması için emek sarf etti. Bu okullarda
çalışanlar ve bu kurumlardan mezun olanlar, Müslüman
olmanın ne demek olduğunu öğretmeye ve onu hakkıyla
yaşamaya yaşatmaya çalıştılar. Bazen sekteye uğratılmaya
bazen önüne engeller konmaya çalışılsa da amacından
ve davasından taviz vermeden İslam’ın öğretilerini, bu
milletin evlatlarına öğretmeye, onları eğitmeye gayret
gösterdiler.

Peki, İmam Hatipli olmak ne demek? Öncelikle İmam
Hatipli olmak demek, Erkam’ın evinde Hakk’a inanıp
Hakk’ın yanında saf tutmak demektir. Hz Peygamber
(s.a.v) ne ortaya koymuşsa onu yaşamak ve yaşatmak
demek, Erkam’ın evinde yetişip ardında neleri terk ettiğini
düşünmeden gidip Yesrib’i Medine yapan Musap olmak
demektir. İmam Hatipli olmak, Asım bin Asım gibi küffara
teslim olmayıp savaşmak ve bir sel suyunda kaybolmak
demek, Bedir’de Allah’ın (c.c) vaat ettiği gün geldi deyip
canını feda eden Ashab-ı Bedir olmak demektir. Uhut’ta
Hz. Hamza, Hayber’de Hz. Ali, Fırat kenarında otlayan
koyundan kendini mesul tutan Ömer olmak, İslam davası
için yurdunu terk edip kıtalar aşıp hak yolda nefer olan
sahabe olmak demektir.
İmam Hatipli olmak, Peygamber (s.a.v) aşkıyla
yaşayıp, onun sözlerini unutturmamak için O’nun
sözlerini bir araya getirme uğruna hayatını buna vakfeden
Buhari, Müslim, Ebu Davut olmak demektir. İslam’ın nasıl
yaşanması gerektiğini Kur’an ve sünnetten yol bularak
ortaya koyan İmamı Azam, İmamı Şafi, İmam Malik gibi
çabalamak demektir. İmam Hatipli olmak, Malazgirt’te
kefenini giyip küffarın karşısına çıkan ve Anadolu’yu İslam
yurdu yapan Sultan Alparslan olmak, Peygamberimizin
(s.a.v) övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet
olmak demektir. İmam Hatipli olmak, aşılmaz denen
surlara İslam’ın sancağını diken Ulubatlı Hasan olmak;
dinî ilimlerin yanında sosyal, fen ve diğer ilimlere de talip
Farabi, İbni Sina, İbni Haldun, Ali Kuşçu olmak demektir.
İmam Hatipli olmak, “yaratılanı severim, yaratandan
ötürü” düsturuyla Yunus olmak demek… Kısacası Allah
(c.c) için Allah (c.c) yolunda olmak demektir.
Gençler!
Biliniz ki Erkam’ın evinde, Peygamber Efendimizin
(s.a.v) dizinin dibinde, O’nun mübarek yüzüne bakıp
ilk derslerini O’ndan alan sahabeler gibi nur yüzlü birer
nefer ve İslam’ı dünyanın her yerine ulaştıran Mus’ablar
olacaksınız.
Rabb’im, bu umutlarla gayretinizi arttırsın ve sizleri
Resul’ün davasına sahip çıkan ve Allah (c.c) rızasını
kazanan kullarından eylesin.
Oğuz ORAL
Meslek Dersleri Öğretmeni
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HAYATIMIZI PLANLARKEN

‘‘Galiba yüce dinin mensuplarının bugün hiç de ona layık bir durumda
olmamalarının en önemli sebeplerinden birisi de bu olsa gerek.’’

H

ayatımızı planlarken, dini yaşarken, iş
hayatımızı düzenlerken herhangi bir konuda
başarılı olmak ve hedefe ulaşmak için bunların
içerdiği unsurların her birine önem ve ağırlıkları kadar
yer vermek gerekir. Her anını yalnızca bir defa yaşayıp
geriye sardıramayacağımız hayatı ıskalamamak için
aslında her şeyin olması gerektiği kadar yer alması gerekir
hayatımızda.

ıskalamışız. Sahip olunanların tadına varmaktansa elde
edilemeyenlere hayıflanarak geçiyor hayatlar. Daha
fazlasını elde etmek isterken de elde olanların tadını
çıkartabilmeli insan. Gönül huzuruyla soğan ekmek de
yeseniz dilinizin acılığını lezzete dönüştüren tat alma
dokuları vardır insanın zengin iç dünyasında. Yeter ki
kanaatkâr olsun ve sadece ihtiyaçlarını karşılamaktan
ibaret olan maddi şeyleri, kendinden üste koymasın insan.

Farz, vacip, sünnet, müstehap vb. bu dinî hükümlerin
hepsi Müslüman için elbette önemlidir ama önemleri ve
dini yaşayışımızdaki ağırlıkları da bu sıralamaya uygun
olmalıdır. Sonuncusunu birincinin, daha kötüsü bidat
ve hurafeleri bunların önüne alırsanız dinin hayatımızı
tanzimine engel oluruz. Galiba yüce dinin mensuplarının
bugün hiç de ona layık bir durumda olmamalarının
en önemli sebeplerinden birisi de bu olsa gerek. ‘’Oku’’
emriyle başlayan, ilmin farz olduğu dinin mensupları için
okumak ve ilim öğrenmek, günümüzde dindarlığın hiçbir
şekilde ölçütü değilken, müşrik erkeklerle aynı dönemde
yaşayan Peygamberimiz (s.a.v) dönemindeki kıyafetleri
giymek dindarlık sembolü sayılıyor. Hele de günümüzde
geri kalmışlığın bedelini Irak, Suriye, Yemen, Filistin,
Afganistan ve başka yerlerde yüz binlerce Müslüman
hayatıyla öderken.

Çoğu zaman ayrıntılara takılıyoruz, asıl olanları
unutuyoruz. Sonra da bir bakıyoruz kaçırmışız gerçek
hedefleri ve mutlulukları. Hayatın her çağında yaşanması
gereken yaşanmayınca zayıflıklar, kompleksler, takıntılar
yerleşiyor kişiliğimize. Bunlar da hayata, insanlara,
olaylara bakışımızı ve davranışlarımızı değiştiriyor. Sonra
da çoğu şey olduğu gibi görünmüyor, en doğal şeyler
sorun haline gelebiliyor.

Aile, iş, akraba, komşu, arkadaş, oturup çay içip
sohbet ettiklerimiz, gördükçe merhabalaştıklarımız…
Bütün bunlar insan hayatında yer alan unsurlar. Hepsi
de hayatımızın bir parçası, hiçbirini çıkartıp atamayız.
Hayatın gerçek tat ve mutlulukları onlardadır. Ne var ki
hepsi olması gerektiği kadar yer almalı hayatımızda…
Arkadaşlarınızla bir araya gelip yapılan dostça muhabbet
tadına doyulmazdır ama iş hayatındaki başarımız ve
yaşadığımız haz, huzur ve saadetin önüne geçmemeli.
Günümüzde hep daha çoğuna sahip olmak için
doyumsuz bir yarış var insanlarda. Daha fazlasına sahip
olmak için o kadar çok emek ve zaman harcıyoruz ki,
bir bakıyoruz yaşamın bize sunduğu bir yığın mutluluğu
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Bir de biz varız. Kendimizi tanımamışsak, tıpkı
toprak özelliğine göre gübrelenmediğinde yeterince
ürün alınmadığı gibi, kendimizi tanıyıp ona göre hayatı
planlamadan rastgele yaşamak da mutluluğu getirmiyor.
Çoğunluğun önemli saydığı popüler şeylere özenerek
yaşamak hayal kırıklığı ile sonlanabiliyor. Bu nedenledir
ki ulaşılmaz şeylere özenmek, sizi hayal kırıklıklarından
kurtaramaz. Tıpkı Mai ve Siyah romanındaki Ahmet
Cemil gibi.
İnsanın güçlü ve zayıf yanlarıyla kendini tanıyıp
barışık olması, beklentilerini ve elde etmek istediklerini
buna göre belirleyip kendisini ve hayatını yönlendirmesi
gerekir. Hayatının bütün unsurlarını yaşarken de temel
esasları ve amaçları göz önünde bulundurmalı. İnsan
hep sorgulamalı kendini, yapıp ettiklerini sorgulamalı ki
hayatına hükmedebilsin.
İhsan BAŞ
Meslek Dersleri Öğretmeni
Müdür Yardımcısı

ÇÖLÜN YAKIŞIKLISI: MUS’AB BİN UMEYR

‘‘Evet. O, Peygamber Efendimize (s.a.v) en çok benzeyendi ve Mekke’nin en
yakışıklısıydı…’’

M

us’ab… Medine’nin ilk muallimini, ilk
muhacirini, ilk sancaktarını yüreğine ve
zihnine nümune-i imtisal olarak kazımayan
kaç kişi gösterebiliriz bu gönül coğrafyamızda? İnsanlık
tarihinin en gözde imalarından biri olan bu aziz
şehidi hatırladıkça yüreği kıpırdayıp sızlamayan, onun
öyküsünü dinledikçe içi ısınıp irkilmeyen biri var mıdır
acaba içimizde?
Evladına, Çölün Yakışıklısı’nın hayatını anlatmayan,
onu örnek göstermeyen kaç Müslüman anne baba
vardır şu dünyada? Bir rivayette, Hz. Peygamber’in
(s.a.v) onunla ilgili şu sözleri dikkat çeker: “Mekke’de
Mus’ab’dan daha zarif, daha narin, daha yakışıklı kimse
yoktu.”
Evet.
O,
Peygamber
Efendimize (s.a.v) en çok
benzeyendi ve Mekke’nin en
yakışıklısıydı…
Mekke...
Mus’ab, Mekke’nin en
zengin ailelerinden birine
mensup bir şahsiyetti. Ailesi
tüm imkânlarını Mus’ab’ın
emrine vermişti. Hayatı refah
ve ihtişam içinde sürüyordu.
Mekke şartlarında oldukça iyi bir eğitimden geçmiş;
ailesinin konumu ve bunun yanında kendi kabiliyet ve
meziyetleri sayesinde de tanınan biri hâline gelmişti.
Mekke halkı, genci yaşlısıyla onu sever; yakışıklılığı,
zekiliği ve zenginliği nedeniyle ona gıptayla bakarlardı.
Yaşantısı ile Mekke’nin gençlerini adeta kıskandırıyordu.
Genç yaşına rağmen son derece ince, zarif ve yumuşak
huylu idi.
Bu kadar nimet içinde asla şımarmamış ve
kibirlenmemişti. Mekke’de hiçbir zaman putlara
tapmamıştı ve putlardan nefret ederdi. Allah’ın
(c.c) ona birçok nimet ve bolluk vermesine rağmen
kalbinde daima bir boşluk hissediyordu. Bir gün,
bir Müslüman’dan, Erkam bin Ebi’l Erkam’ın evinde
toplantılar yapıldığını öğrendi. İçinde oraya gitme
isteği hissetti ve gitti. Erkam’ın evinde iyilikle, güzellikle
karşılandı. Resulullah’ı ve müminleri dinledi. Sohbet
etti, sorular sordu. İçindeki boşluk küçüldü, küçüldü ve
arayışları sona erdi.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) davetine uyarak İslam’ı
seçti. Bu günden sonra artık, Mus’ab için zorlu süreç
başlamış oluyordu. Onun Müslüman olduktan sonraki
halini Hz. Ali (r.a) şöyle anlatıyor: “Ben Resulullah
(a.s) ile oturuyordum. Bu sırada Mus’ab bin Umeyr
geldi, üzerinde yamalı bir elbiseden başka bir şey yoktu.
Resulullah (s.a.v) O’nun bu halini görünce mübarek
gözleri yaşla doldu. Çünkü O Müslüman olmadan önce
servet içinde idi. Dini uğruna bunları terk etmişti.’’
Hangi gencimiz Mus’ab gibi davranabilir
günümüzde, kim Mus’ab gibi terk edebilir bu kadar
nimeti, gerçekten yüreklerimize ve vicdanlarımıza bu
soruyu sorduğumuzda nasıl bir cevap alabiliyoruz?
Bu kadar nimeti terk etmeyi de geçtik, hangimiz Allah
Resulü’nün (s.a.v) davetine Mus’ab gibi icabet ederdik
acaba?
Müslüma n olduktan sonra
ilk tepki ailesinden geldi.
Ona anne ve babası, önceleri,
eski yaşayışına dönmesi
için günlerce dil döktüler.
Ardından
korkutmaya
çalıştılar, tehdit ettiler. Sonra
eziyetler başladı. Evlerindeki
bir mahzene hapsederek
günlerce aç ve susuz bıraktılar.
Ama Mus’ab bu. Eziyet ve işkencelerin hiçbirine boyun
eğmeden ve aldırış etmeden Peygamberimiz (s.a.v)
ve Müslümanların yanında yer aldı. Mekke’nin azgın
müşriklerinin onunla alay etmelerine ve hakaretlerinin
hiçbirine aldırmadan inandığı değerlere sıkıca
sarılmasını bildi.
Medine…
Mus’ab, Peygamberimizin (s.a.v) isteği ile
Habeşistan’a hicret ederek Müslümanlarla birlikte bir
süre orada kaldı. Birinci Akabe Biatı ile Medineliler,
kendilerini eğitecek, kendilerine Kuran öğretecek
ve namazlarda imam olacak birini istediklerinde
Peygamberimiz (s.a.v) hiç tereddütsüz Mus’ab bin
Umeyr’i ilk muallim olarak görevlendirdi.
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Hz. Peygamberimizin (s.a.v) eğitiminden geçen,
O’nun ahlakı ile yetişen, Kuran’ı ezberleyen, en iyi şekilde
anlayan ve onu en güzel şekilde hayatına dönüştüren
Mus’ab, Medine’de büyük işler başardı. İslam’ı tebliğ için
girmediği ev, İslam’ı anlatmadığı kimse kalmadı.
Hicret’ten sonra Bedir Savaşı’nda sancaktarlık
yaptı. Uhud’a katıldı. Bu savaşta da sancaktarlık yaptı.
Müşriklerden İbni Kamie O’nu Peygamber Efendimiz
(s.a.v) sanarak hızlı bir kılıç darbesi ile sağ kolunu kesti.
Mus’ab sancağı sol eline aldı. Müşrik bir kılıç darbesi
ile sol kolunu da kesti. Mus’ab bunlara hiç aldırmadan
sancağı göğsüne alıp yine dik tutarak bir taraftan
da Peygamberimize (s.a.v) bir şey olup olmadığına
bakıyordu. Bu esnada İbni Kamie son bir mızrak darbesi
ile Mus’ab’ı şehit etti.
Uhud Savaşı sona erip şehitler defnedilirken Hz.
Peygamber, Mus’ab’ı görünce duygulandı. Gözleri
yaşarmış bir şekilde yanındakilere onun gençliğini,
yiğitliğini, fedakârlığını anlattı. Daha sonra başı ucuna
dikilerek Ahzab Suresinin 23. ayetini okudu:
“Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah’a
(c.c) verdikleri söze sadakat gösterdiler. Onlardan
bazıları sözünü yerine getirip canını vermiştir, bazıları
da beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde
değiştirmemişlerdir.”
Hz. Habbâb b. Eret’ten bir rivayette;
Mekke’den Medine’ye dünyevî menfaatler için
değil, Allah (c.c) rızası için hicret ettiklerini fakat Allah
Teâlâ’nın kendilerine dünya nimetleri de verdiğini, Mus’ab
b. Umeyr gibi arkadaşlarının bu nimetlerden hiçbir şey
tatmadan ahirete göçtüklerini belirttikten sonra, Uhud’da
şehit olduğu gün onu saracak bir kefen bulamadıklarını,
bedenini hırkasıyla örtmeye çalıştıklarını, hırkasını
başına çekince ayaklarının, ayaklarına çekince başının
açıldığını, sonunda başını örttüklerini, ayaklarının üstüne
de kokulu bir ot demeti koyduklarını söylemektedir.
Hepimizin hayatında ve yüreğinde birer Mus’ab
olabilmesi umudu ile…
Fahri KILIÇ
Meslek Dersleri Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
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BETONLARI KIRAN ORUÇ

‘‘Oruç, tek başına belli başlı ibadetlerden olduğu gibi, bir de öbür ibadetlerin
yatağı olmak gibi bir özellik taşıyor.’’

