KAVRAM AÇIKLAMASI

“HAVF” ŞİMŞEK İSE
GÖKKUŞAĞI “RECA”DIR
Nur Keleş

MEDENİYET YOLCULARI

Size, bir muhteşem ikiliden bahsedeceğim:
Havf ve Reca… Havf korku, Reca ise ümit
demek. Korku ve ümit deyip geçmeyin,
bunlar birbirlerini tamamlayan ve dengeleyen iki güzel duygu. Bu ikilinin neden
muhteşem olduğunu şimdi anlayacaksınız.
Muhteşemdirler, çünkü onlarla hak yolunda
yol alınır, ameller onlarla yapılır ve onlarla
korunur. Onlarla yola çıkılır, onlarla süreç
devam eder ve onlarla netice alınır. Onlar
kimi zaman fırtınalı denizde tutunulan bir
can simidi, kimi zaman karanlıkta küçük bir
ışık huzmesi, küçük bir çıkış yolu, belki bir
kapının anahtarı, zor zamanda bir yardım
eli veya isteklere ulaşma noktası. Her kalpte
yer edinen, kimi zaman bastırılan kimi zaman tezahür eden iki güzel ahlak iki güzel
dünya… İşte bu ikilinin ilki Havf, korku
veya bir şeyden çekinmek iken, Reca ise
bir şeye istekli ve ümitli olmak demektir.
“Yok, olmadı, yapamayacağım!” ile “Ben
oldum artık!”ların arasında bir medcezirdir.
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Allah’ın kurduğu düzende hep bir denge
vardır. Yaratılmışların en şereflisi olan insanda da Allah bu dengeyi yaratmıştır. Her
insana fıtratı gereği biraz korku ve çekinme
duygusu biraz da ümitvarlık vermiştir. Bu,
Allah’ın insanın gönlüne verdiği en büyük
armağandır. Bunları kullanma oranını ise
bizlere bırakmıştır. Bir duygunun diğer
duyguya galip gelmesini istemeyip onun
rızasını kazanmak için hep orta yolu tutmamızı istemiştir.
Hz. Yakup, oğlu Hz. Yusuf kaybolduğunda şöyle demişti: “Ey oğullarım, gidin de
Yusuf’u ve kardeşini iyice araştırın, Allah’ın
rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkâr
edenlerden başkası Allah’ın rahmetinden
ümit kesmez.” (Yusuf, 87) Hz. Yakup’un bu

ifadeleri, oğlu Yusuf’a kavuşma ümidini
yitirmediğini göstermektedir. En zor
ve sıkıntılı zamanlarda bile ümidimizi
yitirmemeliyiz, ümit yitirmemek için
Allah’ın varlığı bize kuvvet verecektir.
İnanan bir kimse için Havf ve Reca
terazinin iki kefesindedir. Hangi taraf
ağır basarsa denge bozulacaktır. Kendi
adına ümidini kaybeden insanın, yitirilecek daha önemli bir şeyi kalmamıştır.
Tabi bunun tam tersi de olabilir. Kişi
dünya ve ahiret için yaptığı çalışmaları
yeterli görüp kendini buna ikna edebilir. İnsanın fıtratı ve ahlakı icabı yaptığı
fiiller bazen takdire şayandır, bazen de
yergiyi hak etmektedir.
İnsan hayatında çile, imtihan ve sabır
gerektirecek durumlar elbette olacaktır.
Bu gibi durumların karşısında ümit olarak rahmet kapısının açık olduğu hatıra
getirilmelidir.
“Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği
size göstermesi, gökten yağmur indirip
onunla yeryüzünü ölümünden sonra
diriltmesi, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.” (Rum, 30/
24) Allah kendi kudretini göstermek
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ESMÂÜ’L - HÜSNÂ

es-Selâm / el-Mü’min

için kullarına şimşeği ve yağmuru örnek
vermiştir.

