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Neslihan Nur TÜRKBİR HİKÂYE

Hikâyeye başlama-
dan önce, “Organları-
mız, bizler gibi konuş-
saydı ne yapardık?” 
sorusu üzerinde konuşa-
lım. Ayrıca bir elmanın, 
bir kayısının konuştuğu-
nu ve bizim de o konuş-
maları duyduğumuzu 
varsayarsak ne olurdu?                                         

ELMA
YARALI

öz yere bakınca bir 
şey gördü, hemen El’e 
seslendi: 

— Bak, yerde çürümüş bir 
elma var! 

El cevap verdi:

— Nasıl olur? Ben orada 
sadece zulme uğramış bir 
masum görüyorum. Eğer onu 
alan vakitlice yeseydi, kıymet 
verse de buralara bırakma-
saydı, hiç böyle olur muydu? 
Hem neden “çürük” deyip de 
canını yakıyorsun? Kusurunu 
yüzüne vurup ne diye o el-
mayı incitiyorsun? Bak, nasıl 
da gücendi! Hem bak, yarası 

G
var; ama kalan yarısı pek iyi 
görünüyor. Gel onu oradan 
alalım. 

Göz, kendini kısarak ko-
nuştu: 

— Olmaz! İğrenç görünü-
yor, olmaz! Hayatta almam! 
Dünyada yemem! Çürümüş 
olan kısmından, diğer tarafı-
na da mikrop geçmiştir şimdi. 
Deli misin nesin sen El, bırak 
da gidelim hadi! 

El, Göz’e “Az önce onca 
sözü acep ben kime söyledim?  
Hâlâ aynı yerde duruyorsun!” 
dedi ve eğilerek elmayı ye-
rinden dikkatle aldı. Elmaya 

şefkatle bakarak onunla ko-
nuşmaya başladı: 

— Canım,  Sen ne kadar 
da güzelsin!  Şu yaralı yüzün-
le bile ne kadar da özelsin. 
Sen; seni yaratanın eseri, seni 
buraya atanın vebalisin. Yere 
düştün diye dönüp bakanın 
olmamış. Hâlbuki sen, nice 
düşmüşlerin timsalisin. Biliyo-
rum, ilgi ve şefkat bekliyorsun 
günlerdir. Biliyorum, birileri 
görse de kurtarsa diye bek-
liyorsun. Zaten senin o ümit 
yüklü bekleyişin dua oldu da, 
beni sana getirdi. Rahmet, 
gözyaşının hasretle aktığı yere 
iner, bilir misin? Hadi gel! Yı-
kayalım tozunu. 
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Hikâyeye burada 
biraz ara vererek görü-
nüşe göre davranmanın 
insanı yanıltabileceği 
üzerinde durulmalı. 

Denizde yaşayan 
canlıların en zehirlileri 
ve en tehlikelileri en can 
alıcı ve güzel renge sa-
hip olanlarıdır.

Göz, hem şaşkın hem de 
aşağılayıcı bir bakışla El’i 
seyretti. El kendinden emin, 
kocaman bir huzurla götürdü 
çeşmenin başına, yıkadı ya-
ralı elmayı. Elmanın yarasız 
yüzü, su değdikçe parladı. 
Günlerdir üzüntüden feri git-
miş bakışları canlandı. Zaten 
tozdan kirden arınınca ortaya 
çıktı ki, yarası o kadar da va-
him değilmiş. Meğer küçücük 
bir kısmı ezilmiş, berelenmiş. 

Bıçak geldi de kesti ya-
rasını. Elmayı atan görseydi, 
tanımazdı Elma’sını. Biri beni 
yiyecek diye sevindi Elma. O 
sevinçle, “Allah’ım, kadrimi 
bilmeyen kulunu affet. Ona, 
bana muhtaç olmadan önce 
akıl lutfet” diye dua etti. 

El ertesi gün kendisine 
oturmaya gelen Göz’e bir 
tabak içinde Elma’yı ikram 
etti. Göz, o ilk hâlinden eser 
kalmamış olan Elma’yı ta-
nıyamadı. Bismillah, dedi; 
aldı yedi. Hatta çok beğenip 
tadını da metheyledi. O sı-
rada tabakta geriye kalan 
Elma’nın parçaları dile gelip 
şöyle dedi: 

— Öze değil, yüze bak-
tın; göremedin de aldandın. 
Sana kalsa şimdi hâlâ yerde, 
çöpte, orada burada, sefil ve 
garip bin dert ile yatıyor olur-
dum yine. Çok şükür ki El, 
senin gibi kör değildi, gördü 
beni. Eğer bir göz, görmek 
için bakmıyorsa kör sayılır. 
Rahmet nazarıyla bakan, as-
lanla kediyi ayırır. Sana kötü, 
çirkin gelen; hem güzeldir 

hem has bazen. Ey Göz, sen 
öyle bir bak ki, güzelleşsin 
cümle âlem! Bugün ağzında 
yediğin, zira dün yerdiğin. 
Rahmetle nazar edersen, gü-
zel olur her gördüğün. Sen 
yas zannedersin, oysa kimi 
cenazeler “düğün”. Hadi, ba-
kışını düzelt, kalmasın tek bir 
kördüğüm. 

