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SÖZCÜKLER KONUŞUYOR / TEVHİD 
Kur’an’ın açıkladığı en büyük hakikati tem-
sil ederim. Çünkü Allah’ın olduğunu bilmek 
ve onun hiçbir eşi, ortağı ve dengi olmadı-
ğını ikrar etmenin adıyım. Dünyaya gönde-
rilen insanın, inançta ve davranışta varması 
gereken bir güzergâhım. Yüce yaratıcının 
sıfatlarını zedeleyecek onun kudretine gölge 
düşürecek her türlü söz, fiil ve davranışlar-
dan uzak dururum. 

Kur’an’ da ‘Tevhid’ diye geçmem, diğer 
adım olan ‘Ahad’ ile geçerim. ‘Ahad’ de 
yaratıcının eşsiz ve benzersiz olduğuna ken-
dini teslim etmenin bir başka ifadesi olarak 
temsil eder beni. İnanan ve itaat edenler 
için kâinatın başlangıcından beri süregel-
mekteyim.

BİZ DE ANLATALIM / TEVHİD
Tevhid, Allah’ın varlığında, sıfatlarında, 
kudretinde ve tapılacak yegâne ilah oluşun-
da tek olmasına ve eşi benzeri olmamasına 
zihnen ve kalben teslim olmanın adıdır. Ya 
da evrenin değişmez bir yasasıdır. Bu kusur-
suz düzenin tek elden tasarlanması, yaratıl-
ması, işletilmesi ve tek elden yönetilmesidir. 

Şimdi parmak uçlarınıza bakınız ve bunların 
izinin her bir parmakta ve her bir insanda 
farklı olduğunu düşününüz. Ya da insanların 

yüzlerine bakınız! İnsanoğlunun yaratılışın-
da bile tekliği ve biricikliği önemseyen yara-
tıcının kendi varlığındaki tekliğini, kudretini 
ve biricikliğini görebiliyor muyuz? 

İnsanın tevhide yapacağı her türlü müda-
hale onu Allah’ın dinine mensup olmaktan 
çıkarır ve şirk dinine sokar. Şirk dinini tercih 
edenler aslında benliklerinin oyuncağı ol-
muştur. Oysa Allah’ın insanlar için tekâmü-
le erdirdiği İslam, tevhid dinidir. 

Peki, şimdi O’ndan başkasına tapmak, 
başkasına sığınmak, derde devayı, çareyi, 
şifayı, çözümü, huzuru ondan başkasında 
aramak düşünülebilir mi? Gönül insanımız 
Yunus Emre’den dinleyelim:

Tevhid imiş cümle âlem, 
Tevhidi bilendir Âdem.
Bu tevhidi inkâr eden, 
Öz canına düşman imiş.

Mevlana da her yeni güne başlarken şöyle 
dermiş: “Korkular karşısında: ‘Lâ İlâhe illal-
lah‘ (Allah’tan başka ilah yoktur), 

Üzüntüler karşısında: ‘Mâşâallah‘
(Allah’ın dediği olur),

Nimetler ve sevinçler karşısında: ‘Elhamdü-
lillah’ (Allah’a hamdolsun),

Şaşkınlık veren olaylar karşısında: ‘Sübhâ-
nallah’ (Allah’ım seni över ve yüceltirim),

Günahlar karşısında: ‘Estağfirullah’ (Al-
lah’tan bağışlanma dilerim),

Sıkıntılar karşısında: ‘Hasbünallah’ (Allah 
bana yeter), Bela ve musibetler karşısında: 
‘İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn’ (Biz Al-
lah’a âidiz ve O’na döneceğiz),

Kaza ve kaderin tecelli ettiği her an:
‘Tevekkeltü alâllah‘ (Allah’a tevekkül
ettim), 

Bütün isyanlar ve itaatler karşısında: ‘Lâ 
havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ (İsyandan 
kaçınmak ve itaat etmek için gerekli güç ve 
kuvvet ancak Allah’tandır) sözünü söyleme-
ye hazırım.”

Mevlana’nın bu hali aslında bize, tevhid 
ilkesinin hayatımıza nasıl yansıması gerek-
tiğini göstermektedir. Bunları anlamlarıyla 
ezberleyip hayatımıza aktif olarak katmaya 
ne dersiniz? 