MEDENİYET YOLCULARI

Hava bir anda kararıyor ve önce hafif bir
yağmur başlıyor. Ilık bir rüzgâr geliyor
peşinden. Sonra rüzgâr ve yağmurun şiddeti gitgide artıyor. Yağmurlar bardaktan
boşanırcasına yağarken bir de şimşekler
çakmaya başlıyor. Sesi içimize işliyor.
İşte tam da burada hatırlıyoruz: Allah ne
kadar kudretli değil mi? Ve onun kudreti
karşısında korkup çekiniyoruz (Havf). Biraz sonra yağmur duruluyor ve etrafta mis
gibi toprak kokusu… Gökyüzüne doğru
bakıyoruz ve karşımızda tüm ihtişamıyla gökkuşağı duruyor. Kırmızısı, sarısı,
turuncusuyla içimize sevinç ve mutluluk
aşılıyor. Sonra içimize gelen bir huzur,
bir güven ve bir ferahlık. İşte tam da o an
Rabbimizin rahmetini hatırlıyoruz. (Reca)
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Gelin bunu bir hayat formülüne
dönüştürelim:
1. Karanlık, Şimşek ve Gök Gürlemesi
Evresi = HAVF
Allah’ın yasakladığı fiillerde bulunuyoruz
ve kendimizi alıkoyamıyoruz. Artık pes
ettik ve Allah’ın yaptıklarımızdan dolayı
bize merhamet etmeyeceğini düşünüyoruz. Zaten onca günahımız varken daha
yapacak bir şeyimiz kalmamıştır diye
düşünüyoruz. Allah’ın bize azap edeceğini biliyoruz. Kendimize bir çözüm yolu
arıyoruz. Sonra aklımıza şu ayet geliyor:
“Rahmetim azabımı kuşatmıştır”. (Araf
7/156) Acaba bu bir çıkış yolu olabilir
mi? Peki bu çıkış yolunun anahtarı nedir?
Sonunda buluyoruz: “TÖVBE”
2. Yağmurun Dinme Evresi = TÖVBE
Tövbe ediyoruz ve hatalarımıza dönmemek üzere kendimize söz veriyoruz.
Yavaş yavaş gönlümüzdeki korkular
yerini tatlı bir heyecana bırakıyor. Acaba
Allah’ın rahmetine ulaşabilecek miyim?
3. Gök Kuşağı = RECA
Ve farkına varıyoruz ki Allah bize karşı
çok merhametli ve çok bağışlayıcı ise biz

Handan Yalvaç Arıcı

de onun kulu olarak onun merhametine
dâhil olabiliriz. Bize verilen bu hayatın
kıymetini bilip onu rengârenk geçirmek
bizim elimizde. Sizce de öyle değil mi?
Bir hadiste Allah’ın, rahmeti yarattığında
neredeyse tamamını kendisinde bıraktığı,
bütün yaratıklarına sadece az bir kısmını
verdiği ifade edildikten sonra, “Eğer inkârcı, Allah’ın katındaki rahmetin tamamını
bilseydi cennetten ümidini kesmezdi;
mümin de Allah’ın katındaki azabın tamamını bilseydi cehennemden kurtulacağına güvenmezdi” buyurulmuştur(Buhârî,
Riķāķ, 19; Müslim, Tevbe, 23).
Demek ki Müslüman, bir yandan Allah’ın
rahmetine güvenerek sorumluluklarını
yerine getirmede gevşeklik göstermeyecek, öte yandan azap korkusuyla, ‘yattı
balık yan gider’ diyerek ümitsizliğe, ye’se
düşmeyecek. İyi ve güzel şeyler yaptığında Allah’ şükredecek, onun huzur ve
mutluluğunu yaşayacak, yanlış ve istenmeyen şeyler yaptığında ise hemen tevbe
edecek, pişman olacak, umutsuzluğa
kapılmadan yeni güzelliklere, iyiliklere
kanat çırpacak.

Bu ay Esmâü’l Hüsna köşemizde esSelâm ve el-Mü’min isimlerini tanıyacağız. Rabbimize ait bu özel ve güzel
isimler bakalım bizlere neler anlatacak?
es-SELÂM: “Bütün tehlike ve sıkıntılardan uzak olan, aynı zamanda her türlü
tehlike ve sıkıntılardan kullarını koruyan, kurtaran” anlamlarına gelmektedir.
“Selâm”, Arapça bir kelime olan “s-l-m”
kökünden türemiştir ve kök anlamıyla: sıhhat, afiyet demektir. Kur’an’da
“Selâm” sözcüğü; barış, emniyet, huzur,
güven anlamlarına gelmektedir. “İslam”
kelimesi de aynı kökten türemiştir ve
‘barış’ anlamına gelmektedir. Ahiret
için kullanılan “Dârusselâm” da, ebedi huzur, emniyet ve kurtuluşu ifade
etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de “selâm”
sözcüğü Allah’ın ismi olarak sadece
Haşr Suresi’nin 23. ayetinde geçmektedir. Allah’ın “Selâm” olması; Zatının her
türlü kusur ve noksandan uzak olmasıdır. Kusur ve noksanı olmayan, her
zaman mutlak güce sahip olan Allah,
her durumda selâmettedir. Aynı zamanda yarattıklarını huzur içinde yaşatma
gücü olan tek kudrettir. Allah’tan başka
insanı sıkıntılardan selâmete çıkartacak,
mutlu ve huzurlu edecek başka bir güç
yoktur. Ra’d Suresinin 28. ayeti insanın
nasıl selâmette olacağının, nasıl huzur
bulacağının formülünü vermektedir.
“Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur
bulur.” Her durumda Allah’ı anmak
insanın selâmetidir.
‘Selâm’ olan Allah, kullarına “Esselâmu
aleyküm” ifadesini iletişimin anahtarı
olarak ikram etmiştir. “Esselâmu aleyküm” diye selâm verdiğimiz zaman
karşımızdaki kişiye “Başından ayağına
güvende ol”, “Huzur üzerine yağmur
gibi dökülsün”, “Allah seni bütün