Göz, elmanın sözleriyle 
açıldı da açıldı. Şaşkınlıktan 
açıldıkça lütuf oldu yaş saçıl-
dı. Göz, tövbe ettiğinde El ge-
lerek Göz’e teselli verdi. Göz 
işte ilk defa o anda hayırla 
başladı söze, 

— Körmüşüm ben, kör-
müşüm; hayırda şer görmü-
şüm. Körmüşüm, hem de 
pek çok, sende hiç çirkinlik 
yok. Affet beni ne olur! Yoksa 
hâlim nic’olur? Ben ettim; gel 
sen etme, kınayıp sitem etme. 
Bundan böyle sen nimet, ben 
de sana muhtaç olan. Sen 
hakkın helal et ki, affetsin 
beni Rahman, dedi, mahcu-
biyet içinde inledikçe inledi.  

Bilir misiniz, kendisine 
hüsn ü zan edilen kişi ne 
kadar katı kalpli de olsa, 
zamanla pamuk gibi yumu-
şar. Sevgiyle ve iyi niyetlerle 
yaklaşılan kişi, zaaflı da olsa 
toparlanır, kendine gelir. Bi-
zim Elma’nın gönlü, zaten 
pek ince, hani düşüp, biraz 
da ezilince temelli tatlanmıştı. 
O Göz’ün akıttığı yaşları da 
görünce, gönlü sanki bir kuş 
oldu, rahmetle kanatlandı. 
Dedi:

— Madem fark ettin kad-
rimi kıymetimi, şimdi helaldir 
sana, ye, çekinme etimi. Sev-
giyle yiyen için lezzetim, şifa-
yım ben! Şükürle anan için 
tokluk ve safayım ben.

Dikkat edin, civar Elma 
kaynıyor. Bir gören göz, bir 
tutan el arıyor. Madem öyle 
rahmet nazarıyla bakmalı, 
mecazdan yol bulup Hakk’a 
akmalı.  Göz dolu, El mutlu, 
Elma neşede, işte böyle bitti 
bu hikâye de!  
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FAZİLETLER MEDENİYETİNDEN İdris TOPÇUOĞLU

YARATTI DİYE 
O’’’’

ok kıymet verdiğimiz 
birisi bize emanet bı-
raksa ya da hediye 

gönderse, bu bizim için büyük 
anlam ifade eder, öyle değil 
mi? Çünkü hediyeyi gönderen 
veya emaneti bize bırakan çok 
sevdiğimiz birisidir. Bu yüzden 
o eşyayı hayatımız boyun-
ca muhafaza ederiz. Zaman 
zaman ona dokunuruz,  onu 
koklarız ve bunları yaparken 

Ç de huzur buluruz. Peki, hayat-
ta sürekli birlikte yaşadığımız 
ve her türlü imkânı paylaş-
mak durumunda olduğumuz 
insanlar, Rabbimiz’den birer 
emanet değil midir? Hatta 
yaşadığımız dünya, hayvan-
lar, bitkiler, denizler, dağlar, 
teknolojik imkânlar vs. değer 
vermemiz gereken hediye ka-
bilinden lütuflar değil midir? 
Öyle ki bu saydıklarımız, bize 

kendisini her şeyden çok sev-
diğimiz Rabbimiz tarafından 
gönderilmiştir. En Sevdiğimiz 
Varlık’tan gelen bu güzel ih-
sanlara karşı tavrımız ve mu-
amelemiz de en güzel şekilde 
olmalıdır. 

Elbette Rabbimiz tarafın-
dan yaratılan ve bizlere ih-
san edilen nimetlere bu gözle 
bakmak kolay elde edilecek 
bir vasıf değildir. Bu vasfı 
elde etmek için kişi, her şey-
den önce kendisini yaratan 
Rabbi’ni çok sevmelidir. Peki, 
O’nu gerçekten sevebilmek 
için ne yapmalıyız? Bakma-
sını ve görmesini bilmeliyiz. 
Rabbimiz’in bizler için yarat-
tığı güzelliklere ibretle bak-
malı ve her bakışımızda O’nu 
hatırlamaya (zikre) çalışmalı-
yız.  Ardından O’nun yarattığı 
dünyayı ve insanı incelemeli-
yiz. Bu inceleme bizi; aklımı-
zın alamayacağı sırlarla, mu-
cizelerle karşı karşıya bırakır 
ki bunlar karşısında bizler, 
hayretler içerisinde kalırız. Bu 
hayretle birlikte Rabbimiz’in 
büyüklüğünü düşündükçe (te-
fekkür ettikçe) gönlümüzdeki 
ilahî sevgi daha da gelişir. 
Her şeyin bizim için yaratıl-
dığını ve Yaratıcı’nın bizim 
bütün hâl ve harekâtımızdan 
haberdar olduğunu bilerek 
yaşadığımızda bu sevgi zirve-
ye ulaşır. 