B

ir ev nasıl yılda bir defa temizlenir, örümcek
ağlarından kurtarılır, kiremitleri aktarılır, sıvanır,
yıkanır, onarılır ve badana edilir, yani yeni
yapılmış hale getirilirse; bir ruh da, yılda bir kere, böyle bir
genel temizlik ve revizyon ister. Bir şehrin temizlenmesi,
onarılması, yeniden yapılması, sıva, boya ve badanaların
tazelenmesi ile Müslüman bir şehrin oruç boyunca ruhî
canlılık ve hareketi, yükselme
ve ilerlemesi birbirini çok
andırır. Oruç, bir noktadan
bakılınca, ruhun ve vücudun
dezenfekte edilmesi gibidir.
Oruç, tek başına belli başlı
ibadetlerden olduğu gibi, bir
de öbür ibadetlerin yatağı
olmak gibi bir özellik taşıyor.
Kur’an en çok bu ay okunuyor,
namaz en çok bu ay kılınıyor.
Öbür ibadetleri çağıran,
toplayan ve sunan bir yanı var.
Ramazan şuuraltımızdaki bütün dindarlığı, yaşama
alanımıza; şuuraltında yatan ve hep yarınlara bırakılan
niyetleri, şuuraltını dinamitleyerek, gün ışığına çıkarıyor.
Bir de bakıyoruz, namaz kılanların dolaylarında olup da
namaz kılmayanları, bir çığ gibi camilere sürüklemiş. Bir
de bakıyoruz ki ruhta kayalık olan bir yer, bir dinamitle
asfalt olmuş.
Ramazanları bitiştirdiğimizde ortalama bir ömre,
aşağı yukarı beş yıl sürekli, kesintisiz oruç düşer ki, orta

ruhî kuvvetteki bir müslümanın irade, dayanma ve ruhî
sağlamlık, ibadet kudret ve hacmi için oldukça açık, adeta
matematik bir fikir verir.
Alışkanlıkların bir elastikliği vardır. O elastikliği
kaybetti mi, canlılığını kaybetmiş yaşama parçaları haline
geldi mi, içgüdünün üstünü çok kalın bir kül tabakası
örttü mü, insan için tehlike baş gösterir. Delilik, aklın
içgüdülerle karşılıklı etki
gücünü yitirmesi ve donmuş
alışkanlıklar ağına teslim
olmasıdır.
Bir
alışkanlık
yolunda aklın betonlaşması.
Medeniyetlerin yıkılması da
böyle açıklanabilir. İnsanlar,
öyle donmuş tarihî şartlar
ve biçimler içine girer ki
ruh, yaşama sevincini ve
anlamını yitirir. Bu betonları
kıracak bir çıkış yolu arar.
İşte oruç, külü deşer... Betonları kırar... Eskiyen dünyayı
tazeler... Alışkanlıkları elastikleştirir, donmalarını
önler... İçgüdüleri pırıl pırıl yapar... İnsanı melankoliye
düşmekten, yani eşyayla ilgiyi kesmekten korur, kâinatı
yeniden yaşanmaya değer bir yer haline getirir, insanı
yeniden doğmuşçasına yaşamaya hevesli, iştihalı bir yeni
insan yapar.
Sezai KARAKOÇ
Yeni İstiklâl, 1962
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BİR AĞAÇTAN ÖTESİ: ÇINAR

“Anadolu ve İstanbul’da hangi camiye, meydana uğrarsanız kuvvetle ihtimaldir
ki sizi çınar veya çınarlar karşılayacaktır.”

Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecrîde girdiler
Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan
				(Baki, 16.yy)
Bağın ağaçları, soyunma / soyutlanma hırkasına girdiler.
Sonbahar rüzgârı, çimende / bahçede çınardan el aldı.

Ç

ınar” sözcüğü; aslen Farsça “çenâr” kelimesinin “çınar” şekliyle
dilimizde yer edinmiş, “çınar” haliyle Türkçe büyük ve küçük
ünlü uyumlarına uyum sağlamış ve bugüne değin kullanılagelmiştir.
Bu sözcük aynı zamanda yaşadığımız mahallenin, köyün, kasabanın,
şehrin büyük insanlarına da verilen bir unvandır ki “Bir çınar daha
aramızdan ayrıldı”, “Edebiyatımızın bir çınarı daha devrildi” gibi pek
çok ifadeye rastlamak mümkündür. Yalnız bu ifadeler, çınar ağacının
kendine has özelliklerinin insanda zuhur etmesinden ileri gelir.
Çınar; bir ağaç türü olup boyu, büyüklüğü, gölgesi, heybeti,
asaleti ve uzun yaşamı ile kültürümüzde önemli bir tutmuştur.
Anadolu ve İstanbul’da hangi camiye, meydana uğrarsanız kuvvetle
ihtimaldir ki sizi çınar veya çınarlar karşılayacaktır. Köy ve kasaba
meydanlarındaki kahvehaneler genellikle bir çınar ağacının eteğinde
kurulmuştur ve misafirlerini bu koyu gölgede ağırlamaktadır.
Selçuklu kültür ve sanatında kendisine pek yer edinemeyen “çınar”,
Osmanlı medeniyetinde çok muazzam bir yere sahiptir. Bu durum
elbette ki Osman Gazi’nin gördüğü rüyayla ilgili rivayete dayanır.
Anlatılanlara göre Bilecik’teki dergâhında Şeyh Edebali’yi
ziyaretlerinin birinde, Osman Bey bir rüya görür. Osman Bey’in
rüyasında, Edebali hazretlerinin koltuk altından çıkan bir nur, gelip
Osman Bey’in göğsüne girer. O nurun girmesiyle, Osman Bey’in
karnından bir ağaç çıkar. Bu ağaç dallanıp budaklanır. Dalları çok
yükseklere ulaşır. Altındaki nice dağları ve nehirleri gölgeler. Onun
gölgesindeki dağ ve nehirlerden birçok insan gelip istifade ettiği
sırada, Osman Bey uyanır. Edebali hazretleri, Osman Bey’in böyle
bir rüya görmesine çok sevinir. Onun yapacağı büyük hizmetlerden
kendisinin de nasipleneceğini düşünür ve Osman Bey’in bu güzel
rüyasını yorumlar: “Oğul sen, babandan sonra “Bey” olacaksın,
kızım Mâl Hâtunla evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur
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budur. Sizin asil ve temiz soyunuzdan nice
padişahlar gelecek. Onlar, nice devletleri
bir çatı altında toplayacaklar. Allah Teâlâ,
nice insanın huzur ve saadete kavuşmasına,
İslam’la şereflenmesine senin neslini vesile
edecek.” der. Osman Bey’i tebrik eder ve kızı
Mâl Hatun’u Osman Bey’e nikâhlar.
İşte bu rivayetten olacak ki Osmanlı’da
çınarın yeri bambaşkadır. Hem çınar ağacının
tür özellikleri hem de bahse konu olan
rüyanın etkisiyle özellikle cami, saray, hamam,
han önlerine ve meydanlara, uğrak yerlere bu
ağaçlar dikilmiştir. Çınar ağacının büyüdükçe
etrafına açılması ve uzaktan seyredildiğinde
altındakileri korurmuş gibi bir izlenime sahip
olması atalarımızın mazlumu koruma ve
kollama fikriyle de örtüşmüştür. Örtüşmüştür
ki nereye bir imaret inşa edilse bahçesine çınar
dikilmiştir.
Çınar ağacının yaprağının insan eline
benzemesi, onun dua eden bir dervişe
benzetilmesine de neden olmuştur. Yazının
başında verdiğimiz şiir örneği de bu
benzetmeden mülhemdir. Şiirde ağaçların
ulusu, önderi, dervişi olduğu işlenmiştir. Zira
“El almak” izin almak, bir işe koyulmak için
icazet/diploma almak anlamındadır. Sonbahar
yelinin/rüzgârının esmek üzere çınardan izin
istemesi, el alması çınar ağacının bir imam,
önder, derviş, mürşit gibi görülmesinden
kaynaklanmaktadır.
İstanbul, Bursa, Edirne, Manisa, Amasya,
Kütahya vb. illerimizde büyük, ulu çınar
ağaçları vardır. Bu çınarların en büyüğü ve
yaşlısı ise Bursa’da bulunan “İnkaya Çınarı”dır.
Biraz önce değindiğimiz rüyanın tesiriyledir
ki bu çınar Bursa ilimizde arzı endam
etmektedir.

Koyu gölgesi, gövdesinin ve dallarının kalınlığıyla
insanlara güven ve huzur bahşeden çınar ağacına
ilçemizde birçok yerde rastlıyoruz. Hemen hepsi 1939,
1942 yıllarındaki depremlerden sonra dikilmiş olsa bile
heybetleri, gölgeleri ve duruşlarıyla saygıyı hak ediyorlar.
Erbaa – Kale köyü arasındaki yolda gelip geçeni
ağırlayan, insanların gölgesinde soluklandığı ikiz
çınar ağacı oldum olası dikkatimi çekmiştir. Hep
bir hikâyelerinin olacağını düşünmüşümdür, ancak
araştırmış da değilim. Lakin gönlüme “seven ve sevilen
için dikilmiştir” diye düşer. Bilenlerden öğrenmek,
dinlemek, yazmak gerek… Bu çınarların gölgesinde
yukarı köylerden gelen arabaların mola verdiklerine
de çok kez şahit olmuşumdur. Erbaa şehir merkezine
bu kadar yaklaşmışken neden mola veriyorlar ki diye
cevapsız sorularım hep olmuştur. Sonradan öğrendim ki
araç sahipleri yolculardan paraları bu ağaçların altında
dinlenirken isterlermiş.

Yılın her mevsimi camiden çıkanları, abdest alanları,
çay içenleri, devlet kurup devlet yıkanları, gençleri,
özellikle de yaşlıları ve esnafları ağırlayan çınar ağaçları…
“O ağacın altında” ifadesiyle facebook, twitter gibi
sosyal medyada güzel anlarını resimleyip paylaşanlar bu
ağaçlara, çınarlara çok şey borçlular… Abdullah DENİZ
(Deniz Berber), Şadırvan Çayevi sahibi Veysel Ağabey, biz
çok şey borçluyuz…
Hayatta her şeyin, her insanın bir hikâyesi var.
Çınarların da… Şehrin oturaklı, yaşlı başlı adamları!
Seviyoruz sizleri… Osman Gazi’den, Edebali’den beri…
Durmuş SEZGİN
Okul Müdürü

Çınar ağaçlarının ilçemizde boy gösterdiği bir yer
de Harun Yüksel Ortaokulu önündeki yol… Ne vakit
oradan geçsem, bu çınarlar yolun hemen solunda
bizleri selamlar… Buralara ait olduğumuzu söylerler;
vatanımızın, yurdumuzun bu topraklar olduğunu
haykırırlar bizlere…
Kişi sevdiğiyle beraberdir hani. İnsanlar sevdiği
mekânlarda huzur bulur. İşte bunlardan biri de Çarşı Camii
şadırvanıdır, ilçemizde. Öyle zannediyorum ki burayı
sevimli kılan şadırvandan ziyade, şadırvanın sağında ve
solunda ağabeyleri gibi cüsseli ve kalın olmasalar da boy
gösteren çınar ağaçlarıdır.
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ÖĞRETMEN OLMAK

“Muhakkak her nesil, kendinden daha iyi bir nesli inşa etmekle mükelleftir.”

T

eknolojinin insanı asosyal bir varlık haline getirdiği,
değişimin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği,
bilgiye ulaşmak için öğretmene olan ihtiyacın hızla
azaldığı modern zamanlarda öğretmen olmak…
Eğitimin diploma almak, başarının soruları çözmek
zannedildiği, eğitim ve öğretim kavramlarının bile
birbirine karıştığı bir ortamda, soruları çözen ama
sorunlarını çözemeyen, keyif vermeyen hiçbir işi yapmak
istemeyen bir nesle öğretmen olmak…
Muhakkak her nesil, kendinden daha iyi bir nesli inşa
etmekle mükelleftir. Bu zor görev, hemen her toplumda
öğretmenlere ihale edilmiştir. Bu görevin nasıl yapılacağı,
eğitimin her kademesindeki insanın temel sorunudur.
Şüphesiz değişen dünyada eğitimin de dinamik olması
zorunluluğu vardır. Bu manada, eğitim sisteminin
değişime açık olmasından daha tabii ne olabilir.
Öğretim, eğitimin esası olmakla birlikte asla kendisi
değildir. Çünkü bilgi, kendisine ulaştığı herkesi bilge
yapmaz. Bir doğruyu bilmenizle onu yapabilmeniz,
yaşayabilmeniz aynı şey değildir. Eğitim; insanın
bildiklerini yaşama aktarması, öğrendiklerine göre
yaşamına yön verebilmesidir. Eskiler “bilgiyi taşıyana
âlim, yaşayana arif ” derlerdi. Eğitim, doğruları alışkanlık
haline getirme, değişime açık olma, kendini geliştirmekten
vazgeçmemektir. Eğitim, sadece soruları değil, sorunları
da çözdürebilmektir. Eğitim, önyargılara mahkûm olmuş
bir zihni, farklı bakmaya ve davranmaya ikna edebilmektir.
Nihayetinde ise tüm eğitimlerin amacı, insana fark etmeyi
öğretmektir.

Eğitim, öğrenciyi tanımakla başlaması gereken bir
süreçtir. İyi tanımadığınız bir insanın değişim ve gelişimine
katkıda bulunmanız zordur. Eğitimsiz insanlar başkaları
olmaya çalışırken; eğitim, kişiyi kendi olmaya davet eder.
Eğitim kendini geliştirme alışkanlığı kazandırdığımız
insanın bir ömür öğrenci kalabilmesini sağlamaktır.
Her ne kadar öğretmen kavramı, anlam itibariyle
öğretimi önceleyen bir yapıya sahip olsa da, bir
öğretmenden beklenen sadece bir şeyler öğretmesi değil,
aynı zamanda eğitimci de olmasıdır. Öyle ise nasıl bir
öğretmen modeli hem öğretip hem de eğitebilir?
Bilginin, kartopu misali her geçen gün büyüdüğü
günümüzde öğretmenin aktarması gerekenler, kırk
dakikalık zaman dilimini çoktan aşmıştır. Bu nedenle tüm
öğrenmelerin sınıf ortamında gerçekleşmesi mümkün
değildir. Öyle ise öğretmene düşen, ilgi ve heyecan
yaratmak, hayal kurdurabilmektir. Çünkü meraktan
kaynaklanan öğrenmelerin en kalıcı öğrenmeler olduğu
herkesçe malumdur. Eğitim süreci içerisinde öğretmen,
her şeyi öğreten değil, aksine öğrenmeye rehberlik yapan
hatta yavaş yavaş kendisini gereksiz kılabilendir.
Öğrencinin beyninden çok kalbine hitap edebilen
öğretmenlerin, daha başarılı olduğunu, kalbine
giremediğimiz insanın asla beynine giremediğimizi
biliyoruz. Dünyaya öğrencilerinin gözüyle bakabilen,
her gün okula gelirken öğrenciliğini de yanında
getiren öğretmenlerin daha çok sevildiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Öğretmenlik, insan değiştirme sanatıdır ve bir
öğretmenin en önemli mesajı bizzat kendisidir. Sadece
öğreten, nasihat eden değil, öğrettiklerini-anlattıklarını
hayatına aktarabilen örnek olabilen öğretmenlerin daha
başarılı olduğu aşikârdır. Çünkü öğrencilerin nasihatten
çok örnek alabilecekleri öğretmenlere ihtiyaçları vardır.
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Öğretmen gücünü ödül ve cezadan değil vefadan
alan, yanlışlara değil doğrulara odaklanan, bir yanlışı
iki doğru arasında incitmeden ifade edebilen kişidir.
Öğretmen, çalan zile rağmen “çıkmayalım, devam edelim”
dedirtebilendir.
Bir öğrenme faaliyetinin ne kadar çok duyu organına
hitap ediyorsa o kadar kalıcı olduğunu ve gülerek eğlenerek
gerçekleşen öğrenmelerin ise daha kolay gerçekleştiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda geleceğin neslini
inşa etmek için ders içi etkinlikten etkinlik içi derse
geçebilmeliyiz.
Öğretmenlik bir insanın kendi hakkındaki
önyargılarından kurtulmasına yardımcı olmak, yüreklere
zafer tohumları ekebilmek, dahası mücadele ruhu
aşılayabilmektir. Mücadele ruhu aşılanmış bir neslin
kazanamayacağı hiçbir zafer yoktur.
Değişen bir dünyada öğretmenin de kendini
yetiştirmesi ve geliştirmesi kaçınılmaz bir durumdur. İbni
Haldun’un “İnsan beyni değirmen taşı gibidir, yeni bir şey
koymazsanız kendini öğütür” sözü her öğretmenin hayat
düsturu olmalıdır. Unutulmamalıdır ki hiç kimseyi iyi
yetiştirememiş öğretmen, kendi de iyi yetişmemiştir.
Bir öğretmenin, öğrencilerine hissettirebileceği
en önemli duygu, değerli olma duygusudur. Saygı
göstermediğiniz, değer vermediğiniz bir insanı
eğitemezsiniz. Eğitimin temel amacı insana ve topluma
değer katmak, var olan değerleri aktarmak ise ancak değer
vererek yapmakla mümkündür.
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Öğretmen, eğitim sürecinde muhakkak sorunlarla
karşılaşacaktır. Bir insanın davranışlarını değiştirmek,
bazen paslı çivileri sökmeye benzer. Unutulmamalıdır ki
insanı değişime zorlamak, değişimini zorlaştırmaktadır.
Bir davranışın değiştirilmesine, davranışın kendisinden
değil o davranışı oluşturan duygudan başlanmalıdır.
Olumsuz davranışlar sergileyen, öğretmen tabiri ile sınıfta
yaramazlık yapan öğrencilerin sınıfın en yaralı öğrencileri
olduğu hatırdan çıkartılmamalıdır. Öğrencinin yaramazı
olur ama işe yaramazı olmaz. Amacı farklılıkları ortaya
çıkarmak olan eğitim süresi içinde öğretmen, farklılıklara
engel olmak değil destek olmakla yükümlüdür.
Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda öğretmenlerinizle
ilgili ne hatırlıyorsunuz? Size nasıl dilbilgisi öğrettiğini
mi, yoksa matematiğin hangi formülünü mükemmel
anlattığını mı? Hayır! Hatırladıklarınız sadece
duygularınızdır. Çünkü öğretmenler; öğrettikleri ile değil
hissettirdikleri ile hatırlanırlar.
Bünyamin SARGIN
Coğrafya Öğretmeni

TRAJİK ve ANLAŞILMAZ BİR KADIN: HANDAN

‘‘Oysa evlilikler sadece duygu bağıyla değil, fikir ve ideal bağıyla da kurulur.’’