sıkıntılardan uzak tutsun” anlamlarına
gelen bir dua etmiş oluruz. “Esselâmu
aleyküm” ifadesi ile ilk selâmlaşma Hz.
Âdem (a.s)’e öğretilmiştir. Müslümanların birbirlerine selâm verirken “Esselâmu aleyküm” demeleri ve karşılığında
“Ve aleykümü’s-selâm” ifadesini kullanmaları Allah’ın bizlere öğrettiği bir
iletişim dilidir. Bir kişinin karşısındaki
kişiyle iletişime geçerken ilk sözünün
dua olması, onun için iyi temennilerde
bulunması aralarında gönül bağı kurmanın en etkili yoludur. Bugün, psikologlar iki kişi karşılaştığında ifade edilen
ilk sözcüğün iletişimi olumlu ya da
olumsuz olarak etkilediğini, karşıdaki
insana olumlu olarak giden ilk kelimenin iki kişi arasında güzel bir bağ kurduğunu belirtmektedirler.
“Selâm” kelimesinin bir anlamı da terk
etmek, uzak durmaktır. Furkan Suresi 63. ayette “Cahiller kendilerine laf
attıkları zaman “Selâm!” derler, (geçip
giderler)” buyurularak, cahil kişilere
“selâm” de, onları terk et, onlarla mücadele etme, emri verilmiştir. İnsanın
cahil kişilerden uzak olması zihninin ve
gönlünün selâmette olmasıdır. Mevla-
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İMANIN YANSIMALARI

MEDENİYET YOLCULARI

na, cahillerle yapılan tartışmanın fayda
vermeyeceğini ne güzel ifade etmiştir:
“Cahille münakaşaya girme! Ya sinirini
zıplatır tavana, ya da yazık olur adabına.”
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el-MÜ’MİN: “İmanın kaynağı, mutlak
güven veren, asla güvensizliği olmayan,
kendisine eşsiz ve benzersiz şekilde
güvenilen” anlamlarına gelmektedir.
“Mü’min” kelimesi “e-m-n” kökünden
gelmekte ve kök anlamı olarak; güvenmek ve inanmak demektir. Kimse kimseye sınırsız bir şekilde güvenemez. Sınırlı olan insan sadece, gücü ve kudreti
mutlak ve sınırsız olan Rabbine güvenebilir. Bu konuda peygamber kıssalarında anlatılan bir rivayet dikkate değerdir:
“Süleyman Peygamber bir karıncaya bir
yıllık yiyeceğinin ne kadar olduğunu sorar. Karınca da bunun bir buğday tanesi
olduğunu söyler. Süleyman Peygamber
karıncanın doğru söyleyip söylemediğini anlamak için karıncayı bir şişeye
koyar, karıncanın yanına da bir buğday tanesi koyarak hava alacak şekilde
şişeyi kapatır. Bir yıl sonra, şişeyi açtığında bakar ki karınca buğday tanesinin
sadece yarısını yemiş, diğer yarısını
bırakmıştır. Süleyman Peygamber karıncaya neden buğday tanesinin tamamını yemediğini sorar. Karınca cevap
verir: “Daha önce benim yiyeceğimi

Allah verirdi. Ben de O’na güvenerek
bir buğday tanesinin tamamını yerdim.
Çünkü Allah’ın beni asla unutmayacağına sonuna kadar güvenirdim. Fakat bu
işi sen üzerine alınca, insanın acizliğini
düşünerek sana tam olarak güvenemedim. Belki beni unutup yiyeceğimi
vermezsin diye bir yıllık yiyeceğimin
yarısını yiyerek, diğer yarısını da tedbir
olarak ertesi yıla bıraktım!”

