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rıldak, tura, fiyal, lu'betü'd-dab (bir tür 
çizgi oyunu), ok atma gibi oyunlar oynar
lardı. Kız çocuklarının ise bebek türü oyun
caklara sahip olduğu belirtilmektedir. Re
sul-i Ekrem çocukluk yıllarında arkadaş
larıyla bazı oyunlara katılmıştır. Bunlar 
dan "azm-i vedah" denilen oyunda beyaz 
bir kemik uzağa fırlatıldıktan sonra iki gru
ba ayrılan çocuklar onu aramaya çıkarlar, 
önce bulan grup oyunu kazanır. kaybeden
ler ise onları kemiğin bulunduğu yerden 
atıldığı yere kadar sırtlarında taşırlardı. 

Zaman zaman büyüklerin de çocuklar
la oyun oynamaları çocukların ruhsal ya
pısı üzerinde olumlu etkiler yapar. Bu ba
kımdan Hz. Peygamber'in çocuklara ve 
kendi torunlarına karşı davranışları güzel 
bir örnektir. Resülullah torunlarıyla ilgile
nir, bazan onları sırtına alır ve evin içinde 
gezdirirdi. Bir defasında onları bu şekilde 
gören Cabir'in, "Deveniz ne güzel" dediği, 

ResQI-i Ekrem'in de, "Onlar da ne güzel 
biniciler" şeklinde karşılık verdiği rivayet 
edilir (İbnAsakir, XIII, 216, 217) . Hz. Pey
gamber oyun oynayan çocuklara selam 
verir (Müslim, "Birr'', 96-97), onlarla şa
kalaşırdı . Hatta Enes'in rivayetine göre o, 
çocuklarla en fazla şakalaşan kimseydi 
(Taberanl, II, 38) . 

Arap toplumunda şans oyunları da yay
gın dı . Zarla oynanan nerd (tavla) ve sat
ranç gibi oyunlar biliniyordu. Ulema ge
nellikle birinciyi tasvip etmezken zekayı 
geliştirici özellikleri sebebiyle ikinciyi mü
samaha ile karşılamıştır. Ancak Resül-i Ek
rem, büyüklerin kuşlarla oynamak gibi ken
di yaşlarıyla uyuşmayan çocuk oyunları oy-
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namasını, vakitlerini boş yere harcaması
nı hoş görmemiştir {İbn Ma ce, "Edeb", 44; 

EbG DavGd, "Edeb", 65) Ulema da mürüv
vet ve vakarlarını kaybetmelerine, farz 
ibadetlerini aksatmalarma yol açabilecek 
bazı oyunlara dalan yetişkinlerin şahitlik
lerinin kabulünü tartışma konusu yapmış
tır (mesela bk. Şafii, VI, 298). Geçmişten 

gelen birçok oyun türü yanında karagöz, 
çevgan gibi yeni bazı oyunlar İslam top
lum kültürüne dahil olmuştur. Bilhassa 
şehzadelerin sünnet düğünlerinde sur ve
ya donanma denilen şenliklerde çok deği
şik gösteriler yapılmış. seyirlik oyunlar yer 
almıştır (ayrıca bk. EGLENCE; MÜSİKİ; MÜ

SABAKA) . 
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~ N EBi BozKURT 

OZAK, Muzaffer 
(1916-1985) 

Vaiz, sahaf, 
Halveti -Cerrahi şey hi. 
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istanbul'da Karagümrük Nüreddin Cer
rahi Tekkesi yakınındaki bir evde dünya
ya geldi. Doğduğu yıl kazanılan bir zafer 
dolayısıyla Muzaffer adı verildi. Babası Ka
yı Türkleri'nin Kızılkeçeli aşiretinin Cebeci 
ve Başağaoğulları kollarından gelen Kon
yalı Hacı Mehmed Efendi, annesi azaklar 
sülalesinden Yanbolu Halveti Tekkesi şey
hi Seyyid Hüseyin Efendi'nin torunu Ayşe 
Hanım'dır. Plevne Medresesi'nde hoca iken 
1878 Balkan bozgunu sonrası ailesiyle bir-

