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Her insan arayışlarının kâşifidir, arayışları kadar kâşiftir. Arayışlarla geçer
hayatımız. Mutluluk ararız, sevgi ararız,
huzur ararız, dost ararız, arkadaş ararız,
muhabbet ararız, en çok da kendimizi
ararız. “Aramakla bulunmaz, ama bulanlar arayanlardır” sözü, arayışı olanların
vuslat yolculuğunu ne güzel de dile
getirmektedir. Kendimizi ararken kimi
zaman dalgalı kimi zaman durgun denizlerde yolculuk yaparız. Şayet bu arayış,
hakikat arayışı ise nice keşifler yalnızlık
senfonisi içinde bir melodiye dönüşür.
Bu melodi dünyanın farklı yerlerinde
farklı seslere dönüşür. Bütün arayışlar,
bir zaman-mekân çizelgesinde nice güzel
insanlar çıkarır karşımıza.
İnsanlığın başlangıcından beri arayışların kayıtlı olduğu büyük çizelgede en
önemli yer Peygamberimize aittir. Hz.
Peygamber karanlık renklerin hâkim
olduğu bir zamanda hakikatin aydınlığını
aramaktaydı. O, cehaletin, zulmün, adaletsizliğin karanlığı çökmüş olan şehrini,
toplumunu hatta tüm insanlığı karanlıktan kurtaracak yollar aramaktaydı.

Bu arayışı yoğun yaşadığı günlerde,
inzivaya çekilmiş, dünyanın dengesini
sağlayan dağları kendine arkadaş edinmişti. ‘Arayış’ anlamına gelen, Mekke’ye 6 km. mesafedeki Hira’ya çıkmış,
herkesten uzakta arayışların zirvesini
yaşamaya başlamıştı. Hira’da faklı bir
sükûnet ve huzur vardı. Bazen Hira’da
birkaç saat kalıp evine dönüyor, bazen
birkaç günü orada geçiriyordu. Muhammed (a.s)in iç âleminde yaşadığı yoğunluğu eşi Hatice anlamaya çalışıyor,
ona her zaman olduğu gibi yine destek
oluyordu. Ne zaman Hira’ya çıkmak
için hazırlık yapsa Haticesi de ona
yardım eder ve onu sevgiyle uğurlardı.
Olgunluk çağına erişmiş Muhammed
(a.s)in Hira’da kaldığı günlerde Hatice
evde onun için yemek vs hazırlar, 6
km. yolu yürüyerek onları sevgili eşine götürürdü. Muhammed (a.s) dağın
zirvelerinde derin düşüncelere dalmışken dağın eteklerinden tırmanışa geçen
Haticesini hemen hisseder, yanına inerdi. Bir müddet sohbet ederler, sonra
Muhammed (a.s) Hira’ya, Haticesi ise
evine dönerdi. Hatice’ye sevdiğinden
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ayrılmak, onunla aynı şehirde oldukları
halde onsuz yaşamak çok zor gelse de
eşinin arayışını sabırla bekliyordu.
Muhammed (a.s) Hira’ya her çıkışta
bedeni yorulduğu gibi zihni de düşünce
sancılarından bitkin düşüyordu. Sürekli
düşüncelere dalıp gidiyordu. Zihnini
meşgul eden nice sorular vardı. “Acaba insanlığın karanlık gecesine hakikat
güneşi ne zaman doğacaktı?”, “Kalpleri
kaplayan şirk, küfür ve isyan tortuları
ne zaman temizlenecekti?”, “Yetimlerin gözyaşları, yoksulların sıkıntıları ne
zaman dinecekti?”, “Köleler ne zaman
özgürleşecekti?”, “İnsanlar, insan gibi
yaşamayı ne zaman öğrenecekti?” Ne
kadar da çok cevap bekleyen soru
vardı. Hira Nur Dağı çoğu zaman onun
sorularına cevap vermiyor, sessizliğini
koruyup sabırlı olmasını tavsiye ediyor
gibiydi.

bir biçimde titredi ve tekrar: “Ben okuma bilmem” dedi.

Zaman, sorumluluğunun bilinciyle akıp
gidiyordu. Gece gündüze dönüyor,
gündüz geceye dönüyordu. Muhammed
(a.s) ne gündüzü ne de geceyi fark ediyordu. İnsan ümitle bir şeyler beklerken
zaman bir türlü geçmek bilmiyordu.

Vahyin ağırlığı Hz. Muhammed’i öylesine sarsmıştı ki bir an ne yapacağını
bilemedi sonra kendisini anlayacağından emin olduğu vefalı eşi Hatice’ye
ulaşmak üzere evinin yolunu tuttu…
Aleyhi’ssalatü ve’sselam.

Nihayet, donan zaman bir anda çağlayana dönüşerek Ramazan ayının
27’sine, bir pazartesi gecesine aktı. Bu
gece insanlığın miladı oldu. Hira Nur
Dağı vahyin aydınlığıyla parladı. Yer
ve gök hakikat için bir araya geldi. Gök
sofrasından yeryüzüne ikramlar geldi.
Cebrail, ifa edeceği görevin sorumluluğu ve güzeller güzeli bir elçiyle buluşmanın heyecanıyla seslendi:
- Oku! Muhammed (a.s) bu emirle bir
an sarsıldı sonra toparlandı ve: “Ben
okuma bilmem” diyebildi. Cebrail, Muhammed (a.s)’i bedeninin ve ruhunun
dayanabileceği kadar sıktı ve tekrar:
“oku!” dedi. Muhammed (a.s) neler
olduğunu anlamaya çalışıyordu. Büyük
bir mazhariyete muhatap olmuş, Allah’ın elçisi sıfatıyla ilk vahye muhatap
olmuştu Hz. Muhammed (a.s). Şiddetli

