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Ümmi ve ahras sevgilim
Sana yazdığım
bilmem kaç bininci olan bu şiir
Eflâtûnî aşkın monolog söylemleridir
Seni anmak için
Ne geceyi ne gündüzü
Ne de geceyle gündüz arasındaki
herhangi bir zamanı
Ve mekanı
Sana mahsus kılmadım
Arkandan sana sesleniyorum
tam yüz yıldır
Beş cihet tüm nazarlarınla bahtiyar
tam yüz yıldır
Bir ben bedbahtım
Adımların bazen çok hoyrat
Bazen çalımlı
Bazen zarif ve edalı
Kan kırmızısı saçların
Hükm eder zincire vurulmayan rüzgara
Kaşların yay
Gamzelerin ok
Arkanda gamze de çok
Ve gözlerin değince
Kaçınılmaz son

6 Sayı 57 - Eylül 2022

H

Fikir - Kültür - Edebiyat

er şeyin öncesi daha güzel ve makbul olduğuna dair bir temayül vardır. Fakat bu temâyül ve tahassürün bir istisnası mevcuttur. Bu
istisna, evvelinden ve ahirinden mütemadiyen daha cazip, daha hoş ve daha mücellâ bir örnekliğe
tekābül eder. Bu örneklik, istisnanın müstesna haline bürünen ve kirli zamanların ikliminde açabilen
gonca gül, şirkin hırıltılarına karşı duran cesur şahsiyet ve durgun vakitlere can veren müjdeleyici…
Yani biricik sevgilimiz…
Türk-İslam efkâr-ı umumiyesi, ilim namına başka uygarlıkların akıl dahi erdiremediği harikaları, Kur’an-ı
Kerim ve Şanlı Peygamberimizin rahle-i tedrisinden
talim etmiştir. Her ayet ve her bir hadis, yaşantının
mahâretli tatbikiyle vücut bulmuş ve örneklik hazinesine dönüşmüştür. Bu iki âbidenin membaı bir olduğundan, bütün işlerini biteviye birlik mefhumuyla algılamış ve bu anlayış üzerinden yol almıştır. Cemal ile celal sıfatının bir olanda nasıl vücut bulduğu
bizim için bir îman mevzuu iken, başkalarının havsalasını hercümerç eden şaşkınlık dolu bir durumdur. Bu bakımdan fikrimizin temeli ve idrakimizin
yelpazesi fevkalâde sarihtir. Kodları açık ve belirgindir. Menzile ulaşmak ise bu açık ve belirgin yollara revan olmaktan geçmektedir.

Alper Duran

İlmin Kandilleri

“

Şiirin üstündeki gaflet
tozları, inancın aşındaki
acı baharatlar ve ahlakın
numunelerini girdaba
sürükleyen tahribatlar, hep
medreselerin usûl iklimiyle
bertaraf edilmiştir.
İstanbul’u fethetme aşkı
buralarda diri tutulmuş,
Anadolu’nun yurt edilmesi
buralarda vird edilmiştir.

”

Bütün zamanların ve mekânların sahibi, insanoğluna bir servet sunmuştur. Bu servet ilimdir. Bundan başka sevda arayanlar, platonik bir aşkın tesirindedir. Geçmişin tecrübeleri ve bugünün gerçekleri bize göstermiştir ki, kıyamet renkli saldırılar ve
kurşunlar, ancak ilmin şualarıyla alt edilebilir. Ruhumuzu şenlendirecek bir söz, bedenimizi güçlendirecek gıda ve dimağımızı zenginleştirecek düşüncelere tercüman olacak yegâne âmil, ilimdir. İlmin dostları olduğu gibi düşmanları da ziyadedir. Lakin hiçbir hasmına yenilmeyen bir özelliğe sahiptir. Fakat
bu mağlubiyetsizliğin de pek mühim bir şartı vardır; o da kifâyet ehlinin muhitinde yer almasıdır. Zira herhangi bir şey zalimin elinde olduğunda ceberut bir hale bürünürken, müminin yüreğinde istikāmet bulan naif bir üslûba tahavvül eder. Haliyle ilmin yenilgisiz şanının devam etmesi, komutanına
ve ortamına bağlıdır.
Bilge dedem, “ilmin ve ölümün saati yoktur” derdi. Ölümün ilimle olan bağını keşfedenlerin etrafında, yekta rayihalar durmaksızın halelere dönüşür. Çünkü ölüm, ölümsüzlüğe meftun bir ilmin kapısından girmektir. Bu kapının bilincinde olanların
her anı sabah, her günü saadettir. Bilmediğimizi öğEylül 2022 - Sayı 57
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rendiğimiz günden bu yana, ilmin yükselme, duraklama ve gerileme dönemleri olmuştur. Kimi zaman
sefil bir putçuluğun etrafında dönen ve döndükçe
yeni putları hortlatan dönemler görülmüş, kimi zaman ise hürriyetin kanatlarından dünyanın dört bir
yanına aydınlık yolların inşaasına şahit olunmuştur.
Bu şahâdetin taçlı kapısı ise medreselerdir. Medreseler, cemiyete adam yetiştiren irfan yuvalarıdır. Bu
döngüde her cemiyetin bir insan modeli vardır ve
merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle “insanı cemiyet
yaratır.” Sonra kendini inşa eden bir ustaya dönüştürür. Toplumun temiz sayfalarını lanetli hale getiren ve adımlarını kirleten her saldırı, cemiyetin temiz usaresiyle bertaraf edilir.
Tarihi kökenleri “oku” emrine dayanan ve evvela insanı sonra toplumu ve insanlığı ilimle âbad etmeyi amaçlayan medreseler, Türk-İslam eğitim geçmişinin temel yapı taşlarıdır. İslam medeniyeti vahiy menşeili bir yapıdır. Vahyin her zerresinde ise
ilmin huzmeleri yansımaktadır. Bu hassasiyetle yetişen ilim ehli, yeni şehirler kurarak vahşetin göbeğinde zift kusan dünyanın saçlarına güneşi sığdırmıştır. Medreselerin rahlelerinde yıldızlar yerlere
inmiş, arzın suskunluğu tebessüme dönüşmüş ve
zemheri ayazları temmuzun kalbine revan olmuştur. Uzakta kalan bozkırlar cennetin yeşil ummanında kabul olunmuş duaların bağrına otağını kurmuştur. Binâenaleyh, ilâhî mesajların şavkıyla aydınlanmış irfan geleneğimiz, ilme ve ilme dair her hususa âzamî hassasiyet göstermiştir. Bundan dolayıdır
ki, bizim kadar ilim ehline, ilim meclislerine ve müesseselerine saygı besleyen ve emek veren başka
bir toplum yoktur.
Medreselerin kökeni ilk emre dayansa da, kurumsallaşması epey vakit almıştır. Camiler, küttablar,
ilim meclisleri, hatta saraylar gibi yerlerde ilmi faaliyetler yapılmıştır; fakat buralarda ekseriyetle dini ilimlere dair çalışmalar yürütülmüştür. Lakin yeni fetihler yapıldıkça, devlet genişledikçe ve ihtiyaçlar ile talepler arttıkça, hem mevcut faaliyetler hem
de yeni sahaların daha nizâmî bir şekilde yürütülmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaç, tabii bir yörüngede medreseleri kurumsallaşmaya götürmüştür. Medrese geleneğinin İslam beldelerinde yer yer
faaliyetine rastlamakla birlikte, özellikle Selçuklular
zamanında Nizâmiye Medreseleri ile büyük bir ivme kazanmıştır. Burada hem siyasi saikler, hem de
sünnî-şiî mücadelesi önemli rol oynamıştır. Şiî-İsmâilî mezhebinden olan Fâtımîlerin kurduğu Dârülhikme’ye karşı, Selçuklu devleti sünnî-hanefi anla8 Sayı 57 - Eylül 2022

yışı çerçevesinde eğitim veren Nizâmiye Medreselerini husule getirmiştir. Bu medreseleri kurmakla
kalmamış, buradaki hoca ve talebelerin ihtiyaçları ile diğer giderlerin karşılanması için önemli bütçeler ayırmıştır. Selçuklu mülkünün her beldesi kaneviçe misali medreselerle işlenmeye başlanmış ve
daha sonraki bütün Türk-İslam beylikleri ve devletleri bu anlayışa sadık kalmışlardır.
Her dönemin medreseleri kendinden önceki medreseleri örnek almakla birlikte sistem ve müfredat
açısından oldukça özgün bir yapıya sahip olmuştur.
Dönemlerine ait ilmi gelişmeleri yakından takip etmeleri ve yeni icatlara öncülük etmeleri, kuruluş
felsefelerinin ne denli sağlam olduğunu göstermektedir. Ayrıca dünyaya ve insanlığa dair kanaatlere
mihmandarlık yapmaları yanında, çalkantılı hadiseleri yetiştirdiği ilim adamlarıyla bertaraf etmeleri de
üzerinde durulması gereken mühim noktadır. Daha
sonraki dönemlerde planlanan eğitim faaliyetlerine ve müesseselere de temel teşkil etmesi açısından, ayrıca büyük bir kıymete haizdir. Karahanlıların İslam inkılabıyla Türk tarihinde görülmeye başlayan medrese geleneği, Samanoğulları, Selçuklu,
Eyyubi, Memluk ve Osmanlı ile zirvelere ulaşmıştır. Ne büyük bahtiyarlıktır ki, ilmin erdem boyutları mezkûr müesseselerde vücut bulmuştur. Kendine mekân arayan hakîkatler gök kubbeden ve yağız yerden alay alay buralara akmıştır. Şiirin üstündeki gaflet tozları, inancın aşındaki acı baharatlar ve
ahlakın numunelerini girdaba sürükleyen tahribatlar, hep medreselerin usûl iklimiyle bertaraf edilmiştir. İstanbul’u fethetme aşkı buralarda diri tutulmuş, Anadolu’nun yurt edilmesi buralarda vird edilmiştir. Yetiştirdiği insan kaynakları, ilmin mâhiyetini ebedi bir âbide gibi cümle gönüllere nakşetmiştir. Medreselerden icâzetini alan her bir gönül dostu, bu zarif mirasın terennümüyle hayat bulmuş ve
hayata anlam kazandırmıştır. İnsana ve fıtrata dair
hiçbir hususun gölgede kalmasına razı gelemeyen
bir anlayışla, Türk-İslam medeniyetinin planları burada yön bulmuş ve şölen tadında numune-i icraatlar ortaya koymuştur.
Medreseler, mâşeri vicdanın meydanında üslup ve
tarz sahibi olmaları münasebetiyle en kötü günlerin dahi umut ışığı olmuştur. Karanlığın utanç yüzüne karşı varlığın manzumesini haykırmışlardır. Moğol ve Haçlılar, medresenin taktikleriyle dumura
uğramış ve bütün tahripkârların mezar taşları, yine medresenin usta elleri tarafından yontulmuştur. Böylesine harikulâdelik ve ulvî hassasiyet mer-

halesine erişmiş olmalarının sırrı ise, doğru kaynaklardan beslenmeleri ve zamanı doğru okumaları sayesindedir. Zamanı doğru okuyanların her günü refah olmasa da, istikbali müreffeh tablolarıyla süslenir. Zamanı doğru okuyabilme istidadı, Nizâmiye
Medreselerinden Sahn-ı Seman medreselerine, Fatih Medreselerinden Süleymaniye Medreselerine
ila ahir uzanan bir ihtişamın maarifini doğurmuştur.
Evet, medreseler kuruluş felsefesine sadık kaldığı
müddetçe bütün tenkitlerin ve hicivlerin arasında
makul olabilmeyi başarmıştır. Çünkü makul olmak
akıl ile hareket etmek anlamına gelir. Akıldan âzâde
hareket edenler ise daima iblise iltimas geçmiş sayılır. Bu mekânlar ise aklın ve vicdanın muhayyilesinde ruh bulmuştur. İblisin önünde eğilenlerle mütemâdiyen mücadele etmiştir.
Medreselerin şanlı günleri yanında garip bağnazlıkları ve durgunluğu yüzünden kendi kendini lağvedecek duruma getirdiğini de konuşmakta fayda
vardır. Uzun bir süreç içinde ve onlarca neden dolayısıyla bünyesinde polemiklerin türemesi bir nebze kabul edilebilir, fakat meçhule doğru yol almaya başlaması, arşı saran bir çığlık gibi hüzün makamına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, yeni bîçâreliklere kapı aralamış ve o yağız delikanlı ihtiyarlık devrine girmiştir. Son demlerinde yaramaz ve serkeş kişilerin çokça yurt tuttuğu mekânlar haline geldiği
gerçeği, bugün için bize önemli düşünme vadileri
oluşturmalıdır. Cehdin ve üretmenin mekânları nasıl bıkkınlığın, bedbinliğin ve durgunluğun merkezi
olduğu, tafsilatlı bir şekilde tetkik edilmelidir. Fakat
şunu da özellikle ifade etmeliyim ki, medreseler en
verimsiz günlerinde bile bugünün birçok kurumundan daha kaliteli ve düsturlu bir halde idiler. Bizim
tenkidimiz kendisinin gerisinde kalmasına yöneliktir. Bu sebeple, düşerken bile yüce kaldığı ve modern zamanların kurumlarından daha şümullü tespitlerin otağı olduğu hususu, çift yönlü tefekkürü ve
hatta teemmülü zorunlu hale getiriyor.
Medreselerin hayranlık uyandıracak tarihine ideolojik bakılmadığı müddetçe bu müesseselerin nelere kadir olduğu görülecektir. Tebeddülat ebedidir ve haklı-haksız saiklerle medreseler kapatılmıştır. Kapatılmasının ya da kapatıldıktan sonra onu bir
öcü gibi görmenin doğru olup olmadığını analiz etmek en önemli vazifelerimizdendir. Yanlış yapılan
noktaların tespit edilmesi ve bugün aynı hataların
tekerrür etmemesi açısından bir yol haritası olarak
önümüzde durmalıdır. Bugün medreselere dair yapacağımız en iyi çalışma, günümüze ışık tutacak ta-
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raflarını bulmak ve iktibas etmektir. Tarih, maalesef
herkesin vizesiz girdiği ve hunharca nutukların atıldığı bir mecra haline gelmiş durumda. Bu serbestlik içinde birçok kimsenin senaryolar ürettiği ve zamanların uyuşmasına aldırmadan iddialar savurduğunu görmekteyiz. Bunlardan biri de medreselerin
yeniden yürürlüğe konulması talepleridir. Bir takım
kesimler tarafından mevcut eğitim sisteminin aksaklıkları üzerinden medreselerin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiği zikredilmektedir. Bu bakış açısı kötü niyetli olmayabilir, lakin yanlıştır. Medreselerimiz kendi şartlarında doğmuşlar ve vazifelerini
ifa etmişlerdir. Onlardan bugün itibariyle faydalanmak gerekiyorsa, büyük bir medeniyet olmamızdaki rolünü inceleyip çağımıza dair çıkarımlar yapmaktır. İslam toplumlarını tekâmül ettiren müfredatın
ve samimiyetin izlerini bulup günümüze uyarlamaktır. Yoksa vefat etmiş iyi bir kişiyi mezardan çıkarıp
elbise giydirmek, onu eski hayatına ve ruhuna kavuşturmaz. Bu bakımdan üstünkörü bilgilerle medreselerin eğitim anlayışına taarruz etmek ile gerçeklik tasavvurundan halî olarak medreselerin yeniden kurulmasını istemek, neredeyse aynı avamlığın faklı çehresidir.
Medreseler, mimarisi ve müfredatı açısından oldukça özgün kurumlardır. Atayurdundan başlayarak Anadolu’ya, Mağribe ve Balkanlara uzanan bu
ilim halkaları, vatanı islampenah eylemiştir. Tarihimizin zirvelere ulaşmasında, medreselerin ziyade
payı olduğu aşikârdır. Öyle dönemler vardır ki, bu
kıymetli müesseseleri göklere çıkarsak yeridir. Bu
sebeple sıkça tartışıldığı ve kapatıldığı dönemlerde
bile tâzîze layık hizmetler yapmıştır. Bu milletin ulularının cümlesi, buralarda yetişmiş ve medeniyetimizi telkâri ustası gibi işlemiştir. Hürmetse hürmet,
alkışsa alkış… Her açıdan büyük bir ayna hükmündedir. Maksat üzüm yemek ise âtîyi inşa ederken
medreselerden iktibas edeceğimiz fevkalâde timsaller mevcuttur. Bu sebeple medreselerimiz, gerek fiziki ve gerekse ilmi vakarlarıyla yeniden okunmayı bekliyor…
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Osman Deniz

osmandeniz2258

Gölge

Gecenin gölgesi düşünce göğsüme
Geceyle söyleşir göğsümde nefes
Büyür gece sığmaz karanlığına
Ellerimden tutmuş bırakmaz yokluğun
Sızlar yaram kanar kendi içine
Tutsaktır odam dört duvar arasında
Geceyi bir baştan bir başa dolaşan
Hüzünlü bir şarkıdır hayalin
Sükût çığlık çığlığadır dudakta
Biriktikçe düşlerin tortusu yüreğime
Kemirir gözlerimi ıslak bir hüzün
Sığmaz gözlerime yaşlar bin parça
Ben miyim bilmiyorum aradığı ölümün
Gezinirken odamda nefesini duyuyorum
Adressiz bir mektup yastığımın altında
Bir gül gibi bir gün içimden açacak ölüm
Aşkla ve gözyaşıyla bir ömür büyüttüğüm
Gölgesi düşecek ölgün göz kapaklarıma
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ünümüz bilgi çağı oldu; bilgi peşinden koşulan ama bir o kadarda kalay ulaşılabilir durumda. Sizce de tuhaf ve tezat bir durum değil mi kolay ulaşılabilen ve elde edilebilen bilginin
aynı zamanda peşinden koşuluyor olması? İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, yüksek lisans,
doktora, master, kurslar, stajlar… Sonu gelmeyen ve
bitmek bilmeyen bir süreç… Sonunda yine yetersiz
olmak ve hissetmek…
Burada biraz duralım isterseniz; eksik parçayı bulmaya çalışalım. İlk bakıldığında eksik parça bilginin
eksikliği ve yetersizliği gibi görünüyor. Ama çoğu
zaman olduğu gibi gerçek görünenden farklı; eksik
parça bilginin nasıl kullanılacağını bilmemek. Yani
deneyimsizlik…
Ben de sizler gibi ilgimi çeken alanlarda eğitimler almaya, araştırmaya, öğrenmeye devam ediyorum.
Kişisel fikrim şu ki; deneyimden yoksun, usta çırak
ilişkisi bulunmayan, akademik ve didaktik eğitimler
hep biraz eksik kalıyor. Bu bağlamda eğitimi kimden, nereden ve nasıl aldığınız fark oluşturuyor. Kişinin kendisi de deneyim kazanabilir, kazanacaktır
ama bu zaman alacaktır. Zamanın su gibi akıp gittiğini bildiğimiz halde neden ustaların, üstatların deneyimlerini görmezden geliriz, yok sayarız, yararlanmayız?

Dr. Ö� zgül Köse

ozgulmasalterapi

Yetkinlik ya da
Etkinlik

“

Tanımlanmış ve tarif
edilmiş diploma ve belgelere
sahip; yetkili olunan ama
etkili olunamayan bir
eğitim sisteminin alternatifi
geliştirilmiş ve modernize
edilerek yaygınlaştırılmış
medrese eğitim sistemi
olabilir mi? Belki sorarak
başlayabiliriz; yetkinlik mi
yoksa etkinlik mi? Cevap
ortada aslında; etkin olunan
bir yetkinlik…

”

Sorularımın fazlalığının farkındayım ama aynı soruları kendime de sorduğum için sizlerle de paylaşıyorum. Bu soruya benim cevabım: “Eğitim Sistemi”
oldu. Eğitim çağındaki genç nüfusumuz fazla; mevcut eğitim kurumları ve kadrolarla hızlı, seri, şip/şak
eğitim politikaları belki kaçınılmazdır. Niyetim eleştirel bir dille ahkâm kesmek değil, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu dile getirmek. Yaşama yansıyan eğitimin, kullanılabilir bilgi ve deneyimin altın çağını yaşadığı dönemlerdeki eğitim süreçlerine bakıldığında medrese eğitimi öne çıkıyor.
Medrese bilindiği üzere orta ve yükseköğretimin
yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Kelime
anlamı olarak Arapça “ders” kökünden gelir. Medreselerde ders verenlere “müderris”, ders alanlara “danışmend”, “softa” veya “talebe” adı verilir.
Anadolu’da açılan ilk medrese Danişmentliler tarafından Tokat Niksar’da açılan Yağbasan Medresesi’dir.
Danişmendli Beyliği, 1080–1178 yılları arasında
Sivas merkez olmak üzere Çorum, Tokat, Niksar,
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Amasya, Malatya, Kayseri şehirleri civarında kurulmuş bir Anadolu beyliğidir.
Danişmendin kelime anlamı Farsçada «bilgili adam”
olup, beyliğin kurucusu Danişmend Gazi’nin Azerbaycan’da Arrân ve civarında yaşayan bir Türkmen
ailesine mensup olduğu bilinmektedir. Kaynaklarda
Danişmendlilerin Türk asıllı bir hanedan olduğu, Danişmend Gazi’nin Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah’ın dayısı olduğunu belirtilmektedir. Medeniyetler beşiği Anadolu’nun ve son birkaç yüz yıla kadar Ortadoğu’nun ilim, bilim ve medeniyet öncülüğünde medrese eğitiminin rolü yadsınamaz.
Bir zamanların usta çırak ilişkisi üzerine kurulu, üstat gözetiminde verilen, sonucunda etkili, etkin kişilerin yetiştiği medrese eğitim sistemi yerini günümüzdeki eğitim sistemlerine bırakmış durumda;
bilgili, sahip olunan diplomalar, sertifikalar vb. sayesinde yetkili ama etkisiz, deneyimsiz meslek sahiplerinin yetiştiği sistemler. Sonuç yıllarca verilen
emek ve sevilmeden yapılan meslekler; “Aslında
ben bu işi yapmak istemiyorum” şeklindeki serzenişler… Adeta diploma ve sertifika çöplüğü yaşanan
bir dönemdeyiz. Tabi ki istisnalar var. Tabi ki gerekli
etkinliğe sahip olabilmek için ustalardan, üstatlardan bireysel çaba göstererek eğitim alanlar ve deneyim kazananlar var. Danışılanlar, danışanlar, danışman olanlar var. Ama bu genelde sistemin dışına
çıkıp özel çaba sergileyenler için geçerli.
Tanımlanmış ve tarif edilmiş diploma ve belgelere
sahip; yetkili olunan ama etkili olunamayan bir eğitim sisteminin alternatifi geliştirilmiş ve modernize edilerek yaygınlaştırılmış medrese eğitim sistemi olabilir mi? Belki sorarak başlayabiliriz; yetkinlik mi yoksa etkinlik mi? Cevap ortada aslında; etkin olunan bir yetkinlik…
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Cihat Barış

cih4t_b4ris

Şiir Yaranın
Tercümanıdır

Suyun, toprakla vuslatı şiir;
Sırrın, göğüs kafesinde yatışı
Kalemin kını, sancağın şanı
Hâl dilinin kabzasında ne varsa
Ne varsa aşkın endamında
Karşılığı olmayan sözcükler gurbet
Ayetel Kürsi ısmarla göğsü daralan alfabelere
Kuşların rotasına biraz mavilik uzat gözlerinden
Nabzında atan yarayı selamla
Şiir yaranın tercümanıdır çoğu zaman
At, kalbinin nefesini kesen suni korseleri
Trenlerin taşıdığı hasret en ağır yük değil mi
Doktorların reçetesinde yazmaz
En iyi terapidir;
Akşam ezanı vakti sığırcıkların gösterisi
Kulak ver cam buğusunun eyerinde karılan cümleye:
İki kişilik varlıktır insan, iki yarım
Yarın emanet sana dünden
Mukayyet ol yarı’na
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Medrese nedir? Medresede ne yapılır?
Medresenin tarihteki yeri ve öneminden
bahseder misiniz?