İşte Allah’ı bu şekilde se-
ven bir kul da O’nun yarattığı 
insana, özü itibariyle değer 
verir. İnsanların kusurlarını, 
hatalarını hoş görür. Gü-
nah işleyenin kendisini; yani 
şahsını değil, yaptığı yanlış 
işi ve günahı kötü görür. Bu 
güzel ahlâkı kazanan kullar-
da af ve merhamet duygu-
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ları gelişir. Allah’ın ahlâkıyla 
ahlâklanmanın bir işareti olan 
şefkat ve merhamet, Peygam-
ber Efendimiz’in en başta ge-
len hususiyetlerinden biridir. 
O’nun Bedir Gazvesi’ndeki 
şu tavrı, bu yönüne güzel bir 
örnektir:

Bedir Gazvesi’nde ordular 
karşı karşıya gelmişti. Resulul-
lah Efendimiz (s.a.v.), müşrik-
lerle savaş yapmadan anlaş-
mak için elçiler gönderiyor, 
son ikazlarını yapıyordu. Bu 
esnada Hakîm bin Hizâm’ın 
da bulunduğu bir kısım müş-
rikler, Müslümanlar’ın havu-
zundan su içmeye geldiler. 
Müslümanlar onlara mani 
olmak istedikleri zaman Allah 
Resulü (s.a.v.), “Bırakınız iç-
sinler!” buyurdu. Gelip içtiler. 
Hakîm hariç su içenlerin hep-
si Bedir’de öldürüldü. Hakîm 
ise sonradan Müslüman 
oldu. Hakîm, daha sonra 
yemin etmesi gerektiğinde 
sözünü ve kuvvetlendirmek 
istediğinde,

- “Hayır! Beni Bedir’de 
öldürülmekten kurtararak 
iman nimetine kavuşturan 
Allah’a yemin ederim ki… “ 
derdi. (İbn-i Hişâm, II, 261) 

Yukarıda görüldüğü gibi 
Efendimiz, savaşacağı düş-
manına bile su ikram etmek 
suretiyle bizlere insanlık der-
si vermektedir. Yaratandan 
ötürü yaratılana şefkatin nasıl 
olacağını öğretmektedir. 

Efendimiz’in hayatındaki 
şu sahne de O’nun, Allah’ın 
ahlâkı ile ahlâklanmasına 
güzel bir misaldir:

Yemâme bölgesinin lideri 
Sümâme bin Üsâl, Müslüman 
olunca Mekke müşrikleriyle 
olan ticarî ilişkilerini kesmiş-
ti. Hâlbuki Kureyş, her tür-

ediyordu. Bir defasında oğlu 
Hammâd’ı bir kelâm mese-
lesinde münakaşa ederken 
gördü ve onu bundan vazge-
çirdi. İmam-ı Âzam’a,

- “Seni inançla ilgili bir 
konuda münakaşa yaparken 
görüyoruz, bizi neden mene-
diyorsun?” dediler.

O büyük imam, Hâlık’ın 
nazarıyla mahlûkata bakış 
tarzını gösteren şu muhteşem 
cevabı verdi:

- “Biz, münazara yaparken 
arkadaşımız kayıp düşecek, 
yanılacak diye korkudan başı-
mızda kuş varmış gibi dikkatli 
duruyoruz. Siz ise tartışıyor-
sunuz ve bunu yaparken de 
arkadaşınızın hata yapmasını 
istiyorsunuz. Arkadaşının aya-
ğını kaydırmak isteyen kişi, 
onun günahkâr ve dalalette 
olmasını istiyor, küfre itiyor, 
demektir. Arkadaşını tekfir 
etmek isteyen ise, ondan 
önce küfre düşer.” 

Bugün insanların çeşitli 
programlarda birbirlerini 
alt etmek için gayret gös-

termeleri ve bunun toplum-
da revaç görmesi karşısında 
verilen bu misaller, dinimizin 
güzelliklerinden ne kadar 
uzaklaştığımızın ibretli birer 
göstergesidir.

Peygamber Efendimiz’in 
ve O’nun güzide ashabının 
hayatlarını kendilerine örnek 
alan ve onlara en güzel şe-
kilde tâbi olan ecdadımızın 
hayatları da Allah’ın nazarı 
ile mahlûkata muamelenin 
en güzel örnekleri ile dolu-
dur. Bu konuyla ilgili olarak, 
Osmanlı’nın son asrında var 
oluş mücadelesi olan Ça-
nakkale Savaşı’ndan bir ör-
nek verebiliriz. Çanakkale 
Savaşı’nda çok zor şartlar 
altında vatan savunması ya-

lü erzağını ve ihtiyacını hep 
Yemâme’den alırlardı. Açlık 
ve kıtlığa düşen Mekkeliler, 
şaşkınlık içinde Hazreti Pey-
gamber Efendimiz’e müraca-
at ettiler. Allah Resulü (s.a.v.), 
Sümâme’ye mektup yazarak 
Mekkeliler’le olan ticaretine 
devam etmesini istedi. (İbn-i Esîr, 

Üsdü’l-ğâbe, I, 295)

Hâlbuki o müşrikler, on üç 
sene boyunca Müslümanlar’a 
maddî ve manevî zulmederek 
her türlü kötülüğü yapmışlar-
dı. Bilhassa üç yıl süren boy-
kot yıllarında Müslümanlar’ı 
açlık içinde kıvrandırmışlardı. 
Açlıktan kıvranan çocukların 
bağırtıları diğer mahalleler-

den duyuluyordu. Allah Resu-
lü (s.a.v.) bunları bile affetti. 
Çünkü O, Allah’ın ahlâkı ile 
ahlâklanmıştı. Mahlûkata da 
O’nun nazarıyla bakıyordu.

Hanefi mezhebinin ima-
mı, ilmi ve ahlâkıyla asırlara 
ışık tutan İmam-ı Âzam hak-
kında anlatılan şu hadise de 
bu güzel ahlâka dair önemli 
misallerdendir:

İmam-ı Âzam, kendisi ara 
sıra usul ve akâid hakkında 
münakaşalar yapmakla bera-
ber talebelerini ve yakınlarını 
bu tür münakaşalardan men 
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pan atalarımız, bu hâlde bile 
Allah’ın kullarına şefkatle 
yaklaşmayı ihmâl etmemiş-
lerdir.