Cebrail, Hz. Peygamber (a.s)’i takati
kesilecek şekilde yine sıktı ve tekrar:
“Oku!” dedi. Bu emirlerle Hz. Peygamberin arayışları daha bir anlam kazanmıştı: “Ne okuyayım?” dedi heyecanla:
Cebrail, Hz. Peygamberi son bir defa
daha sıktı, sonra bıraktı. Artık Hz. Peygamber bütün benliğiyle öğrenmeye ve
öğrendiklerini hayatına taşımaya hazırdı. Cebrail tane tane Alâk Suresi’nin ilk
beş ayetini okudu:
“Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı
bir embriyodan yarattı. Oku! Senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kalemle
yazmayı öğreten, İnsana bilmediklerini
belleten O’dur.“

KARANLIKTAN KAÇIŞ
Hatice Güloğlu

Her zamanki gibi bir gün değildi.
İçinde inanılmaz bir mutluluk hissediyordu. Öyle ki adeta içi içine
sığmıyordu. Pencereyi açtı. Mis
gibi havayı içine çekti. Tam karşısında duran Nur Dağı’ndaki Hira
Mağarası’na takıldı gözleri, gülümsedi… “Sevdiğim sende saklı” dedi
yavaşça. Sonra sessizliği dinledi,
etrafı süzerek. Her şey ne kadar da
huzur doluydu bugün. Anlayamadığı bir başkalık hissetti... Anlayamadığı bir olağanüstülük... Kuşlar
başka ötüyordu sanki, gökyüzü bir
başka ışıldıyordu. Güneş bambaşka
parıldıyordu. Tekrar Hira’ya doğru
döndü bakışları. Sevdiğine inanılmaz bir hasret duydu içinden. Aniden karar verdi. Yanına gidecekti.
Hızlıca hazırlanmaya başladı.
Yiyecek torbasını doldurdu önce.
Su kırbasını da…
Birden kapı sesiyle irkildi. Birisi
telaşlı bir şekilde kapıyı çalıyordu. “Kesin kötü bir şey oldu,”
dedi içinden. Gerçekten de çok
korkmuştu. Heyecanla kapıyı açtı.
Gördüğü manzara karşısında donakalmıştı. Sevdiği, karşısında tir tir
titriyordu. Üstelik de hiç iyi görünmüyordu. “Muhammed (a.s), ne
oldu sana?” diye feryat etti. O’nun
ağzından ise tek bir cümle döküldü: “Beni örtünüz.”
Akşam olmuştu ama O hâlâ gözlerini hiç açmadan yatıyordu. Hatice,
başucunda bekledi; bıkmadan,
usanmadan. Ara ara şefkatle başını okşuyordu. “Ne çok seviyorum
seni,” dedi, fısıldayarak. “Evlendiğimiz günden beri bir gün bile
incitmedin beni. Çocuklarımıza da

çok iyi bir baba oldun. Hayatımı
gül bahçesine çevirdin. Seni tanıdığım için ne kadar da şanslıyım.”
İnanılmaz şeyler anlatıyordu Muhammed (a.s). Hz. Hatice gözlerini
kocaman açmış onu dinliyordu.
Duydukları karşısında hayretler içerisinde kalmıştı. Muhammed (a.s)
Hira’da olanları ona bir bir anlattı.
Sonra sözlerini şöyle tamamladı:
“Ey Hatice, bana kötü bir varlığın
isabet etmesinden korkuyorum.”
Hz. Hatice sevgili eşine sımsıkı
sarıldı: “Hayır, ey Muhammed!
Doğrusu sen yetimin başını okşar,
yoksulu doyurursun. Akrabalarının
halini sorar, onların sıkıntılarını
giderirsin. Yalan, iftira ve kötü söz
bilmezsin. Sana kötü bir varlık asla
dokunamaz.”
Konuşup karar vermişlerdi. Hz.
Hatice’nin amcasının oğlu Varaka
bin Nevfel’e gidip durumu anlatacaklardı. Ne de olsa o çok bilgili
biriydi. Hira’da onunla konuşan
muhteşem varlığın kim olduğuna
dair bilgisi olabilirdi.
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Derince bir sessizlik kaplamıştı
odayı; sadece Varaka’nın hıçkırıkları duyuluyordu. Her ikisi de
şaşkınlıkla onu izliyorlardı. Varaka yerinden kalktı. Muhammed
(a.s)’in yanına gitti. O’nun ellerini
tuttu. Gözlerinden sağanak gibi
yaşlar dökülüyordu. “O, sensin”
dedi. “Kâinatın hasretle beklediği,
Hz. İsa’nın, Hz. Musa’nın, Hz. İbrahim’in… müjdelediği o kişi sensin. Sen son peygambersin. Sana
gelen Ruhul Kudüs, vahiy meleği
Cebrail’dir. Bugün son kitabın,
son dinin ilk emirleri sana iletilmiştir. Diğer tüm peygamberleri
yalanladıkları gibi seni de yalanlayacaklar. Sana da türlü eziyetler
edecekler. Yerinden yurdundan
çıkaracaklar. Ahhh, ne olurdu o
günlere yetişebilseydim de senin
ashabından olsaydım. Sana yardım edenlerden olsaydım.”
Aradan aylar geçmişti. Hz. Muhammed’in Hira Mağarası’nda yaşadığı şeyler, sonrasında bir daha
tekrarlanmamıştı. O’nun ilk günlerde yaşadığı korku ve panik hali
ise artık yerini sükûnete, meraka
ve özlem duygusuna bırakmıştı.
Vahiy meleğini tekrar görmek istiyor, niçin bir daha görünmediğini
merak ediyordu. Kafası çok karışıktı. Yaşadığı bu olağanüstü duru-