M

edrese nedir sorusu çok kompleks bir soru
olup üzerinde uzunca konuşulabilir. Ama
kısa ve öz bir şekilde bir tarif ortaya koymak istersek şöyle diyebiliriz:
“Medrese, kem’e (sayıca çokluk, nicelik) değil keyfe (nitelik) yoğunlaşan beşi bir okumak yerine biri
beş okuyup sentezleyen hatta okuduğu o “bir”in etrafında belli başlı bir kültür teşekkül etmesini sağlayan, maddeyi ma’nayla bağlayıp bilgiyi sahih yorumlara kavuşturan rivayetin dirayetini üstlenen
kurucu, koruyucu ve eşsiz bir zevk melekesini meydâna getirip kıvamına sokan ve daha meziyetlerini
saymakla bitiremeyeceğimiz eşsiz bir eğitim kurumudur.” Hatta kendim de bu geleneği idrâk etmem
sebebiyle müthiş bir bahtiyarlıkla şunu söyleyebilirim; tam teşekküllü bir hayat okulu...

Emrah Topcu

ehztopcu

Medresede ne yapılır?

Emrah Demiryent ile İlim ve İrfan
Kaynağı Medrese Üzerine Söyleşi:

(Medresenin
Hakikatine Yolculuk)

“

Medrese, kem’e (sayıca çokluk, nicelik)
değil keyfe (nitelik) yoğunlaşan beşi
bir okumak yerine biri beş okuyup
sentezleyen hatta okuduğu o “bir”in
etrafında belli başlı bir kültür teşekkül
etmesini sağlayan, maddeyi ma’nayla
bağlayıp bilgiyi sahih yorumlara
kavuşturan rivayetin dirayetini
üstlenen kurucu, koruyucu ve eşsiz
bir zevk melekesini meydâna getirip
kıvamına sokan ve daha meziyetlerini
saymakla bitiremeyeceğimiz eşsiz bir
eğitim kurumudur.

”
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Burada öncelikle şöyle bir girizgâha yol açmak istiyorum; âlimlerimiz bir meselenin tarifini yaptıkları
vakit bazen tarifleri açıklayacakları meselenin konusuna göre ele alır ve tarifi bu boyuttan yaparlar.
Biz de biraz evvel “medrese nedir” sorusunun cevabında bu yöntemi izledik. Ancak yapmış olduğumuz
tarif üzerine konuşulacak o kadar çok mevzu var ki
burada da onları paylaşmayı bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Bu sorunun cevabına biraz daha alışılagelmişten farklı bir şekilde cevap vereyim; medreseler aslî hüviyeti itibariyle sadece kitâbî dinamiklerin işlendiği yerler olmaktan daha çok insânî dinamiklerin işlendiği yerlerdir.
Yani medrese kitaptan önce, adam yazmaya bakar.
İnsan hayatına dokunacak onu tanzim edecek sistematikleri bağrına basar.
Medresenin tarihteki yerine gelecek olursak medrese Ashab-ı Suffa’dan bu yana uzanan köklü bir
müessese olması hasebiyle müslümanların geçmişten bu yana daha küçüklükten itibaren adaletli
bir şekilde herkesin yetilerine göre yetiştirildiği bir
kurum olmuştur. Medreseler, ilk dönemden itibaren Karahanlı hükümdarı Tamgaç Han İbrahim’e (v.
460/1068) kadar olan süreçte cami bünyesinde varlık gösteren kurumlardı. Tamgaç Han İbrahim, kurduğu medreselere yeni bir hüviyet kazandırmış, öğrenci ve hocalara maaş tayin etmiştir. Medresenin

vakfiyesinde, hademesinden medresenin müdürüne kadar bütün detaylar tek tek kayda alınmıştır.
Bu silsileyi, Nizamülmülk (v. 485/1092) Medreseleri, Âzamiyye Külliyesi ve daha birçok medrese devam ettirdi. Son dönemlerde Suriye’de meşhur olan
Kiltâviyye ve Şa‘baniyye Medreseleri, bu silsilenin
devamı niteliğindedir. En son Seyyid Abdülhakim
el-Hüseynî Külliyesi silsilenin son hülyasıdır.
Medresede okumak kişiye ne kazandırır?
Medrese sadece hoca mı yetiştirir?
Aslında medresenin kazanımları kişiye göre esneklik gösterir. Biz bu kazanımları ana hatlarıyla ele alalım ki istifadesi daha geniş olsun. Medrese, evvela
insânî ilişkilerin en önemlisi olan karşısındaki kişiye saygı göstermeyi insana öğretir. Edebi, ilmin yarısı olarak vasıflayarak edebi olmayanın ilminin de
faydasız olacağını açıkça ifade eder. Edep hususunda düşülecek en ufak kusurlar dahi medrese eğitiminde büyük problemler olarak kabul edilmektedir.
Yani sahip olduğu aslî hüviyetini kaybetmemiş bir
medreseden mezun olan molla/mücâz’ın insânî ilişkilerde problemli olması pek mümkün değildir. Kişinin kazanım ve donanımları, hayatına olumlu yönden şekil vermediği müddetçe medrese ehli tarafında hiçbir şekilde itibara alınmaz. Aslında burada
medreselerdeki ilim mefhumu da çok önemli rol
oynamaktadır. Nitekim medrese ehline göre ilim,
kişinin zihninde oluşan özümsenmiş ve sentezlenmiş malumatların dizmiş olduğu örüntüsel bir bağdır. Yani ilmî meseleler yumağı olarak değil de ana
kâide ve hatların kavranıp, çokça mütalaa ve örüntüleme sonucu ortaya çıkan kuvvetli bir ünsiyet ve
ilmi ağyarından ayırıp aîdiyyet hususlarında problem yaşamayan bir mekanizma kurup onu işletmektir. Bu hususta “hâlet” ve “meleke” kavramlarının
iyice araştırılıp kavranmasında devrim niteliğinde
tezahür edecek bir fayda görüyorum çünkü tanımlamazsak tanımlanıyoruz...
Medrese, sadece hoca yetiştirmez. Medrese âlim,
ârif ve hakîm zatlar yetiştirir ve topluma kazandırır. Nitekim yalnızca âlim olmak, nitelikli bir birey olmak için yeterli değildir. İrfansız ilim felakettir, afettir! İlim ve irfan birbirini tamamlayan iki kanat gibidir. Ancak bu kanatların uçma eylemini gerçekleştirmesi için onlara yön verecek olan akıl/hikmet gerekir. İşte böylesi bir donanıma sahip bireylerin yetiştiği yerdir medrese…
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Medrese eğitimi ile ilahiyat eğitimi
arasındaki ve icazet ile diploma arasındaki
fark nedir?
Şimdi gelelim toplum olarak en iyi yaptığımız işe...
Topa tutmak. Kendim senelerce hem medrese hem
de üniversite atmosferini bol bol yaşayan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki medrese ehli genellikle
üniversite ehlini hakir görüyor ve üniversite ehli de
medrese ehlini belli başlı meselelerde kendini kaybetmiş amaçsız ve çapsız görüyor. Her ne kadar son
dönemlerde bu algı yavaş yavaş yıkılıyor olsa dahi
bazıları ısrarla bu tavrını hala sürdürmektedir. Neyse Allah Müsteân’dır, böyle meseleler zaten fazlasıyla enerjimizi harcamakta...
Benim ve çevremdeki güvenilir âdil ilim ehlinin ortak görüşü olarak şunları söyleyebilirim:
Son dönemde medreselerin literatür konusunda
çok eksiği var. Bunun aslî sebebi, yaşadığı son dönem serencamıdır. Ancak İlâhiyat Fakülteleri bu konuda gayet başarılı bir çalışma sergilemekte. Evet
yanlış duymadınız yeri geldiğinde öz eleştirimizi en
içten şekilde yerine getirmeliyiz. Üniversitelere gelince, onlar ise klasik eğitimi -genellikle- atlatıp biraz da işin teknik boyutunda boğuluyorlar. Hâlbuki dini eğitimin en önemli kısmını ruhânî boyut teşkil eder, etmelidir.
Şu zamanda kendisinden en çok verim alınan hocalar, medrese eğitiminden geçmiş akademisyenlerdir.
İcazetle diploma arasındaki fark ise; icazet, Efendimiz’e (sallallahu aleyhi vesellem) ulaşan kesintisiz
bir ilmî şehadet silsilesi olup “isnad dindendir” sözünün tezâhürü ve ilmî emanetin nişanesidir. İcazette ancak ehil hocaların onayı ve şahitliğiyle ilmî
emanetin teslim edilmesi söz konusudur. Bir öğrencide aranan şartlar mevcut değil ise ona kesinlikle ilmî icazet verilmez. Öte yandan çağdaş eğitimde verilen diplomada ise eğitmenin öğrenciyi tanıyor olması, onun bu emaneti gerçekten taşıyabileceği hususundaki onayı söz konusu bile değildir. Belirlenmiş olan kriterlerden geçmiş olması yeterlidir.
İcazet ancak tam bir liyakat ve belli zorlukların üstünden gelinmekle elde edilir. Diplomada ise tam
bir liyakat değil, belli bir puanın elde edilmesi yeterlidir.
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Medreselere karşı oluşmuş önyargıların
sebebi nedir?
Bu konuda zannımca iki esâsî sebep vardır:
Birinci sebep: İlmî yetersizlik.
İkinci sebep: Modernist akımların medrese ve ehline atmış olduğu iftiralardır.
Günümüzde medrese geleneğini devam
ettiren Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni
Külliyesinden ve içindeki medrese
müfredatından biraz bahseder misiniz?
Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî Külliyesi, asrın projesi olarak nitelendirilen ve Allah’ın izniyle birçok hayrın başlangıcı olacak bir projedir. Yeni İmam Gazaliler ve İmam Kuşeyrîlerin habercisidir.
Külliyenin müfredat ve sistemi ise klasik usulde sarf,
nahiv, mantık, belağat, vaz’, âdâbu’l-bahs ve’l-münazara, fıkıh, hadis, tasavvuf gibi ilimleri okuturken
aynı zamanda akademik yönden de gelişme kaydedilmesi için çağımızın en büyük imkanları olan teknolojik imkânlar ve daha niceleri talebelerin önüne
koyulmaktadır. Öğrenciler, okudukları ilimle araştırmalar yapabilecekleri toplantı ve sempozyumlar
düzenlenmekte, sanal kütüphaneler gibi imkânlar
sunulmaktadır.
Rabbim bu güzel nimeti insanımıza kazandıranlardan razı olsun. Onların bereketini cihanşümul eylesin.
Hocam bu arada siz de bir akademi
açtınız, burada ilmi sohbetler ve medrese
dersleri vermeye başlanıldı sanırsam biraz
bahseder misiniz?
Ehl-i Sünnet Akademisi…
Hayallerimi süsleyen, rüyalarımın en tatlı anlarını
şekillendiren Ehl-i Sünnet Akademisi.
Toplum olarak çok kötü günlerden geçiyoruz. Fıkhî,
akidevî ve ahlakî yozlaşma ve saldırıların ardı arkası
kesilmiyor. Özellikle genç nesli hedef alan bu pervasızca akınlara “dur” diyebilmek içine bir şeyler yapmak lazımdı. Nitekim süslenen çürük ipliklere sahte hülyalar dizen bu düzen, her geçen gün bir çocuğumuzu bizden alıp farklı bir kimliğe bürüyor. O
çocuklar bizim çocuklarımız. Hepsinin adı Ahmet,
Mehmet ve Ayşe… Onlara sahip çıkmak için bir yerlerden başlamak gerekiyordu. Ancak atılacak adım,
faydalı ve etkili olmalıydı. Kendini savunan olmaktan çıkıp etkileyen olmalıydık.
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Bu ve benzeri sebeplerden ötürü, çalışmalar yapıp
kardeşlerimizin elinden tutacak bir kuruluş açtık.
Ehl-i Sünnet Akademisi adından bir dernek ve yayınevi kurduk. Bu dernek çatısı altında derslerimizi nizamına uygun bir şekilde işleyecek ve dinimize
karşı yapılan fikrî saldırılara karşı mücadele edeceğiz. İslam dini Hz. Âdem’den [aleyhisselâm], Hz.
Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] efendimize
kadar gelen yegane/tek dindir. Hiçbir zaman başka
bir inanca alternatif değildir. Yeryüzünde var olan
ve yok olmuş bütün inançlar, İslam dinine karşı alternatif olarak getirilmiş beşerî kanunlardır. Hiçbir
zaman başarılı olamadılar ve olmayacaklardır. Bu
sebeple dinimize sahip çıkmak, onu her türlü saldırıya karşı müdafaa etmek bir ilim ehli olarak bizim
aslî görevlerimizdendir. Bu bilinçteyiz ve bu ağırlığı
her daim omuzlarımızda hissederiz.
Çalışmalarımız, yazılı ve sözlü olarak iki çeşittir. Yazılı/kitâbî çalışmalarımızın başında Kur’ân-ı Kerîm
meâli gelmektedir. Adını İyâu’l-Meâl koyduğumuz
bu çalışmamızı yakın zamanda basmayı planlıyoruz.
Doğudaki birçok medreseye gidip alanlarında mütehassis olan seydalara ve bu konuda yetkin akademisyen hocalarımıza çalışmamızı sunduk. Hepsinden de olumlu geri dönüşler aldık. Allah Teâlâ nasip ederse yakın zamanda bu güzel çalışmayı milletimizin istifadesine sunacağız. İhyâu’l-Meâl konusu çok teferruatlı olduğundan ötürü onu daha ileriki zamanlarda detaylı olarak ele almak daha faydalı olacaktır. Meâlimizi, 21 Soruda Deizm adlı eserimiz takip ediyor. Ayrıca biten ve hala devam eden
birçok çalışmamız var. Sözlü olarak da online ve yüz
yüze olmak üzere akâid, mantık, fıkıh gibi klasik kitaplarımızdan dersler verilmektedir.
Medrese eğitimine uygun klasik eserleri okuttuğumuz Ehl-i Sünnet Akademisi’nden istifade etmeleri
için kardeşlerimizi bekliyoruz. Bizim derslerimiz tamamen halka yönelik derslerdir. İhtisas seviyesindeki derslerimizi husûsî olarak işliyoruz.
Bana burada Ehl-i Sünnet Akademisi’ni tanıtma imkânı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum…
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Abdullah Sezer

abdullahsezer__

Umuma Serzeniş ve

Bir zamandı, çok eski
Ağladıydık sitemsiz
Bağlamıştık ağzımızı memesine dünyanın
Ne arar o zamanlar playbackten bir şarkı
Doğmuştu her şey anaç bir topraktan
Elmalar elmaydı o zamanda bi’ kere
Müslümanlar müslümandı hatta camiler camiydi
İşaret parmağımız uzanırdı göklere
Oku, derdi hocalar
Kararlıydık ciddiydik
Hepimiz birimiz içindi, hürdük, bahtiyardık
Tekbir, derdi hocalar getirirdik
Allah derdik hepimiz hep bir ağızdan
Bir zamandı, çok güzel
Koştururdu çocuklar sokaklarda muştuyla
Spiderman yoktu babalar vardı
Babalar şekerlerle gelirlerdi
Evlerine gelirlerdi şeker bahaneydi
Hepimiz direğe yaslanarak uyurduk
Bir zamandı, çok değil
Allah derdik hepimiz hep bir ağızdan
Muhammet denince yüreğimiz titrerdi
Kur’an okunurdu her yerde fem-i muhsinler iyiydi
Ninni söyleyen kadınlar iyiydi
Tesettür vardı gönüllerde bile
Oynatmazdık ayıları tok olsalar da
Okşardık zehirli olsa dahi ucunu mızrakların
Kuruyan gönüllere su dökerdik yeşersin diye
Doğmuş idik hepimiz féminin bir topraktan
Hepimiz bir idik
Allah derdik hepimiz
O tekti bilirdik
Korurdu hepimizi
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ahmud Ustaosmanoğlu hazretlerinin babası Ali Efendi uzun yıllar çektikleri evlat
hasretinden dolayı İmam Hatiplik yaptığı
caminin minaresinde okuduğu her ezandan sonra
“Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat nasip et!” diye dua
ederdi. Mahmud Efendi hazretlerinin annesi Fâtıma Hanım bir gece rüyasında Ay’ın koynuna indiğini ve Dünya’yı aydınlattığını görür. Rüyadan kısa bir zaman sonra hamile kalır ve bir erkek çocuk
dünyaya getirir.

Abdussamed Güleç

yazarabdussamedgulec

İz Bırakan Gönül Adamları - 3

Asr-ı Saadetten Bir Gül:

Mahmud
Ustaosmanoğlu
Hocaefendi

“

Gelecek nesillerin sünnet-i seniyyeye
uygun yetişmesi için sohbetlerinde
devamlı, “Her mahallede bir erkek
ve bir kız medresesi açılsın.” diye
tavsiye ediyordu. Bundan dolayı
yetiştirdiği güzide hocalarını
Anadolu’ya gönderiyor ve oralarda
hizmet etmelerini sağlıyordu.