Yıl 1957… Çanakkale 
Harbi’ne katılan Josef Miller 
isimli bir Anzak, yakalandı-
ğı kanser hastalığı sebebiyle 
Amerika’da bir doktor tara-
fından tedavi edilmekteydi. 
Kendisini tedavi eden dokto-
run Türk olduğunu öğrenen 
yaşlı Anzak, doktora,

- “Tarihin cilvesine ba-
kın ki, Çanakkale’de ölmek 
üzereyken beni tedavi eden-
ler Türkler’di. Şimdi de yıllar 
sonra bir Türk’ün elinde teda-
vi görüyorum.” dedi.

Dahan sonra kendilerinin 
kandırılarak nasıl Çanakkale 
Harbi’ne getirildiklerini an-
lattı. Sonra gözleri doldu ve 
hiç unutamadığı bir hadiseyi 
doktora şöyle anlattı:

- Sahip olduğumuz bü-
tün teknolojik imkânlara ve 
sayı üstünlüğüne rağmen 
Türkler’in cesaretleri ve gay-
retleri karşısında durmadan 
geri püskürtülüyor, tekrar 
taarruz ediyorduk. Bu taar-
ruzlardan birinde başımdan 
yediğim şiddetli bir dipçikle 
yaralanıp bayılmışım. Ken-
dime geldiğimde Türkler’in 
arasında olduğumu anladım. 
Önce çok korktum. Çünkü İn-
gilizler, bize Türkler’i çok vah-
şi ve barbar insanlar olarak 
tanıtmıştı. Fakat iyice kendime 
gelince gördüm ki yaralarımı 
sarmışlar, beni tedavi etmiş-
ler. Hiç birinin yüzünde bana 
karşı öfke yoktu. Üstelik bana 
çantalarındaki yiyeceklerden 
ikram ettiler. İyi biliyordum 
ki, yiyecekleri yok denecek 
kadar azdı. Şok derecesinde 
bir şaşkınlık yaşadım. Burada 
adeta bir misafir gibiydim. 

Artık içimden “Yazıklar olsun 
bana! Yazıklar olsun yalancı 
İngilizler’e!” diyordum. Ni-
hayet serbest bırakıldım ve 
memleketime döndüm.

Yaşlı Anzak, ağlamaya 
başlamıştı. Doktorun adı-
nı sordu. “Ömer” cevabını 
alınca yıllardır karar verdiği; 
fakat daha önce kimseye söy-
leyemediği bir niyetini yerine 
getirmek üzere yatağından 
doğruldu. Bir müddet Doktor 
Ömer’in yüzüne dalgın dalgın 
baktı. Sonra derin bir nefes 
alarak o ana kadar tadama-
dığı bir haz ve vecd içinde,

- “Ne güzel bir ismin var! 
Şimdiden sonra benim adım 
da Ömer olsun, Anzaklı Ömer 
olsun!” dedi.

Ardından, kendisini büyük 
bir şaşkınlık içerisinde dinle-
yen doktora tekrar seslendi:

- Müslüman olmak istiyo-
rum!

Doktor Ömer’in yardımıy-
la kelime-i şahadet getirdi. 

Ecdadımızın cephede dahi 
İslâm’ı en güzel şekilde yaşa-
ma azmi, Anzaklı Ömer gibi 
nice insanın İslâm’ı bulması-
na vesile olmuştur.

Yüce Rabbimiz bizleri se-
viyor ve bize çeşitli ikramlar-
da bulunuyor. Her türlü gü-
nahlarımıza ve hatalarımıza 
rağmen bizi affediyor ve ni-
metlerini eksik etmiyor. Hatta 
işlediğimiz türlü türlü hataları 
ve günahları gizliyor. Mesela 
bizim kabahatlerimizi yüzü-
müze vurmuyor, açığa çıkar-
mıyor. Bir düşünsenize, yalan 
söylediğimizde bir saatliğine 
dilimiz tutulsa. Harama bak-
tığımızda bir müddet gözle-
rimiz şaşı kalsa. Bir kötülük 
düşündüğümüzde zihnimizde 
gerileme olsa… Rabbimiz, biz 
kullarına o kadar değer veri-
yor ki, itibarımız zedelenme-
sin diye işlediğimiz günahları 
bile gizliyor. Ve bizim de kul-
larına karşı aynı şekilde mua-
mele etmemizi istiyor.

Bir kul, Allah’ın nazarıyla 
yaratılanlara bakabildiğinde 
insanları affedebilir, onlara 
elinden geldiği kadarı ile yar-
dımcı olabilir. Kişilerin işlediği 
hatalardan dolayı ilgi ve ala-
kasını onlardan esirgemez. 
Aksine hatası olanlara daha 
çok yakınlaşır. Onların yanlış-
larından dönmesini sağlama-
ya çalışır. Çünkü yanlışlarının 
düzelmesine vesile olduğu 
kişi, kendisine her şeyden üs-
tün ve sevgili olan Rabbi’nin 
bir emanetidir.
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ir dükkân sahibi, 
dükkânının vitrinine 
üzerinde “Satılık Köpek 

Yavruları” yazan bir tabela 
asarken yanında küçük bir 
çocuk belirdi. “Köpek yav-
rularını kaça satıyorsunuz 
amca?” diye sordu. Adam 
çocuğa, yavruların en az 50  
lira ettiğini söyledi. Çocuk 
elini cebine attı, biraz bozuk 
para çıkardı, dükkân sahibi-
ne bakıp “İki lira otuzbeş ku-
ruşum var. Onlara bakabilir 
miyim?” dedi. Dükkân sahibi 
çocuğa gülümsedi ve bir ıslık 
çaldı. Yumak adlı bir köpek 
dükkânın içindeki kulübesin-
den çıkıp onlara doğru koş-
maya başladı. Arkasında beş 
tane küçük yün yumağı gibi 
yavrusu vardı. 