' likte istanbul'a göç edip sonraki yıllarda 
huzur dersleri hocalığına yükselen baba
sını küçük yaşta kaybetti. Gazi Osman Pa-

şa'nın sancaktarbaşısı olan iki amcasın
dan biri Plevne'de şehid olmuş. diğerine 
sancağı Ruslar'a kaptırmadığı için paşa 
unvanı verilmişti. İki dayısı, on bir ağabe
yi I. Dünya Savaşı'nda, en küçük ağabeyi 
Murad Reis de Milli Mücadele sırasında 
şehid olunca Muzaffer Ozak dayılarının ye
timi iki küçük kız, kendi kız kardeşi ve an
nesinden oluşan fakir ve kimsesiz bir ai
lenin beş altı yaşlarındaki tek erkek ferdi 
olarak kaldı. 

İlk tahsilini babasının medrese arkadaşı 
Uşşaki şeyhi Abdurrahman Sami SaruM
ni'nin himayesinde yapan Muzaffer Ozak 
henüz on sekiz yaşındayken şeyhini ve ho
casını kaybetti. Yeni bir mürşid aramaya 
başladığı dönemde Fatih Camii başimaını 
Mehmed Rasim Ef endi'den Kur'an-ı Ke
rım ve tecvid, Gümülcineli Açıkbaş Mus
tafa Efendi'den Arapça dersleri aldı. Nev
şehirli Hacı Hayrullah, Atıf Hoca, dersiam 
Arnavut Hüsrev, Osman Şakir ve Sarıyer 
müftüsü Hüseyin Hüsnü efendilerin tef
sir, hadis ve fıkıh derslerine, Abdülhakim 
Arvasi ve Şefik Efendi gibi şeyhlerin soh
betlerine devam etti. Reisülhattatin Ka
mil (Akdik) , Nureddin ve tuğrakeş İsmail 
Hakkı (Altunbezer) beylerin Güzel Sanatlar 
Akademisi'ndeki hat ve tezyinat dersleri
ne dinleyici olarak katıldı. Ali Yazıcı , Soğa

nağa ve Karagümrük Kefeli camilerinde 
müezzinlik yaptı. Kefeli Camii imaını Şa

kir Efendi'den kitapçılık sanatını öğrendi. 
Daha sonra Beyazıt Camii'ne müezzin ola
rak tayin edildi. Bu sırada Sahaflar Çarşı
sı'nda bir dükkan açıp müezzinliğin yanın

da sahaflık yapmaya başladı. Müezzinliği 

sırasında sesini ve okuyuş tarzını beğenen 
Zekai Dede'nin oğlu Hafız Ahmed'in (Ir
soy) öğrencisi Hafız İsmail Hakkı'dan dini 
mOsiki meşketti. Bu yıllarda hocasının ya
kın akrabası olan bir öğretmen hanımla 
evlendi. Resmen görevli olduğu Vezneci
ler Camii yıkılınca Kapalı Çarşı Camii'nde 
görevlendirildi. Daha sonra çarşı civarında
ki "Camili Han" diye bilinen mescidin ona
rımına vesile olup burada vefatma kadar 
vaaz verdi, hutbe okudu, cuma namazı 
kıldırdı. Yirmi yılı aşkın bir süre Süleyma
niye Camii'nde ramazan aylarında fahri 
imamlık yaptı. 

VezneeBer Camii'nde imamlık yaptığı sı

rada "ikinci mürşidim" dediği Halveti-Şa
bani şeyhi Maraşlı Ahmed Tahir Efendi'ye 
intisap etti. Ondan Muhyiddin İbnü'I-Ara
bi'nin el-FütUJ:ıô.tü '1-Mekkiyye ve Fuşu
şü 'l-J:ıikem'ini okudu. Yedi yıl boyunca her 
gün dükkanına gelip karşılaştığı müşkül
leri cevaplandır an Ahmed Tahir Efendi'
den tasavvufun bütün inceliklerini öğren-