H

andan” Halide Edip’in en önemli
romanlarından biridir. Halide Edip
romancılıkta ilk muazzam başarısını
dördüncü romanı olan Handan ile elde etmiştir. Roman
özellikle psikolojik tahlillerin yoğun oluşuyla dikkatleri
üzerine çekmiştir. Türk edebiyatında kadın psikolojisini
işleyen ilk romandır. Handan, küçük yaştan itibaren
etrafın ilgisini ve sevgisini daima üzerinde toplamış
olan çarpıcı bir zekânın ve şahsiyetin sahibidir. Canlı,
hareketli ve kendisine güvenen bir insandır. Çok
kültürlüdür. Çünkü kendisinde küçüklükten itibaren
büyük bir öğrenme arzusu vardır. Bu arzu babası
Cemal Bey tarafından desteklenmiş ve kendisine en
ünlü hocalar tutulmuştur. Ayrıca kendi akranlarıyla
değil görmüş geçirmiş, kültürlü ve yaşlı olan babasının
arkadaşlarıyla uzun sohbetler eder. Böylece dimağı çok
kültürlü iki kaynaktan beslenmiş olur. Belki de Handan
bu kadar çok okuduğu için ve yaşlı insanların tesiriyle
henüz körpe olan ruhunu bu kadar çok yağmalattığı için
bu kadar çok vehmin sahibi olur.
Handan henüz çok küçükken -17 yaşında- evlenir.
Handan’ın hayatında iki büyük aşk vardır: Biri evlenmeden
önce diğeri ise evlendikten sonra. Evlenmeden önce
Nazım’ı tanır. Nazım genç ve idealisttir. Yakışıklı, kültürlü
ve etkileyicidir. Etrafına tepeden bakmayı seven Handan’ı
bile etkiler. Handan Nazım’ı keman çalarken dinler ve
müthiş etkilenir. “Bu kadar hüküm ve kudretle musiki
dilini söyleyen adama biraz önceki öğünmemi düşündüm.
Utancımdan yanaklarıma kan hücum etti. Sabahtan beri
birkaç saat içinde bu kadar çeşitli kabiliyetlerini tanıdığım
bu adam beni kendi gözümde beni ne kadar küçülttü.
Onun zengin ve canlı beyni doğunun ve batının sırlar
felsefesinden ve sanatından renk ve ışık alarak önümüzde

akarken ben adeta sarhoştum.” diye devam eder. (s.49)
Ve Handan bu birbirinden güzel hususiyetleri olan genç
adamı düşünürken kendi kendine söz verir: “Fakat ben
de Neriman çalışacağım, çok çalışacağım. Parlak ve
ünlü olmazsam bile hiç olmazsa insanları hiç kimsenin
sevemediği bir şefkat ve fedakârlıkla seveceğim. Bu karanlık
ve talihsiz memleketin bir ucundan bir ucuna dolaşarak
benden önce gelen büyük ve güzel ruhların insanlara
mirası olan şeyleri memleketimin insanlarının ruhuna
akıtacağım ve ruhum bütün istekleri ve kabiliyetleriyle
memlekete dökülecek.” (s.49)
Nazım Handan’a evlilik teklif edince Handan kabul
etmez ve birdenbire Hüsnü Paşa isminde vasıfsız ya da
tek vasfı zenginlik olan bir akraba ile evlenir. Handan
Nazım’ın kendisine âşık olmadığını vehmeder. Oysa
evlilikler sadece duygu bağıyla değil, fikir ve ideal bağıyla
da kurulur. Bununla birlikte bir kadının kuracağı evlilikte
aşkı araması normal karşılanır. Burada Handan’ın
psikolojisinde anlaşılmayan diğer nokta Nazım’ı
reddedişinin üzerinden henüz bir ay geçmemişken
Hüsnü Paşa ile evlenmesidir. Zaten bu evlilik Handan’a
mutluluk getirmeyeceği gibi Nazım da bir müddet
sonra siyasi bir nedenle girdiği hapishanede Handan’ın
etkisiyle intihar eder ve ölür. Handan Hüsnü Paşa’yla
evlenmesinin akabinde memleketi için düşündüğü bütün
güzel hayalleri, halkın kafasını ve ruhunu yükseltmek
idealini unutuverir ve kendini Avrupa’da bulur. Böylece
sahip olduğu engin kültür ve becerisini, derin ruhunu
Avrupa’da harcamış olur.

MİM DERGİSİ 2019

18

Handan sevdiği bir adamı reddederek ve onun da
kendisinin de kalplerini çiğneyerek kendisini hayatı
boyunca mutsuz edecek hatta ölüme sürükleyecek; ne ruh
ne de memleket adına hiçbir endişenin sahibi olmayan
bir adamla evlenir. Handan kalp ve akıl arasında kaldığı
noktada kalbe değil akla yakın durmuştu. Bu, doğulu bir
kadının yapacağı tercihten çok batılı bir kadının yapacağı
“akılcı” bir tercihe benzer. Bu da Handan’ın doğudan
çok batı (İngiliz) terbiye usulüyle yetişmesi ve batının
kültürüne doğudan ziyade yakın olmasıyla açıklanabilir.
Ancak bunun da ötesinde Handan bence ruhunun
vehimlerinin kurbanıdır. Hiçbir zaman ve hiç kimse
karşısında eğmediği başı yine karşısında güçlü olabildiği
ve kendisine âşık olan erkekler karşısında eğilmemiş
ancak Hüsnü Paşa tarafından zorla eğdirilmiştir. Çünkü
Handan, Refik Cemal kendisine aşık olunca ve kendisi de
ona karşı aşkını fark edince yine büyük bir inatla evliliğini
devam ettirir. Tabii ki Neriman’ın eşine karşı duyulan bir
aşkın sonu olmaz ancak bu anlamsız evliliği götürmeye
çalışan Handan da anlaşılmaz doğrusu. Bu da Handan’ın
hayatındaki ikinci ve son aşktır.
Handan’ın önemli hususiyetlerinden birisi de az önce
de kısaca değindiği üzere evlilik konusunda ruhunda ve
kafasında saplantı haline getirdiği marazi denilebilecek
hassasiyettir. O, hayatını kalın zincirlerle Hüsnü Paşa’ya
bağlar ve kendisini bu anlamsız evliliğe hapseder. Ve Refik
Cemal’in Handan için bu konudaki sözleri: “Onda hep
evlilik denen şeye karşı ölçülü ve korkunç bir hürmet ve
bağlılık görüyorum” (s. 126). Ve Handan’ın birkaç sözü
“… Evlenme bir erkekle bir kadını en temiz ve sonsuz bir
bağla bağlayan şeydir ve bu kutsal bağa ihanet eden kadın
lanetlidir, lanetli olsun” (s. 120). “İşte bunun için seni
mezara kadar birlikte yaşayacağım dediğim adamı hayat
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şartlarım ne olursa olsun bırakmamak için mutlak onun
ruhunda, onun varlığında bana artık ihtiyacı kalmamış
olduğunu hissetmeliyim” (s. 133). Bunu hiç hissetmemiş
olacak ki Handan ölene dek Hüsnü Paşa’nın karısı idi.
Refik Cemal’in ifadesiyle, “Nazım ona sonsuz bir
pişmanlık yükü, Hüsnü Paşa’da bilmem ne biçim bir
azap kâbusu bırakmıştı” (s.104). Refik Cemal, kendi
yaptığından habersiz görünmektedir. Kendisi de büyük
bir aşk ve vicdan azabı vererek bu kadına son ve öldürücü
darbeyi vurmuştur. Aslında güçlü gözüken bu kadından
etrafındaki herkes bir şeyler bekledi. Bu küçük kadın
sonunda gözlerindeki bütün zekâ parıltılarına, başını
sürekli dik tutmasına rağmen genç yaşta yıkıldı.
Nurhayat BEKÂR
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

BU TOPRAKLARIN İNSANLARI

‘‘1951’den itibaren bu toprakların ruhunu yeniden canlandıracak, onu yabani otlardan
temizleyecek, zehirli sarmaşıkları yok edecek yeni nesiller yetişmeye başladı.’’

U

sta çiftçiler sağlam tohumlar ekmeli toprağa;
toprağa uymayan cılız tohumların arasından
yabani otlar biter, ayrıklar kaplar tarlayı, en
sonunda zehirli sarmaşıklar kaplar, öldürür toprağı! Tam
da öyle olmak üzereyken 2016’nın 15 Temmuzu’nda,
toprağın asaleti, 1951’de yeşermeye başlayan fidanların
meyveleri kurtardı toprağı…
Onlarca yıl belki de asırlar boyu ehil olmayan
çiftçiler toprağımıza uymayan tohumlar saçtı; hastalıklı
ürünler yetişti, yabancıların zehirli sarmaşıkları yetişti
bahçelerimizde…
1951’den itibaren bu toprakların ruhunu yeniden
canlandıracak, onu yabani otlardan temizleyecek, ondaki
zehirli sarmaşıkları yok edecek yeni nesiller yetişmeye
başladı. Hurafeler, dinin asıl kaynakları Kur’an ve
sünnete uymayan anlayışlar ve onlara atfedilen iftiralar
temizlenmeliydi. Boşluğa düşmüş, yabancı kültürlerin
sersemlettiği yeni neslin ruhlarına can suyu verilmeliydi
kendi toprağımızın kaynak sularından.
İmam Hatip okullarının belki de en temel işlevi,
halkımıza dini temel kaynaklarından öğretmek
oldu. Çünkü insanların gerçek bilgiye erişmelerini
sağlayamazsanız hurafeler kaplar zihinleri. İmam Hatip
okullarıyla bu toprakların değerlerine gerçekten sahip olan,
dini hurafelerden kurtararak akla ve bilime önem veren,
çalışmayı ibadet sayan nesiller yetişti. Toplumumuza bu
konuda ışık oldu.
İmam Hatip okullarının başlangıçtaki amacı,
öğrencilerin dinin temel kaynaklarıyla buluşmalarını
sağlayarak öğrendikleri gerçek dini topluma öğretip
yaşamalarına yardımcı olacak din görevlilerini
yetiştirmekti. Uzun yıllar manevi değerlerinden uzak
kalmış toplumumuz İmam Hatip okullarını bağrına bastı.
Bu okulları bizzat kendisi inşa etti.
Zamanla İmam Hatip okulları akademik eğitim
veren ve yüksek öğretime de öğrenci yetiştiren eğitim
kurumlarına dönüştü. Birçok sancılı süreçler geçirdi;
zaman zaman orta kısımları kapatıldı, yükseköğrenime
geçişleri engellendi. Ama artık bütün bu sıkıntılar geride
kaldı, İmam Hatip lisesi ve ortaokulların toplam sayısı üç
bini geçti.

Dini eğitimin düzenli verilmediği, dinin rastgele ehil
olmayan eğitimsiz kişilerin elinde kaldığı dönemlerde
Kur’an ve Sünnet’e uymayan anlayışlar, kanaatler, hurafeler
toplumumuzda yayıldı. Bundan faydalanan kötü niyetliler
halkımızı yanlış mecralara sürüklediler, dini en ucuz
kişisel çıkarları için kullananlar türedi. Bu uygun ortam ve
kişileri kullanan yabancılar kendilerince dini referanslı bir
zümre oluşturarak ülkemizi param parça etmeyi nerdeyse
başarabilecek gücü bulabildiler.
Toplumumuzun yeniden dinamizm kazanarak
dünyada hak ettiği yeri alabilmesi; başka birçok şeyin
yanında belkide en önemlisi dini ve manevi değerlerini
tam ve doğru olarak özümsemiş nesillerin yetişmesine
bağlıdır. Bu tabii sadece İmam Hatiplerde okuyan gençler
için değil tüm gençliğimiz için geçerli ancak İmam
Hatipler öncü rolü oynamalı.
Toplumun inançları ve kanaatlerini değiştirmek zor ve
uzun bir süreç ister. Bir anda olmaz bu. Birkaç yüzyılın
olumsuzluklarını temizlemek zaman alıyor. İmam Hatip
okulları 1951’de açıldı, ancak bütün camilerde onların
görev alması uzun bir zaman aldı. Ayrıca artık İmam
Hatipliler ülke yönetiminde, iş dünyasında, kısaca
toplumun her kesiminde var. Bu da birçok şeyin hızla
düzelmesini beraberinde getiriyor.
Günümüzde İmam Hatip okulları artık sadece din
görevlileri yetiştiren değil, üniversitelere de öğrenci
hazırlayan kurumlar haline gelmiştir. Aileler de çocuklarını
bir üst öğrenime hazırlamanın yanında onların dinî, ahlakî
ve millî değerlere sahip, güvenilir, kötü alışkanlıklardan
uzak, kendisine ve topluma yararlı insanlar olmaları için
çocuklarını İmam Hatip okullarına göndermektedir. Bu
da her meslekten dürüst, ülkesine bağlı, topluma yararlı,
dindar insanların yetişmesini sağlamaktadır.
Ancak Anadolu İmam Hatip liseleri 10 yıl önce
önünü kesen katsayı engelinin ağır sonuçlarını henüz
atlatamamıştır. Kendisini yeniden kanıtlaması ve öncelikle
tercih edilir hale getirilmesine ihtiyaç vardır. İmam Hatip
okullarının milletimizin yeniden özüne dönüşündeki
katkısı çok büyük. Bu okulları açan ve gelişimine katkıda
bulunan herkese minnet borçluyuz.
İhsan BAŞ
Meslek Dersleri Öğretmeni
					
Müdür Yardımcısı
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KURUYUP KALDIM

Ne oldu gülüm karda mı kaldın?
Gözlerin kaybolmuş nereye daldın?
Bensiz geçen bu ömrü ömür mü sandın?
Sensiz bak ben kuruyup kaldım.
Gözlerim seni arar uzaklarda,
Aramaya gerek yok yanımdasın aslında,
Ne olacak halimiz, ne olacak bu sevda?
Sensiz bak ben kuruyup kaldım.
Gel artık bekletme yolunu,
Kavuşalım bitsin artık görelim sonu,
Nasıl olacak bu sevda görelim bunu?
Sensiz bak ben kuruyup kaldım.
Sen bu aşkı rüya mı sandın?
Uyanınca her şey biter mi sandın?
Bu aşk bitmeyecek ben buna inandım,
Sensiz bak ben kuruyup kaldım.
Emirhan YALÇIN
12/B
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RÖPORTAJ

“Bu yüzden ‘Tarih okuyanın aklı çoğalır.’ diyen İmam Şafi’nin sözünü
kendime slogan ettim, neden?”

Merhaba. Öncellikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca
kendinizden bahseder misiniz?
smim Mehmet Akbulut. Tokat Erbaalıyım. İstanbul
doğumluyum ama Erbaa’da ikamet ettiğimden dolayı
Erbaalıyım. İlkokulu, ortaokulu, liseyi burada okudum,
üniversiteyi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde okudum. Oradan mezun olduktan sonra
Tokat Zile´de, ardından Erbaa’da görev yapmaya başladım.
Çok memnun olduk.

İ

Hobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de
bilmek isteriz.
Özel ve çok fazla hobim yok, okuma yazma üzerine
daha çok kitaplarla aram iyi olduğundan dolayı özel
hobilerim bunlar. Okumak ve yazmak…
Yazma tutkunuz nasıl başladı? Yazmaya ne zaman ve
nasıl başladınız?
İlkokula doğru gitmek lazım, ben Kemal Kıvırcıoğlu
okulundan mezunum. Oranın kütüphanesi genişti. Ben ilk
önce ansiklopedileri karıştırarak okumaya başladım ve çok
büyülü geldi bana. Çünkü çok farklı alanlardan kelimelerin,
çok farklı bilim dallarının, çok farklı eğilimlerin bir arada
olması; o büyü beni kendine çekti ve ondan sonra bir türlü
okumaktan kopamadım. Hâlâ okumaya devam ediyorum.
Yani ilkokulda başladı ve hâlâ devam ediyor.
Şu ana kadar yayınlanmış kitaplarınız içinde en çok
içinize sinen, en beğendiğiniz hangisi?
Ayrım yapmak zor çünkü farklı alanlarda yazdıklarım
oldu. Mesela popüler kültür ‘İçinizdeki Eşeğe Çüş Deyin’
okurken zevk aldığım oluyor. Yine Osmanlı’nın son dönem
ünlü şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz
Efendi var, Bursa’ya sürgün gitmiş. Onun da hayatını
okurken etkilendim, seviyorum yani kesin bir ayrım
yapmak zor. Mesela en son üçleme olarak yazdığım kitaplar
“İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi ve 15 Temmuz”
romanını yazdım, onu da seviyorum yani kesin ayrım
yapamıyorum, bu benim en güzel eserim diyemiyorum.
Birine en güzel eserim dersem diğerlerine haksızlık olur.