ŞİRK: SÖZCÜKLER KONUŞUYOR / ŞİRK 
Arap lügatinde eş olmak, paylaşmak, ortak 
olmak anlamlarına gelsem de, çoğu zaman 
Allah’ın var olduğunu kabul etmekle birlik-
te, onun ilahi özelliklerini başka eşyalara, 
varlıklara insanlara vermeyi ve ilahmış gibi 
muamele etmeyi temsil ederim. İlk insanın 
varlığından beri nefsin kalbe attığı kıvılcı-
mın alevlenmesiyim. Kimi zaman maddiyat-
ta kimi zaman eşyada kimi zaman da dünya 
zevklerinde zuhur ederim. Allah’ın insanoğ-
luna en çok gazap ettiği günahların başında 
geliyorum. 

BİZ DE ANLATALIM / ŞİRK 
Şirk, Yaratıcının varlığında, sıfatlarında, 
kudretinde ve tapılacak yegâne varlık olu-
şunda tek olmadığını ve onun ortaklara sa-
hip olduğunu düşünmek, kalben ve zihnen 
buna teslim olmak ve bunu davranışlarda 
göstermektir. Halk arasında “put edinmek” 
olarak da bilinen şirk, yalnızca heykellere 

tapınmak gibi dar bir anlama sahip değil-
dir. Put edinmenin temelinde, insanın bir 
eşyayı, bir makamı ve ya herhangi bir şeyi 
Allah’a tercih etmesi de yatar. 

Hz. Âdem’den beri tüm dinlerin ortak kay-
gısıdır şirk. En son ve mükemmel din olan 
İslam’ın da en büyük kaygısı şirk olmuş, 
Hz. Muhammed (s.a.v) de her fırsatta as-
habının şirkten kaçınmalarını istemiştir. 
Öyle ki, aslında her kaçınma bir başkaldırış 
olmuştur. “La ilahe illallah” derken aslında 
Allah’tan başka her şeyi reddedip “Hayır, 
Allah’tan başka ilah yoktur” demek de bir 
başkaldırıdır. Şirki reddedip onu ayakaltına 
almak, sadece bir “La!” (Hayır!) demekle 
başlar. 

Ne güzel özetlemiş Şemseddin Sivasî
(v. 1597):

Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak
Padişah konmaz saraya hane mamur
olmadan

Yani, gönülden Allah’tan başka bütün ya-
bancıları çıkar ki oraya tecelli etsin. Çünkü 
içerisi temizlenip onun gelişine hazır olma-
dan padişah saraya girmez. Evine bir insan 
bile misafir gelirken kendine ve çevrene 
çeki düzen verdiğine göre gönlüne, kalbine 
Allah’ın girmesi için kalbini, gönlünü bütün 
kötülüklerden arındırman gerekmez mi?

Gördüğün gibi, yaratılışın biricik amacı olan 
Tevhid, Allah’ın kullarından en büyük isteği 
olup, kulluğun, ibadetin, varoluşun mihenk 
taşıdır. Ne mutlu bilincinde
olana…

Nur Keleş

KAVRAM AÇIKLAMASI
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“Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz 
bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde 
onlara göstereceğiz…”
(Fussilet Suresi 41/53)

“Allah’ın varlığını ve birliğini görmek için 
göklere bakın, yeryüzüne bakın, kendinize 
bakın. Bunların kendiliğinden olup olmadı-
ğına bakın. Bütün bunların yaratılışındaki 
incelikleri düşünün. Çünkü bunlar Allah’ın 
varlığını ve birliğini gösteren delillerdir.” 

Kur’an-ı Kerim’de Allah, “Akıl etmez misi-
niz?”, “Tefekkür etmez misiniz?”, “Düşün-
mez misiniz?” buyurarak bizleri, kendi vü-
cudumuza ve evrene bakıp Allah’ın varlığı 
hakkında düşünmeye ve tefekkür etmeye 
sevk etmektedir. Bizler de başımızı kaldırıp 
ibret ve tefekkür nazarıyla kendimize ve 

evrene baktığımızda, şunu çok açık görebi-
liriz: Nasıl ki güzel bir resim ressamını, bir 
sanat eseri o sanat eserini yapan sanatkârını 
gösteriyor ise, insanoğlu kendi vücudundaki 
mükemmel faaliyete ve evrendeki muhte-
şem düzen ve icraata baktığında kendisini 
ve bu muhteşem evreni yaratıp gayet mü-
kemmel idare eden sonsuz güç, ilim ve 
hikmet sahibi bir yaratıcının varlığına akıl 
gözüyle ulaşabiliyor.