DUA
Nurullah Salcan

“Verirler ben acizim, kudret senin dedikçe
Verenin şanı büyük, sen iste istedikçe!”
Necip Fazıl Kısakürek
Kuran bizi duayla müjdeliyor,
Sevgili Peygamberimiz (a.s) de
kulun Rabbine yaptığı ibadetler arasında en özlü olanın dua
olduğunu belirtiyor: “Dua, ibadetin beynidir (özüdür.)” (Tirmizi,
Daavat 1)

“el-Mü’min” ismi, “gönüllerde iman
ışığını yakan” anlamına da gelmektedir.
Rabbimiz kendisine inanıp güvenenlere
kendine has olan “mü’min” ismini hediye etmiştir. Allah’a inanan ve güvenen
kimseye “mü’min” denir. “İman”, tasdik
etmek ve onaylamak demektir. Allah’a
inanan, güvenen insanın imanî bir duruşu vardır. Ahlakı “hasbî” ve “hesabî”
olarak iki kısımda ele alırsak, davranışlarını kimseye göre değiştirmeyen, yaptıkları için hiç bir karşılık beklemeyen
kişinin ahlakı “hasbî ahlâk”, yaptıkları
için bir takım menfaatler bekleyen kişinin ahlakı “hesabî ahlâk”tır. Bunlardan
mü’mine yakışan imanî duruş, hasbî
olandır.,
Kur’an-ı Kerim’de “mü’min”, Allah’ın
ismi olarak sadece Haşr Suresi 23. ayette geçmektedir. Bu isim, hem Allah’tan
başka mutlak güvenilecek bir kudretin olmadığını hem de Allah’a inanan
kişinin imanî duruşunun ne kadar güçlü
olduğunu anlatmaktadır.
“Mü’min” isminin hepimizde güçlü bir
imanî duruş oluşturması niyazıyla…

İstemek… Kul olma bilinci… Acziyetin dili… Yalnız ve çaresiz olmadığımızın göstergesi…
Allah insanı yeryüzünde en güzel
şekilde yarattı. Yeryüzünde her şeyi
insana göre tanzim etti ve insanın
hizmetine sundu. Ancak bunların
yanında insan, son derece sınırlı bir
irade ve kudrete sahiptir; yönünü
şaşırmadan hayata devam edebilmesi için kendisine bu nimetleri veren
Rabbinin yardımına muhtaçtır. İstemek zorundadır.
Peki, ruhumuza sonsuz güzellikler
bahşeden Rabbimizden nasıl yardım
isteriz? Dilerseniz sözlerin en güzelinden öğrenelim bunu:
“Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin,
duanıza cevap vereyim.”
(Mü’min 40/60)

Bu ayetten ve bu hadisten de öğrendiğimiz gibi dua, ibadetin özü,
kulluğun bir parçasıdır. Duası olmayan kimsenin Allah nazarında
değeri yoktur. Çünkü ayet-i kerimede, dua etmeye tenezzül etmeyen inkârcılara hitaben, mü’minlerin onlar gibi olmamasına dikkat
çekilerek şöyle buyurulmaktadır:
“De ki: “Duanız olmazsa Rabbim
size ne diye değer versin ki?”
(Furkan, 25/77)
Dua, isteklerimizi Allah’a iletmektir; sevinç ve üzüntülerimizi Allaha arz etmektir O’nunla iletişim
kurmaktır. Ayrıca dua, şükrün de
en güzel ifadesidir.
Allah’ın bizlere verdiği sayısız
nimetlere şükretmek için, Allah’a
sığınarak üzüntülerimizi gidermek
için, her türlü tehlikeden korunmak için, dünyada ve ahirette
mutlu olmak için ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz birçok
nedenden dolayı dua bizim için
büyük bir vesiledir.
Ancak dua ederken dikkat etmemiz gereken bazı önemli hususlar
vardır:
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BİLİM
1- Samimiyet. Dua ederken içimizden
geldiği gibi dua etmeliyiz. Allah’ın rızasını
kazanmak tek amacımız olmalı.
2- Tevekkül. Allah’a dua etmeden önce,
öncelikle o konuda insan olarak elimizden
gelen her şeyi yapmamız gerekir.