mu anlamlandırmaya çalışıyor bir
türlü işin içinden çıkamıyordu.
Bu zaman içerisindeki en büyük
sırdaşı, destekçisi ise sevgili eşi
Hz. Hatice idi. “Bekle” diyordu
O’na: “Her şeyin bir zamanı var,
bekle…” Bir gün Hz. Muhammed
(a.s) yolda yürürken semada aynı
meleği gördü. Çok ihtişamlı, çok
muhteşem görünüyordu. Bu sefer
hiçbir şey söylemeden sadece
O’na bakıyordu. Koşar adımlarla eve gitti. Tekrar üstünü örtüp
yattı. Bu seferki duygusu öncekine benzemiyordu. Daha sakin
karşılamıştı onun gelişini, daha
vakûr… Hatta sevinmişti.
“Ey örtüsüne bürünen (peygamber)! Kalk artık, uyar. Sadece
Rabbini yücelt. Elbiseni temizle.
Pislikten sakın. Yaptığını çok
görerek başa kakma. Rabbin için
sabret.” (Müddessir 74/1-7)
Hz. Hatice inanılmaz şeylere
şahitlik ediyordu. Kâinatın son
peygamberi ellerini tutmuş, gözlerinin içine bakarak kendisine
Allah’ın ayetlerini okuyordu. İkisinin de gözlerinden sağanak sağanak yaşlar dökülüyordu. İçlerinde
hissettikleri huzur ve mutluluğu
tarif etmenin imkânı yoktu. Adeta
yeniden doğmuş gibiydiler. “Ey
Muhammed, bu dine girmem için

ne yapmam lazım?” dedi Hatice
heyecanla… Adeta tek bir yürek,
tek bir nefes olmuşlardı, beraberce
tekrar ettiler: “Eşhedü en lâ ilâhe
illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühû.”
Ali (r.a) içeriye girdiğinde onları
daha önce görmediği birtakım
hareketler yaparlarken buldu.
Uzun zamandır onlarla yaşamasına rağmen ilk defa böyle bir şeye
şahit oluyordu. Durup dikkatlice
onları izlemeye başladı. Çok sevdiği, örnek aldığı, türlü iyiliklerini
gördüğü bu iki insan muhakkak ki
boş bir iş yapmazlardı. Babası Ebu
Talip maddi sıkıntı yaşadığı için
amcasının oğlu Muhammed (a.s)
onu yanına almıştı. Tüm ihtiyaçlarını o karşılıyor, kendi çocuklarından ayırt etmiyordu. “Henüz on
yaşında olabilirim,” dedi Ali içinden, “Ama ne yaptıklarını benim
de öğrenmeye hakkım var.”
Ali (ra), amcaoğlunun anlattıklarını tıpkı büyük bir insan edası ile
dinliyordu. Daha önce hiç duymadığı, bilmediği şeyler anlatıyordu
ona Hz. Muhammed (a.s)… Çok
sevdiği yengesi ise hemen yanı
başına oturmuş ellerini sıkıca
tutmuştu. Onların her zamanki
sevgisini, şefkatini yüreğinde hissedebiliyordu. Ali (ra) heyecanla
atıldı: “Ey amcamın oğlu! Bu dine
girmem için ne yapmam, ne söylemem gerekir; öğret bana?” Hep
birlikte tekrar ettiler: “Eşhedü en
lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve rasûlühû.”
Zeyd (ra) gölgelikte durmuş onları
izliyordu. Hz. Hatice ve eşi Muhammed (a.s) çocukları ile evin
bahçesinde neşe içerisinde oynuyorlardı. “Yeryüzündeki en mutlu
aile bizim ailemiz olmalı” diye

geçirdi içinden Zeyd (ra)… Onların bir kez bile kavga ettiklerini,
birbirlerine kötü bir söz söylediklerini işitmemişti. Mekke’deki
tüm yoksullar, çaresizler, yetimler
onların kanatları altındaydı sanki.
Bulundukları her yere ışık saçıyorlardı.
Birden geçmişi hatırladı Zeyd,
gözü uzaklara daldı. Tüm yaşadıkları bir film şeridi gibi geçti
gözlerinin önünden… Annesi
ile gittikleri akraba ziyaretinde,
bulundukları kabile saldırıya
uğramış, ailesi onun yerini kaybetmişti. O sıralar küçücük bir
çocuktu. Köle pazarında satılışı
geldi aklına. Sanki o ânı bir daha
yaşadı. Ne kadar da korkmuştu. Ta
ki onu satın alan kişi, kendisini bu
güzel ailenin yanına getirinceye
kadar. Bu güzel aile ona asla bir
köle gibi davranmamıştı. Zaten
yanlarına getirilişinden kısa bir
süre sonra da Muhammed (a.s):
“Herkes bilsin ki ben Zeyd’i (r.a)
evlat edindim” diyerek, onu evlat
edindiğini tüm Mekke’ye duyurmuştu. Gerçekten de öz evlatlarından ayırmamışlardı onu. Aradan
yıllar geçmişti ve Zeyd artık genç
bir delikanlıydı. Tüm bunları
düşündükten sonra derin bir nefes
aldı. Zeyd’in içi huzur doluydu.
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“Karanlıklardan kaçıp kurtuldum, aydınlığa ulaştım, artık gam yemem,” dedi
usulca… Gülümsedi, Zeyd’in simsiyah
gözleri iman nuruyla parıldıyordu. Son
günlerde hep dilinde olan o cümleyi
tekrar etti: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah.
Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû
ve rasûlühû.”
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Ebu Bekir (r.a), uzunca bir yolculuktan
sonra Mekke’ye yeni ulaşmıştı. Ticaret
ile uğraştığı için sık sık başka şehirlere gider gelirdi. Her sefer dönüşünde
mutlaka Kâbe’ye uğrar huzur bulurdu.
Elinde değildi işte, sevmiyordu içkiyi,
zinayı, kumar oyunlarını, yalanı… Mekke’nin zenginlerindendi. Dolayısıyla
etrafında çok fazla menfaatperest insan
dolanıyordu. O ise tüm bu ortamdan,
insanlardan bunalmıştı. Ebu Bekir (r.a)
Kâbe’nin tam karşısında durmuş yolculuk esnasında gördüğü rüyayı düşünüyordu. Hâlâ etkisinden çıkamamıştı.
Rüyasında Ay, Mekke şehrine inmiş,
oradan da bölünüp birçok eve dağılmıştı. En sonunda da hepsi kendi evinde
toplanmıştı. Düşünceli bir şekilde evine
giderken yolda bir arkadaşına rastladı.
Heyecanlı heyecanlı anlatıyordu. “Ey
Ebu Bekir, sen yokken neler oldu neler.
Muhammed (a.s) garip şeyler söylüyor,
garip ibadetler yapıyor. O senin en yakın
arkadaşın. Onunla konuşup bir an önce
uyarmalısın, aksi takdirde Mekke’nin
ileri gelenleri tüm bunları duyarsa onun
için hiç iyi olmaz.” Adam daha sözlerini
bitirmeden Ebu Bekir (r.a) koşarcasına
Mekke sokaklarında ilerlemeye başladı.
O’na gidiyordu. Evet, evet, karanlıktan
kaçarcasına O’na koşuyordu.
Evin bahçesindeki sedirde oturmuş konuşuyorlardı. Hz. Hatice onlara yiyecek bir
şeyler getirmiş, hal hatır ettikten sonra
onları yalnız bırakmıştı. Muhammed (a.s)
anlattıkça Ebu Bekir (ra) halden hale giriyor, heyecanını saklayamıyordu. Gözlerinde iman nuru belirmişti: “Ey Muhammed, bu dine girmem için ne yapmam,