”
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1929 yılında Trabzon Of’ta dünyaya gelen Mahmud
Efendi, Babası Ali Efendi tarafından dönemin âlimlerinden olan Kal-Ömer Mahmud Efendi’ye götürülür. Minik yavruyu kucağına alan Kal-Ömer Mahmud Efendi şunları söyler: “Adın benim adım olsun,
ilmin benim ilmim olsun, takvân benden fazla olsun.” O âlim zâtın iltifatına nail olan Mahmud Efendi, yetişkin kişilerde görülebilecek tavırlarıyla dikkat çeker, arkadaşları arasında farklılığı ile temayüz eder. Davranışlarında büyük insanların hâllerini gören köylüler, çocuklarına ona benzesinler diye
“Mahmud” adını koyarlar. O daha çocukken, doğduğu köyde kendinden yaşça küçük kırk tane “Mahmud” isminde çocuk olur.
Mahmud Efendi, çocuk yaşlarda başladığı Kur’an
eğitimini babasının nezaretinde, annesinin hocalığında hafız olarak tamamlamıştır. Sonrasında Osmanlı medreselerinde takip edilen kitapları sırasıyla okumuş, sarf, nahiv, me’ânî, beyân, bedî’, Fıkıh,
Usûl-u fıkıh, Usûl-u fetva, Hadis, Usûl-u hadis, Tefsîr, Ulûm-u Kur’an, Akâid, Kelâm, Mantık, Siyer, İslâm Tarihi ile alakalı mübtedi ve müntehi kitaplarını bitirmiştir. Efendi hazretleri, Arapça tahsilini de
alarak 16 yaşında icazet sahibi olmuştur. Kıraat ilmini tahsil ederken bir yandan da talebe okutan
Mahmud Efendi, daha askere gitmeden talebelerine icazet vermiştir.
Bandırma’da askerlik yaptığı dönemde hayatının
seyrini değiştiren Ahıskalı Ali Haydar Efendi hazretleri ile tanışmıştır. Yaklaşık 8 yıl yanında bulunduğu Ali Haydar Efendi’den meseleler üzerine dersler okumuş, çeşitli konularda müzakerelerde bulunmuştur. Çok defa Ali Haydar Efendi’nin iltifatlarına
muhatap olmuştur.
Mahmud efendi, Ali Haydar Efendi hazretlerinin şu
meyandaki ifadelerine muhatap olmuştur: “Oğlum
Mahmud! Seninle ilk görüşmemden üç gün sonra
şeyhim (Ali Rıza Bezzaz) zuhur etti, elini tutup elime verdi ve ardından şöyle dedi: «Bunu al, bizim-
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dir.» Oğlum! Elli-altmış mandayı birbirine bağlasalar, beni senden ayırmak isteseler yine de başaramayacaklar.”
Muhterem Mahmud Efendi tahsil hayatında gece
geç saatlere kadar mütalaa eder, bazen birkaç saatlik uykuyu bile kendine çok görürdü. Bir gece Onu
kitaplar arasında gören Ali Haydar Efendi, has talebesinin bu halini tasvib ettiğini şöyle dile getirmiştir: “Oğlum Mahmud! Şimdi çok çalış, ileride kitap
okumaya vakit bulamayacaksın.”
İstanbul Fatih’te bulunan İsmailağa Camii 1952 yılına kadar metruk bir şekilde durmakta iken o dönemde Ali Haydar Efendinin büyük oğlu Şerif Efendi bir rüya görür. Rüyada Camii Şerif’in bânîsi İsmail Efendi’nin kabrinin bulunduğu kabristanlıktan bir
kol uzanır ve İsmailağa Camii’ni göstererek “Ne durursunuz? Bu Camiyi niçin tamir etmezsiniz?” diye
bir nida işitir. Rüya Ali Haydar Efendi hazretlerine
anlatılınca, caminin tamir edilmesini emir buyurmuş ve kendisine cennet mekân Sultan II.Abdulhamid Han tarafından hediye edilen altınları da caminin tamir edilmesi için infak etmiştir.
Ali Haydar Efendi, caminin tadilatı bitince askerliğini yeni bitiren Mahmud Efendi’yi burada imamlık
vazifesi ile görevlendirmiştir. Mahmud Efendi o civardaki evleri kapı kapı dolaşarak kendisinin İsmailağa Camii’ne imam olduğunu, din hususunda onlara hizmetle vazifeli olduğunu anlatmıştır.
Mahmud Efendi burada yaptığı sohbet ve vaazlarla cemaati Sünnet-i seniyyeye uymaları hususunda sürekli uyarmış ve teşvik etmiştir. Sohbetleri ve
yaşantısıyla her daim müminlere örnek olmuştur.
Gelecek nesillerin sünnet-i seniyyeye uygun yetişmesi için sohbetlerinde devamlı, “Her mahallede
bir erkek ve bir kız medresesi açılsın.” diye tavsiye
ediyordu. Bundan dolayı yetiştirdiği güzide hocalarını Anadolu’ya gönderiyor ve oralarda hizmet et-

melerini sağlıyordu. Efendi hazretlerinin bu azimli çalışması sonucu ilim ve irfan sahibi hocalar, bütün Türkiye ve dünyaya hızla yayılarak hizmet etmektedir.
Medreseler için şöyle buyurmaktadır:
“Şu medrese öyle bir nimettir ki başınızı seccadeden kaldırmasanız yine şükrünü ödeyemezsiniz.”
“Medrese ve icazete önem verelim. Her yerden hoca talep ediyorlar. Bir an önce Din-i Mübin-i İslam’a
hizmet için kendimizi yetiştirmeye gayret edelim, iş
işten geçmeden uyanalım.”
Arkasında yetişmiş yüzlerce hoca efendi ile binlerce talebe bırakan, Anadolu topraklarına sayısız tohumlar eken Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri, en büyük keramet olarak kabul edilen istikamet
üzere bir hayat sürmüş, nice kurak gönülleri İslam
pınarı ile sulamıştır. Rûhu’l Furkan Tefsirini yazan
Mahmud Efendi, birçok İslam Klasiği’nin de neşredilmesine öncülük etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i seniyyeye olan ittibası ile tanınan, emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münker ile onbinlerce kişiyi irşad eden, günümüze asr-ı saadetin neşvesini taşıyarak ümmet-i Muhammed’e hizmete ömrünü vakfeden Mahmud Efendi
Hazretleri geçtiğimiz Haziran ayının 23’ünde Rabbimizin “İrciî ilâ Rabbik!” (Rabbine dön!) emr-i ilahisinin muhatabı olarak dâr-ı bekaya göçmüştür. Kabri
Edirnekapı’da Sakızağacı Şehitliği’nde şeyhi Ali Haydar Efendi hazretlerinin kabrinin yakınında bulunmaktadır.
“Bu din Allah’ın dinidir, yürüyecek; Mahmud ölse
de o devam edecek, bütün dinlere galip gelecek.”
Buyuran Mahmud Efendi hazretlerini rahmetle yâd
ediyor, Rabbimizden şefaatlerine nail olmayı niyaz
ediyoruz. Mahmud Efendi hazretlerinin ruh-i şeriflerine 1 Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okumanızı istirham
ediyoruz.
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Muhammed Burak Tunay

muhammedburaktunay

Gözlerim

Hayatıma…
Vaktin serinliğinden inci mercan mı çıkarır
Seni beklerken derinlere dalan gözlerim
Ruhumda çağlayan tebessümün uyanır
Yeniden doğmakla güneşi çağıran gözlerim
Bilmem, sadeften sineme cevher misin?
Yoksa esenlik lütfuna erdiğim seher misin?
Binbir bilmeceli hazineye meşher misin?
Kutlu elçi gibi tefsirine gayb-aşina gözlerim
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endileri ve ataları daha önce uyarılmamış
ümmî bir kavme gönderilen ümmî bir peygamber vasıflarıyla tarif ve takdim edilmiş
olan Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.), kendisine bildirilen vahyin, ilk günlerden itibaren “sözlü/kavlî”
hâlden “yazılı/kitâbî” hâle geçmesi için önemli tedbirler almıştır. Namaz ve sâir zamanlarda ezberden
(hıfz) okunmasının yanı sıra vahiy kâtipleri eliyle o
günün şartlarında yazıya elverişli ne varsa, Kur’ân-ı
Kerîm onların üzerine yazılmıştır.

Dr. Ö� mer Faruk Demireşik

Yeni Bir Dönemin Kurucusu:

Nizâmiye Medreseleri
ve Tesirleri

“

Nizamiye Medreseleri,
Selçuklu Devleti’nin
geliştirdiği bir medrese
modeli olduğu hâlde
Selçukluların hiçbir
zaman hükmetmediği
Kuzey Afrika, Endülüs vb.
bölgelerde de örnek alınmış,
hattâ Avrupa’daki meşhur
yatılı üniversitelerin bile
ilham kaynağı olmuştur.

”

Ancak Mekke gibi önemli bir şehir devleti içinde o
günün şartlarında okuma-yazma bilen sadece on
yedi kişinin bulunduğu düşünüldüğünde, bu durum
kendi içinde birçok zorlukları barındırmaktadır. Bu
sebeple Peygamber Efendimiz, İslâm’ı öğretmek
üzere Mekke’deki ilk medreseyi tesis etmiştir. “Dârü’l-Erkam” olarak isimlendirilen bu mekân, müslümanların yeni vahiyleri bizzat Allah Rasûlü’nünden
telâkkî ettikleri, beraberce ibadet edip ilim öğrendikleri, dertleşerek teselli buldukları, mevcut zorluklar karşısında kenetlendikleri müstesnâ bir mekteb, huzurlu bir mescid ve güvenli bir karargahtır.
13 yıllık zorlu Mekke devrinin ardından hicret edilen Medîne, Mekke’de atılan tohumların yeşerdiği bir beldedir. Peygamber Efendimiz, Mescid-i Nebevî’de kadın ve erkekler için kurduğu ilim halkaları yanında, bilhassa Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde müstakbel âlim, vâli, kumandan, vergi memuru ve kadıları yetiştireceği “ikinci bir medreseyi”
inşa etmiştir: Suffe. Burada kalan/yetişen kişilere
de “Ashâb-ı Suffe” ve “Ehl-i Suffe” denmiştir. Bu
seçkin akademinin mensuplarının sayısı zaman zaman 400’e ulaşmıştır. Bunların dışında Medîne’de
Kur’ân eğitimin yapıldığı, “dârülkurrâ” adı verilen
başka mekânlar da vardır.
Mescidlerle içli-dışlı olan dînî eğitim, her yaştaki insanın ilme yönelmesi ile zaman içinde sınıflara ayrılmış ve müessese hâlini almıştır. Mescidlerin içinde veya onlara bitişik şekilde ders verilen mekânlar, zamanla “medrese” ismini almış, İslâm dünyasının farklı bölgelerinde ulemâ etrafında medreseler tesis edilmiştir.
Bu medreselerin sistemli ve bir bütün olacak şekilde hizmet etmesi, Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah’a vezirlik yapan Nizâmülmülk devrine denk
gelir. Vezir Nizâmülmülk, ulemânın/vakıfların kendi imkânlarıyla İslâmî ilimleri öğretmesi geleneğini
değiştirmiş, medrese inşasına devlet imkânlarından
büyük bir bütçe ayırmış ve bu eğitim sistemini bir
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düzene koyarak medrese modelinde daimîlik sağlamıştır. Bahsettiğimiz üzere, her ne kadar medrese
eğitiminin İslâm’ın ilk dönemlerine uzanan bir geçmişi olsa da Nizamülmülk’ün medrese işleyişine getirdiği katkılar sebebiyle ona “medreselerin kurucusu” gözüyle bakılmıştır.
Nizâmülmülk’ün medrese işleyişine getirdiği yenilikleri şöyle sıralamak mümkündür:
1- Medreselerin büyük imkânlarla bir külliye şeklindeki tesisi. Devletin öncülük ettiği, zaman zaman çeşitli kademelerdeki idareci ve zenginlerin
ön ayak olduğu medreseler; ders verilen mekân,
mescid, kütüphane, yatılı kalmaya müsait bir şekilde tanzim edilmiş odalar, yemekhâne, hamam vs.
gibi tam bir külliye hâlindedir. Yirmi yaşını geçen erkek öğrenciler, dört yıl kalacak şekilde bu medreselere seçilir; dışarıyla irtibatı sıfırlanacak nisbette ilimle meşgul olur. Çok zengin kütüphaneleri ile
her türlü ilmi derinliğine öğrenme imkânı bulur. Bir
veya iki hocanın emrine tahsis edilen medresede
hem hocalar, hem de talebeler ücret alırlar. Geçim
kaygısıyla meşgul olmaz, kendilerini tamamen ilme
tahsis ederler.
2- Medrese müfredatlarının belirlenmesi ve büyük
oranda aynı müfredatın uygulanması.
3- Eğitimin aksamaması için zengin vakfiyelerin tesisi. Hem devlet imkânlarından ayrılan ödemeler,
hem de zengin vakfiyeler sayesinde bu medreseler,
savaş, iç karışıklık, yokluk ve sıkıntı dönemlerinde
de eğitimlerine aksatmadan devam etmişlerdir. O
kadar ki, kurucu devlet olan Selçuklular yıkıldığında bile başka devletlerin himayesinde varlıklarını ve
eğitimlerini devam ettirmişlerdir.
4- Medreselerde dînî bilgilerin öğretilmesinin yanı
sıra Ehl-i Sünnet inancının takviyesi, Ehl-i Sünnet
mezheplerinin birbirine yaklaştırılması, Şiâ-Bâtınî
mezheplerle ve bâtıl akımlarla ilmî-fikrî mücadele misyonu yüklenmesi, devletin yürütme/idârî ve
yargı/kazâî mekanizmaları için vasıflı adamların yetiştirilmesi gibi hedefler gözetilmiştir.
5- Değerli ilim adamlarına sahip çıkılması, onlara
çeşitli imkânlar tanınarak kendileri gibi talebeler yetiştirmenin sağlanması. Bu talebe ve âlimler vasıtasıyla, halkın sohbet ve irşadına yönelinmesi. Toplumun her kademesine ulaşacak şekilde sahih İslâm’ı
öğrenme imkânlarının artırılması.
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6- Sadece dînî ilimlerin değil, fennî ilimlerin de öğretildiği bu medreseler sayesinde uzun müddet
farklı sahalarda birçok âlim yetişmiştir.
Selçukluların kurduğu bu medrese modeli, bu coğrafyada hükmeden daha sonraki devletler tarafından geliştirilerek tatbik edilmiş; Eyyûbîler, Memlûkler, Osmanlılar hem bu sistemin meyvelerini yemiş
hem de kendileri de aynı metotla halkın eğitim ve
idaresine devam etmişlerdir.
Nizamiye Medreseleri, Selçuklu Devleti’nin geliştirdiği bir medrese modeli olduğu hâlde Selçukluların hiçbir zaman hükmetmediği Kuzey Afrika, Endülüs vb. bölgelerde de örnek alınmış, hattâ Avrupa’daki meşhur yatılı üniversitelerin bile ilham kaynağı olmuştur.
O dönemde İslâm dünyasının büyük kısmını siyâsî
hâkimiyetine almış olan Şiî-Bâtınî-İsmâilî akımlar; medrese sisteminin uygulanışı ve Selçukluların
siyâsî-askerî müdahaleleri ile büyük bir güç ve itibar kaybetmiştir.
Nizamiye Medreseleri’nde Hanefî ve özellikle Şâfiî
mezhebinin terviç edilmiş olması, bu bölgenin realitesinin göz önünde bulundurulması sebebiyledir.
Selçuklu idarecileri Hanefî olmakla birlikte hükmettikleri coğrafyanın halklarının ihtiyaç ve özelliklerini
göz önünde bulundurmuşlar ve medreseleri, genellikle Şâfiî mezhebine tahsis etmişlerdir.
Bu medreseler, İslâmî ilimlerin pek çok kolunda verdiği dersler sebebiyle daha sonraki dönemler için
klasik kabul edilecek eserlerin yazılmasına fırsat
vermiş; medresede okutulan kitaplar üzerine birçok şerh, hâşiye, ta‘lik ve ihtisar yazılmıştır. Bu durum, bazen farklı/orijinal eserlerin yazılmasını engeller hâle gelmiştir.
Medreselerdeki eğitim modelinin kabul görüp yaygınlaşması, Şiî düşüncesinin yayılıp ilerleyişini durdurduğu gibi, Mu‘tezile vb. Ehl-i Sünnet dışı inanç
ve akımların da önünü kesmiştir. Hattâ bu durum,
Ehl-i Sünnet içinde bulunan diğer hak mezheplerin müntesiplerini de git gide azaltmış ve Ehl-i Sünnet deyince neredeyse itikâdî olarak Eş‘arî-Mâturîdî, fıkhî olarak da sadece dört mezhep (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) anlaşılır olmuştur.
Medreselerin İslâm dünyası üzerindeki en büyük tesirlerinden birisi, daha önce kanlı bıçaklı denecek
şekilde birbiriyle mücadele eden Sünnî mezheplerin “kardeşlik potasında” eritilmesi; İslâm kardeşliği ile birliğinin büyük oranda tesisidir.

Medreselerdeki ulemânın tayin ve azlinin devlet
adamlarının/idarecilerin eline geçmesi, ilmin/fikrin
hürriyetinin kısmen azalması, belli bir eğitim programının/müfredatın devamlıtakip edilmesi medrese sistemine yöneltilen tenkitlerden birkaçıdır.
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Bugün İslâm dünyasının her köşesinde var olan
eserler, büyük oranda bu medreselerin yetiştirdiği ulemânın eserleridir. Yine dünyanın her yerinde
az çok kendi gayretleriyle varlığını devam ettiren
medreseler, İslâm’ın temellerinden öğrenilmesi zaruretinin bir işaretidir. Bugün medreselerin ıslahına
ve tekrar ihyasına ihtiyaç vardır. İslâmî ilimlerle birlikte fennî ve sosyal ilimlerin öğretileceği, yeni eğitim metotları ile zenginleştirilecek medrese modeli, günümüz dünyasına tekrar yeni bir ruh ve heyecan üfleyecektir.
Daha geniş bilgi ve kaynaklar için: Nebî Bozkurt,
“Medrese”, DİA, Ankara 2003, 28/323-327; Mustafa Baktır, “Suffe”, DİA, İstanbul 2009, 37/469-470;
Abdülkerim Özaydın “Nizamiye Medresesi”, İstanbul 2007, 33/188-191; Ömer Faruk Demireşik, Selçuklu Müfessirleri (XI-XI. YY), Erkam Akademi, İstanbul 2022; Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizâmiye Medreseleri, İstanbul 2017, 2. Baskı; Nizâmülmülk, Ebû Ali Kıvâmüddîn. Siyâsetnâme,
(Terc. Mehmet Taha Ayar), Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 10. Baskı, İstanbul 2017; Ziya Kazıcı, İslam
Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yayınevi, İstanbul 1999; a.mlf., Anahatlarıyla İslâm Eğitim Tarihi, İFAV, 6. Baskı, İstanbul 2021; Câhid Baltacı, XV-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası, İstanbul 1976; Ahmed Çelebi, İslâm’da Eğitim-Öğretim Tarihi, Terc. Ali Yardım, Damla Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 1998.
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Nilüfer Zontul Aktaş

Yürek Çerçevesi

Bir meçhule seyreden
Ah asi gönül
Ne zaman piştin ki
Şimdi yanarsın
Bir rüzgâr rastlasa
Ya da bir yağmur
Sabrı tutunmadan
Medet umarsın
Ah -u zar eylenmez
Gönül yolunda
Kor ateşin elbet
Kor’u düşecek
Yürek çerçevedir
Nar’ın canında
Sabreyler(Sen) elbet
Külü düşecek
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u ayki yazıma yaşanmış bir öykü ile başlayacağım. Fransa tarihine aşina olanlar bilirler ki
Jean D’arc, Fransızlar için ve Fransa tarihi için
eşsiz ve azize mertebesinde bir kahramandır. Fransa’yı büyük bir badireden kurtarır, kahramanca üzerine düşen vatanseverliği göstererek büyük bir yararlılık yapar. Ancak Lüxenburg dükası tarafından
bir şekilde tuzağa düşürülerek yakalanır.
Uzun uzun mahkeme edilmez. Çünkü kilise devreye
girmiştir. Kendisini büyük bir aziz olarak gösteren ve
insanlar tarafından gerçekten aziz olduğuna inanılan sahtekar bir papaz olan Couchon d’valans isimli adam “Bu kadın, tanrıdan emir aldığını söylüyor.
Fransa’yı kurtarmak için tanrının kendisine yardım
ettiği yalanını kullanıyor, yakılmalı” dediği için, Jean d’arc büyük sıkıntılara sürüklenir. Hatta aynı papaz tarafından İngilizlere satılır.
İngiliz hapishanelerinde geçirdiği iki yıla yakın zaman zarfında sürekli erkek elbisesi giydiği için eleştirilir. Ölümünden önce kendisine sorulur bu durum. “Neden erkek elbisesi giydin?” diye. Cevap
çok enteresandır. “İngiliz hapishanesinde, medeniyetin beşiği olduğunu iddia eden imparatorluğun,
ıslahı nefs için hapishaneye koyduğu onca erkeğin
arasında erkek elbisesinden daha güvenilir başka
bir varlık bulamadım.”

Yusuf Duru

Rekabet Üzerine
Kurulu Bir Eğitim
Sistemi Adam
Yetiştirebilir mi?

“

Bugünkü eğitim sistemini
incelediğimiz zaman tamamen
rekabete ve büyük bir yarışa dayalı
kocaman bir handikapla, sorular
yumağı ve çıkmaz sokaklarla
karşılaşıyoruz. Her sene ya
da iki yılda bir değişen eğitim
sistemimizde ilkokuldan itibaren bu
çarkın ve sıkıntılı sürecin içine giren
çocuklarımızı hepimiz tanıyor ve
biliyoruz.