MEDENİYET YOLCULARI

Mesela ders çalışmadan başarılı olmak
mümkün değil. Derslerimize çalışmadan
dua etmenin bir anlamı olmaz. Derslerimize güzel bir şekilde çalıştıktan sonra
başarı için dua etmeliyiz.
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3- “Duam kabul olmadı” fikrine kapılmamalıyız. Biz, elimizden gelenleri yaptıktan sonra samimi bir şekilde dua etmekle
görevliyiz. Rabbimiz isteğimize göre
duamıza cevap verecektir. Yani isteğimiz
gerçekleşmediğinde duamız kabul olmadı
dememeliyiz. Hakkımızda hayırlı olan
odur muhakkak.
Mesela şöyle bir düşünelim: Hastanede
yatan bir hasta, doktoru yanına çağırıp
“Ben çok hastayım, bana şu ilacı ver.”
dese, burada gerçekleşebilecek üç ihtimal
söz konusudur: Eğer o ilaç gerçekten o
hasta için faydalıysa, doktor o ilacı verir.
Eğer o ilaç o hasta için faydalı değilse,
doktor o ilacı vermez ya da doktor o hasta
için daha faydalı bir ilaç verir.

Hz. Ömer (r.a) bu konuda şöyle diyor:
“Ben duamın kabul olmaması kaygısı
taşımam. İçimde dua etme isteğinin
olmaması kaygısı taşırım.”
4- Dua ederken yalnızca kendimiz için
değil, bütün Müslümanlar için dua etmeliyiz. İnanan insanları da dualarımıza
dahil etmeliyiz.
Bunların dışında dualarımızda süreklilik
de çok önemli. Yani sadece dara düştüğümüzde değil her zaman dua etmeliyiz. Rabbimizi darlıkta hatırladığımız
gibi bollukta da hatırlamalıyız.
Bu konuda ölçüyü yine Sevgili Peygamberimiz (a.s)’den öğreniyoruz: “Kim
sıkıntı ve bela zamanında dualarının
kabul edilmesini istiyorsa, bolluk ve rahatlık zamanında da çok çok dua etsin.”
(Tirmizî, Daavât 9)
Dua… Dua… Dua…

İşte bu örnekten hareketle dua için bunu
düşünürsek, istediğimiz şeylerin hakkımızda hayırlı olup olmadığını bilemeyiz.
Allah ya tam istediğimizi verir, ya hakkımızda daha hayırlı olanı verir, ya da
hakkımızda hayırlı değilse hiç vermez.
Bu anlamda “Dualarım kabul olmadı,” dememeliyiz. Nitekim Rabbimiz, edilen her
duaya cevap vereceğini söylüyor.

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize,
bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün
yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın.”
(Bakara, 286)

Saklı Beyaz Mucize
Esma Nur Bülbül
Bembeyaz, düzensiz şekilde lapa lapa
yağan kara bakan gözlerim, ne de sınırlı
görürsün her şeyi. Hâlbuki gerçek farklı,
çok farklı. O düzensiz kaba pamuk gibi
görünen yapılar aslında muntazam bir şekle
sahip, mikroskopla incelendiğinde simetrik
altıgen şekilli birer buz kristalidirler. Bu buz
kristalleri 0 derecenin altında su buharının
yoğunlaşması ile oluşurlar. Çapları 2-4 mm,
ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gr olan kar
tanecikleri havanın gösterdiği direnç sebebiyle süzülerek, limitli hızla yere inerler. Bu
inme sırasında tanecikler birbirini ittiklerinden yapışmazlar. Özelliklerini aynen koruyarak yere inerler. Güneş ışığını tamamen
yansıttıkları için de beyaz görünürler.
Su buharının içinde düzensiz bir şekilde her
tarafa dağılmış olan su molekülleri bulutlardan geçerken ısının düşmesi ile beraber
hareketliliklerini kaybederler. Hareketlilikleri azalan su molekülleri bir süre sonra
gruplaşmaya başlar ve katı bir hal alırlar.
Ancak tam bu noktada çok enteresan bir
durum gerçekleşir. Gruplaşan su molekülleri düzensiz ve rastgele bir şekilde değil tam
tersine muntazam yapıda simetrik altıgenler
şeklinde birleşirler. Çok sayıda kar kristal
çeşidi olmasına rağmen hepsi suyun kimyasal formülü gereği (H2O) altı köşelidir. Bir
yıldız kar kristali, küçük bir altıgen tabakanın oluşması ile başlar ve kristaller daha fazla büyümeye başladığında dallanma altıncı
köşeden başlayarak filizlenir. Bulutlardan
düşerken atmosferin değişen sıcaklık ve
nem şartlarıyla karşılaşırlar ve bu şartların
her değişimi kollarının biraz daha farklılaşarak büyümesiyle sonuçlanır. Son kar kristalinin kesin şekli bulutlardan başlayarak aldığı
yola bağlı olarak belirlenir. Fakat altıgenin
altı kolu da aynı değişiklikleri aynı zamanda
yaşarlar. Bu yüzden altı kol senkronize şekilde büyür, böylece kompleks simetrik bir
şekil oluşturur. Ve henüz hiçbir kar birbiri-