Dünyamıza ve evrene göz gezdirdiğimizde 
dünyamızın ve evrenin gizli bir el tarafın-
dan mükemmel bir şekilde idare ve terbiye 
edildiğini görürüz. Acaba hiç düşündük 
mü? Yeryüzünde yaşayan milyonlarca 
canlı içerisinde her bir canlı türünün yedi-
ği yiyeceği ayrı, giydiği elbisesi ayrı, silahı 
ayrı, doğumu ayrı, ölümü ayrı olduğu halde 

Ömer Özdemir

bunların hiçbirinin unutulmaması, karıştırıl-
maması ve her canlının rızkının tam vaktin-
de verilmesi nasıl açıklanabilir? Bütün bu 
muhteşem düzen ve idare bizlere her şeyi 
gören, bilen, her şeyi işiten sonsuz kudret 
sahibi bir yaratıcının varlığını gösteren sayı-
sız delillerden yalnızca birkaç örnek değil 
midir? “Işığa koşan bir kelebeğin o telaşlı 
halinden, geceyi, bir dalgayı yararcasına 
aşan yarasadaki o radarlı yürüyüşten, sonba-
harda bütün bir tabiatın ölüşünden, evrensel 
bir kefen gibi varlığı bürüyen kıştan, bahar-
da gülün birdenbire açışından, peygamber-
leri dinlemediği için zamanın kılıcıyla toza 
ve küle çevrilen medeniyetlerden, ölümden 
ve ölüm ötesinden, mezardan, doğumdan 
ve çocuktan, yeraltından, ayın üstündeki al-
tın tozlara kadar düşünmek, insana, yaratıcı 
tarafından bağışlanan en soylu bir özellik 
değil midir?”. 

Peygamber Efendimiz’in tefekkür hayatına 
dair bir hatırasıyla noktalayalım konumu-
zu...

Hazret-i Aişe annemiz anlatıyor: “Bir gece 
Resulallah, bana: “Ey Aişe! İzin verirsen, 
geceyi Rabbime ibadetle geçireyim” dedi. 

Ben de: “Vallahi Sen’inle beraber olmayı 
severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha 
çok severim” dedim.

Sonra kalktı, güzelce abdest aldı ve namaza 
durdu. Ağlıyordu. Öyle ki, elbisesi, sakal-
ları, hatta secde ettiği yer ıslandı. O, bu 
haldeyken Bilal namaza çağırmaya geldi. 
Resulallah’ın ağladığını görünce: “Ey Al-
lah’ın Resulü! Allah sizin geçmiş ve gele-
cek günahlarınızı bağışladığı halde niçin 
ağlıyorsunuz?” dedi. Bunun üzerine Resu-
lallah: “O halde, Allah’a şükreden bir kul 
olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle 
ayetler indirildi ki, onu okuyup da üzerin-
de tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun!” 
buyurdu ve şu ayetleri okudu: “Şüphesiz 
ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl 
sahipleri için (Allah’ın birliğini gösteren) 
nice deliller vardır. Onlar, ayakta dururken, 
otururken, yanları üzerine yatarken (her an) 
Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılı-
şı hakkında derin derin tefekkür ederler ve: 
Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. 
Sen’i över ve yüceltiriz. Bizi ateşin azabın-
dan koru! (derler)” (Al-i İmran 3/190-191)” 
(İbn-i Hibbân II, 386) 

BİR AYET - BİR HADİS
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Esma Nur Bülbül

Her tohum, içinde adeta bir dünyayı barın-
dırır. Öyleyse harika, keyifli küçük bir dün-
ya turuna çıkmaya hazır mısınız? Tohumlar 
temel yapı olarak bir tohum kılıfı, besin 
deposu ve bilgilerin saklandığı embriyodan 
oluşur.

