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Metin 7
Dede Ömer-i Rûşenî
Ekâbir-i Halvetiyye‟den sâhib-i makâmât-ı kudsî-sıfat bir zât olup Aydınlıdır.
Ulûm-ı resmiye tahsîli evânında bir aralık bazı hevâ-pîşeler ile hem-bezm
olarak tâbi-i hevâ ve heves olmakla beraber bir de alâka-i sûriyye beliyyesine
giriftâr olmuş ise de mâye-i aslîsinin nezâhet ve tahâreti sâikasıyla bu gibi
ezvâk-ı âdiyye ve muvakkateden rû-gerdân olup Karaman‟da irşâd ile meşgul
olan büyük biraderi Şeyh Alâeddîn-i Halvetî nezdine azîmet ve mürşid-i
müşârün ileyhin himmet ve delâletiyle giriftârı bulunduğu avâlim-i
süfliyyeye bi‟l-külliye ızhâr-ı nedâmet eyleyip tasfiye-i bâtın eylemek üzere
Bakü‟de seccâde-nişîn-i irşâd olan ser-halka-i Halvetiyân sâhib-i Vird-i
Settâr Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî hazretlerinin meclis-i feyz-i ünsîlerine dehâlet
ve usûl-i Halvetiyân dâiresinde ikmâl-i halvet ve istikmâl-i etvârdan sonra
memûren bi‟l-irşâd Tebriz, Gence, Berdaa, Karabağ‟da icrâ-yı seyâhatle neşri envâr-ı tarîkat eyledi. 892 tarihinde Tebriz‟de dâr-ı ahirete rıhlet etti. Beldei mezkûrede Selçuk Hâtun tarafından kendileriçün binâ olunan dergâhta
medfûndur.
Aydınlı olduklarından eş‟âr-ı ârifânelerinde “Rûşenî” tahallus buyururlardı.
Hulefâsının ekber ve erşedi şuabât-ı Halvetiyyeden Gülşenî şubesinin
müessisi olan ve zuhûru üçyüz sene akdem taraf-ı Mevlânâ‟dan remzen ihbâr
buyurulan nâzım-ı Kitâb-ı Ma‟nevî, Mısır‟da medfûn Pîr İbrahîm-i
Gülşenî‟dir. Dîvân-ı ilâhiyyâtının bir nüshası Muğla kütüphânesinde
mevcuttur.
Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1333, c. I, s. 69.

Metin 7: Sözlük
Farsça kelime ve tamlamalar:
Hevâ-pîşe
Hem-bezm
Giriftâr
Rû-gerdân
Seccâde-nişîn
Ser-halka-i Halvetiyân

Nefsin isteğine uyan
Arkadaş
Düşkün, tutulmuş
Yüz çeviren
Şeyhlik seccadesine oturmuş
Halvetî silsilesinin başı

Arapça kelime ve tamlamalar:
Sâhib-i makâmât-ı kudsî-sıfat
Ulûm-ı resmiye
Alâka-i sûriyye
Mâye-i aslî
Ezvâk-ı âdiyye
Müşârün ileyh
Avâlim-i süfliyye
Izhâr-ı nedâmet
Tasfiye-i bâtın
İkmâl-i halvet
İstikmâl-i etvâr
Şuabât