En son yayınlanan kitabınız 1071 Malazgirt ile ilgili
nasıl tepkiler aldınız, geri dönüşler sizi memnun etti mi?
Tabii, çünkü beni en çok eleştirenler hep “Osmanlı tarihi
üzerine yazıyorsun, o tarihi çok övüyorsun, Selçuklu’ya da
bir şey söylemeyecek misin?” diyordu. Bu noktada dedim
doğru, haklısınız, o zaman biraz da Selçuklu tarihine
dalalım. Selçuklu tarihini biraz okudum, araştırdım;
bize Anadolu’nun kapılarını açan Türk’ü bu coğrafyada
kaçınılmaz kılan Malazgirt’i ve o Malazgirt’in “Fatihi”
Sultan Alparslan’ı da gençlerimize tanıtmak ve gençleri
ondan haberdar etmek adına severek, beğenerek yazdım,
hem kendim okuyarak bilgileri toplayıp gençlerimize
harmanladım. Bu da benim için tarifsiz bir mutluluktu.
Yaşayamadığınız ya da yapamadığınız için pişmanlık
duyduğunuz herhangi bir şey var mı?
Tabiiki günümüz modern hayatın kaçınılmazı şu:
Vaktimizi, zamanımızı çok boş şeylere harcamak zorunda
kalıyoruz. Ben de bundan şikâyetçiyim. Mesela daha çok
kitap okusam, bir şeyler yazsam. Özellikle bu teknolojik
aletlerin hayatımızın her alanında bizi kuşatması, ne yalan
söyleyeyim, beni de engelliyor. Akıllı telefonla uğraşmaya
başladığımdan bu yana ve başlamadan öncesine bakıyorum
okuduğum kitap sayısı düşük. Önceden 10 kitap okuyorsam
bu 8’e düşmüş, ben öyleysem eğer gençler artık nasıldır, bir
de yetişkin olduğum halde?
Yazma, yazarlık konusunda
yüreklendiren biri oldu mu?

sizi

teşvik

eden

Yok, küçüklükten beri düşünecek olursak öyle
bir yönlendirme yok. Bu tamamen bir zevk meselesi,
benimkisi yaptığı işten zevk almak ve kendini alanda rahat
hissetmektir, bir hayat şekli gibi diyebilirim.
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En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz
projeleriniz neler acaba?
En büyük hayalim İmam Şafi’nin de güzel bir sözü
var: “Tarih okuyanın aklı çoğalır”. Bu gün birçok yere
gidiyorum, gençlerin inanılmaz bir şekilde kendilerine
ait olmayan kültürlere kaydığını görüyorum. Kayarken
de kendi kültürlerini unutuyorlar. Bunu en aza indirmek
adına da ben yapabileceğim şeyi en iyi şekilde yapmak
istiyorum. Bu yüzden “Tarih okuyanın aklı çoğalır.” diyen
İmam Şafi’nin sözünü kendime slogan ettim, neden?
Çünkü aklı çoğalmayan toplumun aklı sürekli yerinde sayar
ve kendilerinden daha büyük akılların güdümüne girer
ve sömürgesi olur. Sömürge sadece toprak ve ekonomik
durum değildir. Amerikan kültürünün girmediği yer
yok, her yere girmişler. Adamlar değer veriyor, üretiyor;
kitap, sinema filmi, giyimden modadan tutun her şey
onlardan. Ama bizim öyle bir üretimimiz yok. Onlar
değeri olmamasına rağmen bir Örümcek Adam, Batman
gibi hep uyduruk şeyler koyuyorlar, bizlerle bunların ne
alakası var? Mesela Fatih kanlı canlı yaşayan biri. Tabiri
yerinde ise bir Yavuz, Alparslan aynı şekilde. Biz neden
bunlara fazla önem vermiyoruz? Demek ki burada çok
büyük sıkıntı var. Ben de bu konuda, tarihi konulara
eğilerek yapabileceğim neyse onu yapmak istiyorum. Bu
şekilde ölüp gidersem kendimi bahtiyar sayarım.
Bugüne kadar en çok okuduğunuz, beslendiğiniz ve
beğendiğiniz diyelim yazarlar kimlerdir?
Tabi, günümüz yaşayan yazarlarından Mustafa
KUTLU benim vazgeçilmez bulduğum yazardır. Ama fikrî
anlamda beslendiğim Necip Fazıl KISAKÜREK’tir. Bütün
eserlerini okumuşumdur ve hâlâ faydalanıyorum. Yine
Osmanlı tarihinin romanlarını en iyi anlatan yazarları da
takip ediyorum. İskender PALA, Nazan BEKİROĞLU.
Yine şairlerden İbrahim TENEKECİ’dir. Yazan bir adamın
şiirle kendini beslemesi lazım. Şair değilim ama şairlerin
kullandığı keskin cümleleri ve kelimeleri seviyorum niye,
çünkü zekâyı sivriltiyor, şairlerin öyle bir özelliği var.

Kafanızda yeni bir kitap tasarısı var mı? Varsa,
paylaşmak ister misiniz?
Tabii kafamda yeni düşündüğüm projeler var burada.
Baskıya girecek yeni bir araştırma-inceleme kitabı. Büyük
Kartal Fatih Sultan Mehmet “Fetih” romanını yazdım ama
Fatih’in biyografik bir tanıtım kitabı yoktu. Onu da yazalım
dedik ve inşallah mart ayında okurlar ile buluşacağız.
Onun dışında çok yakınımızda bulunan Niksar’da Melik
Ahmet’in kitabını yazmayı düşünüyorum. Battal Gazi’nin
bir tür devamı Melik Ahmet, onu yazmayı düşünüyorum.
Şu anda önümde proje olarak bunlar var.
Buradan bu vesile ile gençlere ne söylemek ne gibi
tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Ben İmam Hatip mezunu değilim ama İmam Hatipli
çok arkadaşım var. Ben lisede okurken bize gitmek nasip
olmadı ama İmam Hatibi seviyorum. İmam Hatipli
olmanın ruhu başka bir şey. o yüzden gençlere tavsiyem
şu: Bulundukları okulun kendi üzerlerine misyonu ne
ise artık onu en iyi şekilde temsil etmeleri, okullarının
değerini bilmeleri ve ileride ülkenin muhtemel yönetici,
idareci, idari kadrolar, ne ise gelecekte onlar o şekilde orada
bulunup, kendi kimliklerini İmam Hatip ruhu ile birlikte
en iyi şekilde temsil etmeleri. Yani benim diyebileceğim
şey bu olurdu ve okumak. Okumak! Okumak! Okumak!
Arkadaşlar benim söyleyebileceğim bir laf yok daha, o
ruha sahip çıkın, ölmesin.

Şu anda hayatta olan ya da olmayan bir yazar ile
tanışma fırsatınız olsa bu kim olurdu?
Türkiye’de her ne kadar her üç kişiden dördü şairdir
diye bir söylem olsa da bunun altındaki gerçeği belirtmek
istiyorum, nedir o? Yani şair en az kelimeyle aslında
birçok şeyi ifade etmeye çalışan kişidir. Bizde bir kere bir
elin parmağını geçmeyecek şairler var bunlardan birisini
öneriyorum: İbrahim TENEKECİ.
Necip Fazıl ile tanışmak isterdim, sert bir adam ama
yine de tanışmak isterdim. Mehmet Akif ile tanışmak
isterdim. Yazar olarak kimse aklıma gelmedi. Bir yazarın
gençlere bırakacağı yegâne tek şey okumaktır, kendi
kültürlerini tanıtmaktır.
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Emrah GÖKTAŞ
Furkan ŞAHİN
11/C

15 TEMMUZ, TARİHİ DEĞİŞTİREN TARİH

‘‘Seyit onbaşılar, Nene Hatunlar, sakacılar, tekrar belirdi. Canından daha değerli
olan vatan kavramı ve imanları için yan yana, can canaydılar…’’

Z

amanın adeta donduğu, bütün renklerin katran
karasına dönüştüğü 15 Temmuz gecesi… Bir
geceden daha ötesi… Dostla düşmanın karıştığı,
zifiri karanlıklar yüzünden göz gözü görmediği o bahtsız
gecede çalıların arasından bir kuş uçar gökyüzüne.
Gecenin karanlığında bir kez olsun ardına bakmadan uçar
maviliklere. Buz gibi kurşun çıkar namludan, değer göğüs
kafesine. Bir dağ yıkılır yere, gözünden yaş akmadan.
Hangi yürek gider şehadete böyle gözünü kırpmadan? O
koca yürek nasıl sığar o daracık toprağa?
15 Temmuz gecesi Müslüman Türk halkının
yüzyıllardır genlerine işlemiş olan vahdet bilincinin
yok edilme gecesiydi. Tıpkı yüzyıl önce Çanakkale’de
ecdadımızın bugünkü yedi düvel halklarına verdikleri
o yüce ayağa kalkış gibi. O gece Türk halkı tekrar aynı
dava için ayağa kalktı. Seyit onbaşılar, Nene Hatunlar,
sakacılar, tekrar belirdi. Canından daha değerli olan
vatan kavramı ve imanları için yan yana, can canaydılar…
Yine Hz. Mevlana “Nerden geldiğini unutma ki nereye
gideceğini şaşırmayasın”, der. O gece kendini unutanların
ve şaşıranların, insanlığa yaptıkları küstahlığı seyrettim
gözyaşları ve şaşkınlıkla… Olduğu gibi görünmeyen
ve göründüğü gibi de olmayanların canavarlaşmış,
sevgisizlikten üşüyen ruhlarının, etrafa saçtıkları kavurucu
sıcağı, her birinin gözlerinde, kibirli duruşlarında
seyrettim. Mühürlenmiş yüreklerin gerçekliğini anladım.
O gün neden doğduğunu unutanların kavgasını gördüm
her yürekte, her derin bakışta…

Büyük bir mücadele verdi ülkem. Demirden bir bendin
suyu perçinlediği gibi aman vermedi hainlere. 2023’ten
korktukları için darbe yapmak istediler vatanıma lakin bu
milletin muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda
mevcuttu. Kendi sel oldu ama bir damla haini geçirmedi
içine. Gün gelecek bu millet yine dünyaya hükmedecek.
İşte o zaman zalimin zulmüne karşı koyup akıtılan
kanların bedelini ödeteceğiz. Ezanın susmadığı, bayrağın
inmediği, hainlerin barınmadığı vatanımda huzur içinde
yaşayacağız.
Rabb’im Müslüman Türk milletini korusun...
İbrahim DEMİR
12/A
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AHİR ZAMANDA GENÇ OLMAK YA DA GENÇ KALMAK

‘‘Arayan her gence bu nazarla bakarken, bin türlü engeli aşıp hakikati
bulabilmiş her bir gence, ‘ahir zaman evliyası’ gözüyle bakalım istiyorum.’’

A

hir zamanda genç olmak, bir bakıma, her şeyin
maddeye indirgendiği bir çağda, maddenin olanca
ağırlığı ve duygusuzluğu ile üzerine çöktüğü bir
karabasanı yaşamaktır. Böyle bir zamanda ‘genç’ denince
anlaşılan şeyin ne olduğu, ‘gençlik’in neye indirgendiği,
sözüm ona gençlik filmlerinin birbirinin tekrarından
öteye geçmeyen ana temasından; keza, gençlik adına
çıkarılan
dergilerin
ruj-blucin-jöle-parfüm-gömlek
reklamları arasına serpiştirilmiş bol resimli yığınla şarkıcımanken-oyuncu-kim kiminle-in’ler ve out’lar haberinden
rahatlıkla anlaşılabilir.
Dün caddeden son model Ferrari’yle lastikleri öttüre
öttüre yol alan züppe, kaç gencin aklını çelmelemişti acaba?
Babası kapıcı olduğu için kendisini değersiz zannederek
okula giden kaç genç vardı? Babasının dürüstlüğünün,
yumuşak huyluluğunun, dindarlığının, temizliğinin
beş para etmediğini hissederek kendi geleceğini böylesi
gerçek değerlere bedel ‘hâkim değerler’e göre kurma
yönünde şeytanî iğvalara maruz kalan genç sayısı acaba
ne kadardı? Hem bu sabah kaç genç kız, aynaya bakarken,
siyah saçı ve esmer teni için üzülmüştü? Bugün kaç genç
kız, saçını sarıya boyatmak üzere kuaföre uğramıştı?
İnsanlar nazarında ‘değerli,’ yani ‘manken gibi’ olabilmek
için fazladan on santim boy kazanmaya kendini mecbur
bilen, o yüzden her türlü ortopedik felaketi göze alarak
on santimlik topuklu ayakkabılarla yollara düşen genç kız
sayısını kim biliyordu? Bu gençlerin her birinin yüreğinde
kopardığımız hoyrat fırtınalardan haberdar mıydık?
Oysa, birilerine kalsa, liseli Neşe’nin sorunu ‘kepek
sorunu’ndan ibaretti. Filan şampuan üç artı bir formülüyle
bu sorunu çözerdi. Genç dediğin, bir cep telefonuyla özgür
olur, bir şişe kola’yla kolayca özgürlüğün tadını bulur,
karşısındaki insana değil, arabasına veyahut blucinine âşık
olurdu!
Bırakalım ötesini; sadece bu örnekler dahi, ahir
zamanda genç olmanın zorluğunu ilk elden bildiren
işaretlerdi. Ahir zamanda genç olmak zor, hem de çok
zordu kısacası. Zira, ahir zamanın despotizmi, evvel
zaman despotları gibi doğrudan dayatmalara kalkışıp
direnç üretmiyordu, kendi tercihini size sizin kendi
tercihinizmiş gibi hissettirerek dayatan sofistike teknikler
kullanıyordu. Özgür olduğunu hisseden bir köle, kendi
kararını verdiğini zanneden bir güdümlü kılıyordu sizi.
Fark edemiyordunuz.
Kendimi herhangi bir gencin yerine koyduğum,
sonuçta ‘ahir zamanda genç olma’ya dair bir yazıyla ilham
olunduğum o günlerin üstünden haftalar, aylar, hatta
neredeyse bir yıl geçmişti ki, yine aynı mekânlardaydım.
Özel bir sebebi olmasa da, özellikle kitapçıları, kasetçileri,
sahafları, CD satan dükkânları, seyyar CD ve kitap
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tezgâhlarını dolaşmak gelmişti içimden. Yüzlerce dergi,
on binlerce kitap, binlerce kaset ve CD arasından ruhuma
uygun bir şeyler bulmaya çalışmış, böylece müthiş bir
sorgulama yaşamıştım. İnsan, bu kadar çeşidin ve bu denli
büyük bir enformatik kalabalığın ortasında, aradığı şeyi
nasıl bulabilirdi? Ne aradığını az çok kestirir halde dahi
aradığı şeyi bulmak öylesine zorken, yalnızca ‘aradığı’nı
bilen, gerçeği aramak için yollara düşen, ama henüz
gerçeğin ne olduğunu dahi kestiremeyen biri bu labirentin
içinden nasıl çıkabilirdi?
O gün kendimi bir keşmekeşin ortasında bulduğumda,
ahir zamanda genç olmanın zorluğu bir kez daha
pekişmişti zihnimde. Ahir zamanda genç olmak zor,
ahir zamanda arayan genç olmak daha zor, ahir zamanda
aradığını bulabilmiş genç olmak ise çok daha zordu.
Kendimi bir labirentin ortasında hissettiğim o kitap-kasetCD-dergi yolculuğumun sonrasında vardığım sonuç
buydu. Karamsar bir sonuca ulaştığımı biliyor; ancak
“Bu kalabalığın, bu keşmekeşin, bu çukurlar, girdaplar ve
çıkmaz sokaklar yüklü labirentin hakikate çıkan yolunu
bulmayı kim nasıl becerebilir ki?” sorusuna bir türlü
olumlu cevap veremiyordum.
Ahir zamanda genç olmak zor, biliyorum. Ahir
zamanda mü’min genç olmanın daha kolay olmadığını da
biliyorum. Ama doğuda batıda yaşanıp nazarımıza ilişen
böylesi milyonlarca örnek, bize ‘zor’ olanın ‘imkânsız’ da
olmadığını açıkça gösteriyor.
Ve, fetrete karşı fıtratın, hazır cevaplara karşı soruların,
yanlış kapılara karşı doğru arayışların eşliğinde yaşanan
bu vâkıaya bakıp, kim olursa olsun bütün gençlere arkadaş
nazarıyla baktığını söyleyen bir şefkat ve hikmet erinin ruh
haliyle donanalım istiyorum. Arayan her gence bu nazarla
bakarken, bin türlü engeli aşıp hakikati bulabilmiş her bir
gence, ‘ahir zaman evliyası’ gözüyle bakalım istiyorum.
Zira, ahir zamanda genç olmak, ateşler içinde olmaktır.
Ahir zamanda mü’min genç olmak, ateşler içinde
yanmamaktır.
Açıkçası, ahir zamanda mü’min genç, ateşler içinde
İbrahim misalidir. Firavun sarayında Musa, çağın
Züleyha’ları karşısında Yusuf misalidir.
İbrahim’i yakmayan, Firavun sarayında Musa’yı
saptırmayan, Züleyha karşısında Yusuf ’u kandırmayan
sırra erildiğinde, ahir zamanda mü’min genç olmanın yolu
elbette görülecektir.
Metin KARABAŞOĞLU
Karakalem
(Alıntı)

ANNELER ve KUDÜSLER

Tûr Dağını yaşa
Ki bilesin nerde Kudüs
Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum
Ayarlanmadan Kudüs’e
Boşuna vakit geçirirsin
Buz tutar
Gözün görmez olur
Gel
Anne ol
Çünkü anne
Bir çocuktan bir Kudüs yapar
Adam baba olunca
İçinde bir Kudüs canlanır
Yürü kardeşim
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin
Nuri PAKDİL
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YAZMAK ÜZERİNE

‘‘Her şeyden önce ümidimizi yitirmeyelim. Zira ümidini kaybeden
neyi bulur ki?’’