Yavrulardan biri, diğerle-
rinin gerisinden topallayarak 
geliyordu. Bu küçük çocuğun 
hemen dikkatini çekti. “Amca, 
bu yavrunun nesi var?” 
Dükkân sahibi, “Veterinerin 
dediğine göre kalçasında bir 
kemik eksikmiş.” diye cevap 
verdi. “Hep böyle topallaya-
cakmış.”

Küçük çocuk hemen, 
“Onu almak istiyorum!” dedi. 
Dükkan sahibi, “Sahi mi? O 
yavruyu gerçekten istiyorsan 
sana bedava verebilirim!” 
dedi. Çocuk, dükkân sahibi-
ne yaklaştı ve biraz öfkeyle 
“Onu bana bedava vermeni-
zi istemiyorum. Bu yavru da 
diğer yavrular kadar değerli. 

Saliha NİHANBİR HİKÂYE

SATILIK KÖPEK YAVRULARI
B Fiyatı neyse size ödeyeceğim. 

Şimdi size iki lira otuz beş  ku-
ruş vereceğim, kalan parayı 
da ayda elli kuruş, elli kuruş 
ödeyeceğim!” dedi. Dükkân 
sahibi, “O sakat yavruyu ne 
yapacaksın? O hiçbir zaman 
diğer köpekler gibi koşup, oy-
nayamayacak!” dedi. Küçük 
çocuk, pantolonunun paçası-
nı yukarı kaldırdı ve iki çelik 
bağla desteklenmiş eğri sol 
bacağını gösterdi. “Ben de 
pek koşamıyorum” dedi. “Bu 
yavrunun da kendini anlaya-
cak birine ihtiyacı var.”

Son dört aydır bacağına 
çelik bağ takan küçük çocuk, 
evinin ön kapısından içeri, 
kucağında yeni aldığı köpek 
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yavrusuyla girdi. Köpeğin 
kalçasında bir kemik eksikti 
ve yavru yere bırakıldığında 
ciddi biçimde topallıyordu. 
Çocuk kendi durumundan 
ümitsizdi. Ama yanında yeni 
arkadaşıyla umutları canlan-
mış ve yepyeni bir coşkuyla 
dolmuştu. Ertesi gün çocuk 
ve annesi küçük köpeğe nasıl 
yardım edebileceklerini öğ-
renmek için bir veterinere git-
tiler. Veteriner çocuğa, eğer 
her sabah yavru köpeğin 
bacağına masaj yapar, son-
ra da onu en az iki kilometre 
yürütürse, o zaman kalçasın-
daki kasların güçleneceğini, 
yavrunun artık acı çekmeye-
ceğini ve daha az topallaya-
cağını anlattı. 

Yavru köpeğin yürürken 
rahatsızlığını inleyerek ve 
havlayarak belli etmesine ve 
çocuğun da kendi bacak ba-
ğından acı ve zorluk çekme-

sine karşın programı iki ay 
sabırla sürdürdüler. 

Üçüncü ay, artık her sabah 
okuldan önce beş kilometre 
yürüyorlardı ve artık ikisi de 
yürürken acı duymuyordu. Bir 
cumartesi sabahı çalışmadan 
dönerken çalıların arasından 
önlerine bir kedi çıktı ve kö-
peği korkuttu. Tasmasından 
kurtulan köpek, aniden cad-
deye atladı. Hızla gelen bir 
kamyon, köpeğe yaklaşırken 
çocuk da caddeye fırladı, kö-
peğini yakalamak istedi; ama 
yolun kenarına yuvarlandı. 
Geç kalmıştı. Kamyon köpe-
ğe çarpmıştı. Köpeğin ağzın-
dan kan geliyordu. Çocuk 
köpeğine sarılmış ağlarken 
kendi bacağındaki bağın çık-
mış olduğunu gördü. Kendisi 
için üzülecek zamanı yoktu. 
Hemen ayağa kalktı, köpeği-
ni kucağına aldı ve eve doğru 
yola koyuldu. Köpek, küçük 
küçük havlayarak çocuğa 

umut veriyor ve onun, elinden 
geldiğince hızlı koşmasını 
sağlıyordu.