nin aynı yolu alamadığı için birbirinin
aynısı da olamamıştır.
1885 yılında ABD’li ateist Wilson Bentley kar kristallerinin üzerine titizlikle
yaptığı araştırmada gördüğü muhteşem
sanat karşısında adeta büyülenmiş ve
elli yıl boyunca sürekli mikroskopla
kar kristali fotoğrafı çekmiştir. Elde
ettiği 6000 resim içinde, kristal yapıları
birbirinin aynı olan iki kar tanesine bile
rastlayamamıştır.
Dakikada milyonlarcasının kafamızı
acıtmadan düştüğü her bir kar tanesinin
birer parmak izi vardır. Elbette hiçbir
tesadüfi sistem bu kadar kusursuz şekil,
simetri ve düzen oluşturamaz. Kar
tanelerinin içine bin bir mucize saklayan Yaratan bilir ya, tabiatta okunmayı
bekleyen daha ne çok ayet vardır.
Görülecek ne çok mucize vardır saklı
tarafımızca keşfedilmeyi bekleyen.
O halde daha keşfedilecek çok şey var.
Bir dahaki keyf-i keşif bölümümüzde
görüşene dek siz de etrafınıza dikkatle
bakın. Allah’ın ayetlerinin nerelerde
karşınıza çıkacağını bilemezsiniz…
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Güzel Bakıp Güzel Görenler
Ayşenur Şenol
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Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (vefatı:1273) ile Hacı Bektâş-ı Velî (vefatı:1271) hazretlerine nispet edilegelen
bir menkıbe vardır. Biz hayra vesile
niyetiyle anlatalım, inşAllah anlatılanlardan pay alalım. Mü’min kardeşlerin
halidir bu anlatılanlar ya, bizler de
bu haller ile hallenip Allah’tan hayır
bulalım.
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Adamın biri helal olmayan yoldan eline geçmiş olan bir miktar para ile gidip
inek satın almış, sonrasında pişman
olmuş ah-u vah etmiş, ne yapsa bilememiş, derken iyi bir şey yapabilmek için
aklına bir fikir gelmiş. Demiş, ben Allah’ıma güzelce tövbe edeyim, ineği de
gidip Hacı Bektâş-ı Velî hazretlerinin
dergâhına vereyim. Dergâhın aşevinden nasiplenen kullara rızık olsun bu
inek, inşAllah ben de şu fena halden
kurtulayım.
Adam gitmiş Hacı Bektâş-ı Velî’nin dergâhına, olanları anlatmış. Demiş, kabul
ederseniz ineği size vermek isterim.
Hacı Bektâş-ı Velî, helal değildir bu
inek, deyip kabul etmemiş.
Adam üzülmüş, bir taraftan da düşünmeye devam etmiş, öyle ya, bu inek
gözünün önünde böylece dursun istemiyormuş. Aklına ineği başka bir dergâha götürmek gelmiş. Demiş ben bir