Mukades makamlara sahip
Resmî ilimler
Şeklen bağlı
Asıl maya
Âdi zevkler
Kendisine işaret olunan, adı geçen
Uygunsuz, kötü durumlar
Pişmanlık duymak
İç temizliği
Halveti tamamlamak
Nefsin mertebelerini geçmek
Şubeler
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Metin 8
Tefsîr-i Şerîf
Tercümesi: “ Müslümanlar birbirinin kardeşinden başka bir şey değildir.
Onun için iki kardeşinizin arasını bulunuz, Allah’tan da korkunuz ki
rahmetine nâil olabilesiniz.”
Âyet-i celîle sûre-i Hucurât‟a mensuptur. Zemahşerî diyor ki: (Beyne
ıhvetiküm) yahut (beyne ıhvâniküm) sûretinde kırâatler olmakla beraber
kelime tesniye sîgasıyla da olsa kâfîdir. Zira aralarında dargınlık zuhûr eden
kimseler en aşağı iki kişi olur. Azlığı barıştırmak lâzım olunca çokluğun
arasını bulmak elbette daha ziyade lâzımdır. Çünkü iki adamın bozuşması
yüzünden husûle gelecek fenâlık hiçbir zaman cemâatin yek-diğerine
darılmasından meydan alacak fesâda benzemez. (Ahaveyn)‟den murâd Evs ile
Hazrec kabîleleridir diyenler de vardır.”
Evet, hakîkikî Müslümanlar birbirine kardeş nazarıyla bakarlar. Zaten aradaki
râbıta bu kuvvette olmazsa Müslümanlık kuru bir ünvandan ibâret demektir.
Azıcık dikkat olunursa görülür ki: Şerîat-i mutahharanın hemen bütün
ahkâmı uhuvvet, vahdet esasını tahkîm eylemektedir. Namazlar, haclar,
zekâtlar, şehâdetler, oruçlar, aynı kıbleye teveccühler hep Müslümanları
birbirine bağlayacak vâsıtalardır.
Rasûl-i Ekrem - salla’llâhu aleyhi ve sellem - efendimiz hazretleri:
“Müslümanların hâline aldırmayan Müslüman değildir.” buyuruyorlar. Şu
hadîs-i şerîfe göre hakîkî Müslümanların miktarını anlayabilmek için nüfûs-ı
hâzıradan ne dehşetli bir yekûn indirmek lâzım gelecek.
Bizler, “Hiçbir Müslümanın vücûduna bir diken batmaz ki onun acısını
kendimde duymuş olmayayım.” diyen bir peygamberin ümmeti iken cihan-ı
İslâmı kırıp geçiren felâketlerden haberimiz bile olmuyor. Evet, zelzeleden
müsâb olan İtalyanların imdâdına koştuğumuz sırada, binlerce Hintli
Müslüman tufanlar içinde boğuluyordu. Zavallıların elini tutmak şöyle
dursun, bâd-ı hevâ bir teessür gösterebilmek için feryâtlarını bile işitemedik.
Biz Müslümanlar başka milletlere benzemeyiz. Din râbıtasını ihmâl edecek
olursak bu hareketimizin cezâsını ukbâya kalmaz daha dünyada iken çekeriz.
Nitekim çekiyoruz. Dîn-i mübîn, kavmiyet, cinsiyet gibi insanları birbirinden
uzaklaştıran esbâbı aradan kaldırarak dünyanın muhtelif noktalarındaki
cemâatleri birleştirmiş iken biz kalkıyoruz da aynı toprakta yaşayan cemâat-i
İslamiyyeyi kavmiyet hissiyle parçalamak istiyoruz.
Ey cemâat-i müslimîn! Bilmiş olunuz ki Müslümanlıkta kavmiyet yoktur.
Rasûl-i Ekrem - salla’llâhu aleyhi ve sellem - efendimiz hazretleri:
“Kavmiyyet gayreti güdenler bizden değildir.” buyurmuştur. Şayet kiminiz
Arablığına, kiminiz Arnavutluğuna kiminiz Türklüğüne, kiminiz Kürtlüğüne
sarılacak, sizi râbıtaların en metîni ile birleştirmiş olan din kardeşliğini bir
tarafa bırakacak olursanız, neûzü bi‟llâh, hepimiz için hüsrân-ı mübîn
muhakkaktır.
Mehmet Akif, Sebîlü’r-Reşâd, 5 Receb 1330, 7 Mayıs 1328, s. 293-294.
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Metin 8 : Sözlük
Farsça kelime ve tamlamalar:
Bâd-ı hevâ
yek-diğer

Bedava
Bir diğeri

Arapça kelime ve tamlamalar:
Şerîat-i mutahhara
Nüfûs-ı hâzıra
Cihan-ı İslâm
Ukbâ
Hüsrân-ı mübîn

Tertemiz şeriat
Mevcut nüfus
İslam dünyası
Ahiret
Apaçık zarar

227