M

illet olarak okuma alışkanlığını hala kazanmış
değiliz. Kitap okuma konusu açıldığında
çoğumuz kendimize göre mazeretler uydururuz.
Kimimiz zamanımız olmadığından, kimimiz işimizin
çokluğundan yakınırız. Bu mazeretler bizi köprülerden
geçirmez. Zira kendimize meşgale edindiğimiz nice şeyler
vardır ki bir incir çekirdeğini bile doldurmaz.
Okumak ne kadar önemli ise yazmak da en az o kadar
önemlidir. Çünkü duygu ve düşüncelerimizi ifade etmenin
bir yolu da yazmaktan geçer. Okuma ile yazma arasındaki
ilişkiyi göz ardı edemeyiz. Okumada göstereceğimiz
gevşeklik ister istemez yazımızı da etkileyecektir.
Az okuyan bir kişinin yeterli bilgi birikimine sahip
olamayacağı için yazmakta güçlük çekeceği muhakkaktır.
Zira küp, içindekini sızdırır.
Günümüzde okumanın önemi örgün ve yaygın
eğitimde bir hayli vurgulanıyor.
Değişik
kampanyalarla
okumanın
gerekliliği
gündemde tutulmaya çalışılıyor. Ancak yazma konusuna
hâlâ yeterince değinilmiyor. Çoğu zaman yazma,
okumanın gölgesinde kalıyor.
Çoğumuz yazmayı gözümüzde büyütüyoruz. Hani
zaman zaman yakın çevremizden, “Yazmak için masanın
başına oturuyorum. Fakat ne yazacağıma dair aklıma
bir şey gelmiyor. Bir iki denemeden sonra bir şey
yazamayacağımı düşünürken ümitsizliğe kapılıyor ve
yazmaktan vazgeçiyorum.” gibi ifadeler duyarız.
Anadan doğma yazar da olunmaz şair de. Yazarlar,
Allah’ın (c.c) kendilerine verdiği yazma kabiliyetini çokça
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kullanmak suretiyle onu açığa çıkaran kişilerdir. Çünkü
duygular çekirdek gibidir. Ufacık bir çekirdekte koca bir
ağaç olma kabiliyeti olduğu gibi herkesin içinde iyi bir yazar
olma kabiliyeti vardır. Ancak sürekli yazarak bu kabiliyeti
açığa çıkarmak gerekir. Aksi halde o özelliklerimiz yavaş
yavaş kaybolur.
Mesela, elimizden birini dört beş hafta boyunca hiç
kullanmadığımızı düşünelim. O elimizin tembelleştiğini,
o zamana kadar kazandığı yeteneklerin bir kısmını
kaybettiğini görürüz. Hâlbuki biz onun güya iyiliğini
istemiş, dinlenmesi için izin verip onu çalıştırmamıştık.
Sonuçta işlemeyen demir pas tutmuştur. Allah (c.c),
insanın beynine ve diğer duygularına da aynı özellikleri
vermiştir. Onun için bir taraftan çokça okuyup bilgi
dağarcığımızı zenginleştirmeli, diğer taraftan yazmak
suretiyle bu yeteneğimizi geliştirmeliyiz.
İlk denemelerimiz beklediğimiz güzellikte ve kalitede
olmayabilir, olması da beklenemez zaten. Zamanla
mükemmele doğru gider. Mimar Sinan’ın ölümsüz
eserlerini düşünün: Çıraklık dönemine ait Şehzade Camii
ile kalfalık dönemine ait Süleymaniye Camii arasındaki
estetik fark ne kadar aşikârdır? Ustalık döneminde yaptığı
Selimiye Camii ise adeta rekoru yüzyıllarca kırılamayan
bir abide eserdir. Bizler de ölümsüz kalıcı eserler ortaya
koymak istiyorsak mükemmel anlamda yazmayı
öğreninceye kadar sürekli yazmamız gerekir. Bazen takılır,
bazen düşer, bazen kalkarız. Buna rağmen daima yazmaya
devam etmeliyiz.
Cemal DEMİRDAĞ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

KIRGIZİSTAN, KIRGIZCA ve KIRGIZCA İLE TÜRKÇE
ARASINDAKİ BENZERLİKLER

‘‘Türk dilinin tarihî geçmişine göz atacak olursak, söz hazinesine başka
dillerden giren kelimeler oldukça fazladır.’’

K

ırgızistan, Çin sınırında ve Türk dünyasının
doğudaki en uç noktasında yer alan bir Türk
Cumhuriyetidir. Nüfusu yaklaşık 6 milyondur.
Ülkenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1500
metre civarıdır. Bu haliyle topraklarının %90’ı dağlık, bir
başka ifadeyle tarıma namüsaittir.
Tarihî belgelerde ve Türkçe’nin ilk yazılı kaynakları
olan Göktürk Kitabeleri’nde müstakil olarak adı
zikredilen Kırgızlar tarih boyu göçebe olarak yaşamışlar
ve bundan dolayı da uzun soluklu bağımsız bir devlet
kurup yaşamamış olmalarına rağmen dillerini muhafaza
etmişler ve yazılı olmasa da sözlü olarak güçlü bir edebiyat
oluşturmuşlardır. Bir nevi, Eski Türk Edebiyatı’nın sözlü
ananesini Kırgızlar yaşatmışlardır.
Kırgızistan, bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından
beri Türkiye Cumhuriyeti ile siyasî, ekonomik ve
kültürel yönden ortak çalışmalara devam etmektedir.
Günümüzde, Kırgızistan’da Türkiye tarafından açılan
okullar, yüksekokullar, üniversiteler ve özel şirketler
mevcuttur. Bu ortak çalışmalarda ve kişilerarası iletişimi
de sağlamada büyük rol oynayan en önemli unsur dildir.
Kırgızca, Türk Dili’nin Kıpçak (Kuzey batı) kolunda yer
almaktadır. Bu sebepten günümüz Türkçesi ile arasında

bir hayli farklar vardır. İlk bakışta tamamen başka diller
gibi algılanır, fakat sözlük incelendiğinde bu farkın daha
çok ses bilgisi düzeyinde olduğu görülür.
Kırgız dili, 20.yüzyıl başlarında yazı dili haline
gelmiştir. Bu vakte kadar sadece konuşulup gelmiş
olması sebebiyle, özellikle Arapça, Farsça ve Rusçadan
geçen kelimeler duyulduğu gibi yazılmış ve bugün yazı
diline söylendiği haliyle geçmiştir: döölöt (devlet), otan
(vatan), door (devir), ökül (vekil), zook (zevk), kaat
(kaht), caat (cihet) vb.
Türk dilinin tarihî geçmişine göz atacak olursak,
söz hazinesine başka dillerden giren kelimeler oldukça
fazladır. Hem Kırgızca’ya hem de Türkçe’ye girmiş olan
Arapça, Farsça ve Batı kökenli kelimelerin yanı sıra eski
Türkçe’den günümüze kadar gelmiş ve kullanılmakta olan
ortak kelimeler de çoktur.

Bazı atasözleri de neredeyse tamamıyla benzer yapıdadır:

At, adamdın kanatı.
Balık başınan sasıyt.
Bala ıylamayın çemçek cok.
Beş kol bir emes.
Bil begenuya temes, bilgisi kelbegen uyat.

At adamın (Türk’ün) kanadıdır.
Balık baştan kokar.
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
Beş parmak bir değil.
Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır.
Kerim TUZCU
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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EYLÜL

‘‘İnsanın yaşlılığı kendine yakıştırmadığı şu çağda,
ölümü ense kökünde hissetmek kimin harcı?”
Nâm ü nişâne kalmadı fasl-ı bahârdan
Düştü çemende berg-i dıraht i’tibârdan
					
Baki, 16.yy
“Bahar mevsiminden (hiçbir) iz, eser kalmadı.
Ağaç yaprağı, çimende (bahçede) gözden düştü.”

E

ski şiirimizde, kadim edebiyatımızda tek bir
mevsim işlenir metinlerde, o da bahardır.
Bazı mesnevilerde ve bilhassa kaside giriş
bölümlerindeki kış ve yaz tasvirlerini bir kenara
bırakırsak, bu şiir tek ve yekpare bir mevsim içinde
yaşardı, denilebilir. Şaire ve şiirine lirizm, coşkunluk
katan bir mevsimdi bahar, belki de şevkin iklimi
idi. Bahar; şairin dizelerinde hep bülbülün aşkı,
gülün utancı, menekşenin tevazuu, servinin endamı,
şebnemlerin ürkekliğiyle akseder durur.
Şiirimizde ele alınan motiflerin, hayallerin yarıdan
fazlası bahardan gelir, buna karşılık diğer üç mevsimin
bu geçmişte pek az hissesi vardır. Ötekiler insan
kaderinin ters yüzü bahis olunca, hüznü mutluluğuna
galip geldiğinde karşımızda boy gösterir. Baharın zıddı
hazanı, sonbaharı yani Eylül’ü kimse pek kendisine
yaklaştırmaz, yakıştırmaz. Bal yiyen baldan usansa
da insanoğlu hep baharı yaşamak ister. Bu nedenledir
ki hazan, eski şiirimizde bahara göre çok az bir yer
edinmiştir. Elbette ki hazanın, Eylül’ün üstlendiği
manaların buna doğrudan tesiri vardır.
Şairce bir yaklaşımla aşktan bahsetmek, şevkten
dem vurmak varken hazan ne ola? Sona ramak kala,
Eylül durağına varmayı kim diler? İnsanın yaşlılığı
kendine yakıştırmadığı şu çağda, ölümü ense kökünde
hissetmek kimin harcı? Herhalde neden bu ki hep
bahara kaçmışız, gençlikten bahis açmışız.
Ecdadımız bu mana üzerine işçilik yapıp
hazandan ve eylülden kaçsa da biz kaçamıyoruz onun
çağrışımlarından, kendisinden… Bu zamanda, çok
yönlü bir hayatta birçok anlamıyla oracıkta duruyor
Eylül…
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Eylül; okulun ilk günü, koskoca yaz tatilinden sonra ilk
mesai…
Eylül; hasat zamanı, bağbozumu…
Eylül; forma, kitap defter masrafı, gider üstüne gider…
Eylül; şu okul açılsa da kurtulsak beklentisinin hayat
buluşu…
Eylül; talebe, muallim, okul, zil, ümit…
Eylül; salça, kuşburnu, pekmez, turşu…
Eylül; dönüş, yaylağı terk ediş, göç…
Eylül; ilk psikolojik roman, Mehmet Rauf…
Eylül; ekinokslardan biri…
Eylül; darbe, darbeciler, 12 Eylül…
Eylül; Menderes, Polatkan, Zorlu…
Eylül; kurgu, kurmaca, 11 Eylül…
Eylül; Vali, adı Recep, soyadı Yazıcıoğlu: Adam
Eylül; bozkırın tezenesi, Neşet Ertaş…
Eylül; kurtuluş, İzmir, 9 Eylül…
Eylül; yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!
Eylül; an gelir -lâ ilâhe illallah- kanunî süleyman ölür…
Eylül; muhasebe, muhakeme, ölçü, tartı…
Eylül; sarı, turuncu, şafak, tan, kızıl, kıpkızıl…
Eylül; ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar…
Eylül; ölüm, musalla, taht, saltanat…
Eylül; kıymet ve baha kaybı…
Sahi ya sizin Eylül, sizin Eylül hangisi?
Ahmet Asaf

SİLAHTAR ÖMER PAŞA CAMİİ

‘‘Altta dikdörtgen, üstte kemerli pencerelerin aydınlattığı camiye,
ahşap, zengin işlemeli bir kapıdan giriliyor.’’

S

ilahtar Ömer Paşa Camii’nin 11. yüzyılda yapıldığı
tahmin edilmektedir. Bugüne kadar orijinalliğini
muhafaza etmiştir. Selçuklular döneminde yapılmış.
Anadolu’daki en zengin tarihi camilerden biri sayılır.
Erbaa’nın en meşhur tarihi mekânlarından biridir.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan ve çivi kullanılmadan,
çandı yöntemiyle yapılan Silahtar Ömer Paşa Camii, ahşap
mimarisiyle görenleri büyülüyor.
Silahtar Ömer Paşa Camii ilçeye bağlı Akça beldesinde
1082 yılında Selçuklu mimarisiyle, çivi kullanılmadan
ahşap ve kesme taştan yapıldı. Caminin duvarları bir
sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizisiyle örüldü. Kuzey batı
köşedeki çokgen gövdeli, tek şerefeli güdük minaresi bir
deprem sonucu pabuç kısmına kadar yıkıldı, gövde ve
şerefe yeniden yapıldı. Altta dikdörtgen, üstte kemerli
pencerelerin aydınlattığı camiye, ahşap, zengin işlemeli
bir kapıdan giriliyor.
Silahtar Ömer Paşa Camii; taşı, çinisi, ahşapları, boya
süslemeleri, ahşap kemerle süslü kapısı, çıtaları, boya süslü
tavanda altıgenleri, göbekte kesişen şekilleriyle, batı, kuzey
ve doğu yönlerinden çeviren revaklarıyla, buraya gelen

yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Tarihî cami 2007-2009 yıllarında Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edildi.
Cami restorasyonun tamamlanmasının ardından yeniden
ibadete açıldı.
Cami 17.yüzyıldan kalan tek camii olma özelliği taşır.
Günümüzdeki modern işlemelerle değil de eski usul,
işlemeler ve altın taşlarıyla ilgi çekiyor.
Tarihi eserler sayesinde ülkemizde turizm de
canlanmaktadır. Ülkemizdeki tarihi eserleri görmek
için gelen turistler, ülkemize döviz kazandırmakta ve
ekonomiyi canlandırmaktadır. Yani vatani sorumluluk
haricinde maddi bir boyut da kazanmaktadır. Tarihi
eserlerin zenginliğinin de turizmin gelişmesi konusunda
etkili olduğu açıktır. Ülkemiz de turizm açısından
dünyada önemli bir yerdedir. Silahtar Ömer Paşa Camii
de bu yerlerden biridir.
Melih Samet BAYRAM
11/A
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HİÇLİK MAKAMI

‘‘Hiçlik yolunda varlıktan vazgeçmek, makam ve mevkide
yok olmak gerek…’’

H

iç olmak kendini değersiz hissetmek değildir.
Tam tersine içindeki zenginlikleri keşfedip,
kimliğinin özüne göre bilgisinin hiçliğini
fark etmektir. Bunu anlayan varlık küçüklüğünü anlar.
Varlığın tekamül seviyesine göre gösterdiği dirayet,
özveri, sadakat gibi düşünceler artık onunla bir olmaya
başlar.
Yalnızlık duygusu şuur sahasını kaplar. Çokluğun
içindeki yalnızlıktır bu. Bu durumu kabullenmesi o
kadar kolay değildir. Çoğalan yalnızlığında mutlu
olmaya başlar. Bu insanoğlunun beşeri varlığıyla
anlayabileceği bir mutluluk değildir. O artık içindeki
Allah’ı (c.c) bulma yolunda önemli bir adım atmıştır.
Teşevvüşü yaşamaya başlamıştır. Tıpkı kozasından
çıkmayı bekleyen bir kelebek gibi kendindeki değişimi
izlemeye başlamıştır. Artık içindeki benler azalmış, tam
bir sakinlik hüküm sürmektedir, duru, dupduru bir
okyanus gibi. Baktığın zaman sadece dinginlik veren
engin bir su, ama içine daldığında seni hayrete düşüren
müthiş bir zenginlik…

“Mutasarrıf ” demiş adam, kabara kabara.

Hiçlik insanoğlunun kendi içindeki okyanusu
seyretmesi, içine dalıp zenginliklerini fark edeceği ana
kadar sabırla beklediği durumdur.

“Vezir” demiş adam.

Öyle bir durumdur ki; beklenti yoktur, acelecilik
yoktur, kuşku yoktur. Sadece sakinlik vardır. Yalnızlık
vardır… Hiçlik yolunda varlıktan vazgeçmek, makam
ve mevkide yok olmak gerek… Tıpkı Nasreddin Hoca’ya
isnat edilen latife de olduğu gibi:
Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:
“Kimsin?”
“Hiç” demiş Hoca, “Hiç kimseyim.”
Dudak büküp önemsemediklerini görünce, sormuş
Hoca:
“Sen kimsin?”
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“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasrettin Hoca.
“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam.
“Daha sonra?” diye üstelemiş Hoca.
“Daha daha sonra ne olacaksın?”
“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”
“Peki, ondan sonra?”
Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp
son makamını söylemiş:
“Hiç.”
Hoca kızarak, lafı gediğine koymuş:
“Daha niye kabarıyorsun, be adam! Ben şimdiden
senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım:
“Hiçlik makamında!”
Derleyen: Mehmet Emin ÜNAL -11/A
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EN DEĞERLİ İNSAN,
KULAĞINDAN GİRENİ YÜREĞİNE GÖMEN İNSANDIR

‘‘Üçüncü heykelde tel, kulaktan girdi ama bir yerinden dışarı çıkmadı.’’