de Mevlâna hazretlerinin kapısını çalayım,
belki orda kabul görür. Adam bir yandan
ümit bir yandan endişe ile varmış dergâhın kapısına, anlatmış ineği helal olmayan
para ile aldığını ve çok da pişman olduğunu. Kabul etmiş Mevlânâ. Adam merak
etmiş bu dergâhta kabul gördü de orda
niye görmedi diye. Mevlana’ya anlatmış
Bektâşî dergâhında ineğin kabul görmediğini, sormuş bunun sebebini.
Mevlâna demiş ki: -Biz bir karga isek Hacı
Bektâş-ı Velî bir şahin gibidir. Öyle her
leşe konmaz. Bu sebepten biz senin hediyeni kabul ederiz amma o kabul etmeyebilir.
Adam bir de Hacı Bektâş-ı Velî’ye sormak
istemiş bu durumun sebebini. Düşünmüş
acaba o da böyle der mi? Üşenmemiş gitmiş, anlatmış Mevlânâ dergâhında ineğin
kabul edildiğini, sual etmiş bu halin sebebini.
Şöyle cevap vermiş Hacı Bektâş-ı Velî:
-Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise
Mevlânâ’nın gönlü okyanus gibidir. Bir
damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir. Lakin onun engin gönlü kirlenmez. Bundan
dolayıdır ki o, hediyeni kabul etmiştir.
Güzel bakanlar güzel görürmüş, güzel
görenler de büyür büyür gönüllerde iz
bırakırlar, nice güzellikler yaşatırlarmış.
Kıssadan hisse, payımıza ne düşerse…

İki Kişiden Biri

Ebru Keskin

“Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım
etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr
edenler onu iki kişiden biri olarak
(Mekke’den) çıkardıkları zaman,
ona bizzat Allah yardım etmişti.
Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. O, arkadaşına, “Üzülme,
çünkü Allah bizimle beraber” diyordu. Allah da onun üzerine güven
duygusu ve huzur indirmiş, sizin
kendilerini görmediğiniz birtakım
ordularla onu desteklemiş, böylece
inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı.
Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah
mutlak güç sahibidir, hüküm ve
hikmet sahibidir.”
(Tevbe 9/40)
Asıl adı Abdulkâbe, İslamiyet sonrası
“deve yavrusunun babası” anlamında Ebubekr. Efendimizin sadık dostu.
Dostluk teriminin en güzel örneği.
İslamiyet’in de Efendimizin de en çileli
dönemlerinin pes etmeyen yiğit destekçisi. Ebubekr, Kuran’ı Kerim’de mağarada saklanan iki kişiden biri olarak
geçen sahabe…
“…iki kişiden biri…” Ne güzel mağara, iki kişi misafiri… Biri Allah’ın en
sevgilisi, diğeri Ebubekr… Ebubekr’in
değeri, Efendimizin yanındaki ikinci
kişi olmak.
Hz. Ebubekr, Mekke’nin zenginlerinden, çok az sayıda okuma yazma
bilenlerinden biri. Saygın, herkes
tarafından sevilen bir insan. Teymoğulları kabilesine mensup. Kumaş ve
elbise ticareti ile uğraşıyordu. İslamiyet
öncesi de iffeti ve dürüstlüğü ile bili-

nirdi. Hanif dinine mensuptu. Putlara
hiç tapmamış ve evinde put bulundurmamıştı. Mekke’de çok yaygın olan
içkiye de hiç el sürmemişti. Dolayısıyla
bu güzel özellikler onu Hz. Muhammed’in anlattığı dine ilk inananlardan
biri olmaya götürecekti.
Efendimize inanan Hz. Hatice’den
sonraki ikinci kişi olma şerefi ona ait
olacaktı. Bağlılığı, samimiyeti birçok
kez sınanacak ve o bütün sınavları
başarıyla tamamlayacaktı. Geçtiği her
sınav ona bir müjde olarak dönecekti.
Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebubekr,
ilk Müslüman erkek. O Müslüman olana ve bunu ilan edene kadar müşrikler
için İslamiyet köleler ve önemsenmeyecek birkaç insanın inandığı zararsız
bir oluşumdu. Ancak Ebubekr onlar
için söndürülmesi gereken bir ateşin
ilk kıvılcımı oldu. O’nun Müslüman
olduğunu duyduktan sonra daha ağır

15

MEDENİYET YOLCULARI

önlemler almaları gerektiğini anladılar.
İlk Müslümanların birçoğu Hz. Ebubekr sayesinde putları terk etti.
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es-Sıddîk (sadık, bağlı, doğrulayıcı)
Efendimiz’in İsra ve Miraç hadisesi
iman sınavında büyük bir dönemeçti.
Birçok kişi bu sınavı geçemeyip imanını terk etti. Çünkü Peygamberimiz, bir
gece Mekke’den, Mescid-i Haram’dan
Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya gittiğini,
oradan da göğe yükseltildiğini söylüyordu. Buradan aldığı haberleri anlatıyor, namazı ve cenneti müjdeliyordu.
Aklını yitirdiğini düşünenler, ya da bu
durumu fırsat bilenler Hz. Ebubekr’in
bir saniyelik tereddüt etmesini bile
kendi lehlerine kullanacaklardı. En
ufak bir şüphe ifadesi yetecekti. İnsanlık hali “Gerçekten mi böyle diyor?”
dese yeterdi. Koştular Hz. Ebubekr’in
yanına “Ey Ebubekr, senin dostun göğe
yükseldiğini söylüyor dün gece. Yatağı
soğumadan da geri döndüğünü iddia
ediyor. Artık bu kadarına da pes!. Sen
ne diyeceksin bu duruma?” Ve sadık
dost, şüphesiz iman, kusursuz sadakat
timsali o muhteşem cevabı veriyor:
“Bunları kendi ağzından mı duydunuz?” Olabilir ya haber getiren de uy-