Esma Budak

Tam da bu kara günlerde, 610 yılında,
Mekke’de küçük bir kıpırdanma oldu. O
bölgede mevcut sistemin içinde yok olup
gitmek istemeyen insanlar vardı. Orada
soyundan dolayı üstünlük sağlayan ve
haksız rekabetle insanlara ve doğaya zarar
veren kişilerin zulmüne karşı olan cesur
yürekler vardı. Üç günlük dünya yaşamını
kanla kirletmek, gözyaşıyla sulamak istemeyen Hak âşıkları vardı. Bu zulümden
kurtulmak için ufacık bir kıpırtı arayan,
ışık gözleyen insanlar...

ne söylemem gerekir; öğret bana?”
dedi. İki tertemiz insan, iki kıymetli
dost adeta tek bir vücut olmuştu. İkisi
birlikte ikrar ettiler: “Eşhedü en lâ ilâhe
illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden
abdühû ve rasûlühû.”
On yaşında bir çocuk, genç bir azatlı
köle, yetişkin hür bir erkek ve iman
etme şerefine erişen ilk insan-ilk kadın;
kâinatın son peygamberinin hemen
yanında büyük bir aşk ve muhabbetle
Rablerinin huzuruna durmuşlardı. Bu
tablo, cahiliye döneminin tüm kötülüklerine adeta meydan okuyordu. Bu
eşsiz manzara yeryüzünde var olan,
geçmişte yaşamış, gelecekte var olacak
tüm insanları kuşatıyor, büyük bir değer
atfediyor; insanlığın varlığını tamamlıyordu.
Onlar Rableri karşısında saf saf, Allah
Resulü’nün yanında sıra dağlar gibiydiler. Onlar, çağları aşan duruşları ile
sonraki tüm müminlere yol açan cesur
yüreklerdi. Onlar, Hak karşısında boynu bükük lakin zulüm karşısında dimdik duran ilk neferlerdi. Onlar karanlıkları delercesine koştular aydınlığa…
Onlar ilk öncülerdi.

ve zulümlerden ötürü yorgundu tüm
gezegen.

Karanlık çağın kara bulutları fırtınalar
estiriyordu. Dünya gücü Bizans, zorla ayakta durmaya çalışıyordu. Siyasi
otorite yok gibiydi, sorunların ardı arkası
kesilmiyordu. Bir de İran’daki Sasani
Devleti vardı, Bizans ile sürekli mücadele halinde olan... Orada da sosyal
yaşam içler acısı durumdaydı. Bir yanda
kurulan pazarlarda eşya gibi satılan
insanlar, öbür yanda aşağılanan, insan
olup olmadığı tartışılan kadınlar. Kız
çocuklarını hiç söylemeyelim. İnsanlık
ağıtlar yakıyordu. Üzüntüler tütüyordu evlerden ve göğün kara bulutlarına
karışıyordu. Dünya güçlerinin komşusu
Arap Yarımadası’nda da durum bundan
hiç farklı değildi. Yapılan haksızlıklar

Evet o ışık ilk Hira’ya düştü. Işık, arayış
mağarası Hira’dan yola çıkarak Hz. Hatice’nin evine geldi. Peygamberimizin
eşi ve kızları, evlerinin reisi Hz. Muhammed’e “Evet, biz de seninleyiz,” dediler.
Birbirine sımsıkı sarılan bu aile, ilk önce
yakın akrabalarını haberdar etti bu kutlu
birliktelikten. Hakk’ın mücadelesi sevgi
dolu, sıcacık bir yuvadan yayıldı. Sonra
samimi bir dost eline tutundu. Sağlam
dostluklar, ortak idealler ve hayallerdi,
Hak sözünü taşıyan, kara bulutları uzaklara sürükleyen… Bu dost Hz. Ebu Bekir
idi ve hemen diğer dostlarının yanına
koştu. Yüce Yaradan onların feryatlarına ipini uzatmıştı. Bu Hak yürüyüşünde
onlara aralarından bir elçi seçmişti. Şimdi
o elçi etrafında toplanma vaktiydi. Şimdi
Allah’ın gönderdiği ipe sımsıkı tutunma
vaktiydi.
Ortak idealleri ve hayalleri olan dedik ya,
Sa’d b. Ebu Vakkas da (yaş 17) onlardan
biriydi. Bir gece değişik bir rüya gördü.
Rüyasında zifiri bir karanlıkta çaresiz bir
haldeyken, birden ortalık aydınlanmaya
başladı. Nur saçan bir ay doğmuştu. Ayın
doğduğu tarafa doğru ilerlemeye başladı
ve birkaç kişi gördü. Bu kişiler, Hz. Ebu