Annesi onu ve acı çe-
ken köpeğini hemen hayvan 
hastanesine götürdü. Anne 
oğul merak içinde köpeğin 
ameliyatı atlatıp atlatmadığı-
nı öğrenmek için beklerken 
çocuk, hem de çelik bağları 
gevşemişken şimdi nasıl olup 
da hızlı hızlı yürüyebildiğini 
ve koşabildiğini sordu. An-
nesi şöyle dedi: “Sende bir 
kemik hastalığı vardı. Bu has-
talık bacağını zayıflattı ve seni 
sakat bıraktı, bu nedenle de 
topallıyor ve acı çekiyordun. 
Bacağındaki çelik bağ destek 
içindi. Eğer acıya ve saatlerce 
sürecek tedavilere dayanma-
ya razı olsaydın, bu geçecek-
ti. İlaçlara iyi cevap verdin; 
ama fizik tedaviye her zaman 
karşı koydun. Baban ve ben 
,ne yapacağımızı bilemiyor-
duk. Doktorlar bize bacağını 
yitirmek üzere olduğunu söy-
lediler. Sonra eve bu sevimli 
köpek yavrusunu getirdin. 
Sanki onun ihtiyaçlarını anlı-
yor gibiydin. Sen ona yardım 
ederken aslında büyümek ve 
güçlenmek için kendine yar-
dım ediyordun.” 

Tam bu sırada ameli-
yathanenin kapısı ağır ağır 
açıldı. Veteriner, yüzünde bir 
gülümsemeyle dışarı çıktı. 
“Köpeğiniz iyileşecek!” dedi. 
Çocuk, “insanın, feda ederek 
birşeyler verirken, aslında bir-
şeyler aldığını” öğrendi. Ver-
mek almaktan daha kutsaldı 
çünkü. 
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âyezid-i Bistâmî, Allah 
dostlarından birisidir. 
776 veya 803 tarihinde 

İran’ın Hazar denizi yakın-
larında yer alan Bistam ka-
sabasında doğdu. Asıl ismi 
“Tayfur” dur. 

Bâyezid-i Bistâmî Haz-
retleri, Hazreti Ebubekir’e 
çok benzerdi. Allah’a çokça 
ibadet eder ve günahlar-
dan aşırı derecede sakınır-
dı. “Âriflerin Sultanı” olarak 
bilinen Bâyezid-i   Bestâmî , 
Efendimiz’in (s.a.v.) sünneti 
seniyyesine bağlılık hususun-
da çok hassastı. Bütün haya-
tını insanları irşad etmek (iyi 
ve güzel olanları öğretmek) 
ve halka doğru yolu anlat-
makla geçirdi. Bistam’da ve-
fat etti.

Küçük yaştan itibaren 
eğitime başladı. Bir gün 
Kur’an-ı Kerim okumak için 
gittiği mektepte okuduğu bir 
âyetten çok etkilenir:

“Biz insana, annesine 
ve babasına (itaat etmesini) 
tavsiye ettik. Annesi onu 
zayıflık üstüne zayıflıkla 
taşıdı. (Sonra onun) Sütten 

ayrılması iki yıl içindedir. 
Bana ve annen ile babana 
şükret diye de (tavsiye et-
tik). Dönüş ancak Banadır. 
(Lokman Suresi, 14. Âyet)”

Küçük Bâyezid, bu âyetin 
tesiri ile erkenden eve döner. 
Annesi merakla, erken dönü-
şünün sebebini sorunca şu 
cevabı verir:

“Anneciğim, bugün bir 
âyet okudum. Allah o âyette 
kendisine ve sana hizmet ve 
itaat etmemi emrediyor. Ya 
benim için Allah Teâlâ’ya 
dua et, sana hizmet ve itaat 
etmem kolay olsun veya beni 
serbest bırak da ben bundan 
sonra hep Allah Teâlâ’ya 
ibadet ile meşgul olayım.”

Bunun üzerine annesi der 
ki: “Seni Allah Teâlâ’ya ema-
net ettim. Kendini O’na ver.”

Bâyezid-i Bistâmî, bir gün 
yolda yürüyordu. Bir gencin 
kendisini takip ettiğini fark 
etti.  

“Niçin beni takip ediyor-
sun, bir istediğin mi var?” 
diye sordu.

 Genç büyük bir hürmet 
göstererek şu cevabı verdi: 

“Efendim sizin gibi olmak, 
yolunuzda bulunmak istiyo-
rum. Kabul ederseniz sizin 
talebeniz olmak istiyorum.”

Bâyezid-i Bistâmî gence 
şu cevabı verdi:

“Benim yaptıklarımı yap-
madıkça, benim derimin içi-
ne girsen dahi istifade ede-
mezsin. Bu, Allah Teâlâ’nın 
bir lütfudur.”

Bu Allah dostu bir gün 
talebelerinden birine şu nasi-
hatlerde bulundu:

“Sana yaşadığın sürece 
tamamen Allah Teâlâ’ya yö-
nelmeni, yüzünü hiçbir vakit 
O’ndan çevirmemeni tavsiye 
ederim. Şüphe yok ki O’na 
kavuşacak ve O’nun yüce 
huzurunda duracaksın. Sen, 
bütün işlediklerinden sorum-
lu tutulacaksın. Sakın gafil 
olma! Gaflet uykusundan bir 
an önce kendini kurtar. Hiç 
kimseyi O’na tercih etme. 
Sana gelen belalara sabret. 
Allah Teâlâ’nın hükmüne ve 
kazasına rıza göster. Allah 
Teâlâ’nın verdiğine kanaat 
et.”

Bâyezid-i Bistâmî bir gün 
talebeleri ile birlikte gayet 
dar bir sokaktan geçiyordu. 

Süleyman Râgıp YAZICILARÖRNEK HAYATLAR

BÂYEZİD-İ BİSTÂMÎ HAZRETLERİ  

B
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Karşıdan bir köpeğin geldi-
ğini gördü ve geri çekilip kö-
peğe yol verdi. 