İ

ki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle
savaşmazlar, ama her fırsatta birbirlerini rahatsız
ederlerdi. Doğum günlerinde, bayramlarda
birbirlerine
ilginç
armağanlar
göndererek
hediyeleşirlerdi. Böylece birbirlerine zekâ üstünlüğü
gösterisi yapma gayreti içerisinde oluyorlardı.
Hükümdarlardan biri, günün birinde ülkesinin
en önemli heykel tıraşını huzura çağırdı. İstediği,
birer karış yüksekliğinde, altından, birbirinin tıpa
tıp aynısı üç insan heykeli yapmasıydı. Aralarında
bir fark olacak ama bu farkı sadece ikisi bilecekti.
Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu ülke
hükümdarına gönderildi. Heykellerin yanına bir de
mektup konmuştu.
Şöyle diyordu heykelleri yaptıran hükümdar:
“Doğum gününü bu üç altın heykelle kutluyorum. Bu
üç heykel birbirinin tıpa tıp aynısı gibi görünebilir.
Ama içlerinden biri diğer ikisinden çok daha
değerlidir ve farklıdır. O heykeli bulunca bana haber
ver.”
Hediyeyi alan hükümdar, önce heykelleri tarttırdı.
Üç altın heykel gramına kadar eşitti. Ülkesinde
sanattan anlayan ne kadar insan varsa çağırttı. Hepsi
de heykelleri büyük bir dikkatle incelediler. Ama
aralarında bir fark göremediler.

Günler geçti. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını
duymuştu. Ve kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda
hükümdarın fazla isyankâr olduğu için zindana
attırdığı bir gence haber gönderildi. İyi okumuş,
akıllı ve zeki olan bu genç, hükümdarın bazı
isteklerine karşı çıktığı için zindana atılmıştı. Başka
çaresi olmayan hükümdar, bu genci çağırttı. Genç,
önce heykelleri sıkı sıkıya inceledi; sonra çok ince
bir tel getirilmesini istedi. Teli birinci heykelciğin
kulağından soktu, tel heykelin ağzından çıktı. İkinci
heykele de aynı işlemi yaptı. Tel bu kez, diğer kulaktan
çıktı. Üçüncü heykelde tel, kulaktan girdi ama bir
yerinden dışarı çıkmadı. Ancak telin sığabileceği
bir kanal kalp hizasına kadar iniyor, oradan öteye
gitmiyordu. Hükümdar, heykelleri gönderen komşu
hükümdara cevabı yazdı:
Kulağından gireni, ağzından çıkartan (sır
saklamayan) insan makbul değildir. Bir kulağından
giren, diğer kulağından çıkıyorsa, o insan da (öğüt
dinlemeyen) makbul değildir. En değerli insan,
kulağından gireni yüreğinde saklayan insandır (öğüt
tutan ve ketum olan makbuldür). Bu çok değerli ve
anlamlı hediyen için çok teşekkür ederim.
Derleyen: Furkan YAPRAK - 11/D
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HEY ONBEŞLİ TÜRKÜSÜ VE HAZİN HİKÂYESİ

‘‘Koskoca eğitimli bir genç nesli yutmasına rağmen savaş
bir türlü doymak bilmiyordu.’’

Ç

anakkale Cephesi, sanki bir ölüm değirmeni
gibiydi; tükettiği insanların haddi hesabı yoktu.
İngiliz generali Aspinall-Oglander “Gelibolu’daki kanlı
muharebeler, Türk ordusunun çiçeğini bitirmiştir,”
tespitinde bulunuyordu. Koskoca bir eğitimli genç
nesli yutmasına rağmen savaş bir türlü doymak
bilmiyordu.
O kadar ki cephede meydana gelen boşlukları
doldurmak
için,
diğer
cephelerden
asker
getirilemediğinden, en yakın çevreden başlayarak, 15
yaşın üstündeki eli silah tutan bütün gençlerin dahi,
gönüllü olup olmadığına bakılmaksızın, Çanakkale’ye
sevk edilmeleri alışılmış normal bir hadise haline
gelmişti.
O günler, köyde, kasabada erkeğin kalmadığı,
gücü kuvveti ve boyu posu yerinde olan herkesin
asker olduğu ya da asker olmak zorunda kaldığı kara
günlerdi.
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Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı ordusunda
insan kaybı öyle bir noktaya varmıştı ki harpte gün
geçtikçe daha da artan kayıplar, nüfusun tükenmekte
olduğu korkusunu doğurmuştu.
Ekseriyeti 15 ila 19 yaşında olan bu genç
bahadırların cepheye katılımları anısına Anadolu’da
yakılan meşhur “Hey Onbeşli Onbeşli” adlı türküde
de söz konusu durum çok acı ve dramatik bir dille
anlatılmıştır. Burada sözü edilen “15’liler” 1315
doğumlulardır.
Yani 1 Haziran 1897 ile 22 Mayıs 1898 arasında
doğan ve henüz 18 yaşını doldurmuş olan gençlerdi.
Türküde, bu 1315’li gençlerden şöyle bahsediliyordu:

Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yârim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Giderim elinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Aslan yârim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Gidiyom gidemiyom
Sevdim terk edemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom
Aslan yârim kız senin adın hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Feyzullah ÇINAR - 12/C
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KÜRSÜDEKİ ŞAİR, DEDEM ÂKİF’E!

S

‘‘Bayrak ve Kabe örtüsünden sonra tabut Akif’in tabutuna
benzemişti, sözü yakar bağrımızı Mithat Cemal’in.’’
“Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker

evgili Âkif Dede!

Biz seni bir orduya, bir millete verdiğin moralden,
ümitten tanıyoruz. “Korkma, sönmez bu şafaklarda
yüzen al sancak!” ifaden yüreklerimize su serpiyor, her
vakit. Süleymaniye Kürsüsü’nden, Nasrullah Camii
vaazından tanıyoruz sesini, coşkunu. Bülbül’den biliyoruz
hüznünü, gözyaşını. Görmeden yazdığın Çanakkale şiirini
hamasetle okuyor, her şehidin ardından hüzün ve gururla
söylüyoruz dizelerini:
“Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber”
Bugünlerde ülkemizin belli başlı noktalarında seni
anıyoruz. Aslında kendimizi anıyoruz. Yumurtanın
sarısında, yoğurttaki yağın kaymakta toplanması gibi, milli
cevher büyük insanlarda, onların yaşamında, eserlerinde
toplanır. Senin hayatın, Safahat’ın bir cevher gibi kıymet
veriyor bizlere, gençlere, Âsımlarına!
Akif Dedeciğim!
Söz
vermişliğin,
adam
olmanın
anlamını
yaşanmışlıklarınla öğreniyoruz. Yol veriyoruz hayatımıza,
senden aktardıklarımızla. Hani sen, arkadaşına söz
vermiştin de evlatlarına bakmıştın o öldüğünde. O öldü
gitti, söz ne ola demeden. Bugünün insanın suratına
çarparak bu eksikliği, hala dipdirisin, aramızdasın,
bizimlesin.
Dedeciğim!
Vaaz kürsüsünde ateş, cephede mitralyöz idin.
Osmanlı’nın son, ülkemizin ise ilk kahramanlık
figürlerinin şiirlerini yazan, ebedi anıtlarını diken sendin.
Kulaklarımızda çınlıyor mısraların:
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Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer”
Akif Dede!
Memleket hasretinle yandığın, tutuştuğun Mısır
yılların aklımdan çıkmıyor. Yıllardır cephe ardından
koştuğun memleketinden ayrı kalmak, bülbülün gül
bahçesinden ayrı kalmasından hallice değildir. Ya o
kimsesiz cenazen. Bayrak ve Kabe örtüsünden sonra tabut
Akif ’in tabutuna benzemişti, sözü yakar bağrımızı Mithat
Cemal’in. Vefasızlıklar olsa da, biz seni unutmayacağız.
Yazdıkların, yaşadıkların, duruşun bize hep yön verecek,
yolumuza ışık tutacak.
Dedeciğim!
Öldüğünde toprağa düşen bir tohum gibiydin. Toprağa
önce kar düştü, yağmur yağdı. Mevsim geldi, çattı. Hava
ısındı. Sen topraktan binlerce Âkif, Âsım olup fışkırdın.
Bugün ölmedin, bugün doğdun. Bugün diriliyorsun…
Şairin dediği gibi “Kim demiş her şeyin bitişi ölüm.
Destanlar yayılır mezarımızdan”
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince
Günler şu heyulayı da er geç silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?
desen de biz biliyoruz, tanıyoruz seni… Yürüyoruz
izinden, ebeden…
İbrahim DEMİR - 12/A

VERA

‘‘Bu mantık dışı fikre Hz. Ömer’in (r.a.) sözü yeter aslında “Haramda
huzur arayana, huzur haram olur.’’

M

ektubat’ta İmamı Rabbani hazretleri İslam
dininde en değerli şeyin takva olduğunu
vurgular. Takva; işini güzel yapmak demektir.
Büyüklerimiz, en güzel elbise takva elbisesidir demişlerdir.
Evet, en güzel elbise olan takva elbisesinin süsü de veradır.
Vera ise haramlardan sakınmak demektir.
Allah katında tek din olan din-i mübin İslam, insanı
haramlardan sakındırmıştır aslında. Dinimiz biz insanlara
daima gözetlendiğimizi ve hareketlerimizi bu düsturda
düzenlememiz gerektiğini öğütler.
Peki, nedir bu haramlardan sakınmak? İçki, kumar,
faiz vb. sadece bunları yapmamak mıdır? Asla! Kırmamak,
incitmemek, kötü söz söylememek, merhamet etmek gibi
insanı insan yapan değerleri kaybetmemektir haramlardan
sakınmak.
Hepimiz biliriz israfın haram olduğunu. Allahu
Tealâ “Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz’’ buyurmuştur.
Aynı zamanda Efendimiz (s.a.v.) “Akarsu kenarında da
abdest alacak olsanız suyu israf etmeyiniz’’ buyurmuştur.
Görüldüğü üzere insan vera sahibi olduğunda doğaya ve
kendisine ne kadar faydası dokunuyor.
Ahir zamanda olmamızın getirdiği gaflet ve dalalet
ile çoğunlukla gençlerimiz arasında yayılan birçok fikir
akımı var. Bu fikir akımı maalesef ki gençlerin helallerde
eğlenemeyeceği haramlarda çok zevkli şeyler bulunduğunu
dikte eder. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin
de buyurduğu gibi helal dairesi çok geniştir, insan
haramlarda zevk arayarak hem dünya hem ahiret hayatını
mahvetmektedir. Bu mantık dışı fikre Hz. Ömer’in (r.a.)
sözü yeter aslında “Haramda huzur arayana, huzur haram
olur.’’

saymakla bitmeyecek cinsten. Görüldüğü gibi insan
Allah’ın (c.c) yasakladığı şeyleri terk ettiğinde sağlığına bile
faydası oluyor. Allah’ın (c.c) kulunu tanıdığından ona, yani
bizlere zarar verecek cinsten olan şeyleri de yasaklamıştır.
Teşbihte hata olmasın ama bunu insan hayatındaki
olaylara benzetebiliriz. Şöyle düşünün, bir babasınız ve
oğlunuzu çok iyi tanıyorsunuz. Ona zarar verecek olan
şeyleri çok iyi biliyorsunuz. Doğal olarak da ona zarar
verecek olan şeyleri yasaklıyorsunuz. Mesela çocuğunuza
alkolü kesinlikle yasakladınız ve tembihlediniz ama o içti.
Onun alkol kullanmasıyla siz zarar görmezsiniz ve siz
sarhoş olmazsınız, lakin kendisine zarar verdiği için onu
cezalandırıyorsunuz. İşte kulun ve Rabbinin ilişkisi de bir
nevi buna benzer.
Özetleyecek olursak, bu konuda Hz. Ömer’in (r.a.)
sözü yeter aslında: “Haramda huzur arayana, huzur haram
olur.’’ İnsan her iki dünyada huzur, mutluluk, sağlık, saygı
gibi güzel hasletlerle yaşamak istiyorsa vera ve takvaya
muhtaçtır.
Abdulkadir ÇOLAK - 11/E

Günümüzde insanın etrafını kuşatan haramlardan
sakınmak büyük bir edeptir. İnsanın hayatının huzurlu
geçmesi için yaptığı en yararlı en güzel uğraştır. Domuz
eti mesela, domuzun kendi yavrusunu, kendi dışkısını ve
ne bulursa (çöp, kimyasal atıklar, ağaç kabuğu vb.) yemesi
örnek olarak gösterilebilir. Domuz yemenin zararları
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YAHYA KEMÂL ve EZÂN-I MUHAMMEDÎ GAZELİ

‘‘Minarelerde ezan başladığı zaman¸ evimizde ruhanî bir sessizlik olurdu. Galiba
Üsküp’ün sokaklarında da böyle bir rüzgâr dolaşır¸ bütün şehri bir mabed
sükûnu kaplardı.’’
Emr-i bülendsin ey Ezân-ı Muhammedî
Kâfî değil sadâna cihân-ı Muhammedî
Sultan Selîm-i Evvel’i râm etmeyüp ecel
Fethetmeliydi âlemi şân-ı Muhammedî
Gök, nûra gark olur, nice yüz bin minâreden
Şehbâl açınca rûh-ı revân-ı Muhammedî
Ervâh cümleten görür Allahu Ekber’i
Akseyleyince arşa lisân-ı Muhammedî
Üsküp’te kabr-i mâdere olsun bu nev-gazel
Bir tuhfe-î bedî’ ü beyân-ı Muhammedî
Yahya Kemâl BEYATLI
Coğrafyalara milliyet damgası vuran mühürler
vardır. O mühürler; o coğrafyanın en canlı¸ en kesin¸ en
keskin¸ en müessir sembolleridir.
Üstad Necip Fazıl’a ait berceste olmuş bir beyitte şair
der ki:
“Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi¸
Gözüm al bayrak arar kulağım ezan sesi.”
Bir yere Müslüman Türk beldesi deniliyorsa oranın
olmazsa olmazı diyebileceğimiz iki önemli unsur vardır:
Bağımsızlığın sembolü al bayrak ve İslâm’ın işareti ezan
ve minare.
1400 küsur yıldan beri Müslüman ülkelerde insanları
beş vakit namaza çağrı maksadıyla minarelerden okunan
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ezan¸ aynı zamanda bütün Müslüman ülkelerin de ortak
bir simgesidir. Mehmet Âkif ERSOY¸ ezanı bir milletin
Müslüman kimliği için şahit gösterir ve sonsuza kadar
susmaması için temennide bulunur:
“Bu ezanlar ki şehadetleri¸ dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.”
Klâsik Türk şiirimizin cumhuriyet dönemindeki son
büyük temsilcisi Yahya Kemâl Beyatlı¸ ezan kavramına
şahsına münhasır bir açıdan bakar. Ona göre ezan-ı
Muhammedî emr-i bülend’dir; yani yüce bir emirdir.
Çünkü Cuma sûresi¸ 9. âyette “Ey iman edenler! Cuma
günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın
zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu,
sizin için daha hayırlıdır.” denir.

Bilindiği gibi bu büyük çağrının ne şekilde olduğuna
dair Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir tarif yapılmamıştır. Bu
yüzden namazın farz olmasından ve Mescid-i Nebevî’nin
inşasından sonra Müslümanların topluca namaz kılmaları
gerektiğinde namaza nasıl çağrılacağı konusu epey bir
müddet zihinleri işgal etmiştir.
Namaza çağrı için yapılan birçok teklif¸ başka
dinlerinkine benzediği için iltifat görmemiştir. Bu günlerde
sahabeden Abdullah b. Zeyd bir rüya görür rüyasında bir
zât¸ ona davetin nasıl yapılacağını tarif eder. Abdullah b.
Zeyd rüyasını Efendimize (s.a.v) anlatır. Efendimiz (s.a.v)
de “İnşallah bu hak bir rüyadır. Bilal’e¸ gördüklerini söyle¸
ezanı o okusun; çünkü onun sesi¸ senin sesinden daha
tatlı ve gürdür” buyurur. Böylece Abdullah b. Zeyd ezanın
lafızlarını Bilal’e söyler¸ o da okur. Bu arada Hz. Ömer
de Peygamber Efendimize (s.a.v) ¸ rüyasında aynı şeyleri
gördüğünü söylemiştir.
Ezanın¸ dinî hayata etkisinin yanında sosyal hayatın
da bir parçası olduğunu görmekteyiz; çünkü ezan¸
Müslümanların bir araya geleceği namaz saatinin de
hatırlatıcısı konumundadır.
Yahya Kemâl, bu kadar büyük bir önemi haiz ezanın
sadası için mevcut İslâm dünyasını dar görür ve yeni
ufuklar arar. Nitekim ona göre bu emeli gerçekleştirecek
olan Yavuz Sultan Selim’dir; ancak ecel¸ Yavuz’u erken
almıştır. Yoksa şaire göre bugün ezan sesinin ulaşmadığı
bir coğrafya kalmayacaktır.