durabilir. “Evet, kendisinden duyduk.”
“O söylüyorsa doğrudur.”

Efendimizin Hicret arkadaşı, Hz.
Aişe’nin babası, yaşarken cennetle
müjdelenen sahabe, doğru, dürüst,
güvenilir dost… Hz. Ömer’in telaşlarını yatıştıran olgun insan, İlk Halife,
Kur’an’ı kitap haline getiren devlet
başkanı. Ve en önemlisi dinine, Peygamber’ine, imanına sadık sahabi.

Ebubekr, es-Sıddık, güvenilir dost.
Efendimizin sağlam kalesi. Bize dostluğun altın kuralını öğretiyor, size haber
getirenlere, dostunuzdan rivayetle söz
taşıyanlara, inancınızı sınayanlara verilecek cevabı öğretiyor: “O söylüyorsa
doğrudur.”
Ebubekr, el-Atik, azaptan azad edilmiş.
Aşere-i Mübeşşere’den biriydi o. Yani
dünyadayken cennetle müjdelenen,
cehenneme uğramadan cennete gideceği bildirilen sahabilerden biri. Buna
rağmen ne ibadetinde bir gevşeme ne
imanında bir rehavet görülmedi. Hatta
Hz. Ömer ile hayır işlerinde yarıştıkları
ve Hz. Ömer’in onu nafile ibadetlerde geçemedikçe aralarında geçen tatlı
atışmaları dolanırdı dillerde. Malından
mülkünden ne varsa İslam uğruna
tüketti. Hz. Bilal’i, servet ödeyerek
kölelikten kurtardı, hürriyetine kavuşturdu. Kendini, kazancını her şeyini
İslamiyet’e vakfetti. Ve elbette Allah
kendi dinine yardım edenleri en güzel hediye ile müjdeleyecekti. el-Atik,
azaptan azad edilmiş Ebubekr. Ama o

Hz. Ebubekr, 634 yılında vefat ettiğinde de dostunun göğsü hizasına defnedildi. Sevr Mağarasındaki iki kişiden
biri, diğerinin yanındaydı yine. Ömrü
boyunca Efendimizin Mağarada ona
söylediği şu cümleyi aklından çıkarmadan yaşayıp bize de yol haritası diye
bırakarak:
kadar yüce gönüllüydü ki biz şu muhteşem duayı da ondan öğrendik:
“Ya Rabbi, benim vücudumu öyle
büyüt öyle büyüt ki; cehennemi ben
doldurayım, kimseye yer kalmasın!”
Ey Ebubekr… Ey merhamet timsali
arkadaş. Sana cehennem haram, sen
Efendimizin dostu, bizi de görmeden
dost sayan… Herkesin nefsini kurtarmaya çalıştığı yerde, hepimiz için cehenneme yetmeye çalışan, cehennem
sana haram.
Hz. Ebubekr, Câmiu’l-Kur’an.
Efendimizin rahatsızlığı döneminde
her zaman yanında olduğu gibi başucundan hiç ayrılmayandı Hz. Ebubekr.
Efendimizin Hicret arkadaşı, yine
büyük bir görev ile sınanacaktı. Önce
Efendimizin kendisini iyi hissetmediği
dönemlerde cemaate imamlık yaparak
başlayan önderlik vasfı, Peygamberimizin vefatı ile birlikte İlk Halifelik
makamını verecekti ona. Ve bu süreçte
yapacağı ilk işlerden biri Kur’an’ı Kerim’i kitap haline getirmekti. O nedenle de Câmiu’l-Kur’an, Kur’an’ı toplayan
kişi olarak anılacaktı.

“Korkma ey Ebubekr!; iki yoldaş ki,
onların üçüncüsü Allah ola, endişe
edilir mi?”
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