Ancak temel yapıları aynı olmasına rağmen 
her tohumun besin deposunun miktarı, 
onu çevreleyen zarın cinsi, kalınlığı kendi-
sini saran meyvenin şekli, meyvesinin tadı 
birbirinden çok farklıdır. Tohum kılıflarının 
şekillerinden renklerine malzemelerindeki 
çeşitliliğe kadar her şey bitkilerin yaşadığı 
ortama ve türüne göre, aslında içine yük-
lenmiş bilgiye göre değişiklik gösterir. Bu 
açıdan incelendiğinde tüm tohumlar adeta 
bir tasarım harikası olarak karşımıza çıkar.

Küçük ya da büyük, pürüzlü ya da pürüz-
süz tohumların hepsi bir bitkinin yeniden 
hayata başlaması için gerekli bütün bilgileri 
taşırlar. Tohumlar, filizlenmesi için gerekli 
suyu ve büyümesi için gerekli güneş orta-
mını sağladıktan sonra meyve ya da ağaç 
olmaya hazır yaratılmışlardır. Gerekli suyu 
aldıklarında şişerler ve açılırlar, onu çevrele-
yen dokulardan besinlerini alır ve büyüme-
ye başlarlar. Bu besinler protein ve karbon-
hidrat ihtiva ederler. 

Tohum açıldıktan sonra sinir kökü aşağı 
doğru iner ve büyümesi için gerekli olan 
daha fazla su ve besini topraktan almak 
ister. Büyüdükçe, bu sefer yukarı doğru, 
bitkinin gövde kısmının oluşumu başlar 
ve havayla buluştuktan sonra tohumun ilk 
yaprakları oluşur. Yeterli güneş ışığı, su ve 
besini aldıkça genç bitkiden olgun bitkiye 
ya da ağaca dönüşmeye başlar. Olgun bitki 
olduktan sonra kendi tohumlarını oluşturur, 
olgunlaştırır ve dağıtır. Dağılan tohumlar 
yeniden hayata başlarlar. 

Küçücük bir tohum içerisine böylesine 
muazzam bir bilginin yerleştirilmiş olması 
ve tohumların diğer özellikleri, iman eden-
ler için Allah’ın benzersiz yaratma sanatına 
birer örnektir. Allah her şeyde olduğu gibi 
bunda da kuluna adeta dersler vermiştir. 

Bir tohumun hayat döngüsü ile bir insanın 
hayat döngüsü aslında ne kadar benzer 
değil mi? Her insan, içinde fıtrat diye ni-
telendirdiğimiz ayrı bir tohum barındırır. 
Somut bakıldığında her insanın tohumu da 
hücreleridir. 

Hücre demişken, daha keşfedilecek ne çok 
şey var değil mi? Her keşif ayrı bir keyif 
gerçekten. Öyleyse haydi, keşfe ve keyfe 
devam...

BİLİM ESMÂÜ’L - HÜSNÂ

Handan Yalvaç Arıcı

ALLAH (c.c)

Dergimizin bu köşesinde “Esmâü’l Hüsnâ” 
konusunu ele alacağız. Esmâü’l Hüsnâ’nın, 
Allah’ın en güzel isimleri anlamına geldiği-
ni hepimiz biliriz. Acaba “Esmâü’l Hüsnâ” 
kavramının nereden geldiğini, Allah’a ait 
birçok ismin olmasının neyi ifade ettiğini, 
Allah’ın güzel isimlerini bilmenin, bizim ha-
yatımıza ne gibi faydaları olacağını biliyor 
muyuz? 

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bu-
lunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” 
(Tâhâ 20/8) ayeti “Esmâü’l Hüsnâ” kavramı-
nın Kur’ânî bir ifade olduğunu göstermek-
tedir. En güzel isimler sadece ve sadece 
Allah’a aittir. Bizleri yaratan Rabbimiz 
kendisini tanımamız için Kur’an’da kendine 
ait isim ve sıfatlarını anlatmıştır.