Yahya Kemal Beyatlı, Türk ve İslâm dünyasının
kaygısını yüreğinde hisseden bir büyük şairdir. Nitekim
çocukluğuna dair hatıralarını ve gelecek nesil için
duyduğu esefi¸ ilerleyen yaşlarında şöyle dile getirecektir:
Biz ki¸ minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek
büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık¸ biz
böyle bir sabah namazında ana millete tekrar dönebiliriz.
Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan¸ firenk
terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri
hatırlamayacaklar.” Fakat Yahya Kemâl’e göre ruhlar¸
minarelerden yükselen ve arşa akseden Allahu Ekber
seslerini hatırlar¸ görür ve işitirler.
Yahya Kemâl¸ Ezân-ı Muhammedî isimli gazelini¸
“Benim hem dinî hem de millî terbiyem üzerinde daha
şiddetle müessir olan¸ annemdir. Annem çok Müslüman
bir kadındı. Muhammediye okur¸ bana Kur’an öğretirdi.
Annem¸ Yazıcızâde’yi sabah namazlarını kıldıktan sonra
okurdu. Beyaz başörtüsü ile elindeki kitaba imanla
eğilişini hâlâ görür gibiyim.”dediği kabri Üsküp’te bulunan
annesine ve onun kabrine hediye eder. Biz de sözümüze
ona Allah’tan (c.c) rahmet dileyerek son verelim.
Derleyen: Beytullah ŞAHİN - 12/A

Ezanın Yahya Kemâl’in ruh dünyasında farklı bir
yeri ve manevî bir yönü vardır. Zira onun daha küçücük
bir çocukken gönül dünyasını, evlerinin dört bir
yanında bulunan camilerden beş vakit duyduğu ezan
sesleri doldurmuştur. Yahya Kemâl¸ çocukluğuna dair
hatırasının bir bölümünde şöyle der: “O yaşlarımda ben¸
Üsküp minarelerinden yükselen ezan seslerini duyarak¸
içim bu seslerle dolarak yetişiyordum. Minarelerde ezan
başladığı zaman¸ evimizde ruhanî bir sessizlik olurdu.
Galiba Üsküp’ün sokaklarında da böyle bir rüzgâr dolaşır¸
bütün şehri bir mabed sükûnu kaplardı. Yalnız ezan
sesleri duyulurdu. Annemin dudakları ism-i Celâl’le
kımıldardı. Bin üç yüz sene evvel¸ Hazret-i Muhammed’in
Bilâl-i Habeşî’den dinlediği ezan¸ asırlarca sonra bizim
semamızda hem dinî¸ hem millî bir musıkî olmuştu.
O anda semamızın mağfiret âleminden gelen ledünnî
bir sesle dolduğunu hissederdim.” Böyle bir ruh taşıyan
şaire göre yüz binlerce minareden yükselen ezan sesi¸
gökyüzünü nura gark eder. Gökyüzünde Muhammedî rûh
kanat çırpar durur.
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MÜCELLÂ İÇİN

‘‘Kitap okumak bu yüzden güzeldir efendim, hiç gitmediğin yerlere
gider, hiç yaşamadığınız zamanları, hiç yaşamadığınız hayatları
yaşarsınız.’’

M

ücellâ! Ah Mücella senin hikâyen yazılmaz
mı sandın? Ne de olsa durgun sular gibiydi
hayatın. Ne büyük bir aşkın kahramanıydın
ne de birisi sana deli dolu âşık olmuştu. Ha bu arada
senin de ne unutamadığın bir aşkın ne de bir sevgi
hikâyen oldu. Ne evladı için savaşan bir anne ne de
savaşta mahvolmuş bir kadındın. Sadece birilerine
göre evde kalmış bir kızdın Mücellâ. Küçücük bir
esinti bile olmamıştı hayatında. Ama işte senin de
hikâyen yazıldı Mücellâ senin de. Ve işte ben de senin
için bu yazıyı yazıyorum Mücellâ.
Bir yarım şişe parfüm, bir karayemiş ağacı, bir iğne
oyası seni hatırlatmaz mı sandın Mücellâ! Hayatta hep
Filiz’ler kazanır da Mücella’lar kaybeder mi zannettin?
Sen hayatı seyrettin de hiç içine giremedin mi Mücellâ,
hep seyreden oldun da hiç yaşayan olamadın mı? Hep
figüranı mı oldu bu hayatın, başrol hep başkalarının
mıydı Mücellâ?
Ama sen Mücellâ sakin bir limandın, kapısı açık
bir evdin. Dosttun, arkadaştın, evlattın, akrabaydın.
Hani Melih Cevdet’in,
Bir misafirliğe gitsem
Bana temiz bir yatak yapsalar
Her şeyi, adımı bile unutup, uyusam…
Kalktığımda yatağım hâlâ lavanta koksa
Kekikli zeytinli bir kahvaltı hazırlasalar

ihtiyacı varsa hep oradaydın,hep orda. Sessiz, sakin,
iddiasız ben kahramanım demeyen bir kahramandın.
Suya ihtiyacı olanlara su taşıyan sessiz bir sakaydın.
Ondandır el emeği, göz nuru, çeyizlerini Filiz’in
düğününde ortaya serdin, kıskanmadın, üzülmedin.
Belki biraz burkuldun işlemelerden Mücellâ’nın “M” sini
söküp, Filiz’in “F” sini işlerken.
Oysa sen söz dinleyendin Mücellâ, annenin
sözünden çıkmayan. Bir karayemiş ağacını sınır
belleyen. Ne yaptın ki uzun yaz günlerinde akşamüstleri.
Tahta eşikte oturup oya mı işledin? ”Senin kahven güzel
olur Mücellâ Abla” diyenin dert ortağı, sırdaşı mı oldun?
Olsun be Mücellâ, kimseye değmeden dolaşmadan ne de
güzel yaşadın:“Ne hoş bir güzelliği vardır hafif adımlarla,
dünyadan gülümseyerek geçenlerin” (V. WOLF)
Ama işte Nazan Hanım yazmış senin romanını. Ben
de senin romanını okuttum öğrencilerime Mücella..
Sonra sordum onlara: Anlatın bana Mücellâ’yı. Nasıl
yani hocam? E anlatın işte kaşı, gözü, huyu, suyu.
Kalın kaşlı, siyah kıvırcık saçlı diye başladı biri, diğeri
hemen çirkindir hocam yoksa kalır mıydı evde hiç diye
yapıştırdı lafı. Şaka şamata bir gülüşmedir gitti. Ben de
güldüm Mücellâ... Sonra yine daldım senin dünyana
seninle birlikte 1935’lerin 40’ların Trabzon’una…
Kitap okumak bu yüzden güzeldir efendim, hiç
gitmediğin yerlere gider, hiç yaşamadığınız zamanları,
hiç yaşamadığınız hayatları yaşarsınız. Kitap okuyun,
okutun efendim; okuyun, okutun…

Nerede olduğumu hatırlamasam
Hatta adımı bile unutsam…
dediği evdin. Sıcak bir çorba, çivitle yıkanmış bir
çarşaf, dinlendiren bir nohut kahvesiydin. O nedenle
darda kalan bir akraban nereye gideceğini bilemediğinde
sana gelmişti bir gece yarısı.Yine bir akrabanın veremli
çocuğunun başında sabahlamıştın günlerce. İyileşince ve
büyüyünce de düğününde yerini almıştın sessizce. Kimin
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Nurhayat BEKÂR
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

TİRYAKİ SÖZLERİ’NDEN

“ Çok para ile aldığın her şeyi kıymetli zannetme;
pahalı başka, kıymetli başkadır.”

T

iryaki Sözleri Cenap Şahabettin’in 1918’de Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri adıyla yayınladığı ve ince bir düşünce
ürünü olan 361 tane seçme söze yer verdiği kitaptır. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bu sözlerin aslında 1816 tane olduğu, yazarın kendi el yazısıyla müstakil bir defter halinde bulunduğu Fuat Köprülü tarafından birtakım araştırmalar sonucunda fark edilmiş, bunun ardından 1978’de bu sözler tekrar yayınlanmıştır. Birkaç
sözü beğeninize arz ederiz:
•
•

Vicdan, onu herkes yüreğinde taşımaz. Dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır.
Çok para ile aldığın her şeyi kıymetli zannetme; pahalı başka, kıymetli başkadır.

•

Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlayabilirsiniz; fakat biri sürünerek, öteki uçarak gelmiştir.

•

Hakikati güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar korkusuyla çoğuna bakamayız.

•

Saadet dağlar gibidir; ses verir ama kımıldamaz, bekler ki sen ona gidesin.

•

Küçük kapılardan girmeye kendini mecbur bilenler, eğilirler.

•

Zeki adam kitaptan bir yaşam payı ve yaşamdan bir kitap payı çıkarır.

•
•
•
•
•

Yüksek fikirler yüksek dağlara benzer. Alışkın olmayanları ürkütür.
Sırasında bir alkış, hiç unutulmayacak bir iyiliktir.
Su nesir ise şiir buluttur ve yükselirken içindeki tuzu, sodayı ve çamuru yerde bırakır.
Yalan kadar hiçbir hayvan çok doğurgan değildir. Bir yalan en aşağı on yalan doğurur.
Yalnız boş durana değil, yararsız iş görene de tembel denir.

Derleyen: Enes ÇELEN 12-C
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ŞİİRLERİN SULTANI: NAAT

“Ben kelamımla Hazreti Muhammed’i (s.a.v) övmedim. Ancak
Hazreti Muhammed (s.a.v) ile kelamımı yücelttim.”

A

rapça bir kelime olan naat, lügatte: “bir şeyi överek
anlatmak” demektir. Istılahta ise, Peygamber
Efendimiz
Hazret-i
Muhammed’i
(s.a.v)
övmek üzere yazılmış şiirlerin genel adıdır. Peygamber
Efendimiz’i (s.a.v) övmek üzere yazılan şiirlerin bir türe
dönüşmesi edebiyatımızın bu konuda ne kadar üretken
olduğunun göstergesidir.
Her şair, şiirlerinde kendi hayat serüveninin bir
kısmını işler. Dolayısıyla naat kaleme alarak O “en güzel
örnek”e kendi penceresinden yaklaşan her şair, aslında
kendi dünyasının ikliminde O’nu (s.a.v) aramaktadır. Yani
asıl maksat, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) anlatmakla
beraber O’nun ilhamından nasip almaya çalışmaktır.
İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat adlı eserinde
geçen ve bir Arap şaire ait olan:
“Mâ medahtü Muhammeden bi makâlâtî
Lâkin medahtü makâlâtî bi Muhammedin”
“Ben kelamımla Hazreti Muhammed’i (s.a.v) övmedim.
Ancak Hazreti Muhammed (s.a.v) ile kelamımı yücelttim.”
beytinde anlatılan bu durum, bizde Fuzuli’nin diliyle en
veciz halini bulur:
“Yümn-i natünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü-i şehvâra su”
“Senin naatini söylediği için Fuzulî’nin sözleri inciye
dönüştü. Nisan yağmurunun inci tanesine dönüşmesi
gibi.”
Su Kasidesi’nden alınan bu beyitte Fuzuli, sözlerinin
güzelliğini “naat”a bağlamaktadır.
Naat geleneği İslam’ın ilk yıllarından itibaren
oluşmuştur. “Peygamber Şairi” olarak tanınmış olan
Hassan Bin Sabit (r.a) naat türünün ilk başarılı örneklerini
sunmuştur. Abdullah İbn-i Revaha’nın (r.a) “Es-subhu
bedâ” diye başlayan bir şiiri ise günümüzde ilahi formunda
seslendirilmektedir. Bunun yanı sıra naatlar arasında bir
zirve sayılan Kaside-i Bürde’nin şairi Kaab Bin Züheyr’i
(r.a) de anmak gerekir.
Türk edebiyatında ise ilk naat örneğine Yusuf Has
Hacip’in Kutadgu Bilig’inde rastlarız. Edebiyatımızın
bilinen en eski mesnevisi olan bu eserde Yusuf Has Hacip,
münacat bölümünden hemen sonra on beş beyitlik bir
naatla eserine başlar.
Naatlar, edebiyatımızda kendi içinde türlere de
ayrılmıştır. En başarılı örneğini Süleyman Çelebi’de
gördüğümüz Mevlid, yakın zamana kadar tıpkı mevlid
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gibi bestelenen ve Mirac Kandili’nde camilerde okunan
Miraciye ve başlı başına bir tür olan Hilye, birer naat türü
olarak zikredilebilir.
Divan şiirinin ilk örneklerini sunan Şeyhî ise:
“Yek-danesin cihan sadefinde güher gibi
Ey bî-bedel, yetim anun için denir sana”
diyerek Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) “yetim”liğini
mükemmel bir teşbihle izah etmiştir. Kıt’aların sultanı
oldukları kadar sözlerin de sultanı olan Osmanlı
padişahlarından birkaçına kulak verelim.
Bakın ne diyor Selimî mahlasıyla şiirler yazan Yavuz
Sultan Selim Han:
“Kimse sensiz bulamaz Hakk’a vusûl
Feyz-i lûtfunla olur merd-i kabûl
Rahmeten li’l-âlemînsin yâ Resûl
El meded ey ma’den-i nûr-i Hudâ”
Divan edebiyatında hangi şaire baksak eşsiz bir naat
görürüz. Öyle ki sırf naatlardan oluşan divanlar bile
bulunmakta ve hatta Na’tî mahlasıyla şiirler kaleme alan
şairler bulunmaktadır. Naat hususunda elbette Fuzuli’nin
Su Kasidesi muhteşem bir şiirdir. Su Kasidesi, bizce Türkçe
naatların zirvesidir.
Doğrusu hem Divan edebiyatı hem Cumhuriyet
dönemiyle edebiyatımız naat konusunda bir deryadır.
Sezai KARAKOÇ, Arif Nihat ASYA, Nurullah GENÇ
vb. şairlerimiz Cumhuriyet döneminde naat yazan
şairlerimizden bazılarıdır. Edebiyatımızda yüzlerce şairin
muhteşem naatları arasında kendinizden geçersiniz. Bu
şiir ummanında o rahmet Efendisini (s.a.v) aramak ve
şiirin efendisi olan naatları bilmek, bu dili yaşamak için
ne güzel bir yoldur.
Burada zikredemediğimiz bütün naat şairlerini
rahmetle anıyoruz.
Ve elbette ki son söz: “Allahümme salli alâ seyyidinâ
Muhammed”
Derleyen: Recep SOYMAZ - 12/C

SULTAN
Seçkin
Bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim
Sana zorsa bırak yanayım
Kolaysa esirgeme
Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü
Eski günahlar dipdiri
Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim
Bağışlanmamı dilerim
Sana zorsa yanmaya razıyım
Kolaysa affı esirgeme
Hayat boş geçti
Geri kalan korkulu
Her adımım dolu olsa
İşe yaramaz katında
Bağışlanmamı diliyorum
Abdurrahman Cahit ZARİFOĞLU
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KELİMELERİN DİLİ

Haset:
Haset; başkasında olan bir
nimeti çekememe, kıskançlıktan
karşısındakinin sahip olduğu
nimetten mahrum kalmasını
isteme.
Gıpta; başkasında olan bir şeyin kendisinde de olmasını
isteme, kıskanmadan imrenme, özenme.
“Haset etme, gıpta et.”
Hafriyat:
Hafriyat; Arapça hafr
“kazı” sözcüğünden gelir. Yol
ve inşaat yapmak, toprak
altında kalan eski eserleri veya
mâdenleri meydana çıkarmak için toprağı kazma işidir.
“Harfiyat değil, hafriyat.”
Sürgün:
Sürgün; ceza olarak oturduğu
yerin dışında bir yere gönderilen
ve orada oturmaya mecbur edilen
kimse. Eski Türkçe’de sür “kovmak” kökünden türetilmiştir.
“Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim”
Hasret:
Hasret; ayrı kalınan veya
elden kaçırılan bir şeye karşı
duyulan istek, tekrar görme
ve kavuşma arzusu, özlem.
Arapça hsr “yokluk, yoksunluk” kökünden gelen sözcük
hasar ile aynı kökten.
“Hasret, yoksun kalmak, hasarın en büyüğü değil
midir?”
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Gayret:
Gayret; Arapça kökenli olup, bir şeyin ya da bir kimsenin
uğruna “büyük çaba göstermek” demektir. “Kader, gayrete
âşıktır” derler.
“Kader deyip geçme, gayret et.”
İmhal/İhmal:
İmhal; bir müddet
sonraya bırakma, mühlet
verme demektir. İhmâl,
üstüne düşeni zamanında
yapmamak, önemsememek demektir.
“Allah (c.c) imhal eder, ihmal etmez”
Meczup:
Meczup; günümüzde
hakaret amaçlı kullanılsa
da muhteşem bir sözcüktür.
Anlamı birine / bir şeye
doğru çekilmiş kişi demek. Yani cezbe kapılan, kendinden
geçen, pervane olan. Cazip ve cazibe de aynı kökten.
“İnsanın değeri sevdiğiyle ölçülür. Siz neyin
meczubusunuz?”
Rahmet:
Rahmet; merhamet,
esirgeme, şefkat gösterme
demektir. Arapça rhm
“merhamet etti” kökünden
gelir.
Rahim: Merhamet gösteren
Merhum: Rahmet edilen, rahmete kavuşmuş olan
Merhamet: Acıma, şefkat
İstirham: Merhamet dileme, rica etme
Rahman: Merhamet eden

Gönül:
Gönül; iman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü bütün duyguların kaynağı olduğu kabul edilen
kalbin manevî yönü. Kökü hakkında çeşitli görüşler vardır. Genel kanı Eski Türkçe’deki “köngül”
kelimesinden geldiğidir. Çoğu dilde karşılığı yoktur.
“Gönül gönle değince yol mu dayanır!”