Talebelerinden biri 
Bâyezid Hazretleri’ne merak-
la şöyle sordu: 

“İnsanoğlu hayvandan 
daha şereflidir. Hem siz de 
âriflerin sultanısınız. Talebe-
leriniz de çok kıymetli insan-
lardır. Bütün bunlara rağmen 
sizin bu köpeğe yol vermeni-
zin hikmeti acaba nedir?” 

Bâyezid-i Bistâmî şu ceva-
bı verdi:

“Şu köpek, hâl lisanı ile 
bana dedi ki: ‘Sana âriflerin 
sultanı olmak hil’atini ve 
bana da köpeklik postunu 
giydirdiler. Bunun tersi de 
olabilirdi’ Bunun üzerine ben 
de ona yol verdim.”

Bâyezid-i Bistâmî şunu 
anlatır:

Benim zamanımda bin-
lerce veli vardı. Hepsi de çok 
ibadet eden, keramet sahibi 
insanlardı. Fakat asrın ku-
tupluğu, basit ve ümmî (oku-
ma yazma bilmeyen) bir de-
mircinin üzerindeydi. Ben bu 
işe hayret ettim. Bu demirciyi 
görmek, onunla tanışmak is-
tedim ve bir gün dükkânına 
gittim. Selam verdim. Beni 
görünce çocuklar gibi sevin-

di. Ellerime sarıldı, öptü ve 
benden dua rica etti. Henüz 
sahip olduğu makamından 
habersizdi. Benden dua is-
tediğinde ona, “Ben senin 
ayaklarından öpeyim de, sen 
bana dua et!” dedim.

Bana, “Benim sana dua 
etmemle içimdeki dert ha-
fiflemez ki?” dedi. Bende, 
“Derdin ne, söyle de bir çare 
arayalım.” dedim. Tekrar 
bana “Acaba kıyamet günün-
de bunca insanın hâli nice 
olur? Bunu düşünmekten, 
buna yanmaktan başka der-
dim yok!” dedi. Bunu söyledi 
ve hüngür hüngür ağlamaya 
başladı. Beni de ağlattı. O 
vakit içimde bir nida duy-
dum: “Bunlar, nefsim nef-
sim diyerek sadece kendisini 
düşünenlerden değil. Bunlar 
ümmetim ümmetim diyen-
lerdendir.” Hemen içimdeki 
hayret silindi. Kutupluk ma-
kamının bu demirciye neden 
verildiğini anladım. 

Demirciye, “İnsanların 
azap çekmesinden sana ne?” 
diye sordum. Bana, “Bana mı 
ne? Benim fıtratımın mayası, 
şefkat suyuyla yoğrulmuştur. 
Cehennem’in bütün azabı-
nı bana yükleseler de onla-
rı bağışlasalar ben saadete 
ererim ve derdimden kurtu-
lurum.” dedi. 

Demircinin dükkânında 
saatlerce oturdum, sohbet 
ettik. Ben, evet ben, kırk yıldır 
elde edemediğim manevî de-
recelere yükseldim. İçim Al-
lah Teâlâ’nın feyziyle doldu. 
O vakit anladım ki; kutupluk 
sırrı manayla, faziletle, ilimle 
elde edilen iş değildir. Sade-
ce Allah vergisidir.

Vefatından sonra Bâyezid-i 
Bistâmî Hazretleri’ni rüya-
da gördüler ve “Hâlin nice 

oldu?” diye sordular. 

Bâyezid-i Bistâmî: “Bana, 
‘Ey pir, ne getirdin?’ diye sor-
dular. Ben de dedim ki:

“Dilenci, padişahın kapı-
sına gelince, ona ne getirdin 
demezler. Ne istersin der-
ler?” Bunun üzerine, “Doğru 
söylüyor, onu bırakın.” diye 
bir hitap geldi ve beni bırak-
tılar.” diye anlatmıştır.

Bir mü’minin gönül ufku-
nu gösteren şu misal ne gü-
zeldir:

Bâyezid-i Bistâmî Hazret-
leri, bir yolculukta mola ver-
diği bir ağaç altında yemek 
yemiş, sonra yoluna devam 
etmişti. Epey bir müddet son-
ra da torbasının üzerinde 
dolaşan bir karınca gördü ve 
üzülerek, “Bu hayvanı vata-
nından ayırdım!” dedi.

Derhal yürümüş olduğu 
onca yoldan geri döndü ve 
yemek yediği mekâna va-
rıp o karıncayı yerine bırak-
tı. Zira o, “şefkat li-halkıllâh 
(yaratandan ötürü yaratı-
lana merhamet)” şuuruyla 
bir karıncanın dahi hakkına 
riayetin ehemmiyetini idrâk 
hâlindeydi.
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cdadımız, yüksek 
hayâsından ve vakarın-
dan dolayı başkalarına 

ihtiyacını arz edemeyen yaşlı 
ve kimsesiz hanımların onu-
runu korumak için de vakıflar 
kurmuşlardır. Bu ihtiyar ha-
nımlara temizlenmiş, yıkan-
mış, taranmış yün temin eden 
ecdadımız, onların eğirip iplik 
hâline getirdikleri bu yünleri, 
dolgun ücretlerle geri alarak 
bu yaşlı hanımlara ellerinin 

selerin yanında çalışan 
hizmetkârların kırdıkları veya 
zarar verdikleri eşya yüzün-
den azarlanıp haysiyetlerinin 
rencide edilmemesi için on-
ların zararını tazmin eden bir 
vakıf kurmuştur.