25

MEDENİYET YOLCULARI

tığı için sık sık Mekke dışına çıkardı.
Şam yakınlarındaki Busra kasabasında
bir panayıra gelmişti. Burada bir rahip ile
karşılaştı ve rahip ona “Ahmet zuhur etti
mi?” diye sordu. Zuhur edecek bu kişinin,
insanları aydınlığa taşıyan peygamberlerin
sonuncusu olduğunu söyledi. Talha’nın
da kara günlerden aydınlığa ulaşmaktı
amacı ve Mekke’ye gelir gelmez araştırmaya başladı. Abdullah’ın oğlu Muhammedü’l-Emin’in, peygamberliğini ilân
ettiğini ve Ebu Bekir’in de ona uyduğunu
öğrendi. Abdullah’ın oğlu Muhammedü’l-Emin’in bir adı da Ahmet’ti. Doğru
adresteydi. Bu aydınlık Hak yoluna hemen o da katıldı.
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Bekir ve onu takip eden Zeyd bin Hârise
ile Hz. Ali idi. Şaşkınlıkla “Siz buraya
ne zaman geldiniz?” diye sordu. Onlar
tebessümle baktı ve “Yeni geldik. İstersen
seni de aramıza alalım. Aydınlığa beraber
gidelim” dediler.
Bu rüya onu çok düşündürdü. Acaba
gönlünden ve fikrinden çıkmayan “Yaşamak İstediğim Dünya Rüyası”nın gerçekleştirebileceğine dair bir işaret miydi
bu? Daha fazla dayanamayarak Hz. Ebu
Bekir’in yanına gitti. Rüyasını anlattı. Hz.
Ebu Bekir aynı tebessümü tekrar takındı
ve “Gel benimle, seni cihanı aydınlatan
nura götüreyim! Rüyanın tabiri budur,”
dedi. Bu genç, rüyalarının gerçeğe dönüşeceği yerdeydi. Kim bilir belki de ileride
İran’ı fetheder, Sasanilere Hakk’ı öğretirdi. Haksızlıkları ve zulümleri sona erdirmede sesini ve sözünü dünya güçlerine
ulaştırırdı.
Bir başka arayışçı Talha b. Ubeydullah’tı.
12 yaşlarındaki bu genç ticaretle uğraş-

Hak âşıkları Peygamberimizin haberini
duydukça bir araya toplanıyorlardı. Zübeyr b. Avvam (yaş 15), Abdurrahman b.
Avf (yaş 30 civarı), Ebu Ubeyde b. Cerrah (yaş 25), Cafer bin Ebu Talib (yaş 20
civarı) ve eşi Esma binti Umeys birlikte
Hak yolunda aydınlık günlere yürümeye
kararlıydılar.
Karanlıktan aydınlığa geçiş serüveninde
köleler de önemli bir yer alıyordu. Hz.
Ebu Bekir bir gece yarısı Bilal-i Habeşi’nin
(yaş 20) kapısını çaldı. Ona Peygamberimizden bahsetti. Bilal sorular sordu,
sordu. Emin olmak istedi. Bu hayal gerçek
olabilir miydi? Dünya üzerindeki kabuklaşmış haksızlıklar gerçekten kırılabilir
miydi? Bunu yaparsa ancak tüm dertlerin devası Yaradan yapabilirdi ve bugün
elçisini göndermişti. Artık o da bu Hak
yolundaydı. Hem de bunu açıkça söyleyenlerden biriydi.
Arayış mağarası Hira’dan çıkan ışık,
kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir,
hür-köle herkese ulaşıyordu. Zorlu bir
mücadele önlerinde duruyordu ve Allah
onları ayet ayet aydınlığa çekiyordu.
Peygamberlerin hayatlarından örneklerle
cahil ve zalimlerle başa çıkma yollarını
öğreniyorlardı. Onlardan önce yaşamış,
devrimler gerçekleştirmiş kahraman
insan modellerini, cahillerle mücade-

le etmede sosyal yapının önemini ve
mücadele tekniklerini hafızalarına kazıyorlardı. Oku emri, onları içlerinde var
olan ahsen-i takvime ulaştırıyor, her biri
kendi kişisel gelişimini, ayet ayet tamamlıyordu.
Aldıkları bu ilim için Allah’a müteşekkirdiler. Bunu bir şekilde Allah’a göstermeliydiler. Öğle vakitlerinde Kâbe’de kimse
olmuyordu. Bu fırsattan yararlanıp açıktan
namaz kılmaya gidiyorlardı. Ancak Mekkeli müşrikler “Siz de nerden çıktınız!”
hazımsızlığıyla Hz. Peygamber (a.s) ve
Müslümanlarla alay ediyorlar, onları küçümsüyorlardı. İbadetlerine engel olmaya
çalışıyorlardı. İşte böyle bir günde bir
arbede yaşandı ve Hz. Hatice’nin ilk eşinden olma oğlu Haris bin Ebu Hale şehit
oldu. Evet Hz. Muhammed’in terbiyesiyle
yetişmiş, sevgi dolu yuvanın bir evladı
Kabe’nin avlusunda şehadete ermişti.
Hak davası ilk şehidini vermişti. Allah’ın
Resulü çok üzüldü. Müslümanları şehrin
dışında, gözden uzak yerlerde toparlamaya başladı. Amacı ortalığı karıştırmak değildi. Bu genç idealistler, Hak yolcuları,
Rahman’ın ilmiyle donanmak istiyorlardı.
İman esaslarını öğrenerek aydınlık, özgür
bir dünyada sağlam bir şekilde yaşama
becerilerini geliştirme çabasındalardı.
Ancak kan dökmekten başka iletişim dili
bilmeyen bu toplumla aralarına mesafe
koymaları şarttı. Kendileri iyice eğitilmelilerdi ki bu köhne zihniyetle en kansız
şekilde mücadele edebilsinler...
Bu arada Müslüman olduğu anlaşılan
genç sahabilerin aileleri, onları engellemeye başlamıştı. İlahi kelama sımsıkı tutunan bu gençleri baş koydukları yoldan
ayırmaları imkânsız gibi görünüyordu. Ev
hapisleri, aç bırakmalar, eziyetler hatta
dayaklar dahi onları tutundukları ipten
ayıramıyordu. Tüm yaşadıklarına rağmen
bu idealist gençler onlara kötü davranan
ailelerine “Of!” bile demiyorlardı. Henüz
yeni öğrenciler olsalar da, Kur’an onlara
yepyeni bir vizyon katmıştı, etik ve saygın
olan...