”

Jean D’arc Fransa için mücadele ederken kendisine
hayranlığını ve aşkını defalarca dile getiren Fransa
Kralı Charles, onun kurtulması, iade edilmesi ya da
yaşaması için en küçük bir girişimde bile bulunmaz.
Savcı onun ağzından bir daha erkek elbisesi giymeyeceğine dair söz alır. Ancak başka elbise vermedikleri için mevcudu giymeye devam eder. Bu da
ölümü için yeterli bahanedir. Sözünde durmadı diye cezasını ölüme çıkarırlar. Cezası yakılarak öldürülmektir. 30 Mayıs 1431 yılında Jean D’arc çok büyük bir merasimle ve devasa bir ateşin ortasında kemikleri dahi eriyinceye kadar yakılarak idam edilir.
Kilise özellikle nezaret etmiştir bu infaza. Alevler
söndükten sonra mahkumdan geriye hiçbir şey kalmamıştır ama yine de kontrol edelim diyerek ortada kalan külleri kontrol ederler. Büyük bir hayretle görürler ki bütün vücudu yok olmasına rağmen
kalbi küllerin arasında öylece durmaktadır. Yanmamıştır.
Kısa zaman sonra Kilise onu bir azize olarak (Hristiyan kültüründe evliya) ilan eder, iade-i itibar yapar. Hatta büyük Fransız şairi Lamartin, Jean D’arc
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için “Fransa göstermiş olduğu bu tavır için kıyamete kadar ne kadar utansa azdır” der.
Bizim literatürümüzde bunu şöyle anlatabiliriz. Kalp
yüksek bir idealle çarpar ve hayat bu ideal için yürütülürse, kalbin sahibi hakiki aşk ile tanışır. Allaha
olan bu güven ve inançla çarpan kalbi hangi dünya
ateşi yakabilir ki.
İşte dün gerçek anlamıyla çalışan ve eğitim veren
sistemin yegane kurumları olan medreseler bünyelerinde bulunan tüm öğrencilere ayırım yapmadan ve rekabete sürüklemeden bu aşkın ser’encamını ve kazandıracaklarını anlatıyor, ilmi bu şekilde sevdiriyorlardı.
Bugünkü eğitim sistemini incelediğimiz zaman tamamen rekabete ve büyük bir yarışa dayalı kocaman bir handikapla, sorular yumağı ve çıkmaz sokaklarla karşılaşıyoruz. Her sene ya da iki yılda bir
değişen eğitim sistemimizde ilkokuldan itibaren bu
çarkın ve sıkıntılı sürecin içine giren çocuklarımızı
hepimiz tanıyor ve biliyoruz. Beyin yapıları, bir yarış atının başlama noktasındaki bariyerden çıktığı
andan itibaren finiş çizgisine kadar ciğerlerini patlatırcasına yediği kamçıların acısıyla koşturmasını
emreden adeta bir at beyni gibi çalışıyor. Birinci olmalısın, yüzdelik dilimine girmelisin, iyi bir yer kazanmalısın, çok soru çözmelisin, oyun oynamamalısın, televizyon seyretmemelisin, sosyal hayatındaki zevklerinden bir sene vazgeç evladım, iyi bir bölümü kazan, bitir, mesleğini eline al sonra yaşarsın
kızım, sevme kızım, beğenme oğlum, gitme bir yere, evden çıkma, ders çalış… ders çalış… ders çalış…
Ömrünün en güzel yıllarını bir yarışın içinde geçiren
çocuğun yetişkin çağına baktığınız zaman odaklandığı tek şeyin iyi bir hayat standartı yakalamak için
çok para kazanmaktan başka bir şey olmadığını görüyoruz. Sosyal hayatını şekillendirirken bile çevresinde bu idealine uygun insanların olması gerekliliğine o kadar şartlanmış ve inanmıştır ki, ötekileştirdiğini ve ötekileştirildiğini dahi görmez gözü.
Büyük idealler iyi bir eğitimle verilir. Ancak bu ideal çok para kazanmak, rahat bir hayat arzusu, iyi bir
evde oturmak, lüks bir semtte zenginler zümresine
dahil olmak, sınıfını yükseltmek, altına iyi bir araba çekmek, bu arabayla trafikte giderken bile başını dik tutarak diğer insanlardan farklı olduğunu
hissedip hissettirmek ve benzeri saçmalıklar değildir tabi.
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Bizim idealden kastımız önce iyi bir din ve inanç
adamı olmak, sonra vatanı, bayrağı, milleti için neler yapabileceğinin sancısını çekmek, sonra insanlık için yapabileceği en güzel hizmeti icra ve ifa edebilmek için maddi ve manevi ne kadar varlığı varsa
ortaya dökebilmek, imkanları dairesinde çalışmak
azmidir. Muhakkak ki insan kendine yetebilmelidir.
Kendine yetebilen bir insan olmak çok önemlidir.
Ancak bu yeterlilik sadece maddi kazanç çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Çünkü bunu yaparsanız bu durum sizi büyük ideal sahibi bir insan yapmaz. Sadece kendisine yetebilecek seviyede yaşayan biri yapar o kadar.
Büyük ideal sahibi insanı iyi eğitim kurumlarında yetiştirirseniz, o yetiştirdiğiniz insanın sabır ve sebatı çok daha kuvvetli olur. İdeali sadece kapitalizmle
aynı doğrultuda olan insanın kırılması ise çok kolaydır. Bir milletin büyüklüğü eğitim kurumlarında yetiştirdiği insanlara verdiği büyük ideal şuuru ile doğru orantılıdır. Onunla büyür, onunla güçlenir. Aksi
halde milleti millet yapan unsurlar ne kadar kuvvetli olursa olsun uzun soluklu bir varlık gösteremez.
Unutulmamalıdır ki dünyanın en büyük hazinesi ve
en zor işi insanın kendisini bilmesidir. Kendini bilen
kişi, insan olmanın ne büyük bir imtiyaz, ne fevkalade bir ayrıcalık olduğunu farkeder. Bu güzelliği hiçbir zaman basit bir fikir ya da menfaat uğruna heba etmez. İşte bu imtiyaz ve ayrıcalık şuurunu aşılamak, öğretmek, çocuğun anne üzerine düştüğü
andan itibaren başlayan doğru bir eğitimle mümkündür. Hatta İmam Şarani (rahmetullahi aleyh) bu
durumu daha da derinleştiriyor ve diyor ki, “İnsanın ruhi inkişafı anne ve babasının nişanlılığı döneminde başlar” İşte eğitimin ehemmiyetini vurgulayan bir nokta daha.
Günümüze gelelim. Bugün eğitim sistemimizi hangi penceresinden, hangi kapısından ya da kulpundan tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Okullarımızın
büyük çoğunluğu rekabete dayalı bir eğitim sistemi ile çalışmakta. Özel okullarımızda zaten bu tamamen ayyuka çıkmış, bangır bangır bağırılarak reklam yapmak adına ortalığa dökülmektedir. Büyük
mütefekkirler eğitimde rekabet, eğitim kurumlarını sarmış bir mikrop gibi onları çürütür, yok eder,
sadece kapitalist olarak varlıklarını ortaya koymak
için onlara zemin hazırlar ve körleştirir diyor. Rekabet hissiyatıyla eğitim kurumuna giren çocuğun
tüm hisleri ölü olarak okula başlar. Arkadaşlık, fe-

dakarlık, digergamlık, çalışmak, başarılı olmak, sevmek, saygı duymak vesaire.
Eğitimde rekabet aynı zamanda öğrencilerin cesaretini kırar, azmini söndürür, mücadele şevkini yok
eder. Neden mi? Çünkü günümüzdeki ödül sistemi öğrencinin hüsnüniyetle çalışmasına ve azmine
değil, sınav sonucundaki başarısına göre verilmektedir.
Bugün eğitim kurumlarımızda ben merkezli bir eğitim sistemi mevcuttur. En başarılı ben olmalıyımla başlayan bu sistem eğitim hayatı boyunca kurum tarafından, öğretmenler tarafından, hasılı sistem tarafından sürekli körüklenmekte, öne çıkarılmaktadır. Asgari müşterekler ve müşterek milli ve
manevi menfaatler hep ikinci, hatta üçüncü plana
atılmakta, göz ardı edilmektedir. Oysa bir eğitim kurumunun vazifesi öğretimin yanında mensubu olan
öğrenciyi eğitmesidir. Hangi konuda eğitmesi? Nazari bilgilerin yanında milli ve manevi müştereklerle
birlikte tüm ahlak manzumelerinin de bilgi ve ideal
olarak verilmesi konusunda elbette.
Bugün batıdan kopyaladığımız ve tarif ve tanımını
bile batılı “bâtıl” kelimelerle yaptığımız eğitim modellerinin tamamında ben merkezli, kalbi tatmin etmeyen, öğrencinin sadece ezberine hitab eden, gereksiz birçok detayın sadece teorik olarak yerleştirildiği, hayatı boyunca bir daha hatırlamak istemediği bilgilerle tezyin edilmek esasına dayalı bir sistemi dayatılmaktadır.
Anaokulu diye isimlendirilen, annesinden başka birçok hanımın hatta son yıllarda erkek öğretmenlerin ellerine emanet edilen körpe zihinler, eğitilmek
adına daha o çağda iğdiş edilmeye, uyuşturulmaya,
ezbere dayalı sistemin içinde yok edilmeye ve heba
edilmeye başlanıyor.
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de sınıftaki okuyan üniversite bitiren diğerleri gibi
sürünecektim ifadesini kullanan tanıdığımız mutlaka vardır değil mi?
Bütün bunları bir araya toplayarak bu ayki konumuz olan Medrese başlığına taşımak istiyorum. Bugün içinde bulunduğumuz eğitim sistemi kabiliyete
ve bilgiye göre değil, ezbere göre öğrencinin hayatını şekillendiren bir imtihanlar silsilesi olarak karşımızda duruyor.
Üniversite çağına gelmiş olan öğrencinin tüm hayatı, dimağına ana okulundan itibaren ezber olarak
yüklenen, ilkokul, ortaokul ve lise çağlarında yine
aynı ezber metoduna dayalı sistemin kendisine öğretebildiği, ezberletebildiği kadarıyla üniversite imtihanında sorulan sorulara verebildiği doğru cevaplar mesabesinde hasbel kader yerleştirildiği okuldan mezun oluncaya kadar büyük sıkıntı ile aldığı
eğitimle şekillenmektedir.
Dün sıbyan mektebine dahil olan taptaze dimağa
önce iman, ahlak ve din manzumesi yerleştiriliyor,
bu güzel değerler sevgi dili ile öğretiliyordu. Dikkat
edin ezberletilmiyor, öğretiliyordu. Sıbyan mektebini bitirinceye kadar çocuğun beyin yapısı, öğrenme
kabiliyeti, sınırları ortaya çıkıyor ve ona göre yönlendiriliyordu. Bugün batılı büyük ve saygın okulların eğitim sistemlerine baktığınız zaman Osmanlı
Enderun mekteplerini görmemeniz için kör olmanız gerek.
Bu kadar karmaşa ve kargaşanın içinde Medreseyi anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Yorum sizin. Vesselam.

Adındaki sıcaklığı hiçbir zaman hissettiremeyen, anne şefkatinden uzak, sadece mesai kavramıyla çalışan öğretmenlerimizin ay sonunda alacakları maaş, yapacakları harcamalar, ödeyecekleri faturalar,
gidermek zorunda oldukları ihtiyaçlar listesinin üstesinden gelmek üzere verdikleri hizmeti, hangi sistem, kutsal bir ideale kanalize edebilir ki?
Bugün ilkokulda yakasına kırmızı kurdele takılan öğrenci ile en arka sıraya atılmış ve ders çalışmadığı,
haylazlık yaptığı için güya cezalandırıldığı ve okuma
hevesi, öğrenme şevki elinden alınmış yüzlerce isim
vardır etrafımızda. Ticaret ve hesap zekasıyla büyük iş adamı olmuş, iyi ki okumamışım, yoksa benEylül 2022 - Sayı 57 27
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Mürşide Yazıcıoğlu

mursideyzcglu

Ölümün Şiiri
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Renkleri vardı dünyanın
Yeşiller bezenmişti mavi sularda
Beyaz bulutları vardı
Sadakatle ilerleyen gökyüzünün
Yanağından süzülen gözyaşı ile beraber
Solup gitti tüm ahenk ve cümbüş
Sis ve rüzgar kaplandı tüm bedenime
Fısıldayıp rüzgar ellerime
Bu kez müjde değildi getirdiği
Bırakıp kondurdu avuçlarıma ölümü
Sustum da bir şey diyemedim
Sonlanırdı muhakkak hayat perdesi
İzzet-i İlahi’ye tüm asiliği ile
Mahcub ve durgun gözlerle
Umutsuzluk kokunca süpürüver şu kirleri
Şefkat-i Rahman’a bükük boyunla koş
Sabrından mütevellit olma beşer
Dalıp gaflete sabrı tahammülden şaşar
Yıkılıp bir çınar gibi dimdik
Ağırlaşmış kuru bir bedenle
Dilinde son belirti
Vuslat güzelleşir
Sökülüp atılmış kalbindeki kir pas ile
Temsiliyet mevcudiyet ile
Teslimiyet iman ile
Yürü harb meydanına
Dilin, malın yahut canın ile

S
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ular duru, çayırlar yeşil, gök berrak, tuz tatlıydı. Tuz bile tatlıydı. Tuz bile…

Ne zamanki değirmen zamanı öğütmeye başladı önce tuz acılaştı, sonra sular bulandı, çayırlar
sarardı, gök karardı.
Ki “bir değirmendi dünya” Zarifoğlu’nun güzel deyişiyle. Öğütür, inceltir, un ufak eder, eskitirdi hiç yılmadan yorulmadan.
İnsandaki hayret de bir yere kadardı. Hayret tükenir, zamanın öğütme/eskitme gücü tükenmezdi.
Hayret mola verir, alışır, kabullenir, normalleşir, tevekküle meyleder; hatta tazelenir, şevk verir, yeniden azalmaya dönerdi. Ama değirmenin öğütmesi
hız kesmez, mola vermez, inişli çıkışlı akışlara meyletmezdi.
Değirmenler saç ağartmazdı, ama saç ağartan bir
değirmendi bu dünya.

Elif Sönmezışık Aydın

Duru Sular, Yeşil
Çayırlar, Berrak Gök,
Tatlı Tuz…

“

İşte o yüzden insan en
kıdemli suçludur, bütün
suçlarının kaydolduğunu
bildiği hâlde dünyanın
düzenini mahvetmektedir
biteviye. Zarar verdiğini,
yaraladığını bile bile
hangi mahvedişten
vazgeçebilmiştir ki…

”

Hâlbuki dünya mı ağartırdı saçı, içindeki varlıkları
eskiten o muydu?
Bu iş, zamanın işiydi. Hiçbir yerde görünmeyen,
ama varlığını hiç unutmadığımız, varlıkların varlığını bilmemizin sebebi olan zaman…
Zaman uzadıkça, aktıkça, ilerledikçe, hep yenisi geldikçe dünya da öğütmeye/eskitmeye devam ediyordu içindekileri. Öyle çalışkandı işte, öyle sebatlı.
Bu öyle bir akıştı ki gelen gideni aratır oldu. Yeni gelen her gün, her sene, her asır, her çağ bir öncekine özlem duyan öykünmelere gebe kaldı. Gelenle
geçen arasında öyle bir rekabet vardı ki gelen suçlu ve yoz, giden temiz ve masum sayıldı. Çünkü bütün suç zamanındı!
Peki işin aslı öyle midir sahiden?
Öyle değildir işte… Tekrarında bir sakınca yok; suçlu değildir zaman.
Dünyadaki bütün akıl çelici harikulade nimetlerin
değerini kısa aralıklarla azaltabilmesine rağmen
suçsuzdur.
Nebatat ve hayvanata ne demeli? Elbette hiçbir
şey... İnsana hizmet eden her şey gibi onun da suçu
bulunmamaktadır. Hem en değerli madenlerin de
suçu yoktur. Her birinin varlığı ibretli bir cazibe taşırsa da herhangi bir ithama maruz bırakılamazlar.
Sonra göğün ne suçu olabilir? Bağrına dizdiği yıldızlarla da gecenin ağırlığını yaran güneşle de rahmete vesile bulutla da hemdemdir. Bir kere bile göreEylül 2022 - Sayı 57 29
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vine ara vermemiştir. Hesabı sorulacak hiçbir şeyden mesul değildir.
Evet insan... o biraz suçludur.
Sonra insan... epey suçludur aslında.
Sonra çok suçlu olduğu, affı hak etmediği zamanları da olmuştur. Hatta suçta ibretlik bir kariyer yapmıştır tarih boyunca.
İnsan suçları, zaman gibi kesintisiz, sürekli bir akışa sahip değildir. Çünkü zaman dupduru bir su gibidir. Hiçbir engele takılmaz, hızında inişleri çıkışları
olmaz. Gelgitleri, hezeyanları, heyecanları, acelecilikleri, ataleti, fren sistemi yoktur. Üstelik yokuştan
yuvarlanırcasına gitmez. Hiç değişmeyen bir eğim
üzerinden süzülerek mühürlendiği o son âna kadarki gidişini sürdürür.
Hâlbuki insan, zamandan dirhem ibret almamış gibidir. Suyu genelde bulanır, engellere takılır, inişli
çıkışlı, gelli gitlidir. Hezeyanları, heyecanları, aceleciliği, miskinliği, ataleti vardır. Ha, bir de fren sistemi vardır ki o da sinir sistemine göre işler. Sinir sistemi sorunlu ya da sorumsuz olduğu her zaman ya
freni patlatır bodoslama gider ya da frene ihtiyaç
duymaksızın kalakalır.
Zaman ilahî emre amadedir.
İnsanın ilahî emirle arasını bulan, daha insan olmak
için tek tutamağı olan ip ise genelde kesiktir.
Yeri gelmişken dönelim şu suçlara, suçlulara, suçsuzlara…
Bütün tabiat ve zaman daha yaradılış sürecinde aklandığına göre anlaşıldı ki olan biten bütün suç insandadır.
Yaradılışı pirüpaktır hâlbuki. Bütün varlığı ruhundaki öze, Yaradan’a sadık o en kıymetli cevhere kenetlenmiştir. O öyle bir cevherdir ki suç nedir bilmez,
kabahat işlemez, mahlûkata yan gözle bakmaz, hiçbir şeyin canını yakmaz.
Ama insan unutkandır. Suçlarının en büyüğü de o
cevheri unutmaktır.
O, zaman gibi, tabiat gibi amade değildir; bütünüyle
azadedir. Tepeden tırnağa iradedir. Bu azadelik ve
iradeyle yeryüzüne gelişi, amadeliğini bulmak içindir. Eğer isterse azadeliğinden tasarruf edebilir, iyiyi ve güzeli karşıtlarından ayırabilir, kendisine o cevheri bahşedene yeniden kavuşabilir. Çünkü o irade sahibidir.
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Emirle arasındaki ip kesildiğinde iş değişir. Yıkıcı,
parçalayıcı, örseleyici, yok edicidir o zaman. Önce
bunların hepsini kendine, sonra yeryüzündeki her
şeye yapar.
Doğuştan mahvedici değildir, hayat kurmaya maharetlidir. Fakat mahvetmeye meyillidir, mahvettikçe
hayat kurma mahareti körelir.
Ve bütün mahvetmeleri işlenmiştir siciline.
Çünkü zaman bir gergeftir.
O gergefe hem gül, hem diken işlenir ve öylece mühürlenir.
Ve insan çok iyi bilir; gülleri de dikeni de gergefi de.
İşte o yüzden insan en kıdemli suçludur, bütün suçlarının kaydolduğunu bildiği hâlde dünyanın düzenini mahvetmektedir biteviye. Zarar verdiğini, yaraladığını bile bile hangi mahvedişten vazgeçebilmiştir ki…
Bütün suçlar zamana mühürlüdür. O mühürler ki zaman bitince kırılmak üzere emre amadedir.
Amadeliğe ahdedense mührünü zamanın sonu gelmeden kırar. Çünkü o iradedir. Çünkü onda hayat
kurma mahareti vardır, kalp vardır. Kalp zamanla
iyi anlaşır, ömür yettikçe ve irade istedikçe cilalanır.
Amadeliğe ahdeden kalbinden anlaşılır.
Yeri gelmişken dönelim duru sulara, yeşil çayırlara,
berrak göğe, tatlı tuza…
Evet, ne diyordu üstat?
Ve gördük ki;
mekân değildir,
zamandır önemli olan.
Ve lakin o da değildir,
eylemdir önemli olan.
Ve o dahi değildir kalp olmadıkça… (Cahit Zarifoğlu)
Bu kadarla bitmiyor elbet. Bu “olma/olmama” üzerine söylenecek ne çok şey var… olur ya; başka bir
sefere mühürlenmiştir.

Fikir - Kültür - Edebiyat

Muharrem Ö� ztürk

ddsmuharrem

Maziden Atiye

Bu hengameli cenk bir gün bitecek
Kırılacak esaret prangaları tek tek
İnanç yüklü gönüller söyleyecek şarkıları
Bir tını ki mest edecek tüm mazlumları
Temizlenecek bir gün ciğerlerimiz şirretten
Sancılı bir doğum ile yırtılacak kefen
Yeniden esince mis kokulu bahar yeli
Akın edecek sokağa özgür insan seli
Nüks edince dimağlara ilahi tefekkür
Aydınlığa terk edince yerini korkunç Zifir
Hatırlayınca günahkar adem tövbesini
Duyar mı acep hakkı hatırlatan iç sesini
En tiz makama çıkıncaya dek marşımız
Itri’den feyz alır hicaz, segah, rastımız
Üsküp misali yeni şehirler inşa edeceğiz
Aslımız Semerkand, Buhara’ya gideceğiz
İnsanlığa Köprüler kuracağız Mostar gibi
İhtiyaç var buna, zira insanlık görmüş dibi
Minarelerde yankılanan o davudi sada
Dudaklardan inecek gönülleri hasada
İnkârcılar kısacak ruhsuz sesini zira
Neşemiz sevk edecek onları efkâra
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Sahte kovboylar kıstırıp kuyruklarını
Terk edecekler hemen ecdat yadigarını
Işıl ışıl parlayacak mavi yeşil çiniler
Türkistan’dan gidecek küçük adi çinliler
Minareler Türkî makamla şenlenecek
Kubbeler yine Hafız Osman’la süslenecek
Nakkaşlar kültürümüzü işleyecek taşlara
Mimari şahitlik edecek üstat Sinanlara
Arı ve temiz Yunuslar heceleyeceğiz
Türklük mayası ile denizi göl edeceğiz
Koca Yusuflar narayla çekince Peşrevi
Mağlup terkedecek bütün rakipler minderi
Bu kabuk elbet bir gün kırılıp çatlayacak
Hudutlar gardaşı gardaştan ayıramayacak
Kızıl elmaya doğru tütecek Türk’ün ocağı
Dalgalanacak yine tevhidi İslam sancağı
Alpaslanlar meydanda atınca Cenk narası
Aman dileyecek elbet merhamet fukarası
İslam’ın kılıcı Türk, aleme hükmedecek
Tibet, Viyana, Kırım’da atlarını güdecek
Mete hanın kurduğu üç bin yıllık Ordu
Yeniden fethedecek cihanşümul yurdu
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İ�
Fatih Tekin

İrfâni Bilgiden
Enformatik Yığına:
Medreseden
Modern Okula

“

Mevcut haliyle eğitim
sistemimiz bir ilim yolculuğu
olmaktan uzaktır. İrfâni
bilgiyle irtibat ise söz konusu
bile değildir. Enformatik
yığındır söz konusu olan. Çeşitli
verilerin öğrencilerin zihnine
yığılmasıyla, ahlâki bir tutumu
aşılamaktan uzak bir anlayışla
muhatap olarak yıllarını
geçirmektedir insanlar.

