İMAN-KÜFÜR-NİFAK
Nur Keleş

MEDENİYET YOLCULARI

“O gün (kıyamette) mal da fayda
vermez evlatlar da. Allah’a arınmış
bir kalp ile gelen başka.”
(Şuara 26/88-89).
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SÖZCÜKLER KONUŞUYOR/ İMAN
Beni çok duyduğunuzu biliyorum.
Belki söylendiğinde gerçekten ne
anlama geldiğimi biliyorsunuz; ancak
kişilerin duygularıyla harmanlandıkça, farklı tezahürlerim ve farklı
anlamlarım da oluyor. Bazen bir
secdede, bazen bir şiirde bazen de
bir duada ya da akan bir gözyaşında
ortaya çıkıyorum. Bana lügatlerde
genellikle “güven içinde bulunmak”
anlamıyla rastlıyorsunuz. Zaten Arapçada emniyet ve güven demek olan
“Eman” kökünden geliyorum. Ancak
ortak bir kanıya varmak gerekirse,
Allah’a tertemiz bir kalple bağlanıp
onun peygamberine buyurduklarını
şüphesiz kabul etmeyi temsil ederim.

Benim temsil ettiğim duygulara sahip
olanlara “Mü’min” denir. Ahiret
hayatına adım attığınızda en yakın
dostunuz ben olacağım. Beni ne
kadar korur ve kollarsanız size ahiret
hayatında o kadar eşlik ederim. Şair
Ruhi bakın ne güzel de demiş;
Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm
isterler,
Yevme lâ yenfeu’da kalb-i selîm
isterler
(Zannetme ki yarın kıyamet gününde
senden altın ve gümüş isteyecekler;
mal ve evladın fayda vermediği o
günde senden arınmış bir kalp
isteyecekler)
SÖZCÜKLER KONUŞUYOR
/ KÜFÜR
Beni, bazen günlük hayatta kullanılan
argo sözlerle karıştırabilirsiniz. Ancak
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BİR AYET - BİR HADİS
KAVRAM AÇIKLAMASI

İMANIN YANSIMALARI

MEDENİYET YOLCULARI

Feyza Kılıç
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ben onlardan çok daha kötü bir şeyi
temsil ederim. Kişilerin bazen Allah’ı
tanımayıp onu inkar etmesinin, bazen
Allah’ı çok iyi bilip onu reddetmesinin, bazen de kalbiyle Allah’ı tasdik
etmesine rağmen İslam’ı bir din olarak
kabullenmemesinin adıyım. İman neyi
gerektiriyorsa bunların tam zıddını
gerektiririm. Kocaman bir çukur gibi
olduğum doğrudur; insanoğlu kimi
zaman Allah’ı inkâra varan bir sözüyle
ya da Allah’ı ve onun emrini reddeden
bir davranışıyla benim içime düşer.
Allah’ın insanlara bahşettiği irade ve
seçim kabiliyetinin tamamen kötüye kullanılmasının neticesiyim. Arap
lisanında örtmek, gizlemek, nankörlük
etmek anlamına gelen ( k-f-r) kökünden
türerim. Gerçekten de hakikati görmeyip onu gizlemeyi, örtmeyi ve Allah’ın
nimetlerine karşı nankörlük etmeyi
nitelerim. Beni benimseyen inkârcı
kimselere “Kâfir” adı verilir. Kimseye ne dünya ne de ahiret hayatında
faydam dokundu; hatta benimle dost
olanlar azaba uğradı. Allah, insanoğlu
bana yönelmesin diye Kur’an’da çokça
uyarılarda bulundu: “Allah’a ve
Peygamber’ine karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı

gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz
apaçık ayetler indirmişizdir. Kâfirler
için alçaltıcı bir azap vardır.” (Mücâdele 58/5).
SÖZCÜKLER KONUŞUYOR /NİFAK
Arap dilinde “ayrılık”, “azalmak” ve
“köstebek deliği” gibi anlamlara gelmekteyim. İman etmiş gibi davranan,
ancak içinde barındırdığı küfrü gizleyen ve çevresini “Ben mü’minim”
diye kandıran ikiyüzlü insanları temsil
ederim. Beni bir hastalık olarak düşünebilirsiniz. Benim özelliklerimi
taşıyan kimselere “Münafık” denir.
Küfre düşmüş insanlardan farkım ise
ben kalbimde İslam’a karşı bir sıcaklık
olmadığı halde insanları aldatmayı ve
kendimi müslüman olarak tanıtmayı
temsil ediyorum. Kur’an’da o kadar
çok dikkat edilmesi gereken bir özellik
olarak tarif ediliyorum ki Asr-ı Saadet’te Hz. Ebubekir (r.a.) ve Hz. Ömer
(r.a.) gibi önde gelen sahabiler bile
benim özelliklerimi taşımaktan endişe
ediyorlardı. Münafıklık alametleri çok
çeşitli ve gizlidir ama en çok karşılaşılan durumları Kur’an’da anlatılmaktadır: “İnsanlardan bazıları da vardır ki,
inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret
gününe inandık’ derler.” Bakara, 2/8.
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“İman edip iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine alacaktır. İşte
apaçık büyük mutluluk ve kurtuluş budur.”
(Câsiye 45/30).
“Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in
Allah’ın Resulü olduğuna şehadet ederse
Allah ona cehennemi haram kılar.” (Buhari, İlim 49).
İman, Allah’a inanmak, Allah’ın peygamberimiz Hz. Muhammed aracılığı ile biz
insanlara gönderdiği bütün emirlere ve
yasaklara hiçbir şüphe duymadan teslim
olmaktır. Bu teslimiyet, insanı her türlü
dünyevî ve beşerî bağlardan koparıp gerçek
özgürlüğe kavuşturur.
İman, Elest Bezmi’nde verdiğimiz sözün
dünyada teyididir. Şehadettir. Allah ve

Rasulü’ne şahitlik etmektir. Sezai Karakoç’un
deyişiyle Kelime-i Şehadet, bir şimşek gibi
insanın gönlündeki karaağacı deviren,
onu nurlara boğan, gönüllere aydınlık bir
gökyüzü, billurdan bir çeşme koyan ilahi
kılıçtır.
İman kayıtsız ve şartsız Allah’a bağlanmak,
O’nun dışında hiç bir ilah tanımamaktır.
İman kalbimizde Allah dışında kutsallaştırdığımız her şeyden, her türlü pas, kir ve oksitlenmelerden arınmaktır. Keza İman, aşksız olmaz. Allah’ı ve Peygamber’i herkesten
ve her şeyden daha fazla severek imanın
tadına erilir. Allah’ın ve Peygamber’in razı
olmayacağı hiçbir şeyde başkasının rızasının
önemi yoktur. Eğer Allah ve Peygamber’in
bir konuda bir emri veya yasağı varsa başka
hiç kimsenin hatırı için ya da bir mevkiye,
makama, paraya, şöhrete ulaşmak için bu
emir veya yasağa aykırı davranılamaz.

BİLİM
İman amelin, eylemin ve üretkenliğin
kaynağıdır. Bizi ibadete, iyiliğe ve hayra
koşturan iman gücüdür.
İman sabrın da kaynağıdır. Zafer ve başarı
elde etmek sabır ister. Acılara ve kahırlara dayanmak sabır ister. Bir yığın imkâna
sahip iken Allah’ın yasakladığı şeylerden
uzak durmak sabır ister. Bütün bunlar güçlü
bir iman ile kolaylaşır.

MEDENİYET YOLCULARI

İman, aşk ve aksiyon arasında sıkı bir bağ
var demek ki. İman, insanı sadakate, bağlılığa, aşka ve eyleme götürmesiyle tükenmeyen bir güç, bitmeyen bir enerji olmaktadır.
İmanın ilk şartı samimiyettir. Samimilik
demek, iç disipline, öz denetime ulaşmak
demektir, kendisiyle barışıklıktır. Gayeli ve
bilinçli yaşamaktır, bir ölçüdür.
İman insanı iç huzura götürmekte, kalbi ve
gönlü doyurmaktadır. Bu huzurun işareti,
dışa yansıması, Allah’ın emir ve yasaklarına
hürmet göstermek, onların gereklerini yerine getirmek, İyilikte ve hayırda yarışmak,
kötülüklerden kaçınmaktır. Diğer yandan
da Allah’ın yarattığı bütün varlıklara şefkat
göstermek, merhamet etmektir.
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Allah’a iman başımıza gelen her şeyin
Allah’ın emir ve dilemesi ile olduğuna,