Yine şehir merkezinden uzakta bir vadide
toplanmışlardı. Namaz kılarken müşriklerden bir grup onları gördü. Namaz,
bildikleri bir eylemdi ama Müslümanları
secde halinde görünce onların bu haliyle
dalga geçmeye, çirkin kelimelerle hakaret
etmeye başladılar. İyice gerilen ortamda
aşırı hakaretlere maruz kalan Sad bin Ebi
Vakkas, Ebu Hattal isimli müşriki yaraladı. Ve o an Müslümanlar ilk kanı akıtmış
oldu. Bu olay Peygamberimizi çok rahatsız etti. Daha 30 kişi bile değillerdi. Öğrenecek çok şeyleri vardı ve “Oku!” emrini
hiçbir şey engellememeliydi. Şimdi ne
yapacağız, nerede, nasıl Allah’ın ilahi
mesajına sahip olacağız diye düşüncelere
daldı Allah’ın Habibi. Maalesef Müslümanların hiçbiri bu soruyu cevaplayacak
imkâna sahip değildi. Peygamberimiz bu
güçlüğün farkında bir çıkış yolu ararken,
karşısına Erkam bin Ebi’l Erkam (yaş 1820) çıktı. Bu genç Benî Mahzûm yani Ebu
Cehil’in kabilesindeki gençlerden biriydi.
Acaba amacı neydi, yeni bir sürtüşme mi
yaşanacaktı diye düşünülürken, Erkam,
niyetini açıkladı. Meğer aile meclisinde
Müslümanlar ve Peygamberimiz hakkında kötü konuşmalara şahit olmuştu. Zanla
karar vermektense bu kişileri çevreden
soruşturmak ve kendileriyle diyaloğa
geçerek mevzuyu bir de onların dilinden
öğrenmenin en doğru hareket olduğu-
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nu düşünmüştü. Yaptığı araştırmada,
Peygamberimizin güvenirliğinden başka
bir sözle karşılaşmamıştı. Allah’ın habibinin yanına gittiğinde amaçlarını, ne
yapmak istediklerini sordu. Erkam meraklı bir gençti. Cevap aldıkça soru soruyor,
her sorusu onu yeni bir gerçeğe kavuşturuyordu. Oradan İslam’ı aklen ve kalben
kabul ederek ayrıldı. Yeni evlenmişti ve
şehrin dışına doğru, çok ilgi çekmeyecek bir konumda büyük bir evi vardı.
Peygamberimizi ve Müslümanları orada
misafir etti. Bu büyük bir riskti. Kabilesi
bunu fark ederse onu dışlayabilir hatta
birçok kötülük yapabilirdi. Ancak Erkam
kararlıydı.
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Peygamberimiz onun bu nazik davetini
geri çevirmedi ancak, onu riske atmak da
istemiyordu. Tedbir olarak Erkam’dan,
Müslüman olduğunu kimseye söylememesini istedi. Günün en sıcak saatlerinde, herkes evlerine çekildiği zaman can
dostu Ebu Bekir’i yanına alarak Erkam’ın
evine gitti. Sımsıcak bir muhabbetle karşılandılar. Evin şekli, konumu Müslümanların toplanıp İlahi kelamı öğrenmeleri
için çok uygundu. Allah’ın Resulü tam
bunları aklından geçirirken Erkam konuşmaya başladı. “Ey Allah’ın Resulü! Evim,
evinizdir. Ben de sizlere yardım etmek
isterim. Burada sizi kimse bulamaz ve
bu evden kimse şüphelenmez. Lütfen bu
evde toplanın.”
Yine en sıkıntılı zamanda bir kapı açılmıştı. Bu kapı hak dostlarının toplandığı ev
oldu. Ayetler Mekke’yi çisil çisil ferahlatıyordu. Müslümanların sayısı gün geçtikçe
artıyor, Erkam’ın evi, idealleri bir, hayalle-

ri bir insanlarla dolup taşıyordu. Artık ev
anlayışı da değişiyordu. Evler ilim yuvaları, öğretim merkezleri haline geliyordu.
Bir araya gelmek, bir şeyler yemek içmek için değildi artık. İkramın ayet, ilim
olduğu misafirlikler oluşuyordu. Değişim
ve gelişimlerin evi bu ev, tarihe “Dârul
Erkam” olarak adını yazdırıyordu. Mekke’de kara bulutları dağıtan ufku genişleten ayetlerin çoğu bu evde indi.