”
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lim bir şeyin hakikatini bilmek demektir. İrfan
ise bilinen şeyin insana tüm veçheleriyle nüfuz
edişidir. İlim irfana götürdüğü takdirde hikmet
yolculuğudur söz konusu olan. İrfanın yokluğu ilmin akamete uğrayışı demektir. Bilmek artık ahlaki bir yolculuk için azık olmaktan çıkmış, insanı kıskacı altına alan bir silah olmuşsa, bilgilenmek de
aslını yitirmiş demektir. Batı’nın nihâi yolculuğunda azığı, bilginin mevzisinden saptırılmasından neşet etmiştir. İlim akla bağlıdır. Aklın ise nihayeti kendini inkârdır. İnkârdan maksat müteal olanın yalnız kendiyle kavranılamayacağını ikrardır. Batı ilmi
yâni bilgiyi merkezîleştirerek bir hadde varmak niyetinde idi. Müteal olana yalnız akılla gidemeyişin
anlaşılması dolayısıyla müteal olan gözden çıkarıldı. Sonunda had aşıldı. Ortada aklı aşan bir yol yoksa aklın yetersizliği de söz konusu olmayacaktı. Bilim yoluyla kâinatın tüm sırlarının kavranacağı, insanoğlunun yaşaması için ideal olanın bulunabileceği düşüncesi Batı düşüncesinin ana rengidir. Batı nezdinde ilmin müteal olandan tecridi ahlâk anlayışını aşındırmış, yapılan her ne ise artık meşruiyet krizi ortadan kalkmıştır. Sömürgecilik, teknolojik ilerlemenin işgalleri hızlandırması, insan kitlelerinin ancak çeşitli değer yargıları yoluyla yargılanması gerekliliğinin ötelenmesi gibi sonuçları doğuran
şey, Batının ilmin hakikatle olan bağını kesmesidir.
Bu yazıda biz İslâm’ın ilim anlayışını zaman içerisinde kurumsallaşarak yansıtan medreseler ile haliyle
Rönesans sonrası Batı uygarlığının insan yetiştirme
(!) temsili olarak varlığını sürdüren modern okulların ilim anlayışını mukayese edecek, bilgiyle irtibatlarındaki temel anlayışlarına değineceğiz.
Batı’nın bilgi ile olan irtibatı ile İslâm’ın telkin ettiği
ilim anlayışı temelde birbirinden farklıdır. Ontolojik olarak birbirinden alakasız hatta zıt addedebileceğimiz bu iki anlayışın doğuracağı dünya görüşleri
de, insanlara sunacağı çözümler de farklı olacaktır.
Tanzimat sürecinin ardı sıra İslâmcıların (içerisinde
âlim zatlar da vardır) “Batı’nın tekniğini almak, ahlakını almamak gerekir” tavrı Batı’nın bilgi anlayışını ıskalamanın verdiği zafiyettir. Teknik mücerret bir
bilgi yığını ve bundan doğan zanaat değil, dayandığı mesnetlere göre şeklini alan bir tavırdır. Bu tavrı iyi tahlil etmeden, merkezî bir dünya görüşüyle
süzgeç vasıtasıyla süzmeden almak, milletlerin fikir metabolizmasını inhirafa uğratır. Medreseden
üniversiteye geçişte yalnız mekanla alakalı bir değişim, yahut derslerin değişimi değildir söz konusu
olan. Medreselerde de Marksizm tarihi okutulabilir,
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okutulmalıdır da. Yahut İlahiyat fakültelerinde tefsir
dersleri hali hazırda okutulmaktadır. Ancak medrese kendi geleneğine yaslanarak Marksizmi okuttuğu takdirde, Batı’da teoloji fakülteleri olarak işlev
gören, bu topraklara kuruluşundaki amaç itibariyle paralel olarak yansıyan İlahiyat fakültelerinin tefsir okutmasından daha dini bir tutumla hareket etmiş olacaktır. Medresenin ürettiği bilgi amelî bilgiden kopuk olmadığı gibi, ahlâki müeyyideleri destekleyen adımlardan da müteşekkildir. Fakültelerde
ise bilgiyi kavrayış yalnız epistemolojik bir tutumla
damgalanmıştır. Burada söz konusu edilen fakültelerin bilgi anlayışıyla dayandığı kurumsal yapısıdır.
Yoksa ilahiyat fakültelerinde işinin ehli, âbid, öğrencilere ilimden hikmete yol açmak cehdinde olan sayısız akademisyen mevcuttur.
Mevcut haliyle eğitim sistemimiz bir ilim yolculuğu
olmaktan uzaktır. İrfâni bilgiyle irtibat ise söz konusu bile değildir. Enformatik yığındır söz konusu
olan. Çeşitli verilerin öğrencilerin zihnine yığılmasıyla, ahlâki bir tutumu aşılamaktan uzak bir anlayışla muhatap olarak yıllarını geçirmektedir insanlar. Sistem insanı daha ahlaklı, dürüst yapmak ve
onu bu doğrultuda yetiştirmek için bir yol sunmamaktadır. İnsanların ekserisi, İsmet Özel’in deyişiyle
bilgiyle muhatap oldukça dönen çarkın uygun yerine yerleşmektedir. “Bilgiyi dönen çarkın uygun yerine yerleşmek için öğrenen kişi, öğreniminde hangi
yüksek seviyeyi tutturmuş olursa olsun, hangi makamı işgal ederse etsin sıradan, avamî bir kişidir ve
diğerleri ile birlikte sürüklenmektedir.” Bugün herkesleşmek, avam tabakasına mensup olmak dünyanın genel geçer seyrinde münfail konuma yerleşmek demektir. İlmin hakikati insanın kendisini bilmesidir. Kendini bilmek ise bütün bilgilerin üstünde bir bilme şeklidir. Kendini bilen insan hangi alanla muhatap olursa olsun kendiliğini o alana aksettirecektir. Hâkim paradigmanın telkinleriyle bezemez
hayatını kendini bilen insan. Kendini bilmek başkalarının kendiliğine damga vurmasını önlemek demektir. Kendini bilenin kâinatı bilmesiyle insanlar
saadete kavuşabilir, bu bilişten bir fayda temin edebilirler. Ancak kendini bilmeden kâinatı bilmek, bildiğini zannetmek eninde sonunda atom bombasının devşirildiği bilgi yığınlarına yol açacaktır.
İlim insanı hakikate ulaştırır. Hakikatin yokluğunun
ilan edildiği modern zamanlarda da, hakikatin çokluğunun (herkese göre hakikat, ‘göre’li hakikat) yaygın olarak telakki edildiği post modern zamanlar34 Sayı 57 - Eylül 2022

da da ilim enformasyona dönüşmüş, hakikate götüren tarafından, irfânilik vasfından tecrid edilmiştir. Byung Chul Han’ın deyişiyle: “Hakikat, diğer her
şeyi yanlış ilan ederek kendini ortaya koyar ve kabul ettirir. Daha fazla enformasyondan ya da enformasyon yığınından ortaya hakikat çıkmaz. Bunlarda
yön, yani anlam eksiktir. Tam da hakiki olanın barındırdığı olumsuzluğun eksikliğinden ötürü olumlunun
urlaşması, yığınlaşması söz konusudur. Aşırı-enformasyon ve aşırı iletişim hakikat eksikliğinin, dahası
varlık eksikliğinin belirtisidir. Daha fazla enformasyon, daha fazla iletişim bütünün temel belirsizliğini
ortadan kaldırmaz. Hatta daha da artırır.”
Medrese bilgi ile irtibatında bir şekilde hikmetin
yoluna erişmenin fırsatını kollamanın merkezidir.
Dünyayı ihata edici bir halden uzaklaşması; zamana nispetle tecdidinin ıskalanması, yapılması gereken takviyelerin ertelenmesi sebebiyledir. Ancak
temelde, bilgi ile irtibatında müteal olanın yolunu
takip eden medrese, ahlâkın da temsilini verir. Hoca- talebe ilişkisi samimi bir ortamda, mimari yapısı
itibariyle mekanın mekana açıldığı bir şekilde, icazet sistemiyle orijinal bir yapıdır. Medrese “faydasız ilimden Allah’a sığınma” şuurunu talebeye vererek yoluna devam eder. Kâinatın Efendisi aleyhisellamın bu uyarısı henüz yolun başında başa tâc
edilir. Bir ilmin mevzusu onun faydalı yahut faydasız olması için nihai karar mercisi değildir. Doğruluk ve adalete hizmet etmeyen İslâmi ilim sahiplerinin ilimleri de faydasız ilim nevisindendir. Medrese atılan her adımda ahlâktan tecrid edilen bilginin, bilgiyi var edeni memnun etmeyecek neviden
ilmin, sahibi için ateşten gömlek olduğunu deklare eder. Modern okullarda ise bilgi aslî gayesinden
tecrid edilmiş, yahut ahlâki dayanaklarını yitirmiştir.
Cemiyeti ahlâki olarak perişan vaziyete düçar kılacak mühendisler, doktorlar, din adamları yetişebilir
modern okullarda. En azından bu ortamlar bu neviden insanların yetişmesi için yeterli ‘malzeme’yi
sağlarlar demek abartı olmayacaktır. Elbette medrese tahsilli insanlar da insanlığın başına felaketler
açabilir. Ancak medrese yapısı itibariyle bu ‘malzeme’yi sağlamaktan uzaktır.
Osmanlı’nın son döneminde düşünürlerin ekserisi
medresenin çürümüşlüğünden dem vurmuştu. Buna karşılık bu çürümüşlüğe çözümleri modern paradigmaya entegre okullar açmak fikrine vardı. Halbuki medresedeki çürümüşlük modern dünyada bilginin parçalanması ve anarşinin yayılması dolayısıyla,

ötekine vukufiyetin azlığı nedeniyle vukuu bulmuştu. Modern çağı tanımadan ve mahrem noktalarıyla hecelemeden eldeki malzeme ile, geleneğe yaslanarak ona çözümler sunmak, nihâi olarak onun
felaketlerinden korunmak mümkün değildi. Medrese belki bunu idrak edememişti. Ancak bu husus
medresenin aslî bir zafiyetine işaret etmez. Problem asılda değil vasıftaydı. Asıl sağlam tutulduğu
müddetçe vasıflar tecdid edilebilir, zamana göre çeşitli şekillerde mevzilenebilirdi. Kelam ilminin mevzuları arasına modern paradigmalar, evrim düşüncesi, sosyal darwinizm, şu ya da bu siyasi görüş girebilirdi, girmeliydi. Âlim zatların yetersizliği Bedri
Gencer’in “bidate vukufiyet” olarak tesmiye ettiği
modern dünyayı tanımayış sebepliydi. Bunun çözümü asla dokunmak, aslı iptale uğratmak değil, muhtevada değişiklikler yapmakdı.
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Türkiye Cumhuriyeti modern bir devlet olma yolunda inşa edilmişti. Modern bir devlette dini işler
de devletin onayından geçerek, devlet onaylı vukuu
bulmalıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumu olarak kuruldu. Artık İslâmi bilgi üretimi modern devletin onayından geçerek vukuu bulacaktı.
Medreselerin yer altına çekilmesi işten bile değildi. Gelinen noktada medreseler varlığını öyle ya da
böyle sürdürse de bir yanıyla söz sahibi olmaklıklarının elinden alınması, diğer yanıyla modern dünyaya vukufiyetin yetersizliği nedeniyle hâlâ beklenen seviyeye erişebilmiş değil maalesef. İrfâni bilgi eşyanın hakikatini gören ve gösteren bilgidir. Bu
bilgiye sahip olarak modern dünyanın problemleri
fâş edilebilir, peşi sıra ise çözümler sunulabilir. İnsanı değiştirmek için yalnız eğitim sistemini değiştirmek belki yeterli olmayacaktır, ancak büyük ölçüde; bu değişim doğru usulle yapılırsa yemişlerini
verecektir. Enformasyon yığınlarından irfâni bilgiye
yolculuk yapmak, kanayan yaralarımıza büyük ölçüde merhem olacaktır. Ümidimiz bu hakikatin gerekli mercilerce de derhal kavranılmasıdır.
Kaynakça:
1) İsmet Özel, Taşları Yemek Yasak, Şule Yayınları,
1999, İstanbul, s51
2) Byung CHUL Han, Şeffaflık Toplumu, Mütercim:
Haluk Barışcan, İkinci Basım 2017, İstanbul, Metis
Yayınları, s.23
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Gamze Atamulu Çon

zuzununannesi50

Hüznün Yankısı
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Ve ben tüm iyi niyetlerimi yakıp
Küllerini fesleğen kokularıyla göğe savurdum bir
bahar akşamı.
En sevdiklerimin yüzünü değil de toprağını
okşayınca avuçlarım
Vazgeçtim bıçak kesiği anılar biriktirmekten.
Vicdanı beslemekti yaşamın şartı
Bir kuşa eş olmak istedim
Kanatlarından yollar yapar
Kaybolurdum şarkılarında.
İnsan olsa son nefesine kadar kalırdı belki yanımda.
Kuş sabırsızdı
Onun kaderi uçmaktı.
Dokunduğu her dala incecik nefesini ve ürkek
kalbini kondurup kanatlandı.
Bana hasretin yankısı kaldı.
Samimiyetsizliğin ruhu arasında kayboluyordum.
Bir sihirbazın şapkasından çıkan tavşan kadar ürkek
Bir o kadar da sahteydi gülümseyen her şeyin gölgesi.
Bulutluysa gökyüzü hüznündendir.
Ama aldanma yarın çeker gider
Bir bakarsın kızıl güneşin bağrında papatyalar
dans eder.
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Kitap: Tarih Neye Yarar?
Yazar: Koray Şerbetçi

Tarihi Olaylara Farklı Açılardan Bakışlar
Sadece bir ezber, sadece bir ders geçme ve sınavda başarılı olma güdüsü tarihin ne demek olduğunu ve ne işimize yarayacağını anlatmaz. Tarih, zevk
işidir ve merak duygusundan yoksun kişilere işkence gibi gelir. Tarihçi Koray Şerbetçi, “Tarih Neye Yarar?” ile can alıcı soruyu soruyor ve bunu tarihçi sıfatıyla cevaplıyor. Cevapların kendisine yakışır şekilde geçmiş zamandan örneklerle, günümüze benzeyen ve ders niteliği taşıyan olaylarla verildiğini belirtmeliyim.
Milletlerin Tutum ve Davranışları Aynı Kalır

İ�dris Kartal

kitapdoktoru17

Kitap Tahlili:
Tarih Neye Yarar?

“

Öğüt dolu satırlar bizi
dünyanın çeşitli yerlerinde
gezdiriyor, imparatorlarla,
komutanlarla tanıştırıyor
ve esasında aradan asırlar
geçse de değişen pek bir
şeyin olmadığını gösteriyor.

”

Tarihçiler elbette ilgilendikleri alan konusunda tarafsız değiller. Tarihin ne kadar gerekli olduğunu, tarih olmazsa dünyanın yok olacağını bile söyleyebilirler. Belki de öyledir ama bir fizikçi, kimyacı, matematikçi, psikiyatrist, ilahiyatçı ya da bir mühendis de benzer şeyleri söyler. Her ilim dünyayı kendi
etrafında döndürür ve isterse durdurur. Ancak tarih farklı. Gerçekten farklı çünkü tarih aynı zamanda bir bilinç... Geçmişi geleceğe bağlayan ve toplumların hayatlarına nasıl devam edeceklerini karara bağlayan bir bilinç. Toplumların sahip olacağı tarih bilinci sadece geçmişi öğrenmekle bırakmaz çok
kullanılan ifadeyle geleceğe de ayna tutar. Milletlerin tarihten gelen tutum ve davranışları aynı kalır
ve milletler başına gelen olaylara benzer refleksler
gösterir. Ayrıca her millet tarih konusuna bazen gereğinden fazla eğilir. Bununla beraber tarih muhakkak bir işimize yarasın isteriz. Resmi tarih bu saikle ortaya çıkmıştır. Her devletin geçmişte övündüğü olaylara resmi tarih denir. Bazı olaylar eğilip bükülür, olmayanlar olmuş gibi, olmuşlar olmamış gibi gösterilir. Yunan tarih kitaplarında “Türkler bizi
1922’de denize döktü” gibi bir ifadenin yer aldığını zannetmiyorum.
Tarihi Bizim İstediklerimizi Söylediğinde
Daha Çok Severiz
Bütün ideolojik tartışmalar tarih sayesinde yeniden
alevlenir ve yine tarih sayesinde yeniden küllenir.
Sorun iki tarafın tarih kitaplarına yazdığı “zafer”le çözülür. Tarih kaybedeni olmayan olaylar bütünü olarak da tanımlanabilir. Hatta tarih, iç politikada tarafların rengini belli eder. Tarihine sahip çıkanlar, geçmişte yaşananların olumlu yönlerini öne çıEylül 2022 - Sayı 57 37
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karanlar toplumun muhafazakâr kesim tarafından
hoş karşılanırken olaylara daha eleştirel bakanlar
muhafazakârlardan yüz bulamaz. Fakat Türkiye’de
cumhuriyet tarihine yönelik eleştiriler daha başka
bir yazının konusu olabilir. Çünkü bu husus klasik
tarih tartışmalarının çok ötesindedir. Neticede tarihi ve tarihçiyi bizim istediklerimizi söylerse daha
çok severiz. Zaferleri, iç içlerine karışıp karşı tarafı
yok ettiğimiz anlaşmaları okuması zevkli gelir. Ancak bozgunlar, kötü anlaşmalar okuması en sıkıcı
ve yorucu konulardır. Bunlardan ders alınabileceğini de düşünmeyiz. İnsanlar zaferlerle övünmeyi
daha çok tercih eder.

sürdürürken yazar, zamanında mantıklı gelen ama
günümüzde mantıksız olduğunda herkesin hemfikir
olduğu hadiselere yer vermeye devam ediyor. Bunların önemli bir kısmını Orta Çağ Avrupa’sında kilisenin tutucu ve akıl dışı uygulamalarında aramak
doğru olacaktır. Özellikle cadı avıyla gelinen noktaya bir daha gelinemeyeceğini düşünüyorum. O dönemde ihbar ya da şüpheyle cadı olup olmadığının
anlaşılması için öldürülen insanların sayısı epey fazladır. Başta kilise olmak üzere cezalandırma araçlarını kullanan kimsenin herhangi bir bedel ödememesi de Orta Çağ adaletinin bir başka sonucudur.

Koray Şerbetçi, anlatmak istediklerini kısa bölümlere sığdırdığı enteresan olaylarla veriyor. Tarihi olayların birbirine benzediğini, teknolojik hamleler de
olsa özün aynı kaldığını kendine has üslubuyla anlatıyor. Kitapta gerek Doğu’dan gerekse de Batı’dan
çeşitli örnekler veriliyor. Bu örneklerden günümüze paylar çıkarmak ve yaşanmışların benzerliklerini bulmak güç değil. İnsanoğlu eline iktidarı geçirdiğinde hırsının, dürtüsünün kurbanı olur. Bununla ilgilidir birçok örnek mevcut. Öğüt dolu satırlar
bizi dünyanın çeşitli yerlerinde gezdiriyor, imparatorlarla, komutanlarla tanıştırıyor ve esasında aradan asırlar geçse de değişen pek bir şeyin olmadığını gösteriyor. Anlıyoruz ki insan ihtirasıyla, kazanma ve elde etme güdüsüyle, bencilliğiyle aynı ve hiç
değişmeden farklı farklı suretlerle günümüze kadar
ulaşmış bir varlık.

Yargılama şekilleri bakımından özellikle Avrupa’dan
birçok ilginç örnek vermek mümkündür. Bu örneklere hayvanların ya da cansız varlıkların yargılandığı
davalar verilebilir. Amaca ulaşma yolunda tüm gizliliği bozan bir kilise çanının kırbaçlanarak yol boyu
boynunda halatla sürüklenmesi herhalde kendisine
verilen en büyük ceza olmuştur. Aynı şekilde ekinlere zarar veren mayıs böceklerinin yargılandığı davayı da örnekler arasında gösterebiliriz. Hayvanların,
cansız varlıkların ve hatta cesetlerin yargılanmaları ayrı bir mesele iken ceza almaları apayrı bir meseledir. Hele hele bir avukat tarafından canhıraş biçimde savunulmaları meseleyi bambaşka boyutlara taşımaktadır.

Tarih Gerçekten Tekerrür Ediyor
Kitapta birbirine benzeyen birçok örnek aynı konu
başlığı altında verilmiş. Bizim yakın tarihimizi ilgilendiren Sarıkamış olayına benzer olaylar daha önce de meydana gelmiş ve yazar bunları hatırlatmış.
İlgili bölümde Napolyon’dan, Hitler’den, Kanuni Sultan Süleyman’dan, Lidya-Med savaşından, Moğollardan ve Perslerden benzer örnekler verilmiş ve bir
bakıma tarihin gerçekten tekerrür ettiği ispatlanmıştır. Bu yönüyle “Tarih Neye Yarar?” alelade tarihi olayları sıralayan ve yorumsuz bir şekilde aktaran bir eser değil. Aynı zamanda çıkarılacak dersleri de belirten ve gerek Doğu gerekse de Batı dünyasını toplumsal yapılarıyla beraber anlatan bir kitap.
İçine Koray Şerbetçi’nin konulara olan hâkimiyetini
ve üslubunu da kattığımızda ortaya okuması zevkli
bir eserin çıktığını söyleyebiliriz. Bizler tadını aldığımız üslupla beraber enteresan ya da şimdi enteresan gelen tarihi olaylar bahçesindeki gezintimizi
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Sadece İnsanlar Yargılanmadı

Bilge Kültür Sanat’tan çıkan “Tarih Neye Yarar?” tarihi olayları en ilginç örneklerle anlatan ve özellikle
tarihe meraklı olmayanların da ilgisini çekecek bir
eser. Tarihle ilgilensin-ilgilenmesin herkesin rahatlıkla okuyabileceği bu eseri muhakkak tavsiye ediyorum.

O
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kumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve
ezberlemek amacıyla tekrarlamak manâsına gelen ders (dirâse) kökünden gelen bir
mekândan bahsediyoruz. Bu öyle bir mekân ki,
eğitim ve öğretim için kapısından giren talebeler
“edeb” ile girerler ve adab-ı muaşeret ile donanırlardı. Yani bu eğitim mekânlarına giren talebeler, bir
yandan dinî ve ahlâkî disiplinlerle tezyin edilirken,
diğer taraftan da müsbet ilimlerle de kemal derecesinde bir seviyeye terakki ettirilirlerdi.