Yaşadığımız dünyada hepimizin hem özel 
ismi hem de bizi tanıtan sıfatları vardır. Her-
kesi ismiyle bilir, merhametli, bilgili, sabırlı, 

hoşgörülü gibi sıfatları ile tanırız. Bir kişi-
nin sadece ismini bilmekle o kişiyi tanımış 
olmayız. O kişinin sıfatlarını ve eylemlerini 
öğrendikçe onunla arkadaş olup olmamaya 
karar veririz. Rabbimizi de tanımak için
O`nun isim ve sıfatlarını kısaca, Esmâü’l 
Hüsnâ’yı öğrenmemiz gerekir. Hatta bazı 
İslam alimleri mümin kişinin öğrenmesi 
gereken ilk vacip bilginin Esmâü’l Hüsnâ 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Allah Kur’an’da kendisine “Esmâü’l Hüs-
nâ” ile dua edilmesini istemiştir.  “En güzel 
isimler (Esmâü’l-Hüsnâ) Allah’ındır. O hal-
de O’na o güzel isimlerle dua edin.”
(A’râf, 7/180)

Esmâü’l Hüsnâ ile dua edebilmek için Al-
lah’ın güzel isimlerini ve o isimlerin anlam-
larını bilmek gerekir. Peygamberimiz (s.a.v) 
Esmâü’l Hüsnâ’yı bilenleri cennetle müjde-
lemiştir. “Allah’ın doksan dokuz -yüzden 
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ESMÂÜ’L - HÜSNÂ

bir eksik- ismi vardır. Bunları tek tek sayan 
kimse Cennet’e girer.” (Buhârî, Tevhîd, 12) 

“Esmâü’l Hüsnâ” derslerinin bizlere hem 
dünyada hem ahirette güzellikler getireceği-
ni bilmeli ve Rabbimizin isimleri üzerinde 
tefekkür etmeliyiz. Şimdi sırasıyla ‘Esmâü’l 
Hüsnâ’yı anlatmaya ve anlamaya çalışalım:

1. ALLAH: Esmâü’l Hüsnâ’nın temelini 
oluşturan ilk isim ‘Allah’ ismidir. Kur’an’da 
en çok tekrarlanan ve 2697 defa geçen 
“ALLAH” ismi, Rabbimizin bütün sıfatlarını 
kapsayan öz ve özel bir addır. 

“Allah” ismi kendinden başka ilah bulun-
mayan ve tek olanı ifade eder. Bu isim, 
Rabbimizin bizlere kendini tanıttığı adıdır. 
Bir başka ifadeyle hiç kimse istediği gibi 
herhangi bir isimle Rabbimize seslenemez. 

Düşünsenize, siz yeni tanıdığınız birine is-
minizi söylüyorsunuz, o kişi “Ben sana ken-
di belirlediğim bir isimle hitap etmek istiyo-
rum” diyor. Bu durumdan hepimiz rahatsız 
oluruz. O zaman bizi yaratan ve kendi adını 
bize öğreten Rabbimizi de O`nun istediği 
şekilde anmalıyız.

Allah ismi o kadar öz ve özeldir ki; Allah’a 
ait bütün sıfatları kendisinde toplar. Biz “Al-
lah” dediğimiz zaman Esmâü’l Hüsnâ’nın 
hepsini kastetmiş oluruz. Nasıl mı? “Allah” 
ismini söylediğimizde ya da Allah’a dua et-
tiğimizde  “Semi’” olup her şeyi duyan hatta 
kalplerimizden geçenleri bile duyan, “Alîm” 
olup her şeyi bilen, “Kadîr” olup her şeyi 
yapmaya gücü yeten gibi bütün sıfatlarına 
güvenerek Rabbimizi anarız, dua ederiz. 
Çünkü bu sıfatların sadece O`na ait sıfatlar 
olduğunu biliriz. Âlimler Allah kelimesinin 
kökeninin ilah, sevgi gibi köklerden geldiği-
ni söylemişlerdir. 

“Allah” isminin Arapça harflerden oluşan 
kelimesi de özeldir. Yüce Yaratıcı’nın ism-i 
a’zamı yani en ulu ismi olan “Allah” lafzı-
nın her harfi O’nu ifade eder. “Allah” lafzı-
nın ilk harfi olan elif’i bu kelimeden çıkar-
sanız “lillah” yani “Allah için”, birinci lâm’ı 
çıkarsanız “leh” yani “O’nun için”, ikinci 
lâm’ı da çıkarsanız; “hu” yani “O” anlamı-
na gelir. ‘Hu’ sesi insanın ciğerinde biter. 
Her nefes ‘hu’ya yani ‘Allah’a dayanır. Fark 
edilse de, edilmese de her nefeste anılan, 
zikredilen Allah’tır.