Sözdeki Tılsım
Özlem Şahin

nım çok sıkkın, vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz?” diyor. Aslında yapman gereken işlerin var. Bir yandan da onu üzmek
istemiyorsun. “Arkadaşım biraz işim var
ama inşallah uzun sürmeyecek. Bitirir bitirmez oturup sohbet ederiz. Canını hiçbir
şeye sıkma. Çözülemeyecek sorun yok.
Beni biraz bekle olur mu?” dersen, arkadaşının sıkıntısının yarısı uçup gider. Kendini
yalnız hissetmekten kurtulur. Üstelik canını
sıkan her ne ise onu çözülebilecek bir
sorun olarak görmeye başlar. Kendini daha
güçlü hisseder.

Meltemlerin gönülleri okşamasına, zihinlerin aydınlanmasına şahit oluyordu
Mekke, şahit oluyordu Müslümanlar...
Arayış mağarası Hira’dan çıkan ışık, sevgi
dolu bir yuvada büyüyüp dost eliyle yayıldı. Şimdi kardeş desteğiyle dost meclislerinde demlenip hanelerden taşıyordu.
Ve Dünya gezegeninde yıl, M.S. 613 idi.
Hira’ya ayetler ineli, ilk ışık düşeli 3 yıl
olmuştu. O gün, iki ayet daha inzal oldu.
“Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma.” (Hicr, 94) ve “(Önce) en
yakın akrabanı uyar.” (Şuara, 214)
Hak âşıklarının sımsıkı tutundukları bu
ayetler, onları bambaşka bir ortama çekiyordu. Onlar gözlerinde emin bakışlar,
gönüllerinde sekine, Allah’ın Habibi’nin
arkasında büyük bir devrimin temelini
oluşturuyorlardı.
Sence; Kur’an hayatımızda ilk nereye
inmeli? Sonra nerelere, hangi alanlara
doğru ilerlemeli? Neden? Bu yayılışın
sonucunda ne olur? Kur’an indiği yere
ne katar? Nasıl değiştirir? Aşağıdaki her

Konuşmak…Kelimeleri hiç düşünmeden
yan yana getirmek mi? Düşünüp taşınıp,
kelimeleri özenle seçmek mi?
Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel
sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını
bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir
düşmanıdır. (İsrâ Suresi, 53. Ayet)
Birbirinin tam zıddı olan iki konuşma
tarzını biraz inceleyelim. Diyelim ki biraz
canın sıkkın. Konuşmaya ihtiyacın var.
Arkadaşına durumu izah edip sana biraz
zaman ayırmasını rica ediyorsun. Arkadaşının cevabı “Hiç uğraşamam seninle,
daha önemli işlerim var” oldu. Kendini
nasıl hissedersin? Zaten duygusal olarak
iyi değildin. Bu cümleler kalbine kılıç olup
saplanmaz mı? Elbette ki kalbin kırılır,
üzülürsün.
Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl
misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.
(İbrâhîm Suresi, 24. Ayet)

Kişinin iç
dünyası

Evi

Dostları

Dost
meclisleri

Dünya

SÖZÜN ÖZÜ

Şimdi tam tersinden bakalım. Arkadaşımız
üzgün bir şekilde yanımıza geliyor. “Ca-

İki farklı konuşma tarzının etkileri, birbirinden ne kadar da faklı. Birinde kalp kırmak,
üzmek, diğerinde karşımızdaki kişiye güç
ve güven vermek…
Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet
etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri,
ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme;
onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz
söyle. (İsrâ Suresi, 23. Ayet)
Doğru kelimeleri seçerek konuştuğumuzda, kimseyi kırmadan ya da yanlış anlaşılmaya sebep olmadan düşüncelerimizi
dile getirebiliriz. Söz bu kadar kıymetlidir.
Çünkü söz sihir gibidir. Çok öfkeli birini
bile, güzel sözler sakinleştirebilir. Çözümü
zor olan bir sorunu, özenle seçilen kelimeler, cümleler kolaylıkla çözebilir.
Kelimeler, cümleler hazinen. Hangilerini
kullanmayı tercih edersin? Sesini duyar gibiyim. Güzel düşünüp güzel konuşmayı…
Nazik, samimi, hoşgörülü bir Müslüman
gence yakışan; nerede ne konuşacağını ve
kendini nasıl ifade edeceğini bilmektir.
Sevgi ve saygılarımı sunarım.
Eyvallah (Haktandır).
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KUR’AN KÂŞİFİNİN NOTLARI

Kevser Suresi
Esma Budak

SURENİN İSİMLERİ:
Kevser: “Sınırsız bolluk, hayrı çok olan şey,
sayısız iyilik ve nimetlerin çokluğu” anlamındadır.

MEDENİYET YOLCULARI

Nahr: “Kurban” anlamına gelir. İçinde
kurban kesme eylemi geçtiği için, sure bu
isimle de anılmıştır.
Not: Allah Habibini yalnız bırakmıyor. En
sıkıntılı günlerinde Peygamberimize destek oluyor, moral veriyor. Her şey tersini
gösterirken sonucun harika olabileceğini,
sürecin değil sonucun önemli olduğunu
gösteriyor. Düşündürücü! Bu sûreyi gündeminde tut!

AYET SAYISI: 3
Nüzul Yeri: Mekke’dir. Peygamberimiz
Kureyşlileri İslam’a davet etmeye başladığı zaman Kureyşliler onu “Kavminden
kesildi ve köksüz bir ağaç gibi oldu. Bir
süre sonra kuruyarak toprağa karışacaktır” diyerek aşağıladılar. Allah’a ve Resûlüne inananlar için zorlu günlerdi. Tam
bu sıralarda Resulullah’ın sağ olan son
oğlu İbrahim de vefat etti. Evi Rasulullah’ın evinin yanında olan Ebu Leheb koşarak müşriklere gitti ve müjdeyi (!) verdi:
“Bu gece Muhammed çocuksuz kaldı ve
onun kökü kesildi.” Peygamberimizin bu
sıkıntılı günlerine bir de bu aşağılamalar
gelince Allah, Kevser Sûresini indirdi.