Prof. Dr. Kenan Ö� ren

İslâm Medeniyetinde
Bir Eğitim Kültürü:
Medreseler

“

Medrese kültürü, sistematik ve kurumsal olarak
ilk defa Selçuklu Sultanı Alparslan’ın ve ardından
oğlu Melikşah’ın veziri olan Nizâmülmülk tarafından Nîşâbur ve bilhassa Bağdat’ta açılan Nizâmiye medreseleri ile tesis edilmiştir. Bilahare Merv,
Herat, Belh, Basra, İsfahan, Âmül, Musul, Cizre ve
Rey gibi şehirlerde de Nizâmiye medreseleri inşa
edilmiş ve Bediüzzaman’ın tabiriyle “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O
iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” Mantığıyla talebelere bir yandan din ilimleri tedris edilirken, diğer yandan fen ilimleri talim edilmiştir. Zira o zamanki devlet adamları İlay-ı Kelimetullah; yani Allah’ın adını
yüceltmek şuuruyla donanımlı oldukları için talebelerin fıtratlarına uygun bir eğitim sistemini uygulamaktaydılar.

Medrese kültürü, sistematik
ve kurumsal olarak ilk
defa Selçuklu Sultanı
Alparslan’ın ve ardından
oğlu Melikşah’ın veziri olan
Nizâmülmülk tarafından
Nîşâbur ve bilhassa
Bağdat’ta açılan Nizâmiye
medreseleri ile tesis
edilmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi, medrese eğitiminin oldukça önemli bir unsur olduğunu; ama anlamdaki bir
medrese anlayışı ile taassubun hâkim olacağını düşünür ve hem dinî ilimlerin hem de modern fen bilimlerinin sentez olabileceği bir eğitim modeli hayal eder. Zira o, bütün İslam âleminin ve özellikle Şark insanının üç tane büyük düşmanı olduğunu
düşünerek bunların çözüm yolunu da tespit eder.
O mezkûr düşmanları şöyle belirler; “cehalet, zaruret (yoksulluk) ve ihtilaf”. Bu bağlamda cehalet
bataklığında debelenen toplumların yoksulluk cenderesinde ezildiklerini ve bu insanların da kavgalar,
çatışmalar ve ihtilaflarla boğuştuğunu söylüyordu.
Bu üç düşmana karşı getirdiği öneriler ise ‘’sanat,
marifet ve ittifak’’ idi.

”

Bediüzzaman, toplumdaki cehaletin, marifet ile; zaruretin sanat ile ve ihtilafın da ittifak unsurlarıyla
bertaraf edilebileceğini savunuyordu. Bu bağlamda doğuda bu unsurların gerçekleştirilebileceği bir
yüksek eğitim kurumunu planlamış ve adını “MedEylül 2022 - Sayı 57 39
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resetüzzehra” koymuştu. Bu medrese modeli için
çeşitli devlet büyüklerinden destek görmüş; bilhassa Sultan Reşad maddi destek sözü de vermişti. Ancak 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle bu proje akim kalmıştı.
Eğer Bediüzzaman’ın doğuda planladığı türden
eğitim kurumları tesis edilip, gençler bu eğitim kurumlarında iyi bir eğitim ve tedrisattan geçirilseydi, belki de bugün PKK gibi terör unsurları türemeyecekti. Zira hem dinî tedrisatın hem de fen bilimlerinin okutulduğu bir eğitim sistemiyle bölgede cehalet ve fakirlikten kaynaklanan problem ve çatışmaların önü alınacak en azından asgari düzeye inecekti.
Medreselerin, bir yüksek eğitim müessesesi olarak, en önemli özelliği, hoca ve talebelerin iç içe olabilecekleri ve denetleme sisteminin uygulanabileceği hücrelerin; yani odaların bulunmasıdır. Nizâmülmülk, kendi ismiyle müsemma olan ülkenin çeşitli şehirlerinde Nizamiye Medreselerini yaptırmakla kalmamış; bu medreselerin hem finansmanını sağlayacak hem de devamını sağlayacak ve hatta tüm eğitim mensuplarının ikame ve iaşesini temin edecek vakıflar da kurdurmuştur. Bu sayede
âlimlerin ve talebelerin geçim endişesini ortadan
kaldırarak ilim ve irfanla iştigal etmelerini temin
etmiştir. Bilahare yine Selçuklular döneminde Cürcân, Rey, Hemedan, Yezd, Şîraz, Kirman, Merv ve
Kâşân’da birçok medrese inşa edilmiştir. Bu medrese sistemiyle ilmî seviyelerini yükselten Selçuklular,
Şiî Fâtımîler’in Kahire’de kurdukları Ezher ve Dârülhikme vasıtasıyla yürüttükleri propaganda faaliyetlerinin de önüne set çekmişlerdir.
Selçuklulardan sonra Osmanlı Devleti de, Nizamülmülk’ün kurdurduğu Nizamiye Medreselerinden ilham alarak benzer medreseler kurdu. Tarihte
ilk Osmanlı medresesi olarak İznik’in fethinden sonra 1330 senesinde Orhan Gâzi’nin vakfı olarak kurularak medreseler açıldı ve fethedilen her mekâna vakıf medreseleri kuruldu.
Sultan Fâtih, İstanbul’u fethettikten sonra, burada
kendi adını taşıyan medrese inşa etti. Fatih’ten sonra gelen padişahlar tarafından yaptırılan medreseler de Fâtih’in medrese modeline göre inşa edildi ve eğitim faaliyetleri sürdürüldü. Bilhassa Sultan
II. Bayezid ile Kanunî Sultan Süleyman’ın kendi adlarını taşıyan medreselerinde uygulanan eğitim ve
tedrisat sistemi en son şeklini alarak devlete milli
ve manevî duygularla donanmış birçok devlet ada40 Sayı 57 - Eylül 2022

mı yetiştirildi. Bilhassa Fâtih Külliyesi’ndeki Sahn-ı
Semân (Medâris-i Semâniyye) medreseleri devrin
en mükemmel ve modern eğitim sistemiyle; genel
kabul gören hukuk, hikmet, edebiyat ve ilahiyat fakülteleri düzeyinde eğitim faaliyetlerini sürdürdüler. Öyle ki, bir mülkiye düzeyindeki bu eğitim kurularını bitirip icâzet alan talebeler, mülâzım (stajyer) olarak yevmiyeyle adliyeye hemen intisab edebiliyor ve stajları bittikten sonra önemli devlet kademelerinde göreve başlıyorlardı. Hatta bu medreseler, ulemâ-i rüsum; yani resmî ve merasim âlimleri adı verilen bir âlim profili geliştirdi. Bu medreselerin rahle-i tedrisinden tefeyyüz etmiş olanlar,
ilmî ehliyetleri medresenin hey’et-i tedrisiyesi (öğretim üyeleri) tarafından icâzetnâme (diploma) ile
tasdik edilirler ve kâdılık, müftülük, nakîblik, vezîrlik, kâtiblik gibi resmî vazifelerde tercihen istihdam
edilirlerdi.
Osmanlı Devleti bilahare Enderun mektebleri ihdas ederek Osmanlı ricalini bu eğitim kurumlarında yetiştirmeye başladı. Enderun’dan önce Osmanlı ricâli, büyük çoğunlukla medreselerde eğitilir ve
yukarıda bahsedildiği gibi, devletin çeşitli kademelerinde istihdam edilirlerdi. Bu devlet ricali hazineden; bir kısmı da medreselere sahip vakıflardan maaş alırlardı.
Medreselerin kapatılmasından sonra, eğitim
sistemi tamamen değiştirilmiş ve sadece dünyevî
manâda donatılmaları amaçlanan fertler yetiştirilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Osmanlı eğitim sistemi tamamen lağvedilmiş; yerine Batı Medeniyeti’nin eğitim modelleri esas alınmıştır. Bilhassa 1940’lı yıllarda Amerika ile yapılan
Fullbright anlaşmasıyla Türk eğitim sistemi Amerikan eğitim modeline entegre edilmiştir. Bu modelle yetişen nesiller ise maneviyattan mahrum oldukları için tamamen maddeci ve egoist bir anlayışla devletin kademelerinde istihdam edilmiştir. Manevî değerlerden uzak; Türk kültüründen, gelenek
ve göreneklerden kopan gençlik bir anomi yaşamış
ve “Devletin malı deniz; yemeyen keriz,” anlayışıyla rüşvet, yolsuzluk, irtikâp gibi cürümler sıradan
hale gelmiştir. Bu da devletin gelişmesinde önemli handikapların meydana gelmesine sebep olmuştur. Bu sendromdan kurtulmanın yegâne çaresi, Osmanlı döneminde olduğu gibi, gençleri millî, manevî
ve dinî duyguların yanı sıra müspet bilimlerin tedris ettirilmesidir.
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Z. Rumeysa Topal

Hicran

Gönlümde sıla hasreti
“Belâ”da seni aradım
Ahde vefanın kıymeti
Seslerde seni aradım
Güllerin yanık bağrında
Bülbülde seni aradım
Gelinciğin yanışında
Renklerde seni aradım
Heybemdeki türkülerde
Düştüğüm gurbet ellerde
Göçüp giden kervanda
İzlerde seni aradım
Büceyr’in ağlayışında
Beşirlerin gülüşünde
Nergis kokan ellerinde
Düşlerde seni aradım
Mahzun, kırık gönüllerde
Yetimin saç tellerinde
Gül nebinin duasında
Gözlerde seni aradım.
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H

akk yolunun memurları, ricalullah ve insan-ı
kâmil olan zevat-ı kiram’ın belirgin özelliklerinden biri de ilim ile donanma. Donanmak
ile yetinmiyorlar tatbik edip Allah’ın kullarına rehber oluyorlar. Bu gibi hazretlerin sayısının sınırı yok.
İstanbul’umuzun Kocamustafapaşa semtinde medfun, tasavvuf ilminde içtihat sahibi, zahiri ilimler
sultanı ve ünvanı gibi mahfiyet sahibi Hazreti Pir Ramazan Mahfi’nin manevi sofrasından nasiplenmek
için niyaz edip bu zatı kısa da olsa tanımaya/anlamaya çalışacağız.
Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari 1542 senesinde Afyonkarahisar’da doğdu. 1616 yılında İstanbul’da âlem-i cemale göç eylemiş, Kocamustafapaşada ki dergâhına sırlanmıştır. Kabr-i şerifi ziyaret
mahallidir.

Halit Mestane

İlmin ve Maneviyatın
Mahfisi: Hazreti
Pir Ramazan
Afyonkarahisari

“

Hazret-i Pir Ramazan Mahfi
Karahisari, hilm ve vakar sahibi olup,
ilâhî muhabbet sahiplerinin hürmet ve
itibarına mazhar oldu. Rüya tabirinde
özel ilmi bilgilere sahipti. Şeyh
Ramazan Efendi, “Mahfi” mahlasından
anlaşıldığı gibi kemalini gizleyen
bir Allah dostudur. Şeyh Hüseyin
Vassaf’ın ifadesi ile “tarik-i tesettür”e
meyyaldir. Bu nedenle şöhrete
bulaşmamış buna bağlı olarak hayatı
tafsilatlı olarak kaleme alınamamıştır.

”
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Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari önce din ve
fen ilimlerini öğrendikten sonra, tasavvuf yoluna
girdi. Evliyadan, Şeyh Kasım Çelebi hazretlerinin
sohbetlerinde yetişti. Mürşidi azizine sıdk ile hizmet edip tarikat hilafetini alıp Hazretin izni halkı irşada memur kılındı.
Ramazan Efendi kırk dört yaşlarında 1586 yılında İstanbul’a gelip, Kocamustafapaşa’ da Bezistânî Hâce Hüsrev Çelebi tarafından 994’te (1586) Mimar Sinan’a yaptırılan, tevhidhâne (câmi), çilehâne, türbe,
şadırvan, harem-selâmlık ve diğer müştemilâtı barındıran ve Bezirgân Tekkesi adıyla mârûf dergâhta yaklaşık otuz iki yıl irşâd hizmetinde bulunmuştur. Daha sonraları bu tekke Pîr’in adına nisbetle Ramazânî âsitânesi (pîr evi) olarak anılmıştır.
Hazreti Pir Sümbül Efendinin, Hazret-i Pir Ramazan
Mahfi Karahisari hakkında gösterdiği keramet şöyle
anlatılır: “Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisarinin
dergâhının olduğu yer önceleri bahçe idi. Bir gün
Sümbül Efendi buradan geçerken, dergâhın bulunduğu yerde oturarak; “Buradan tevhid kokusu geliyor.” buyurdu. Hâlbuki Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari daha doğmamıştı. Fakat daha sonra
İstanbul’a gelen Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari buraya gelip yerleşti ve insanlara doğru yolu gösterdi.”
Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari, hilm ve vakar sahibi olup, ilâhî muhabbet sahiplerinin hürmet ve itibarına mazhar oldu. Rüya tabirinde özel
ilmi bilgilere sahipti. Şeyh Ramazan Efendi, “Mahfi”
mahlasından anlaşıldığı gibi kemalini gizleyen bir Allah dostudur. Şeyh Hüseyin Vassaf’ın ifadesi ile “ta-

rik-i tesettür”e meyyaldir. Bu nedenle şöhrete bulaşmamış buna bağlı olarak hayatı tafsilatlı olarak
kaleme alınamamıştır.
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Zamanın vezirlerinden Mahmûd Paşa, Hazret-i Pir
Ramazan Mahfi Karahisariye bağlı olanlardan idi.
Vezirliği bırakarak, tasavvufa yönelip, bu bağlılığı
devam ettirmek istiyordu. Bir gün Sadrazam Yemişçi Hasan Paşanın elinden kaçıp, Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisariye sığınmıştı. Sadrazam onun,
Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisarinin dergâhında gizlendiğini öğrenince, adam gönderip, oradan
almalarını emretti. Fakat Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari, Mahmûd Paşayı teslim etmedi. Bir gün
Sadrazam bizzat kendisi gelip, veziri teslim almak isteyince, Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari; “Bizim dergâhımızda paşa yoktur. Cümlesi derviştir. İsterseniz gelsinler, görünüz, hangisi Mahmûd Paşa
ise alınız.” dedikten sonra, dervişleri çağırdı. Mahmûd Paşa onların arasında aba giymiş olarak bulunuyordu. Hasan Paşa onu bu hâlde görünce, işte budur demeye gücü yetmedi ve oradan ayrılıp
gitti.”
Kaynakça:
1) Tomar-Halvetiyye, s. 233.
2) Osmanlı Müellifleri, I, 75.
3) Hüseyin Vassâf, Sefîne, V, 6.
4) Zâkir Şükrü, Mecmûa-i Tekâyâ (Tayşi), s. 63, 64.
5) Mehmet Cemal Öztürk, Cerrâhîlik, İstanbul 2004
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Dr. Nilgün Köksalan

nilgun_koksalan

Gönül

Gönül başka sevdalara meyil verirsin.
Gezer durursun kendini boşa yorarsın.
Acı çekersin, başını taşa vurursun.
Dur da dinle hele biraz, yolun yokuştur.
Hak bildiğin sözü söyle korkma kimseden.
Yürü ser ver bu davada kurtuluşsun sen.
Ay gece ışık yoluna yıldızlar yaren.
Sevdan bekler, sevdan kırgın yaralı kuştur.
Niye durursun koş, dağlar seni bekler hep.
Çilesiyle sarhoş bağlar seni bekler hep.
Analar üzülür ağlar seni bekler hep.
Durma git onları aydın güne kavuştur.
Gönlüm isen ardına hiç bakmadan git.
Bu yollarda bir kez olsun bıkmadan git.
Hasreti unut kafana takmadan git.
Git sonra geri dön yâr ile buluştur…
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İ�
Selman Devecioğlu

Osmanlı’nın İlk
Müderrisi: Dâvûd-i
Kayserî Hazretleri

“

Dâvud-ı Kayseri
Hazretleri’nin yetiştirdiği
talebeler, Osmanlı
Devleti’nin ilk ilmiye
sınıfını teşkil etmiştir.
Dâvûd-i Kayserî Hazretleri
Enerjitizm yani tabiatta
var olan her şeyin ihsasını
ve bütün tabiat olaylarını
enerji ve enerji değişimiyle
açıklayan bir fizik
doktrininin kurucusudur.

”
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slâm Medeniyeti Tarihinin en önemli kurumlarından biri, günümüzün orta ve yükseköğretimine tekabül eden medreselerdir. Büyük ölçüde Selçuklular döneminde ortaya çıkan ve şekillenen medrese kurumunun Osmanlı yükseliş döneminde ulaştığı başarı, gerçekten göz kamaştırıcıdır.
Osmanlı coğrafyasının geneline yansıyan bu gelişme, özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yerli ve yabancı araştırıcıların ciddi şekilde ilgisini çekmiştir. İslam medeniyetinin izdüşümü durumundaki Osmanlı kültür ve medeniyeti, Selçuklu birikimi
üzerine bina edilmiş yapısıyla birçok alanda son derece başarılı hamleler gerçekleştirmiştir. Türk eğitim-öğretim tarihinin en kayda değer gelişmeleri
Osmanlı döneminde yaşanmış ve pek çok bilim adamı, söz konusu dönem medreselerinde yetişmiştir.
Devletleşme ve müesseseleşme sürecinin en yoğun
yaşandığı kuruluş dönemini müteakip yükseliş devrinde medreselerin Osmanlı coğrafyasının en ücra kent ve kasabalarına kadar şaşırtıcı bir hızla inşa
edilmiş oldukları görülmektedir. Medreselerin en
yoğun olarak bulundukları yerleşim merkezleri Anadolu olmakla birlikte, medrese inşa etme faaliyetinin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya da sıçradığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Osmanlı Devleti’nin başlangıcından itibaren bilim ve
eğitim-öğretimin başlıca merkezleri ve en önemli
kurumları olan medreseler, devletin yıkılışının vuku bulduğu yirminci yüzyıl başlarına kadar faaliyetlerini canlı bir şekilde devam ettirmişlerdir. Osmanlı-Türk toplumunun düşünce hayatını şekillendiren,
bir tür akademik müesseseleşmeyi temsil eden, yapı taşı durumuna gelmişlerdir.
Şüphesiz Medrese denilince akla müderrisler gelmektedir. Sözlükte “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek için tekrar etmek” anlamındaki ders kökünün “tef‘îl” kalıbından türeyen müderris kelimesi,
medreselerin ortaya çıktığı IV. (X.) yüzyıldan itibaren
görülmekle birlikte Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’ün
Nizâmiye medreselerini kurmasından sonra burada
ders veren en yüksek rütbeli ilim adamı için kullanılmaya başlanarak resmî bir mahiyet kazanmıştır.
Osmanlı beyliği devlet hâline gelince müesseselerini hızla oluşturmuş, eğitim, öğretim faaliyetleri sistemli bir hal almıştır.
İznik’te kurulan ilk Osmanlı medresesi disiplinli bir
eğitim yapısının hüküm süreceğinin işareti olmuştur. Zira Dâvûd-i Kayserî Hazretlerine müderrislik
teklif edildiğinde, devlet büyüklerine şartlar öne
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sürmüştür. Öğrencilerin medreseye kabullerine
devlet yetkililerinin karışmaması gerektiği, yapılacak imtihanlara ve eğitim metotlarına kimsenin müdahalesinin olmamasını talep etmiştir.
Dâvûd-i Kayserî Hazretleri Osmanlı Devleti’nin
kuruluş dönemi velilerindendir. Asıl adı, Davud b.
Mahmud b. Muhammed’dir. Lakabı, Şerefüddin’dir.
Davud-i Kayseri diye meşhur olmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de 656 (1258)
yılında doğduğu sanılmaktadır. Kayseri’de doğmuştur. Karaman’da doğduğunu söyleyenler de vardır.
İlim tahsiline Kayseri’de başladı. Daha sonra Mısır’a
giderek zahir ilimlerini tamamladı. Oradan İran’ın
Sava şehrine geçerek Sadreddin Konevî Hazretleri’nin talebelerinden Kemalüddin Kâşânî’nin talebeleri arasına karışıp onun sohbetlerinde bulundu. Bu
sırada İznik’i fetheden Orhan Gazi, Dâvud-ı Kayseri
Hazretleri’ni ilk olarak yaptırdığı Orhaniye Medresesi’ne müderris olarak tayin etti. Vefatına kadar
bu medresede ilim ve irfan neşriyle meşgul oldu.
Dâvud-ı Kayseri Hazretleri’nin yetiştirdiği talebeler,
Osmanlı Devleti’nin ilk ilmiye sınıfını teşkil etmiştir.
Dâvûd-i Kayserî Hazretleri Enerjitizm yani tabiatta
var olan her şeyin ihsasını ve bütün tabiat olaylarını
enerji ve enerji değişimiyle açıklayan bir fizik doktrininin kurucusudur. İlim ve fazilette yüksek, güzel
ahlak sahibi, çok ibadet eden, dünyaya önem vermeyen ve çok merhametli bir zat olan Dâvûd-i Kayserî Hazretleri, başta tasavvuf olmak üzere, kelam
sahasında eserler vermiş ve felsefeyi tenkit eden
eserler yazmıştır. Bu eserlerden bazıları şunlardır:
Matlau Husûsi’l-Kelim fi Meâni Füsûsi’l-Hikem,
Nihâyetü’l-Beyân fi Dirayeti’z-Zaman,
Keşıü’l-Hicâb an Kelâmı Rabbi’l-Erbâb vs.
Dâvud-i Kayseri Hazretleri 751 (m.1350) yılında İznik’te vefat etmiştir.
Günümüzde derslerde okutulsa da, okul kitaplarında yer alsa da, hayatı, felsefesi anlaşılması gereken
eşsiz bilginlerdendir.
Kaynakça:
1) BAYRAKTAR, Mehmet, “Davud el Kayseri’nin Felsefesi”, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, S. 3, Ocak
2015, s. 6-29.
2) KARATAŞ, Cağfer, “Davud-i Kayseri ve Genel Hatlarıyla Düşüncesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi C.15,
S. 2, Haziran 2006, s. 1-17.
3) BURSALI MEHMET TAHİR, “Davud-i Kayseri”, Sırat-ı Müstakim, 17 Mart 1326, C. 5, S. 134, s. 55.
4) Yazı fotoğrafı, fikriyat.com
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Yusuf Çeliktaş