- Olasılıklara inanır mısın?

- İnanmak derken? Din mi ki, hayırdır karde-
şim? :)

- Mesela hani bir zar atıyorsun da 1/6 olası-
lıkla geliyor ya her bir yüzü. Ona diyorum, 
inanıyor musun?

- Görmeden inanmam. :D

-Ben de öyle düşünmüştüm zaten. 

-Ben onu şaka demiştim ama yani gerçek 
demedim. Nasıl ya?

-Ya bak aklım almıyor, bence olmak ya da 
olmamak var, olasılık yok arkadaş! Ben yeni 
bir şey keşfettim galiba, bak anlatayım: Bir 
zarda 1 nokta ya gelir ya gelmez. Dolayısıy-
la ihtimali 1/2 dir. Ben gittim zar yaptım kâ-
ğıttan, noktalar çizdim her yüzüne, deneyler 
yaptım. Atıyorum atıyorum her atışta bir yüz 
gelmiyor. Yok öyle bir şey. Olmuyor, yani 
olası yok bunların, dolayısıyla olasılık da 
yok bence. Matematik yalan söylüyor. 

- Durum ciddi desene, getir bakalım şu zarı.

(Zarı her atışta farklı bir yüz gelir.) 

- Sübhanallah… E nasıl oldu şimdi bu? Ol-
mamalıydı, yani altı atışın altısında da farklı 
sayı gelme olasılığı? Bir dakika yaa!

- Bak kardeşim sen o olayı yanlış anlamış-
sın, olasılık dediğin şey sana adı üstünde 
ihtimali söyler. Olaylar tek bir olasılıkla iş-
lemez gerçek hayatta. Zar tuttum ayarladım, 
koşulları düzenledim ve oldu. 

- Ol dedin oldu yani, helal olsun kardeşim, 
tebrik ederim.

- Açıkçası ol dedi oldu… Yani bir sürü koşul 
varken ortak bir noktada bunları buluşturup 
bir zar tutmak hadi neyse de, şu evrendeki 
sonsuz olasılıklar diziliminde bu düzenin 
başka açıklaması olabilir mi? Ben yıllardır 
senin şu iki güzel gözünü çözemedim nasıl 
bakar, nasıl eder? Kâinattaki bu düzen, bu 
şölen bir ol diyenin oldurmasından başka 
açıklamayı kabul edebilir mi? Senin gibi 
olasılık hesabını gerçekle karıştıran bir akıl 
haydi söylesin bize, bu olasılıkları olduran 
kim ola?

Yaratılış ve Tesadüf
Ayşenur Şenol

FIKRA - NÜKTE 
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PEYGAMBERİMİZDEN
               HATIRALAR

Zorlu yıllardı. Hani olur ya her şeyin üstü-
ne doğru geldiğini hissedersin, işte tam da 
öyle… Allah Resulü’nün göğsü daralıyor 
sıkıntı ile adeta nefes almakta zorlanıyor-
du. Çok sevdiği amcası Ebu Talip karşısına 
geçmiş, çaresizce O’na yalvarıyordu. “Ey 
Kardeşimin Oğlu! Kavminin ileri gelenleri 
bana başvurarak hoşlanmadıkları sözler 
söylemekten vazgeçmeni istediler. Sen be-
nim kıymetlimsin, vazgeç yoksa sana zarar 
vermelerinden korkuyorum. Vazgeçmen 
karşılığında sana sayısız dünyalıklar teklif 
ediyorlar.” 

Allah’ın Peygamberi, Ebu Talip’in gözleri-
nin içine baktı. Ne çok endişeli görünüyor-
du. Onu daha önce hiç böyle görmemişti. 
Babasını, annesini, dedesini kaybettikten 
sonra yanında hep o vardı. Hep o silmişti 
gözyaşlarını, yaralarını sarıp sarmalamıştı. 

Yetimliğini, öksüzlüğünü hissettirmemek 
için elinden geleni yapmıştı. Şimdi ise karşı-
sında çaresizce çırpınıyordu.