KISA AÇIKLAMASI
1: İnnâ a’taynâke’l-kevser. “Şüphesiz, biz sana Kevser’i verdik.”
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olan, en faydalı meyve olduğunu söylüyor.
Daha neler neler, saymakla bitmez.
14 asır önce bir Peygamberin bu ve daha
birçok ilmi gerçeği bilmesi imkânsız. İste
Kevser olmasının göstergesi. Ne Muhteşem!
Dahası da var. Her peygamberin cennette
nehir, kimi rivayetlere göre de havuzları
olacak. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed’in ise cennetteki nehri ya da havuzunun adı, Kevser. Allah’ımız bu ayet ile
“Üzülme ey resulüm biz sana cennette de

en büyük ve en güzel olan Kevser nehrini
verdik” demiş oluyor. Peygamberimiz de bu
ayeti anlatırken Kevser nehrinde biz kardeşlerini bekleyeceğini söylüyor. Hepimiz
cennete girip, bu muhteşem nehirle ışıldayıncaya kadar bekleyecek. Evet, görmediği
Müslümanlara yani bize “kardeşlerim” diye
hitap ediyor Allah’ın Resulü. Ümmeti arasında ayrımcılık yapmıyor. Herkesi kucaklıyor.
Bir Kevser gibi sevgisiyle tüm zamanı ve
mekânı, dünyayı sarmalıyor. Allah’u Ekber,
bu ne büyük Kevser! Anlatmakla bile bitmiyor….

2: Fe salli li rabbike venhar. “O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.”

Eeee hem dünyada hem ahirette Kevser’e
sahip olunca ne yapmalı hemen, ilk iş
olarak namaz kılmalı. Allah’a bu büyük
hediyesi, ikramı için teşekkür etmeli. Tüm
bereketin, başarının geldiği yere yönelmeli.
Akabinde de kurban kesmeli. Her canlının

bir gün öleceğini, dünyanın geçici, ahiretin daimî olduğunu hatırlamalı. Kesilen
kurbanı ise tüm kardeşlerimize dağıtmalı
ki başarılar birlikte kutlanılabilince güzel,
bilelim. Bir Müslüman kardeşimiz ağlarken
diğeri nasıl gülsün. Biri gülünce hepsi gülsün. Allah’ım Sen ne güzel sosyal iletişim
kuran, birlik sağlayan bir Vedûd’sun. Ey
Aşk!

3 : İnne şânieke hüvel’ebter. “Doğrusu sana kin tutan var ya, soyu kesik olan
(ebter) asıl odur.”
O oooo “Kevser” kelimesi ile Allah neler
neler anlatmış. Ne bereketli bir kelime! İlk
olarak Peygamberimizin gönlünü rahatlatan
bir hitap. “Kevseri verdik” diyerek Peygamberimizin soyunun kesik olmadığını, kıyamete kadar çoğalarak geleceğini bildiriyor.
“Verdik” geçmiş zamanını da kullanıyor ki,
Peygamberimizin gönlü iyice rahatlasın.
Ümmetinin, onu seven ve takip edenlerin artarak geleceğini müjdeliyor. Bugün
bilgisayarlara hayatı en iyi bilinen, en çok
sevilen kişi kimdir, diye girildiğinde “Hz.
Muhammed” ismi ortaya çıkıyor. Üstelik
bugün dünyanın her yerinde yaşayan, Peygamberimizin sevgisini ve ahlakını sürdüren
Müslümanlar var. Soyu devam ediyor. Bu
ayet bugünü de doğruluyor. Harika!
Soyu “ebter”, yani kesik diye Peygamberimizle dalga geçenlere de Allah’ımız cevap
vermiş oluyor. Hem de ne cevap. O zaman-

lar, o yörenin insanları önemi, sayısı, değeri
çok olan her şeye “kevser” dermiş. Allah
onların kelimesiyle onlara cevap veriyor.
Daha bitmedi.
Ayrıca “Kevser” kelimesi ile Peygamberimizdeki ilim, hikmet, zafer ve nimetin
çokluğunu da ifade ediyor. Peygamber Efendimiz okuma-yazma bilmemesine rağmen
İslam ile birçok ilme sahip oluyor. Nasıl mı?
Mesela: Midenin üçte birinin boş tutulmasını ve düzenli oruç tutmayı tavsiye etmesi
gibi. Bugün bilim adamları midenin en
verimli ve sağlıklı çalışmasının, üçte birinin
boş durmasıyla olabileceğini söylüyor. Oruç
ise vücudu toksinlerden temizliyor. Doktorlar birçok hastalığa şifa olarak açlık diyetleri
yani oruç öneriyorlar. Orucunu hurma ile
açıyor. Bugünün ilmi hurmanın kan şekerini
düzenleme özelliği olduğunu ve ilaç gibi

Şimdi o dalga geçenlere gülme vakti. Eee son
gülen iyi gülermiş. Bugün o dalga geçenleri ne
tanıyan var ne sayan. İşte soyu kesik olanlar bu zalim ve fesatçı kişilerdir. İnsanların zor günlerinde
onlarla dalga geçenlerdir. Kevser’in tam zıttı olan
ebterlerdir. Allah Korusun!
Bu Sureyi Ne Zaman, Nerede Okuyabilirsin?
Aşağılandığımız, kendimizi kötü hissettiğimiz zaman okuyup, Peygamberimize ve onunla
birlikte biz Müslümanlara verilen Kevser nimetini hatırlayabiliriz. Kendimizi yalnız hissettiğimizde Kevser gibi coşkun, bereketli kardeşliğimizi, birlikte ne güçlü olduğumuzu da
hatırlayabiliriz. Peygamber sevgisiyle, zaman ve mekânı aşarak onu görmek isteyenler de
okuyabilirler.
SENİN NOTUN:
Bu sûrede seni en çok etkileyen şeyleri ve duygularını not edebilirsin. Haydi, hemen başla…
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