di. Maraşii'nın vefatından (ı 954) sonra Ka
dirihane'ye ve Kasımpaşa Ayni Ali Baba 
Rifal Tekkesi'ne devam ettiği dönemde 
kendisine Kadiriyye tarikatından hilafet 
verilmek istendi. Fakat kendisi, istiMre
sinde gördüğü ve çocukken Arapça hoca
sı Açıkbaş Mustafa Efendi'nin Fatih Ca
mii'nde elini öptürüp başarısı için kendi
sinden dua niyaz ettiği Halveti-Cerrahi şey
hi Fahreddin Efendi'ye (Erenden) intisap 
etti. 1965 yılında halife tayin edilen Ozak 
şeyhinin vefatı ( 1966) üzerine NCıreddin 
Cerrahi Tekkesi'nin on dokuzuncu türbe
darı ve postnişini sıfatıyla irşad görevine 
başladı. Muzaffer Ozak vaiz olarak görev 
yaptığı, aralarında Sultan Ahmed, Beya
zıt, Fatih, Eyüp, Süleymaniye gibi selatin 
camilerinin de bulunduğu toplam kırk iki 
camide, kahvehanelerde, Karagümrük'te
ki NCıreddin Cerrahi Tekkesi 'nde ve özel
likle kendine has bir ilim ve irfan merke
zi, bir sohbet meclisi niteliği taşıyan sa
haf dükkanında her seviyeden insana İsla
miyet'i öğretmeye, sevdirmeye ve dini ya
şamalarını sağlamaya çalıştı. 

Hoşsohbet ve fevkalade nüktedan, an
laşılması zor dini meseleleri kolayca özet
leyip izah etme, konuları ibret alınacak 
hikayelerle veciz bir şekilde aniatma ve 
öğretme yeteneğine sahip bir halk vaizi 
olan Muzaffer Ozak'ın vaaz ve hutbeleri, 
konuları ele alış ve sunuş tarzı yabancıla
rın dikkat ve ilgisini çekti. Kudüs, Bağdat, 

Şam ve Kahire gibi şehirlerde yaptığı ta
sawuf sohbetlerini Amerika Birleşik Dev
letleri, Almanya, İngiltere, Hollanda, Bel
çika ve Fransa'da da yapması ve tarikat 
ayinlerinden örnekler sergilernesi için kül
tür-sanat festivalleri düzenleyen resmi ve 
özel kuruluşlardan davetler aldı. 1970'1i yıl
ların sonlarından itibaren müridleriyle bir
likte bu davetiere katıldı. Bu ülkelerde yap
tığı tasawuf sohbetlerinin dinleyiciler üze
rinde bıraktığı tesir kendi yurttaşları üze
rindeki t esir kadar müsbet oldu. Bunda 
heybetli ve etkileyici bir görünüşe sahip 
olmasının yanında İslamiyet ' e ilgi duyan 

herkese aşk ile hizmeti görev bilen bir 
aşık olmasının büyük payı vardır. Nitekim 
kendisi, Yunus Emre tarzında yazdığı şi
irlerinde kullandığı "Aşki" mahlası ile bu
nu ifade etmek istemiştir. 

Muzaffer Ozak, Avrupa ve Amerika se
yahatleri sırasında Allah katındaki tek di
nin İslam olduğu ayetini özellikle vurgu
lamış , bu ifadeye açıklık getirmek üzere 
bütün peygamberlerin tek ilaha inanma 
sistemi olan İslam'ı tebliğ ettiklerini, an
cak hıristiyan ve yahudilerin bu birliği kav
rayamayıp tarih boyunca peygamberlerin 
hatta azizierin adiarına göre dinler üret
tiklerini, gereksiz yere bunu bir rekabet ve 
çekişme konusu yaparak durmadan sa
vaştıklarını, halbuki Kur'an-ı Kerim'de pey
gamberler arasında ayırım yapılmama
sı gerektiğinin ifade edildiğini belirtmiş , 