Son zamanlarda hayatlarında çok şeyler 
değişmişti. Hepsi bir film şeridi gibi geçti 
o anda gözlerinin önünden Sevgili Pey-
gamberimizin. İlk vahyin gelişi ile birlikte; 
ailesinde ve kalbinde yaşanan huzur ve 
mutluluk, tebliğ vazifesinin başlaması, gizli 
davet döneminde yaşanan sıkıntılar… Daha 
geçenlerde, Allah, Cebrail aracılığı ile O’na 
açıkça insanları İslam’a davet etmesini em-
retmiş; O da Safa tepesine çıkarak korkusuz-
ca haykırmıştı: “Allah birdir. O’ndan başka-
sını ilahlar edinmeyin!” Sonrasında yaşanan 
kargaşa, kendi öz amcası Ebu Leheb’in 
O’nu halkın içerisinde yalanlayarak, taşla-
ması… Tüm bunlar ne kadar acı vericiydi, 
anlatılamaz. Hatırlayınca yine mahzunlaştı, 

Hatice GüloğluHatice Güloğlu

gözleri doldu. Peki sonrasında yaşananlara 
ne demeli? Müslüman olan bazı kişilere 
işkenceler yapılıyor, hatta insanlar acımasız-
ca katlediliyorlardı. Sevgili Peygamberimiz 
Mekkelilerin bu kadar ileri gidebildiklerine 
inanamıyordu doğrusu. Sümeyye ve Ya-
sir‘in şehit edilişleri geldi gözünün önüne. 
“Allah birdir” diye haykırışları çınladı kulak-
larında. Allah’a olan sevgi ve bağlılığın yani 
imanın parıltısı vardı onların gözlerinde; 
görmüştü, duymuştu, hissetmişti… 

Mekkelilerden bazılarının kendisini üstü 
kapalı tehdit ettiklerini hatırladı. Amcası 
Ebu Talip ne kadar belli etmese de onu da 
bunaltacak kadar sıkıştırıyorlardı, bunun da 
farkındaydı. 

Sevgili Peygamberimiz karşısında durmuş, 
meraklı gözlerle ne diyeceğini bekleyen 
amcasına seslendi; sesinde kararlılık, göz-
lerinde inanılmaz bir parıltıyla… Dimdik 
ve korkusuzdu. Ne yaptığını çok iyi bilen 
bir eda ile: “Amcacığım! Güneş’i sağ eli-
me, Ay’ı da sol elime verseler, ben yine 
bu dinden bu tebliğden vazgeçmem.“ Ebu 
Talip çok sevdiği yeğeninin gözlerinin içine 

baktı. Endişe, tasa, korku, elem, keder… 
O anda hepsi son bulmuştu. Bu asil duruş 
-Peygamberi duruş- çağları aşacaktı, çoğala-
caktı, bu duruşun parıltısı hiç sönmeyecekti. 
Görmüştü, hissetmişti…

İşte böyle Genç Dostum! İman bir kalbe 
girdimi parıltısı ortalığa ışık saçar. Şartlar 
ne olursa olsun, kişiler kim olursa olsun, 
sonuç ne olursa olsun, zaman ve mekân ne 
olursa olsun sen onu; can bulmuş, çoğal-
mış, çağları aşmış bulursun. İman, bazen 
Mekke’de bir kölenin gözlerinde parıldar 
bazen de çağlar sonra Filistin’de bir kadı-
nın gözlerinde. Bazen Afrika’da bir kölenin 
dualarında parıldar bazen de Bosna’da bir 
Aliya’nın sözlerinde. Bazen bir Yasir ve bir 
Sümeyye’nin şehit edilirken ettikleri dualar-
da parıldar bazen de aziz bir milletin vata-
nını korurken; adeta şahlanarak gösterdiği 
Peygamberi duruşta.

Sen ise O’nu hep aynı yerinde bulursun. 
Allah ve Resulünün sevgisiyle yoğrulmuş 
kalbinin tam ortasında. Hem de hep aynı 
parlaklıkta…
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el-Emîn ile Tâhire
YILDIZ SAHABİLER 

Ebru Keskin

Kureyş’in Esed oğulları kolundan Huveylid 
kızı Hatice... Müslümanlıktan önce “Tâhi-
re”, İslamiyet ile “Haticetü’l-Kübra”... Hz. 
Aişe’nin kıskandığı, Peygamber Efendimizin 
unutamadığı, en kıymetli, en hayırlı eş... 
İslamiyet öncesi Mekke, neredeyse herkesin 
bir unvanı var, insanlar üzerinde bıraktıkları 
intiba gereğince...