ayetin ifadesiyle bir yaprağın bile Allah’ın
bilgisi dışında düşmeyeceğine inanmaktır.
İman, her durumda Allah’a güvenip günlük hayatta karşılaştığımız olaylar karşında
sarsılmadan O’na tevekkül edip, emniyet
ve güven içerisinde kalabilmektir.

ATOMUN İÇİNDEKİ EVREN
Esma Nur Bülbül

İman; şükürdür, umuttur, ölümsüzlüktür.
Ahirete uzanan yolda her güzelliği ibadet
sayarak huzur ve güven içerisinde yürümektir. Ölümü öldürmek, ölüme tebessümle gitmektir.
Bir şey zıddıyla daha iyi anlaşılır. İmanın
zıddı küfürdür. İmanın değerini ve huzur
iklimini anlamak için küfrü ve tezahürlerini, dışa yansıyan taraflarını görmek gerekir.
Küfür; nankörlüktür, kaostur, belirsizliktir,
karanlıktır, yalnızlıktır, kâbustur, umutsuzluktur, çaresizliktir... Ölümü yok olup gitmek bildiği için hayatı zindan etmek, ölüm
korkusuyla yaşamaktır.
Sonsöz yerine sahabeden Cündeb b. Abdullah’a kulak verelim: “Ergenlik çağına yeni
geldiğimiz çağlarda Peygamberimizden,
önce imanı, sonra Kur’an’ı öğrendik. Sonra
da Kur’an’la imanımızı artırdık.” (İbn
Mâce, Mukaddime 9).
Vesselam…

Atom, maddenin bilinen en küçük yapısıdır. Etrafta gördüğümüz her türlü maddenin
yapıtaşı olan atom, gözle görülemeyen;
mikroskopla dahi hâlâ tam olarak yapısının
çözülemediği düşünülen; küçücük ama içine girildiğinde mükemmel işleyen, akıllara
durgunluk veren bir sistemdir.
Öyleyse gelin şimdi adeta içinde evreni
barındıran atomda küçük bir yolculuğa
çıkalım.
Evren, gözle değil mikroskopla dahi görülemeyecek cisimleri ve bunların yanı sıra
büyüklüğü algılanamayacak kadar devasa
yapıları içinde bulunduran, sürekli büyüyen
bir oluşumdur. Bu oluşum o kadar şey ihtiva etmesine rağmen kendi içinde akıl almaz
düzenli bir yapıdadır.
Atomun yapısına bakıldığında öyle küçük
parçalardır ki, en güçlü mikroskopla dahi
bir tanesini tamamen eksiksiz görmek mümkün değildir. Bir atomun çapı milimetrenin
milyonda biri kadardır. Bu derece küçük
olmasına rağmen atomun içinde evrende
gördüğümüz sistemle kıyaslayabileceğimiz
derecede kusursuz, eşsiz ve kompleks bir
sistem bulunmaktadır. Atom, çekirdek,
içerisinde bulundurduğu nötron ve proton
ve çekirdeğinin etrafında dönen elektronlardan oluşur. Bu elektronların yörüngeleri
hiç değişmez, şaşmaz, birbirlerine çarpmaz,
kusursuz bir sistemle çekirdeğin etrafında
dönerler. Çekirdek ile elektronlar arasında
büyük bir boşluk bulunur. Bu büyük boşluğu evrene baktığımızda yıldızlar, galaksiler, Dünya, Güneş ve uydular arasında
da gözlemleriz. Boşlukların her ikisinde de