Zira Allah Teâlâ, kulla-

rının hor görülmesine ve 
nazargâh-ı ilahî olan gönül-
lerinin incitilmesine razı gel-
mez. Bunu çok iyi idrak etmiş 
olan mübarek ecdadımızın, 
İslâm ahlâkını yaşarken ser-
giledikleri edep, nezaket, za-
rafet ve hassasiyet, bizler için 
mükemmel numunelerdir.

emeğiyle geçinme imkânı 
sağlayıp onları muhtaç duru-
ma düşürmemiştir.

Sadaka verenle alanın bir-
birine meçhul kalmasını temin 
maksadıyla camilerde “sada-
ka taşları” koymuşlardır.

Bezmiâlem Valide Sul-
tan, kaba ve görgüsüz kim-

Harun KIRKILŞANLI TARİHİMİZDEN

HÂLIK’IN NAZARIYLA BAKMAK 

stanbul Aksaray’daki 
Valide Camii’ni yaptır-
mış olan Pertevniyal Va-

lide Sultan vefat ettiğinde, 
kendisini salih bir kimse 
rüyâsında güzel bir ma-
kamda gördü ve sordu:

– Yaptırdığın mabed 
dolayısıyla mı Allah seni bu 
makama yükseltti?

Pertevniyal Valide Sul-
tan,

– “Hayır!” dedi.

O salih zat şaşırarak,

– “O hâlde hangi ame-
linle bu mertebeye ulaş-
tın?” diye sordu.

Valide Sultan şu ibretli 
cevabı verdi: 

– Çok yağmurlu bir 
havaydı. Eyüb Sultan 
Camii’ne ziyarete gidiyor-
duk. Yol üzerindeki su bi-
rikintisi içinde cılız bir kedi 

yavrusunun çırpındığını 
gördüm. Faytonu durdur-
dum; yanımdaki bacıya,

– “Git, şu kediciği al; 
yoksa zavallı boğulacak!..” 
dedim.

Bacı ise, 

– “Aman sultanım! Se-
nin de benim de üstümüz 
kirlenir.” deyip getirmek 
istemedi. 

Ben de onu kırmamak 
için arabadan kendim inip 
çamurun içine girdim ve o 
kedi yavrusunu kurtardım. 
Kedicik titriyordu. Acıdım 
ve onu kucağıma alıp iyice 
ısıttım. Çok geçmeden za-
vallıcık canlanıverdi. 

Allah Teâlâ bu yüce 
makamı, işte o kediye olan 
bu küçük hizmetimden ve 
merhametimden dolayı 
bana ihsan eyledi.

İ

E

HAYVANLARA ŞEFKAT
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SULTANIN HALKINA NAZARI 
en ki, İstanbul Fa-
tihi abd-i aciz Fatih 
Sultan Mehmet, bi-

zatihi alun terimle kazan-
mış olduğum akçelerimle 
satun aldığım İstanbul’un 
Taşlık mevki’inde kâin ve 
mâlûmu‘l-hudûd olan 136 
bab dükkanımı aşağıda-
ki şartlar muvâcehesinde 
vakf-ı sahîh eylerim. Şöyle 
ki: Bu gayr-i menkûlâtımdan 
elde olunacak nemâlarla, 
İstanbul’un her sokağına 
ikişer kişi tayin eyledim. 
Bunlar ki, ellerindeki bir 
kap içerisinde kireç tozu ve 
kömür külü olduğu  hâlde 
günün belirli saatlerinde 
bu sokakları gezeler. Bu 
sokaklara tükürenlerin, tü-
kürükleri üzerine bu tozu 
dökeler ki, yevmiye 20’şer 
akçe alsunlar. Ayrıca 10 
cerrah, 10 tabîb ve 3 de 
yara sarıcı tayin ve nasb ey-
ledim. Bunlar ki, ayın belli 
günlerinde İstanbul’a çıka-
lar, bilâ-istisnâ her kapu-
yu vuralar ve o evde hasta 
olup olmadığını soralar; 
var ise şifâsı ya da mümkün 
ise şifâyâb olalar. Değilse, 
kendilerinden hiçbir kar-
şılık beklemeksizin Daru’l 
Aceze’ye kaldırarak orada 
salâh bulduralar!

Maâzallah herhangi bir 
gıda maddesi buhrânı da 
vakî olabilir. Böyle bir  hâl 
karşısında bırakmış oldu-

ğum 100 silâh, ehl-i erbâba 
verile! Bunlar ki hayvanât-ı 
vahşiyyenin yumurta veya 
yavruda olmadığı sıralarda 
balkanlara çıkıp avlanalar 
ki zinhâr hastalarımızı gı-
dasız bırakmayalar.

Ayrıca külliyemde binâ 
ve inşâ eylediğim imâret-
hânede şehîd ve şühedânın 

harîmleri ve Medîne-i İstan-
bul fukarâsı yemek yiyeler! 
Ancak yemek yemeye veya 
almaya bizâtihi kendüleri 
gelmeyüp yemekleri gü-
neşin loş bir karanlığında 
ve kimse görmeden kapalı 
kaplar içerisinde evlerine 
götürüle!

B