böyle ayırım yapan bir müslümanın din
den çıkmış sayılacağına dikkat çekmiştir. 
Hümanizm adı altında her dinden bir şey
ler alıp birleştirerek bir dünya nizarnı ve
ya dini kurmaya çalışmanın yersiz olduğu
nu, ayrıca insan yapımı uydurma bir din 
olması dolayısıyla bunun dünya ve ahiret 
için tehlikeli bir iş olacağını her fırsatta 
tekrarlamıştır. Katı veya eskimiş saydık
ları bazı hükümleri eleştirerek İslam'ı kü
çük düşürmek isteyen hıristiyan ve yahudi 
cemaati mensupianna kendi dinlerinden 
örneklerle cevap vermiş, diğer semavl din
Iere yabancı olmadığını ve konuya tek ta
raflı bakmadığını ortaya koymuştur. Mu
zaffer Ozak, NCıreddin Cerrahi Tekkesi'n
de on dokuz yıl irşad faaliyetinde bulun
duktan sonra 13 Şubat 1985 tarihinde 
vefat etti ve tekkenin türbe kısmına def
nedildi. 

Eserleri. 1. İrşad (1-111, istanbul ı 964, 

ı 967, ı 968) Otuz üç "ders"ten oluşan eser 
hutbe ve vaaz üslCıbu ile kaleme alınmış 
olup konular ayet ve hadisler ışığında ib
retli hikayelerle anlatılmaktadır. İngilizce' 

ye özetlenerek tercüme edilmiştir (lrshad 

Visdam of a Sufi Master, tre. Muhtar Hol
land, New York 1988). 2. Envdrü'l-kulUb 

Muzaffer 
O zak 

OZAK, Muzaffer 

(I -lll, istanbul 1975 , 1977, 1979). İrşad'ın 
devamı niteliğindeki eser yirmi sekiz ders 
içermektedir. 3. Zinetü 'l-kuW.b (İstanbul 

ı 973). Eserde ilmihal bilgilerinden sonra 
tasawufun mahiyeti, seyrü sülCık, nefsin 
sıfatları ve mertebeleri anlatılmış, meş
hur sCıfiler hakkında bilgi verilmiştir. Altı 
adet evrad örneğini de içeren eserin so
nunda müellifin dinl-tasawufi şiirleri yer 
almaktadır. 4. Aşk Yolu Vuslat Tariki 
(İ sta nbul. t s. ) Eserde devran ve zikrin 
mahiyeti, çeşitleri ve önemi anlatılmış, bu 
konuda yapılan itirazlara cevap verilmiştir 
(İngili zce tre. The Unveiling of Love. Su

fism and Remembrance ofGod, tre. Muh
tar Holland, New York ı 98 ı) . S. Gülzdr-ı 
A rifdn, Aşk Bahçesi ( İstanbul 1969, 1977). 

Kaside, ilahi ve na'tlardan oluşmaktadır. 
6. Submission, Sayings of the Prophet 
Muhammed (N ew York 1977) Doksan 
dokuz hadisin şerhini içerir. Hadislerin hat
tı ve İ ngilizce şerhleri Tevfik Rüştü Topu
zoğlu'na ait olup neşri Shems Friendlan
der tarafından yapılmıştır. 7. Ninety-ni
ne N ames of Allah (New York ı 978). Bu 
eser de doksan dokuz esmanın anlamı ve 
bunlarla dua etmenin önemi hakkında Mu
zaffer Ozak'ın yaptığı şerhlerin aynı kişi

lerce yapılan İngilizce tercümesidir. Robert 
Frager, Muzaffer Ozak'ın Amerika'da çe
şitli tarihlerde yaptığı sohbetleri İngilizce' 
ye çevirip Love is the Vine adıyla yayım
lamış (New York 1988). eser Aşktır Asıl 
Şarap adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş
tir (tre. ömer Çol akoğlu , istanbul 2004) . 
Ozak ayrıca KudCırl'n i n el-Mul]taşar'ını 

Türkçe'ye çevirmiş (Kudurf-i Şerif Tercü

mesi: Sualli-Cevaplı, istanbul ı 958), La
mil Çelebi'nin Tercüme-i Şevdhidü'n-nü
büvve'sinin Latin harfli baskısını yapmış 
( 1958), M. Raif Ogan'ın yayımladığı İslam 
Dünyası adlı mecmuada yazıları çıkmış

tır. 
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