Yazmak

Sana bir şiir yazmak istiyorum
Bir şiir ki seni bana getirsin mısra mısra;
Bir şiir ki beni çırılçıplak,
Gözlerimin renginden başka giz bırakmadan tariflesin.
Gözlerim, yeşilden sarıya çalan
Kirli bir İstanbul denizinin rengidir.
Şiir lügatimdir, imge namusum;
Fakat kaleminden ve gündemimden,
Gönlünü kan revan içinde bırakmak pahasına
Parçalayarak gövdesini
Ve mürekkebini dökerek gönül vahasına,
Aşkı söküp atmış
Başka bir şair tanımamışsındır.
Öyle şairler imgelerine gizlerdi aşkı
Ve bir kuş uçumu iki mısra arasında
Bir dehlizde rastlardın mutlaka aşka, hasrete, vuslata.
Şimdi sen bu imgeden bir anlam bulacaksın,
Gez, gezmeye takatin varsa benim şiir atlasımda
Anla kaç fersah olmuş geride bırakalı yüreğimi.
Etten, kandan ve bin acıdan mürekkep,
O bölük pörçük et parçasının yerine
Sırtımdaki bıçakların çeliğinden müeddep
Ve kanatlarımdaki yaraların kabuğundan eriterek,
Kalemime mürekkep yerine kan pompalayan
Tunçtan bir protez taktım.
Aşkın imgelerini verdim ateşe,
Nemruttan daha büyük bir ateş yaktım.
Şimdi eğer bana yeniden şarkılar yazdıracaksan
Ve kafamın içinde seni gördüm göreli büyüyen
“yüreğinin tunç olması,
Acılar çekmene bir engel teşkil etmez”
Tezini ispata kalkışacaksan,
Bu bir dur yalvarışıdır!
Sessizliğime ihanet ettik,
Şimdi sen bu yalvarışla yüzleş.
Unutma, gönülden ırak olmaz.
Her giden, her susan bilir de taksirini;
Oysa mesafeler rüzgardır, aşksa ateş.
Aksine ateşin gücü belirler rüzgarın tesirini,
Rüzgar değiştiremez olacakları.
Hiçbir şey söndürmesin ocakları
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ugün öğrenilen yarın unutulur oldu bu coğrafyada. Dünya ve ahiret için yararlı olanı değil de anlık işimize yarayan bilgileri edinir olduk. Sonra da çöp kovasına atar olduk. “O an işimize yarasın da unutsam da olur.” düşüncesiyle okur
olduk çoğu şeyi. Haberin doğru olup olmadığıyla ilgilenmedik hiçbir zaman, direkt okuduğumuza inanır olduk. İlmi; aklî çabamızla, gözlemlerimizle, deneylerimizle elde etmez olduk, hazıra konduk. Sahi
biz ne zaman böyle olduk?
Geri dönüşüm kutusunda bekletmeyi bile beceremedik öğrendiklerimizi. Belki işimize yarar demedik. İş için, o anlık işimize yarayan kadarını ezberimizde tuttuk, okulda ise mezun olana kadar zihnimizde yer etti çoğu. Ezberledik, unuttuk, ezberledik
yine unuttuk… Fikirlerimiz dağıldı, zihnimiz bulandı, kalplerimiz kirlendi de mi böyle oldu? Çabucak
unutma hastalığımız neden sürüp gidiyor? Öğrenme süremiz neden uzadıkça uzuyor? Bugün öğrendiğimizden yarına, öbür güne, bir sonrakine hiçbir
eser kalmaması bizi hiç mi rahatsız etmiyor?

Şeyma Yılmaz Cebeci

yilmzseymaa

Geri Dönüşüm İlmi

“

İlmi sadece aklımıza değil,
kalbimize yerleştirelim.
Çünkü “yalnız akılda olursa
insana mâl olmuyor.”
Öğrendiklerine, ilmine aşk
kat. İlim ibadettir, öyleyse
aşksız ibadet olmaz.

”
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Bize bahşedilen öyle bir mucizeyken üstelik. Onu
doğru dürüst kullandığımızda dünyalar dolusu bilgiyi
barındıracak kadar büyük bir kapasiteyken. Neden
böyle oldu diye sorduk mu ki hiç? Önce kendimizi
bilmediğimiz, tanımadığımız için mi oldu tüm bunlar? “İlim tahsil etmek” gibi güzel bir cümleyi neresinden anladık? Anlayamadık mı, yanlış mı anladık?
İlim heybemize güzel şeyler eklemenin peşinde olmak çok şey kazandıracaktır bize. Faydalı, unutulmayacak, geri dönüştürebileceğimiz, bekletip, işimize yarayacağı zamanda ortaya çıkartacağımız…
Öğrendiğimiz ilmin neresi insanlara bir fayda sağlıyor diye düşündüğümüz zaman yakalayacağız asıl
manâyı. Ama hakiki ilim, hakiki fayda, hakiki manâ…
Âlem, ilim kelimesini kapsayıcıdır derler. Ben de;
sen âleme faydalı ol, ilim zaten seni kuşatır diyorum. Âlem, âlim kelimesinin ism-i mef’ulüdür. İlim
de bilim ile aynı anlama gelmektedir ama bilimi içine alır. Bilim, biraz daha bu dünyayı hatırlatırken;
ilim, hem bu dünyanın hem de öbür dünyanın hatırlatıcısıdır. Bizim işimize yarayacak olan da hem manevi hem dünyevi olandır. İlmin buradaki önemi biraz daha ortaya çıkıyor sanıyorum.
Nihayetinde; insan öldükten sonra ameli kapanırdı
ama üç şeyin sevabı devam ederdi. O üç şeyden birisi değil miydi: “Yararı sürekli olan ilim.” Buna dikkat kesilelim. İlmi sadece aklımıza değil, kalbimize yerleştirelim. Çünkü “yalnız akılda olursa insana mâl olmuyor.” Öğrendiklerine, ilmine aşk kat.
İlim ibadettir, öyleyse aşksız ibadet olmaz.
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Kübra Ö� ztürk

organik_dimag

Mücellâ

Bilir misin Mücellâ
Yalnızlık nedir
Şelale olup çağlayamamak
Çiçek olup açamamak
İnsan olup gülememek
Zaten insanın güldüğü nerede görülmüş
Bilir misin Mücellâ
Yoksulluk nedir
Firûze gözlerinde kaybolamamak
Rüzgâr uçurası saçlarını okşayamamak
Bulut beyazı tenine dokunamamak
Var olduğunu bilirken yokluğuna katlanmak
Sen ki Mücellâ
Belli geçmişssin bu sokaktan
Kaldırımlar çiçek açmış
Bereket bırakmış topukların
Karıncalar rızık için koşuşturur
Kedilerin yüzüne masumiyetin bulaşır
Sen ki Mücellâ
Yüzün kör cephede mor salkım açtıran
Mor salkımlar Mücellâ
Ne de yakışır gerdanına
Kokusu tenine, reçeli dudağına
Ne de yakışır latîf ruhuna
Bilir misin Mücellâ
Hangi topraklara ayak basmak istediğimi
Hangi şehrin kokusunu içime çekip
bir daha geri vermek istemediğimi
Söyle, şimdi hangi vaha susuzluğumu giderir
Hangi köşebaşı avutur beni
Bilir misin Mücellâ
Sen gidince
Kuşlar gökyüzüne, balıklar suya
Arılar çiçeklere küstü
Ve ben Mücellâ
Sen gidince bütün gelişlere küstüm
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Senden sonra hangi meclise girdiysem
Kapı eşiğinde ayakabılarımdan önce kalbimi çıkarıp
koydum rafa
Çünkü edemezdim bu dîvâne ile hiçbir meclisi ihyâ
Eşikler küskün Mücellâ
Eşikler küskün
Gidişin en çok onlara dokunmuş
Bilir misin Mücellâ
Senden sonra kaç defa gönül dağmın en zirvesine çıkıp
kendimi amansız bir boşluğa bıraktığımı
Bilir misin, şimdi bende tahta atını kaybetmiş bir
çocuğun dargınlığı
Gönülsüz yapılan bir aşın baş ağrısı
Seferinden dönemeyen bir kervanın endişesi var
Sen gittiğinden beri Mücellâ
Bende mevsimler hep güz
Bağbozumunda doğduğumdan mıdır
Yoksa yaprakların amansız bir sarılığa tutulmasından
mıdır bilmem
Yok, yok hiçbiri
Senin yokluğun beni güzün çocuğu yaptı Mücellâ
Ve ben o güzde annemi kaybettim
Söylesene Mücellâ
Bundan sonra hangi sayı ruhumu olgunlaştırır
Hangi sayı ölüme daha yakın
Sen gittiğinden beri Mücellâ
Avuçlarıma sonbaharın kuruluğu musallat olur
Bense hiç hazzetmem derimin pul pul dökülmesinden
Ben çoraklığı sevmem Mücellâ
Çünkü nemli topraklar verimli olur
Rabbimle ahdi tazeleri getir bana ne olur
Sen gittiğinden beri Mücellâ
Bilmem kaç ömür bekledim
Kaç kere ruhunu ruhuma ekledim
Sen gelmedikçe biri soldu, diğeri açtı güllerin
Geldiğini haber verir mi bülbüllerin
Bir gün gelirsin belki Mücellâ
Sessiz, uzaklardan
Ben o gün girerim bir mescide
Kıyamda ilişir yanıma pak bir çocuk
Rükûmuz ve secdemiz birbirine mecz olur,
En sevgiliden alırım vuslat mesajını
İçime dolar bir kavuşma muştusu ve aydınlanır anlım
Ve ben o gün Mücellâ
Mecnûn’un yitiğini aramak için düşerim çöllere
Kim demiş Leylâ’sını bulan bir daha çöle düşmez diye
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ıssalar, hatıralar, yaşanmış hikâyeler her zaman ilgimi çekmiştir. Binlerce sayfanın şerh
edemeyeceği, ciltlerce yazılsa belki yine de
kalbe indiremeyeceğimiz bir hakikati bir anda, kafamıza düşen elma misali gönlümüze düşürür bunlar. Nükteli ve hikmetli bir söz yahut bir olay; tüm
hakikatiyle kalbimize inen, kalbimizi canlandıran bir
şimşektir. Mânâsına vâkıf olamadığımız bir mevzuyu konuşurken birisi bunlardan bir tanesini araya sıkıştırıverse hakikat bir ok gibi derunumuza saplanır.
Geçenlerde kıymetli bir dostumla muhabbet ettik
biraz. Pek çok konuya temas ettik. Söz sözü açtı,
vakit epey uzadı. Muhabbet ederken iki güzel kıssa aktardı dostu. Onları sizle paylaşmak ve üzerinde biraz hasbihal etmek var niyetimde.

Süleyman Çınar

İki Kıssa Nice Hisse

“

Bedeni sarhoş olandan
değil de asıl kalbi sarhoş
olandan korkmak gerek.
Bedeni sarhoş olanın ne
zaman ayılacağı bellidir,
peki ya kalbi sarhoş
olanın? İnsanları sürekli
yargılayan, kendisinin hiç
sapmayacağını düşünen,
dalaletin kendisinden uzak
olduğuna emin olan bir
insanın hâli sarhoştan daha
kötüdür.

”

İlki, hacca giden bir hacı amcamızla ilgili. Yıllarca tarla tapan peşinde koşturan; hayatını köyünün yollarına, alnının terine vakfetmiş hacı amcanın biri,
ömrünün ahir deminde hacca gitmeye karar vermiş. Tam tekmil hazırlanmış, hacca gidenlerle birlikte yola revan olmuş. Uzun, meşakkatli bir yolculuktan sonra nihayet varmış Mekke’ye, kavuşmuş
sevgilisine. Büyük bir şevkle, gayretle ibadetini yapmaya başlamış. Yapıyormuş yapmasına da gözü hep
sağa sola çarpıyormuş. Siyah tenlileri ilk defa gördüğünden, “Allah’ım bunlar nasıl insan?” deyip duruyormuş içinden. Bir gün Kâbe’de ibadet ederken
siyahinin biri gelip oturmuş yanına. Çaktırmadan
süzmüş, hoş olmayan düşünceler geçmeye başlamış içinden. Yanmış yağ gibi kararmış bunlar, diye
düşünmüş ve kerih görmeye başlamış onu. Yanındaki adam hakikati anlamış olacak ki, “Sitemin boyaya mı yoksa boyacıya mı?” deyivermiş hacı amcaya. O anda amcamız yanlışını anlamış ve tövbe
edip helallik dilemiş.
Yaradan’ımız birse, hepimiz onun kudretinden bir
parça olarak yaratılmışsak, onun yaptığı her işte bir
sebebi hikmet vardır diyorsak neden tartışıyoruz?
O siyah, bu beyaz; o şu milletten, şu falan milletten;
onun saçı seyrek, bunun kaşı eksik gibi birçok tartışma… Rengimizi, siretimizi, suretimizi, fıtratımızı,
ailemizi, yaşadığımız yeri seçen o değil mi? Bunları sorgulamak, O’nun sonsuz kudretini sorgulamak
anlamına gelmiyor mu? Yaratılanın yaratanı sorgulaması hudutlarını en ağır şekilde ihlal etmesi demek değil mi?
Mâlumunuz Hz. Musa ile Hızır arasında geçen bir
kıssa var Kur’an’da. İnsanın bilmediği, sırrına vâkıf
olmadığı ilahi işlerde hüküm yürütmeye kalkışmaEylül 2022 - Sayı 57 51
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sı hep o kıssayı getirir aklıma. Orada Hızır, Hz. Musa’ya “Doğrusu sen, benimle beraberliğe sabredemezsin. (İç yüzünü) kavrayamadığın bir bilgiye nasıl
sabredersin?” demiş, bir yazarın ifadesiyle söyleyecek olursak hâl lisanıyla, “Benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir.” diye telkin etmişti Hz. Musa’ya. Fakat nihayetinde olanlar olmuş ve yolları ayrılmıştı. İlmimizin
olmadığı hususlarda konuşmamamız daha doğru.
Böyle durumlarda, “Vardır bir sebebi hikmeti, hikmetinden sual olunmaz” deyip geçmek en güzeli.
Hepimiz insanız; Efendimiz’in deyişiyle, “Rabbimiz
bir, babamız da bir, hepimiz Hz. Âdem’in çocuklarıyız, Hz. Âdem ise topraktan.” Ustası bir, menşei
bir malzemelerin birbirine karşı üstünlüğü olmadığı gibi bizim de birbirimize üstünlüğümüz yok. Yine
Efendimiz’in deyişiyle tek bir üstünlük alanımız var,
o da takva. “İnsanı küçük görmek, göreni küçük düşürmez mi?” diye sorup, “İnsana günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.” hadisiyle ara
ara yoklamamız gerekiyor kendimizi.
Diğer kıssa ise Erzurum’dan. Adamın biri Erzurum
Ulu Cami’ye girmiş. Tam namaza duracakken bir inleme sesi duymuş içerde. Merak etmiş, sesin kaynağını araştırmaya koyulmuş. Sonra bir de bakmış
ki, ne görsün? Mahallelerin sarhoşu bir köşeye çekilmiş, ağlıyormuş. Hiç yakıştıramamış onu ulu mabede. Böyle bir sarhoşun burada ne işi var dercesine geçmiş içinden. Bedeni sarhoş ama kalbi ayık
zat dönüp demiş ki: “Senden mi istirem? Ondan istirem, ondan…”
Bedeni sarhoş olandan değil de asıl kalbi sarhoş
olandan korkmak gerek. Bedeni sarhoş olanın ne
zaman ayılacağı bellidir, peki ya kalbi sarhoş olanın? İnsanları sürekli yargılayan, kendisinin hiç sapmayacağını düşünen, dalaletin kendisinden uzak olduğuna emin olan bir insanın hâli sarhoştan daha
kötüdür.
İnsanların kalplerinde olanı Allah bilir ancak. Kalpleri İslam’a yönelten de O’dur, hidayeti veren de…
Bu yüzden kadim medeniyet geleneğimiz hiçbir zaman nazarı günahkâra yöneltmemiştir. “Günahkâra
değil, günaha düşman olmak gerek; hastaya değil,
ura düşman olmak gerek.” der büyüklerimiz. Çünkü
onlar müʼminin din kardeşine karşı daima hayırhâh
olması gerektiğini yani kişinin iyiliğini temenni etmenin her zaman en doğrusu olduğunu biliyorlardı.

52 Sayı 57 - Eylül 2022

İmam Malik’in şöyle diyor bir sözünde: “İnsanların günahlarını düşünmeyin, onların Rabbi değilsiniz. Siz kendi günahlarınıza bakın çünkü kulsunuz.
Belâya uğramışlara merhamet ediniz, bela ile imtihan edilmediğiniz için Allah’a hamd ediniz!” Günahkâra karşı merhamet ve muhabbette olmamız, onu
tövbeye güzel bir dille teşvik etmemiz gerek. Çünkü Nebevi ilke bunu gerektirir. Efendimiz; Ebû Cehil gibi müşriklerin en azgınına dahi incelikle yaklaşmış, onu doğru yola güzellikle davet etmişti. Hz.
Musa’yı Firavun’a gönderen Rabbimiz, “Onunla yumuşak bir dille konuşun ki, o zaman belki öğüt alır
yahut ürperir.” buyurmuştu.
Bunlar ve benzeri hadiseler üzerine konuşulacak
çok şey var belki. İnsan olarak fıtratımız itibariyle
hataya çok meyilli olduğumuz hususlar bunlar. Ben
yalnızca zihnime uğrayanları, gönlümden geçenleri yazdım. Dilerim kalbimizde ve hayatımızda güzel
inkişaflara vesile olur.
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Onur Kaya

0nurkaya0

Hüznün Yankısı

Balkonda bir başına oturuyor çaresiz
Hayalleri firarda ve duyguları ölmüş
Baktığı her köşeden keder süzülmüş
Saatler durgun zaman geçimsiz
Bir saniye geçmiyor gözleri nemsiz
Bir derdi varmış bu kemal yaşında
Her gece dertleşiyor balkonda çiçekle
Gözleri kalmış bir kabir başında
Durgun yüzüne bir tebessüm ekle
Bu garibin derdi bitmez felekle
Kimsenin görmediği biri var yanında
Masanın karşısında bir yer daha var
Bir garip haller görüyorum bu kadında
Gözünde ki yaşları tane tane sayar
Baktığı her yıldız kederden kayar
Bu garibi görürüm uzaktan uzağa
Öylece balkonda yapayalnız oturur
Gözünün ucuyla çeker beni tuzağa
Dizlerim gamdan kaskatı tutulur
Onun derdi ancak, ağlamakla yutulur.
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aman içerisinde; aldığım her ölüm haberi
sonrasında bir şeyler yazma, gönlümü kağıda dökme isteğinin belirdiğini fark ettim. Bunun sebebi ne açıkçası ben de bilmiyorum. Ölüm
haberini aldığım kişilere bir vefa borcu mu, yoksa
kendi ölümümle yüzleşme korkum mu emin değilim. Ölüm zor. Öleceğini bilmek daha zor. Dün birlikte aynı havayı soluduğun insanları bugün toprağa vermek hepsinden zor.
Vefat haberi yine gece yarısına yakın bir saatte geldi. Hep böyle olmaz mı? Vücudun ağrıları, acıların
sertleri, hasretin hüzünleri gece vakti çöker insanın üstüne. Yeryüzünü de insanı da karanlıklar kaplar. Başımı yastığa koymaya hazırlandığım sırada aldım Nesrin ablanın vefat haberini. Yürekte biriken
tüm hüzünlerin, gözden süzülen yaşların, dilin ucuna gelen tonlarca kelimenin, zihinde beliren hatıraların hepsini kaplayan tek bir cümle düşer dilimizden böyle anlarda. Tek bir cümle. En sevgilinin öğrettiği. Ondan miras. Acıların önünde set.

Ender Ekim

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun

Nesrin Abla ve
Huzurun Kokusu

O’ndan geldik ve dönüşümüz O’na olacaktır.

“

Ben onun Rabbini gören
gönlünü kıskandım. Ben
onun evindeki o huzuru
kıskandım. Bir Nesrin
abla tanıdım. Bana gönül
körlüğümü gösteren.
Bir Nesrin abla tanıdım.
Huzurun kokusunu ruhuma
estiren. Allah ondan razı
olsun.