Efendimiz genç yaşında güvenilir, yani ‘el-
Emîn’; Hz. Hatice Mekke’deki saygın kim-
liğinin yanında tertemiz yaşadığı hayatıyla 
‘Tâhire’...

Ve elbette el-Emin ve Tahire, Leyla ve Mec-
nun’u da yok saydıracak kadar güzel bir çift 
olacak günü gelince... Çünkü bütün Mekke 
kızlarının kendisine beklediği evlenme tekli-
fi Hatice’ye gidecek...

O Hatice ki en ağır imtihan dönemlerinde 
el-Emin’in bazen tek, bazen de en büyük 
desteği olacak... Her kadın kaldıramaz 
bu yükü; akıllı olması lazım, zeki, irade-
li, olgun evet olgun olmalı... Muhammed 
40 yaşına yaklaştığında artık aylarca Hira 
mağarasında durup eve gelmemeye başla-
dığında “Benimle ilgilenmiyorsun artık, evi 
ihmal ediyorsun, ben çocuklarla tek başıma 
mı ilgileneceğim” gibi sitemleri etmeyecek 
kadar olgun.

Mekke halkı, eşine; “Tek bu yaşlı kadınla mı 
evli kalacaksın, üzerine daha genç bir eş al-
mayacak mısın?” diye sorup aklına girmeye 
çalıştıklarında kıskançlık krizine girmeyecek 
kadar olgun...

İnsanlar; Muhammed kendini dağlara vur-
du, evde sorun mu var, aklını mı yitirdi gibi 
konuşmalar yaparken, ona temiz kıyafet, 
yiyecek, içecek taşımak üzere, ilerlemiş ya-
şına rağmen Nur Dağı’na, Hira Mağarası’na 
tırmanacak kadar âşık...

Efendimiz bir gün koşarak ve korkuyla eve 
gelip “Ört beni!” dediğinde, mübarek başını 
sinesine yaslayıp “Korkma, sana kötü bir şey 
gelmiş olamaz…” diyecek ve hiçbir şey dü-
şünmeden O’na ve davasına herkesten önce 
inanacak kadar sadık…

Olgun, âşık, sadık… Hatice olmak lazımdı... 

Kuran’ı Kerim’de tariflerin en güzelini 
yapan Allah, eşleri birbirinin elbisesi olarak 
tarif ediyor ya hani: “Onlar sizin için birer 
elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz…” 
El-Emin’e, Tahire’den güzel elbise mi olur-
du?

“Beni ört ya Hatice, beni ört... Sen bana 
yakışan en güzel elbisemsin...” Örttü Efen-
dimizi Hatice, henüz onu koruyacak kadar 
çoğalmamıştık, yoktuk yanında, korktuğun-
da, vahiy kesildiğinde aklını oynattığını 

düşündüğü zamanlarda, insanlar ölümle 
tehdit ettiğinde, biz yoktuk; dağ gibi bir 
kadın vardı sadece yanında... Efendimizin 
en zor zamanlarının tek tesellisi olan eşi, 
elbette yeri doldurulamaz olandı.

Ey Hatice Annemiz! 
Biz, bir davaya yürürken bir kadın nasıl 
dik durur senden öğrendik. Bir kadın nasıl 
sabırlı ve asil durur senden öğrendik.

Bir kadın çok zengin iken, çok fakir iken, 
peş peşe çocuklarını kaybettiğinde, eşi 
uçsuz bucaksız bir savaşa girdiğinde, do-
ğup büyüdüğü şehirden sürüldüğünde nasıl 
davranır senden öğrendik...

Bir kadın nasıl Peygamber eşi olmayı hak 
eder, sende gördük. Bugünün gençliğine, 
genç kızlarına, kariyer sahibi, makam mevki 
sahibi bir kadın örnek gösterilecekse sen 
gösterilmeliydin. Gençlik, örnek aşk ve 
evlilik görmek istiyorsa sanatçıların hayatın-
dan değil, Efendimizle senden feyz alma-
lıydı. Gençliğin en güzel örneklerinden biri 
olgun, âşık, sadık Hatice olmalıydı... Çünkü 
sen Efendimizi örttün, O’na yakışan en gü-
zel elbiseydin... Tahire’ydin...