Maide:
Maide kelimesi; Arapça kökenli olup üzerine yiyecek ve içecekler konmuş, hazırlanmış sofra ve
yemek, ziyafet manasına gelmektedir. Kuran’da da “Maide” ismiyle bir sure bulunmaktadır.
“Ben gam yiyorum, beni yiyor gam
Yâ Rab, ne garip maidem var”

İfrat / Tefrit:
İfrat; aşırı gitme, ölçüyü aşıp gereğinden fazla ileri gitme. Tefrit, gereğinden daha aşağıda olma
durumu. Aslolan ifrat ve tefrit arasında “mutedil” kalabilmek.
Mutedil; orta kararda olan, itidalli, orta, vasat.
Üç sözcük de dilimize Arapça’dan girmiştir.

Dergi:
Dergi, Eski Türkçe térgü “sofra, sofradaki çeşitli yemek” sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe’de
tér- “toplamak, bir araya getirmek” fiilinden evrilen diğer sözcükler:
Dernek, Derin, Dermek, Derlemek, Devşirmek

					Hazırlayan: Harun AY - 10/C
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MASAL’DAN DİRİLİŞ’E

‘‘Bütün Uyuyanları Uyandırmaya Bir Tek Uyanık Yeter.”
‘’Atalarımızın destanlarını masal mı sandın?
Onlar bebe uyutmak için değil, adam uyandırmak
içindir.’’ (Diriliş Ertuğrul Dizisi)

ancak şafak atmaya yakın birinci oğul öldürülür ve
kimseciklerin bilmediği bir yere gömülür. Baba, Doğu’nun
bilge insanıdır ki oğlunun öldüğünü anlar.

Y

Baba öc alsın diye ikinci oğlunu uğurlar Batı’ya.
Birinci oğlun kayma noktası itibarken, ikinci oğlun
imtihanı veyahut kayma noktası da bir kadındır. Kadının
fiziksel yeterlilikleri zikredilirken, onun iç dünyasına dair
hiçbir nitelik yer almaz şiirde. Bu durum Batı’nın kadına
bakışının bir yansımasıdır. Şairin “Bir kadını al onu yont
yont anne olsun / Her kadın acıma anıtı bir anne olsun”
yaklaşımına taban tabana zıt olan bu durum Batı’nın para
için her şey mübahtır anlayışından başka bir şey değildir.
İkinci oğlun da akıbeti, hüzün vericidir.

ukarıdaki alıntı sizi yanıltmasın, masal anlatacak
değilim, ancak bir arayıştan bahsedeceğim
muhakkaktır. İktibas ettiğimiz sözden de anlaşıldığı
üzere annelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz, Dede
Korkutlarımız bizleri uyutmak için masal anlatmazlar,
onlar yeri geldiğinde bir hakikati haykırmak, bazen de
naifçe bizlere fısıldamak üzere masal anlatırlar… Anlatırlar
ki uyurken dahi uyanık kalalım, uyanalım! Bugün belki de
her zamankinden daha çok uyanık kalmaya mecburuz.
İşte Sezai KARAKOÇ üstadımız da “Masal” şiiri ile bizi
uyanık tutmaya, uyandırmaya çalışıyor; şairce bir üslupla
bizleri hakikate davet ediyor. İşte bizleri o derin uykudan
uyandıracak “Masal” şiiri üzerine birkaç kelam…
Sezai KARAKOÇ üstad, bu şiirinde bir babanın yedi
oğlunun hikâyesini bizlere anlatır. Yedi oğluna da bel
bağlamış, güvenmiş bir baba… Kaybettiklerini Batı’da
arayan, bulacağını sanan Yedi Oğul! Şeyh Galip’in Hüsn
ü Aşk’ındaki Aşk’ın Hüsn için diyar-ı kalbe doğru yol
alması gibi… İnsanın aslını başka yerde araması gibi…
Hâlbuki hakikat, insana çok yakındır; kendisi gibi, özü
gibi… Şiirdeki baba temsilidir, baba Tanzimattan belki
daha öteden beri kendi benliğini, kişiliğini ve karakterini
arayan milletimizin, devletimizin ta kendisidir.
Şiir, “Doğu’da bir baba vardı / Batı gelmeden önce
/ Onun oğulları Batı’ya vardı” ifadesiyle başlar ki bu bir
münasebetin başlangıcına işaret etmektedir. Kendisini
daha çok coğrafî olarak gösteren Batı’ya olan bu akış,
Tanzimat’la birlikte fikrî plana kaymaya başlar. Bu fikrî
plan zamanla toplumda şiddetli kırılmalara ve buhranlara
neden olur. Bu sefer de bu kırılma ve buhranlara çözüm
için gidilir Batı’ya, en Batı’ya… Ancak yol yanlış olduğu
için hiçbir metot da sorunu kökten çözemez ve arayış
devam eder gider… Masal şiirinde de bu hal somut bir
şekilde ortaya koyulur…
Birinci oğul Batı’da büyük tören ve şölenlerle karşılanır.
Babası adına nutuklar atılır, kuş tüyü yataklarda ağırlanır,
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Sıra üçüncü oğuldadır, baba bu kez onu gönderir,
ağabeyini bulsun diye… Üçüncü oğul, zorlu bir hayattan
sonra iş sahibi, patron olur. Kardeşini aramayı ihmal eder.
Kendisini paranın verdiği şöhretin kıskacında kaybeder.
Patron da olsa hâlâ uşak kalır. Üçüncü oğlun hayattaki
duruşunda, fikir ve aksiyonlarında maddiyat mühim bir
yer tutar. Hedefe ulaşmada bir vasıta, araç kimliğindeki
maddî unsurlar, hedefin kendisi olmaya başlayınca her şey
ters yüz olur ve o da kaybolur gider.
Dördüncü oğul; okur, bilgin olur. Gerçek uygarlığı
buldum zannıyla batılılaşır gider. Kendi değerlerini günü
geçmiş köhne bir medeniyetin parçaları olarak gören
dördüncü oğul da kaybedeni olur bu yolculuğun. Fakat
buradaki bilgi İslâm’ın teşvik ettiği, insanın bu dünyadaki
gaye ve vazifelerini idrak etmesine vesile olan bilgiden
oldukça farklıdır. Bu bilgi, İlahî olanı reddetme üzerine
bina edilen pozitivizmdir. O yüzdendir ki Batılılar, onu
alkışlar. Zira Batı’nın silahıyla, topuyla, tüfeğiyle gelmesine
gerek yoktur; kendisine benzetse yeter.
Babanın dördüncü oğlunu da kaybettiğini
hissetmesinden dolayıdır ki beşinci ve altıncı oğul da
Batı’ya gider. Beşinci oğul, babasının git demesine lüzum
kalmadan kendisini Batı’da bulur. Şair olur, şiirler söyler.
Altıncı oğul, daha Batı kapısında görünür görünmez alışır
Batı’nın alışkanlıklarına. İçkiler içer, ayyaş olup sokaklarda
gezer ve bir gün sokaklarda, karanlık sokaklarda kaybolur
gider.

Şiirde her bir oğulla bir kayma noktası işaretlenir.
Batı’nın, Doğu insanının ruhuna sızma yolları gösterilir.
Şiirde dikkati çeken en önemli şey, kendine has
değerlerden uzaklaşan bütün oğulların asıllarından
uzaklaşmalarıdır. Karakoç’a göre, Batı karşısında ayakta
kalmanın en temel şartlarından biri, kendi değerlerinden
kopmamak ve onlara sıkı sıkıya bağlı kalmaktır.
Ve altı evladının acısına dayanamayan baba ölür.
Yedinci Oğul’dadır sıra… İyi yetişmiştir Yedinci Oğul,
tabiatın ve eşyanın sırrını haizdir. Bir şafak vakti Batı’ya
ulaşır ve Batı kentinin büyük bir meydanında dua eder,
Batı beni değiştiremesin diye. Ardından bir ilhamla
durduğu yeri oymaya başlar ve kendini bu çukura gömer.
Doğulu olarak ölmek istiyorum, diye haykırır. Yedinci
Oğul, Batı’nın hilelerine karşı zırha bürünmüştür. Onu
aldatamazlar, bir doğulu gibi nurdan sütuna dönüşür,
o koskoca meydanda. Çıkaramazlar, ne yapsalar onu.
Yedinci oğulla babası arasında önemli bir paralellik
vardır. O da babası gibi kâinat kitabını okumuştur.
Bu durum şiirde “Yedinci oğul büyümüştü baka baka
ağaçlara / Baharın yazın güzün kışın sırrına ermişti
ağaçlarda / Bir alınyazısı gibiydi kuruyan yapraklar
onda” mısraıyla verilir.
Birinci oğlun ardından bütün oğulların Batı’ya
varması / gitmesi Karakoç’un, başka medeniyetlerle
karşılaşmayı hayatın vazgeçilmezlerinden biri olarak
görmesinden ileri gelir. Zira Sezai KARAKOÇ, “Şeytansız
insan düşünülemediği gibi, başka uygarlıkların soluğuyla
karşılaşmayan medeniyet de düşünülemez.” der. Onun
için ideal olan; karşılaşma anında özünü koruyabilmek,
sürçme zamanlarında tövbe edip öze dönebilmek veya

düşüş olduğunda, bizzat düşüşün yaşandığı yerde tekrar
ayağa kalkma iradesini gösterebilmektir.
Yedinci oğul bir diriliş eridir. O, Doğu’nun
birikimlerine vakıf olduğu gibi, Batı’nın planlarını ve
sinsi yönlerini de bilmekte ve ona göre bir irade ortaya
koymaktadır. Kardeşlerinin düştüğü değişim hevesinin
ruha sahte ilâhlar kazandırdığının farkında olan Yedinci
Oğul, Batı’ya karşı başlattığı mücadelede, kendine
yardımcı olsun diye Allah’a (c.c) dua eder ve sadece
Yaratıcı’ya sığınır. Bu hâl Yedinci Oğul’un ruhen hür
olduğunu gösterir; çünkü “metafizik özgürlük, Allah’tan
(c.c) başka güç tanımama demektir. O’na teslim oluş, fani
olana teslimiyetin sona erişi demektir. Yedinci Oğul’un
Batı’nın kendisini değiştirmesin diye yarı beline kadar
çukura girmesi, davası uğruna kendisini feda edişin bir
örneğidir. Davası olan hiç ölür mü? Elbette ki ölmez.
Şiirin baş tarafında birinci oğlun yaşadığı değişim
menfi yöndeyken, yedinci oğlun değişime karşı dik
duruşu müspet yöndedir. Bu durum, masallardaki
‘uyandırılan prenses’ sembolünü hatırlatır. Nesiller boyu
süren uyku bitmiş gibidir. 15 Temmuz’da bir milletin
uyandığı gibi… Bizi derin uykulardan uyaran Yedinci
Oğul’lara selam olsun… Selam olsun, onun şairine,
onun milletine…
Ahmet Asaf
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BİR ŞAİR, BİR ŞİİR, BİR HİKÂYE

‘‘Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul etti. Elhamdülillah.’

N

â ve “bî” gibi olumsuzluk eklerini kendisine
mahlas / takma ad edinecek kadar mütevazı bir
kişiliğe sahip olan Nâbî’nin asıl adı Yusuf ’tur.
17. yüzyıl divan şiirimizin en önemli temsilcilerinden
olan Nâbî, hikemî şiir geleneğinin de kurucusu sayılır.
Peygamber Efendimize büyük bir aşk ve sevgi
besleyen Nâbî, devrinin devlet adamlarıyla beraber
hac vazifesini yerine getirmek için yola düşer. Şair,
oldukça heyecanlıdır; zira Hz. Peygamber’imizi çok
sever, bir an önce onun diyarına ulaşmayı hayal eder.
Yol çok uzundur ve yolculuk epey çileli geçmektedir.
Epey bir vakitten sonra Medine’ye, Peygamberimizin
evine yaklaşırlar. Kafile oldukça yorgun olduğu için
uygun bir yerde mola verirler. Kafiledekilerden bazıları
dinlenmeye geçer. Bu esnada Yusuf Nâbî’nin dikkatini
birisi çeker. Bu kişi bir paşadır ve ayaklarını Medine’ye,
âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin (a.s.v.)
mübarek kabrine doğru uzatarak yatmaktadır. Nâbî’yi
derin bir keder sarar. Hüzünlenir, üzülür ve bu halde
iken bir çırpıda aşağıdaki şiiri okur:
Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu
Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ’dır bu
(Cenâb-ı Hakk’ın nazargâhı ve O’nun sevgili
peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın makamı olan
bu yerde edepsizlikten sakın!)
Felekde mâh-i nev, Bâbüsselâm’ın sîne-çâkıdır
Bunun kandili Cevzâ, matla’-i ziyâdır
(Gökyüzündeki hilâl, O’nun “Selâm Kapısı”nın
yüreği yaralı âşığıdır. Güneş de aydınlık ve ışığın
kaynağı olan O’nun nurunun kandilidir.)
Habib-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazilette
Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu.
(Burası Cenâb–ı Hakk’ın sevgilisinin istirahat
ettikleri yerdir. Fazilet yönünden düşünülürse, Allah
Teâlâ’nın arşının en üstündedir.)
Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil
Amâdan açdı mevcûdât düş çeşmin tûtiyâdır bu.
(Bu mübarek toprağın ışığından yokluk karanlığı
sona erdi ve varlık âlemi, yokluktan iki gözünü onun
sürmesiyle açtı.)
Müraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha
Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu
(Ey Nâbî, bu dergâha edebe riayet ile gir, zira, burası
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meleklerin etrafında tavaf ettiği, peygamberlerin
hürmetle öptüğü bir makamdır.)
Uykusundan uyanan Paşa, bu durum ve şiir karşısında
utanır. Derhal toparlanır, şaire döner ve der ki:
- Bu şiiri ne zaman yazdın?
- Az önce yazdım.
- Peki, bu şiiri başkalarına okudun mu?
- Hayır, ilk defa okudum. Sizden başka da duyan
olmadı.
Paşa bunun üzerine bu durumun bir sır olarak
kalmasını istirham eder. Nâbî, üzgün bir şekilde kabul
eder ve kafile biraz sonra tekrar yola çıkar.
Bir sabah namazı vaktinde Medine’ye ulaşırlar.
Şehre edeple girerler. Fakat ezandan önce müezzinlerin
dudaklarından dökülen ifadelere şaşırıp kalırlar. Medine’de
bulunan bütün müezzinler aynı ifadeleri okumaktadırlar.
Müezzinlerin ezandan önce okudukları şiir bir naattır ve
bu naat, Yusuf Nâbî’nin paşaya okuduğu naattır. Hemen
mescide varırlar. Sabah namazının ardından müezzinin
yanına giderler. Yusuf Nâbî müezzine sorar:
- Ezandan önce bir naat okudunuz. Bu naatı nereden /
kimden öğrendiniz?
- Söyleyemem, sırdır.
- Fakat az önce okuduğunuz naat bana ait.
- Senin ismin Nâbî mi?
- Evet.
- Öyleyse dinle. Bu gece Allah Resulü (s.a.v) rüyamızda
bize: “Ümmetimden Nâbî isimli bir şair beni ziyarete
geliyor. Bu zat, bana karşı son derece büyük bir sevgi ile
doludur. Bu aşkını ifade için şöyle bir naat yazmıştır. Siz,
bu naatı bu sabah minarelerden onun buraya beni ziyarete
gelişi şerefine okuyun.”
Nâbî bu sözler karşısında iki büklüm olur ve yere
düşer. Sevincini anlatacak tarif bulamaz ve ağzında şu
ifadeler dökülür:
- “Demek ki Peygamber Efendimiz (s.a.v) bana
“Ümmetim!” dedi. Demek ki iki cihan güneşi beni
ümmetliğe kabul etti. Elhamdülillah.” der.
Allah (c.c), rahmet eylesin.
Ahmet Asaf

İMAM HATİP DEMEK
Karanlığı bölen bir güneş gibi
Asım’ın Nesli var ya işte o benim
Kırılan dallarım filizlendi bak
Hakkı tutar kaldırır İmam Hatiplim
İmam hatip demek Kur’an ışığı demek
İmam hatip demek Resul’ün hatırı demek
İmam hatip demek ümmetin ümidi demek
İmam hatip demek kardeşlik demek
Elinde ümmetin mazlum elleri
Aklında yetimlerin yaşlı gözleri
Dilinden dualar eksilmeyecek
Yüz yıllık hikâye bu hiç bitmeyecek
İmam hatip demek Kur’an ışığı demek
İmam hatip demek Resul’ün hatırı demek
İmam hatip demek ümmetin ümidi demek
İmam hatip demek kardeşlik demek