”
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Nesrin ablanın yeri başkaydı. Sadece bir kez gördüm onu hayatımda. Evet sadece bir kere. Her gün
bindiğim otobüsün şöförünü daha çok görmüşümdür. Hiç tanımadığım, selamlaşmadığım fakat ondan daha fazla gördüğüm insanlar vardır hayatımda. Ama ben onu sadece bir kez görmüştüm. Konya Kitap Fuarı etkinlikleri dahilinde Süleyman Ragıp
abinin imza günü olacaktı. Süleyman abiye bendeniz de eşlik ediyordum. 2 günlük program süresince saat başı telefonu çaldı Süleyman abinin. Arayan
hep Nesrin ablaydı. Tuhafıma gitti. Bu ne ısrar dedim, ardında gizli olan sırları bilmeden. Ve akşam 21
sularında Nesrin ablaların evinin önündeydik. Çok
gönlüm yoktu orada olmaktan. Kapı açıldı. Kardeşi
ve babası karşıladı bizi. Nesrin abla yoktu.
Anlayamadım. Onca telefon niyeydi o zaman. Çok
da üzerinde durmadım. Duramadım. Çünkü öyle bir
koku vardı ki evde ne kokusu deseniz huzur derim.
Hayatımda öyle bir kokuyu başka bir yerde hissettiğimi hatırlamıyorum. Huzurun kokusu huzur saçıyordu ruhuma. Babası ve kardeşi öyle kibar, öyle
nazikti ki. Anlatmak zor. Babası menkıbeler anlattı
bize. Anlattıkça ruhum genişledi.
Ve veda vakti gelmişti. Müsaade istedik. İşte ilk ve
son kez orada gördüm Nesrin ablayı. Gözleri amaydı. Fakat ben dünyası onun kadar aydınlık kimseye

rastlamadım. 5 yaşlarında görme yetisini kaybetmiş gözleri. Ablası da amaymış. Nedenini sormadım. Hastalığını araştırmadım. İşin aslı onu ne hasta
ne de engelli gördüm. Evdeki huzurun kaynağı oydu. Rabbiyle nasıl bir ilişkisi vardı, neler görüyordu,
ne engelleri aşmıştı bilmiyorum hiç de bilemeyeceğim. Fakat ben hala o huzuru arıyorum.
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Ardından benim de telefonumu istedi. Verdim. Zaten herkesin numarası varmış onda. Sonradan öğrendim. Hiç evden çıkmamış. Ablasının vasiyetiymiş. Evden çıkma demiş. O da dinlemiş.
O günden sonra ne zaman online bir program yapsak biter bitmez telefonum çalar, ekranda onun ismi belirirdi. Açardım ve dua etmeye başlardı. Hiç
susmadan. Dakikalarca. Sonra cevap vermemi bile beklemeden kapatırdı. Ne tuhafsın Nesrin abla
derdim. O tuhaflığın hasretini çekerek.
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Tuncay ve Mahmut
Şadoğlu kardeşlerim ile otururken zihnime düştü.
Nesrin abla aramaz oldu dedim. Online her programdan sonra arardı. Program yapmıyoruz ya aramıyor. Biz arayalım abi dedi Mustafa. Saat geç oldu
dedim. Rahatsız etmeyelim. Keşke etseydim. Son
bir duasını alsaydım. Nasip değilmiş.
Ve bir süre önce Rabbine kavuştu Nesrin abla. Bu
ölüm niye beni bu denli sarstı diye düşünüyorum
bir süredir. Sebebini buldum. Sebebi kıskançlık. Ben
onun Rabbini gören gönlünü kıskandım. Ben onun
evindeki o huzuru kıskandım. Bir Nesrin abla tanıdım. Bana gönül körlüğümü gösteren. Bir Nesrin abla tanıdım. Huzurun kokusunu ruhuma estiren. Allah ondan razı olsun.
Biliyorum ki şimdi bizim hayalini bile kuramadığımız güzellikler içerisinde Rabbini görüyor. Gerçi değişen bir şey yok. Size yemin edebilirim ki o bu dünyada da Rabbini görüyordu… Şefaatine nail olmak
duası ile…
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Zeyd Siner

Varlık Risalesi
(ve işte aşk)

Cem’ olundu bir gün cümle ervâh
O gün bezm-i elest
Pürşâd olmuş gönüller mest
“Elestü bi-rabbiküm” buyurunca Hüdâ-yı ezel
“Kalû belâ” denildi lem-yezel
Gâye, imân-ı layetezelzel
Hâlık olan, “ol” buyurdu türaba
Hâlık olan, mahlukuna dedi “Âdem”
Ahir, Âdem’e kendinden halketti hemdem
El-hasıl vücuda geldi insân
Yurt kılındı ona bağ-ı cinân
Düşman kesildi ona asi şeytan
Ol hakikat ki nisyan üzeredir insân
Çünkü unuttu Rabbine akdini, isyana düştü Âdem
Tevbegâh oldu küre-i arz, Âdem eyledi kadem
Âdemiyyet Âdem›den bir efşüre
Sûra üflene dek verildi bitevî süre
Sıdk ile salik olan, meyl eylemez fânî ömre
Ve cem’ olunacak bir gün cümle ervâh
O gün rûz-i mahşer
Pürşad olacak sâdıkân-ı beşer
Zirâ feth olunacak heşt bab-ı cinân
Ref’ olunacak perde görünecek Rahim û rahman
Ve işte aşk, seyr-i zât-ı pâk-i Sübhân
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2 Ağustos 2022 akşamı çok kıymetli bir dostumla sinemaya gittik. Biraz heyecanlıydım,
zira bundan önce en son 2020’nin ocak ayında yani salgından 1,5 ay önce sinemaya gitmiştim.
Gittiğimiz film Hindistan film piyasası Bollywood’un
ünlü aktörü Aamir Khan’ın son filmi, Laal Singh
Chaddha filmiydi. Hint sinemasında çoğumuzun ilk
üçü (alfabetik sırayla) Aamir Khan, Salman Khan,
Shahrukh Khan’dır. Ha benim için bir numara her
zaman Srk’tır, o ayrı…

Tahir Ceyhun Yıldız

Laal Singh
Chaddha’nın
Düşündürdükleri

“

Kimin, kimin koynunda olduğu
bizi alakadar etmez ama bu filmde
zinakârın, katilin, mafyanın, çok
affedersiniz karılarla yatıp kalkan,
onları kirli emellerine alet eden
adamın adının Abbas olması yani
bu adamın Müslüman olması da
mı tesadüfidir? Filmde bir tane
Müslüman olup da iyi olan yok!
Hayret, değil mi?
Ayık olalım. Film izleyelim elbet ama
filmlerin hepsine inanarak filmin bir
parçası olmayalım!

”

Aamir Khan’ı da çok sevdiğim için beklentim büyüktü. Uzun sakalıyla, pembe sih sarığıyla bir tren vagonunda elinde tuttuğu yerel tatlı ‘golgappa’ kutusu ve yüzünde tebessümüyle göründü Aamir Khan…
Film, 1994 yapımı Forest Gump’un Hint uyarlamasıymış bu arada… Elinde golgappasıyla Laal Singh
Chaddha sıcak bir başlangıç yaptı. Trende otururken karşısındaki yolcuya karşı teklifsizce doğumundan itibaren hikâyesini anlatmaya başladı. O anlattıkça, trendeki dinleyicileri artıyordu. Film, Hindistan civarında 100’den fazla mekânda çekilmiş. Hindistan’ın son 40 yılının siyasi ve tarihi vakalarına değinildiği filmde; 1984’te Başbakan Indira Gandhi’nin
Sih korumaları tarafından suikasta uğrayarak öldürülmesi, ülke içinde başlayan çatışmalar, ilan edilen
olağanüstü hâl, olağanüstü hâlin kaldırılması neticesinde halkın mutluluğu ve 1999’daki Kargil Savaşı, 2008’deki Bombay saldırıları gibi önemli olaylara ana karakterimiz Laal’in hayatındaki geçitler olarak tarih verilmeksizin değinilmiş. Filmde Laal, zekâ
seviyesi olarak zayıf görünüyor ama bazı özellikleriyle hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Bir kere Laal, müthiş koşucudur ve koşuculuğunu da çocukluk aşkı Rupa’nın ‘koş Laal koş’ komutuna borçlu…
Yukarıda vurgusunu yaptığım Forrest Gamp’ta da
böyle bir komut varmış, sonradan izledim. Duygusallıkla mizahın iç içeliği Hint filmlerinin olmazsa olmazı… Filmin birkaç saniyesinde SRK da bize sürpriz yapıyor ki; SRK’cı olarak çok mutlu oldum bu ayrıntıdan… Filmin iyiliği kötülüğü bana düşmez, ehli
değilim AMA bazı noktalarda rahatsızlığımı belirtmek için bu yazıyı kaleme aldım.
Laal, zihnen zayıf zannedilen hatta çevresinde ‘aptal’ diye isimlendirilmiş. 7-8 yaşlarında yürüyemez,
okullara kabul edilmez. Köyün çocukları tarafından
hor görülür, hatta taşlanır. Laal, yukarıda bahsettiğimiz trende çocukluğunu anlatırken savaşlardan
ve Hindistan’da Müslüman ve Hintliler arasındaki
çatışmalardan bahseder. Film, bu bahiste Müslümanları; insanları diri diri yakacak kadar canavar
olarak gösterir… Şöyle ki: Laal ile annesi, Hint filmlerinde sık sık gördüğümüz üç tekerlekli araçta (tukEylül 2022 - Sayı 57 57
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tuk) giderken ellerinde meşaleler taşıyan kalabalık
bir grup tarafından önleri kesilir. Tuktukun şoförü
kadına, çocuğu hemen buradan kaçırmasını söyler.
Onlar kaçar, kalabalık Müslüman grup da adamı yakalayıp aracını devirirler; adamı da ateşe vereceklerdir. Bu azgın çoğunluk tüm güçleriyle çocukla annesini aramaktadır. Çünkü çocuğun saçının ön tarafında bir topuz vardır ve tülbentle örtülüdür. Sih ritüellerinden biri olsa gerek… Güya o tülbent takılı
olduğu için Müslümanlar, o çocuğu ve annesini yakalayacaklardır. Annesi saklandıkları yerde bir cam
parçasıyla Laal’in saçlarını keser. Hindistan’da böyle bir şey olmuş mudur, bilmiyorum. Olmuşsa bile benim burada eleştirdiğim konu; Müslümanların
Hintlilere zulmettiğini en yakıcı şekilde göstermelerine rağmen, Hintlilerin ne yaptığına hiç değinilmemesi… Hintliler Müslümanlara hiç karşılık vermedi
desek bu da mümkün değil. Zira hem mantık hem
tarih bunu reddeder. Geçmişe bakın, İmam-ı Rabbani zamanına bakın. Bu çatışmalar yüzlerce yıldır
var. Sihlerin askerîleşmesi 1500’lü yıllara dayanıyormuş. Dolayısıyla çatışma; iki taraf arasında yaşanmış, iki taraf da yakmışlar, yıkmışlar. Zaten bu durum filmde anlatıldığı gibi olsaydı, Müslümanlar Pakistan olarak ayrılmaz, Müslümanlar Hintlileri kovalarlardı… Müslümanlar evvelden günümüze azınlığı oluşturmuşlar. Hindistan haberlerine bakın; Hintliler camileri yıkıyor, Müslüman erkekleri dövüyor,
öldürüyorlar. Hint film piyasası öteden beri Müslümanları zalim, cahil, kıyıcı göstermeyi seviyor.

bacağı kopan Muhammed, tekerlekli sandalyeye
mahkûm olmuştur ve hayata küsmüştür, durmadan içki içer. Hatta Muhammed, hayatını kurtardığı için Laal’e küfürler ettiğini vs söyler… Bir ayyaşa,
tertemiz peygamberimizin isminin verilmesi ne anlama gelir acaba?

Hindistan Pakistan savaşında Laal de ordudadır. Laal’in bağlı bulunduğu birime yanlış bir istihbarat verilmiş. ‘6 Pakistanlı terörist var’ denilerek dağlık bir
araziye gönderilmişler. Meğer tuzak kurulmuş. 6 kişi denen grup, bir taburdur ve bu taburun komutanının ismi Muhammed’dir. Çatışma başlamıştır ve
Laal, bu çatışmada askerdeki en yakın arkadaşı Bala’yı kaybetmiştir ama silah arkadaşlarından beşini ve bombardımanda yaralanan düşman komutanı
Muhammed’i onun Pakistanlı olduğuna vs bakmadan sırtında taşıyarak kurtarır. Güya aptal ya! Muhammed ise her şeyin farkındadır ve onu kurtaranın Hintli bir asker olduğunu bildiği için belinden çıkardığı silahla Laal’i vurmaya çalışmaktadır. Bir dakika bir dakika! Bu sahne bana Fanaa’yı hatırlattı
sanki! Bereket ki; Muhammed’in silahının mermisi
bitmiştir, vuramaz. Burada duralım:

Laal’in kilise okulunda okurken Rupa isminde bir çocukluk aşkı vardır. Üniversite yılları da dahil hiç ayrılmamışlardır. Rupa’nın tek hayâli film aktrisi olarak meşhur olmak, zengin olmak… Laal onu kayıtsız şartsız çok sever. Hatta Rupa’ya yaklaşan herkesi tokatlar. Rupa da onu sevdiğini ama farklı olduklarını, onun meşhur olmak istediğini söyler. Laal
orduya katılır, Rupa ise Bombay’a gidecektir. Rupa
burada Abbas Haji isminde bir mafyaya teslim olur.
Maksadı Abbas aracılığıyla film aktristi olmak ama
sonuç tam bir hayâl kırıklığıdır. Abbas’ın koynunda
yıllarını geçiren Rupa, intiharın eşiğine gelir. Kimin,
kimin koynunda olduğu bizi alakadar etmez ama
bu filmde zinakârın, katilin, mafyanın, çok affedersiniz karılarla yatıp kalkan, onları kirli emellerine alet eden adamın adının Abbas olması yani
bu adamın Müslüman olması da mı tesadüfidir?
Filmde bir tane Müslüman olup da iyi olan yok!

Öldürmeye gelenlerin dahi huzurunda dirildiği yüce peygamberimizin isminin bu komutana verilmesi, tesadüf müdür acaba? Devam edelim… Aynı hastanede tedavi altına alınan Laal ve Muhammed’in
beraberlikleri daha sonra da devam edecektir. İki
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Sıtma hususu…
Laal, hayattaki tek dayanağı olan annesinin sözünden hiç çıkmaz. O ne derse onu yapar. Üniversite yıllarında iç isyanlar çıkar ve annesi de Laal’i korumak adına isyan var, kargaşa var demeksizin; isyan ve kargaşanın da bir salgın gibi yayıldığı vurgulanmak istendiğinden olsa gerek; ‘sıtma var, odandan dışarı çıkma’ diye tembihler. Laal ise annesinin sözüne uyarak odasından hiç çıkmaz. Muhammed ile Laal, ilerleyen zamanlarda ticarete atılırlar ve işleri büyüterek çok zengin olurlar. Sonra bir
gün Muhammed, Pakistan’la ilgili bir haber görerek
dininden ve milletinden soğur, yaptıklarından pişman olduğunu Laal’e söyler. Burada iki ortak konuşurken -diyalogu tamamen hatırlayamasam da- dinin bir ‘sıtma’ olduğu vurgusu yapılır. Hintliler mazlum, Müslümanlar zâlim. Müslümanlar kıyıcı, Hintliler kıyılan… Tuzak kuran Müslüman, kendini kurtarmaya gelen Hintli. Kurtarmaya gelen Hintli’yi öldürmeye kalkan da Müslüman… Din hususunda Pakistanlı dininden soğuyor, sıtma vurgusu yapılıyor.
Güzel hikâye…
Abbas Haji karakteri…

Hayret, değil mi?
Ayık olalım. Film izleyelim elbet ama filmlerin
hepsine inanarak filmin bir parçası olmayalım!
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Taha Yasin Tuncer

tahayasintuncer

Bana Dair

bir sabah,
hâtiften gelen bir sesle
uyandığım günden beri
serçe kuşlar büyütüyorum ruhumda
pencereme
ılık, dipsiz boşluklar yağarken
elektrik direklerinin asla dile gelmeyecek yorgunluğu
beni,
bana hatırlatıyor ara sıra
ben,
soluğumla mavi denizlere açılır
uzun yola çıkışları severdim
meltemlerin başımı okşayışını
ve ansızın rastladığım bir şiirle
leyla’ya vuruluşunu kalbimin
en nihayetinde günbatımıyla hemhâl olur
meçhul bir vakte uğurlardım kendimi
içimdeki çocukla göğe bakar
gelecek bir muştuyu beklerdim
annem gibi
öyle çok kanardım ki gökyüzüne
ellerimin kirlendiğinden habersiz
bir günah gibi yaşamanın ağrısını unutur
göğsümü kaplayan bir serinlikte kaybolurdum
fakat şimdi susmalıyım
adını haykırmak varken
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oncuk boncuk terlemiş gök kubbe. Her zerresini kasvet kaplamış, bir anda yarılıp boşalacağı anı bekliyor. Lambayı uyandırıyorum,
bu kadar karanlığın içinde bir pırıltı görmek istiyorum. Gözlerimin beyazıyla, avizeden yansıyan ışık
huzmesi birleşiyor, Sonra birbirini uyandırıyor hücrelerim; çekiç, örs ve üzengiye gelince duraklıyor.
“İnsan ömrü boyunca kaç gömlek giyer? Çocukluk, annelik; öğrencilik, öğretmenlik… Her gömlek
bambaşka duyguların kumaşından dokunup giydirilir ruhumuza. Annelik; şefkat ve merhametin; öğretmenlik vefanın; öğrencilik azmin… İlikleri sevgidir o gömleklerin, bu yüzden vazgeçilmezdir. Fakat
her gömleğin sol üst köşesine iliştirilen bir cep vardır ya, aftır oranın payı da. Herkes kullanamaz o
cebi, er kişinin işidir. Oranın ipliği ayrıdır; kabullenmektir çoğu zaman. Unutmaktır. Unutmak bazen
en büyük nimettir. Düşünsenize seneler önce yaşadığımız acıları ya ilk günkü gibi hissetseydik? Şüphesiz dayanılmaz olurdu. Zaman merhemi gece gibi üstünü örter yaralarımızın. Sızısı kalsa da yarınlara, gözlerde o bulutlu, nemli bakış daim olsa da
umut yeşerir bir yanımız. Nice baharlar yazılmıştır
çetin kışların ardına. Hem düşmeseydik kalkmanın
ne önemi olurdu? Tekâmülünü nerden bulurduk?”

Merve Topal

a_pharmacist06

Parçalı Umutlu

“

Radyodaki ses cızırtıya
dönüşüyor. İnce ince
yağmur atıştırıyor, içinde ne
varsa tek nefeste boşaltıyor
mavi göğün bekçileri. “Kim
gökyüzüne baktığında onun
içinde neler sakladığını
bilebilir ki? Ne acılar ne
hüzünler ne sevdalar…”
diyor kalbim.

”
60 Sayı 57 - Eylül 2022

Radyodaki ses cızırtıya dönüşüyor. İnce ince yağmur atıştırıyor, içinde ne varsa tek nefeste boşaltıyor mavi göğün bekçileri. “Kim gökyüzüne baktığında onun içinde neler sakladığını bilebilir ki? Ne acılar ne hüzünler ne sevdalar…” diyor kalbim.
Bulutların göz yaşları toprağa can oluyor şimdi. Kimine keder kimine şifa göz yaşları, yıkıyor ne varsa.
Dağlanan dağlar, içini yarıp da akan şelale ile rahata eriyor. Kısık ateşte pişen yemek gibi önce yanıyor sonra tatlanıyor yeryüzü. Buram buram kokan
toprak, ciğerleri huzurun rengine boyuyor. Akabinde gökkuşağı… Cıvıl cıvıl söylenen bir türkü şimdi
semâ. Lamba susuyor, görmeyi engelleyen perdeler bir bir kalkıyor. Açılmamak üzere sırlanan yaralar yerini sürûr ve neşeye bırakıyor. Kapı aralanıyor:
-Merhabalar, beklettiğim için kusura bakmayın. Bu
arada nasılsınız?
Yüzümde elem bulaşığı gülümseme:
-Parçalı umutlu.
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Muhammed Abdalla Khazin

Umudumu Kesmeden
Bekledim

Silahtan kör kurşunlar yedim
Çelik demirden bıçakla deldim
Umudumu kesmeden,
Yeşil Afrika’yı bekledim.
Acıdan elbiseler giydim
Akan kandan iğrendim
Umudumu kesmeden,
Afrika baharını bekledim.
Yalan sözlere kulak verdim
Şu ânâ dek ıslak yanaklarla gezdim
Umudumu kesmeden,
Yeni Afrika’yı bekledim.
Güvercin barışına inandım
Yeni taze bir savaşa sığdım
Umudumu kesmeden,
Afrika müjdelerini umardım.
Baharı beklerken, kışa dönüverdim.
Dostu beklerken, düşmana düşüverdim
Umudumu kesmeden,
Afrika çiçeklerinin açmasını bekledim.
Yeni bir sabah aydınlığını özledim
Yeni bir akşam kızıllığını diledim
Umudumu kesmeden,
Afrika menekşelerini bekledim
Asırlar boyunca kanlı kaldım
Dönemler geçince yaralı uyandım
Umudumu kesmeden,
Yeni Afrika türküsünü çalarım.
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Yunus Kökçan

Ölüm Risalesi

Heybetinden hiçbir şey kaybetmedi ölüm
Kaç cenaze kaldırıldı, cenazeler önünden
Ve dirilmek için okunmadı Fatiha’lar
Ölüler varken dirilere anlatmadılar
Anlasa insan, her insan mezar taşıdır
Gün gelir, yerini mermer taşa bırakır
O zaman bir cenaze ile bin cenaze kalkar
Biri uğurlanır, bini gönlüne bakar
Fakat kolay gelir konuşmak
Hem de anlamından çok uzak
Kimine gençti derler
Acı katmerleşsin diye
Kimine yaşlı
Teselli kabilinden
Fakat ne eksilir
Ne de artar gözyaşı
Ölüm gibi kalır
Yerinde ve seyrinde
Ölüm, bunların çok ötesinde
Her gidenin ardından
Elbette gönül mahzun
Akıl hatıralar girdabında
Yıkılır matemli dev şehirler
Dağlarından şeffaf kayalar dökülür
Kalana kalır takat sınayan yük
Ve insan, acılarıyla büyük
Fakat sonsuzluk notaları duyuyorum
Gönlümün en esrarlı yerinden
Sanki bir tül kaldırıldı, aralandı gerçek
Sanki kalktı aradan, birdenbire dünya
Ansızın bir sefer
‘Kaç kere’ si yok
Defalarca ölümü görür
Ama insan, bir kere ölür
O kadar iç içe ki ölüm ve yaşamak
Yaşamda ölmek var
Ölümde yaşamak
Daha da yakını, ölümü yaşamak
Demek ki ölüme alışmak yok
Demek ki ölümü anlamak var
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“Sana harfleri öğreteceğim önce şehzadem
İşte bunları: Elif! Be! Te! Se!
Kalem de tutacaksın, kılıç da, gül de
Okuyacaksın medrese medrese.”
Yavuz Bülent Bakiler

Zühal Yücel