insan aklını zorlayan, anlama kapasitesini
aşan bir düzen hâkimdir. Aslında yapılarına
bakıldığında sanki atomun yapısı, şimdiki
bilimin keşfettiği devasa boyutlardaki evrenin küçücük bir maketi gibidir.
Tüm evren, dünyamız, canlı cansız tüm varlıklar elementlerin çeşitli biçimlerde birleşmesiyle oluşmuşlardır. Madem elementleri
oluşturan atomların yapısı hep aynı, o halde
onları farklı kılan, sınırsız çeşitlilikte maddeyi oluşturan esas unsur nedir? Atomların
içindeki proton sayılarıdır. Yani altını demirden, demiri oksijenden farklı kılan özellik,
yalnızca atomların proton sayılarındaki
farklılıktır. Atomların farklı sayı ve kombinasyonlarla farklı düzende bir araya gelmesiyle kâinatta çeşitlilik sağlanmaktadır. Bir
tek karbon atomu yaklaşık 1,7 milyon farklı
bileşiğin ortaya çıkmasına vesile olmaktadır.
Yani kurşun kalemdeki karbon atomuyla,
vücudumuzdaki karbon atomu aynıdır; fakat
diğer atomlarla yaptıkları değişik bağlar
neticesinde bunlara farklı vazifeler gördürülmektedir.
Atom, maddenin en küçük yapısı içinde
adeta bir evreni barındırır. “Tüm bunlar
Allah’ın varlığının ve kusursuz yaratışının
apaçık delilleridir”
Rabbim biz iman ettik. Sen ilmimizi arttır.
İman ettikten sonra bizi doğru yoldan ayırma. Amin.
Bitmedi, daha düşünecek, keşfedecek çook
şey var. Haydi öyleyse bir dahaki keşfe kadar hoşçakalın...
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ESMÂÜ’L - HÜSNÂ

tevekkül edeni Allah’ın koruması, dünyada
güzel davranışlarda bulunanlara ahirette ödül
vermesi Rahim ismiyle alakalıdır.

er-Rahman ve er-Rahim
Handan Yalvaç Arıcı

MEDENİYET YOLCULARI

Bu ay Esmaü’l-Hüsna köşemizde Rahman ve
Rahim ismini tanıyacağız. Bu güzel isimler
bakalım bizlere neler anlatacak?
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er-RAHMAN: “(Rabbinize) ister Allah diye
dua edin, ister Rahman diye. Hangisiyle
dua ederseniz edin, nihayet en güzel isimler
O’nundur.” (İsra 17/110) Demek ki, Rabbimizin ‘Allah’ isminden sonra ikinci özel
ismi er-Rahman’dır. Kur’an’da 57 defa geçen
Rahman ismi; özünde merhamet sahibi,
merhametin kaynağı anlamlarına gelmektedir.
Bir işe başlarken “Bismillahirrahmanirrahim”
yani, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” diyoruz. “Allah kimdir?” diye sorulursa
en güzel cevap budur: “Besmele”de ifade
edildiği gibi Allah, Rahman ve Rahim olandır. Rabbimiz kendisini öncelikle merhamet
sıfatlarından tanımamızı istiyor. En’am Suresi
6. ayette Allah kendine rahmetli olmayı farz
kılıyor. Düşünün; Yaratan Allah, kudret sahibi
Rabbimiz, öncelikle kendine merhametli olmayı emrediyor. “Merhamet” kavramı muhtaç ve güçsüz olana vicdan sahibi bir kişinin
meyil etmesi olarak tanımlanır. Merhamet,
vicdanımızın iyilik kararını kulağımıza anons

etmesidir. Allah’ın rahmeti ile bizdeki merhamet aynı şey değildir. İnsandaki merhamet acımaya, yufka yürekli olmaya, sıkıntısı
olan kişinin sıkıntısını gidermeye yöneliktir.
Allah’ın merhamet sahibi olması ise yarattıklarını koruması, gözetlemesi anlamlarına
gelmektedir.
Merhamet, Rahman olan Allah’ın yarattıklarına ve insanların vicdanlarına sunduğu
ikramdır. Okyanustaki yunusları düşünün.
Yunuslar memelilerden olduğu için akciğerlerinden nefes alırlar. Bu yüzden suyun içinde en fazla 15 dakika kalabilirler. Bir yunus
hastalandığında ya da su yüzüne çıkamayacak bir durum yaşadığında ne yapar, biliyor
musunuz? Rahman ismi devreye girer, yunusun iki arkadaşı hemen yaralı yunusu iterek
su yüzüne çıkarır ve hava almasına yardımcı
olurlar. Yarattıklarına ve vicdanlara merhameti ikram eden Allah’ın ne kadar merhametli olduğunu siz düşünün bakalım.
er-RAHİM: Esmaü’l-Hüsna’nın üçüncü ismi
er-Rahim’dir. Daima merhamet eden, işlerinde çok merhametli olan, sevdiklerine ve
müminlere merhamet eden, onları koruyan,
ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek

olan anlamlarına gelir. Kur’an’da 114 defa
geçen er-Rahim ismi, Tevbe Suresi’nin 128.
ayetinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in şefkatini,
merhametini anlatan bir özellik olarak yer
almaktadır. er-Rahim isminin yansıması,
sebeplerin sonucunda ortaya çıkar. İyi işler
yapan kişilerin hem dünyada sevilmesi
hem ahirette ödül alması yaptıkları işlerin
sonucudur. İyiliklerin sonundaki ödüller
Rahim’deki merhameti gösterir. Rahman ve
Rahim’deki merhamet aynı değildir.
Rahman ismi herhangi bir sebep olmadan,
herkese ve her şeye genel bir merhamet
yansımasıyken, Rahim ismi ise özel bir yansımayı ifade eder. Mesela; Güneş’in inanan
inanmayan, canlı cansız her yaratılmışa
ışığını ve ısısını göndermesi Rahman isminin özelliğidir. Okyanuslardaki balinaları
düşünelim. Yeni doğan 600 kiloluk yavru
balina annesini emmek için ağzını oynatsa
okyanusun basınçlı suyunu yutar ve ölür.
Allah öylesine Rahmandır ki; balina yavrusu
ağzını annesinin memesine dayar ve annesi vakumlu bir şekilde sütünü yavrusuna
yollar.
Aklımıza “Neden Allah’a inanmayanlar başarılı olabiliyor?” diye bir soru gelebilir. İşte
cevabı: Allah Rahman’dır; kulları kendisine
ister inansın ister inanmasın herkesin dünyada ihtiyacını giderir. Çalışana muhakkak gayretinin karşılığını verir. Allah Rahim’dir; kendine
güvenenlerin güvenini asla boşa çıkarmaz.
Dua edenin duasının kabul olması, Rabbine

Kâinatın bütün ayetlerinde Rahman ve Rahim
isimlerinden izler görebiliriz. Bulutlarda yağmurun hazır olması Rahman, o bulutlardan
suyun birden başımızın üzerine boşalmayıp
damla damla yeryüzüne inmesi Rahim ismini
nasıl da güzel anlatıyor, değil mi? Göz kapaklarımızın bizi dış etkenlerden korumak için
hemen harekete geçmesi Rahman yansımasıyken, kötü şeyleri görmemek için irademizle
göz kapaklarımızı kapadığımızda güçlenen
irademiz Rahim yansımasıdır. Rahman ve
Rahim’den süzülen merhamet özelliğiyle donatılmış olan varlıklara, merhametle bakmaya
ne dersiniz?
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YILDIZ SAHABİLER

FIKRA - NÜKTE

Çömleğin Cevabı
Ayşenur Şenol

-Allah var diyorsunuz ya hani, bir göreniniz
edeniniz yok, hiç mi aklınıza gelmiyor görseydik diye, kendisini görmemizi isteseydi
diye. Mesela ben, görsem inkâr etmezdim,
edemezdim.

MEDENİYET YOLCULARI

-Devamı varsa perakende olmasın toptan
alayım, en son toparlayalım.
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-Hay hay! Şeytan da ateşten yaratıldı diyorsunuz, sonra da ateşle azap edilecek. Ateş
ateşi yakar mı, özüne azap eder mi? Bir de
ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz, insanlara
dünyayı bırakmıyorsunuz. Bırakın insanları
canları ne istiyorsa yapsınlar, bi karışmayın.
Çömlekçi sırtını döner. Soruların sahibi
şaşkın, en azından bir cevap verip de gideydin, neyse ben anladım zaten, der. Etrafına
bakınan çömlekçi, masada gördüğü minicik
çömleği alır ve arkasına döndüğü gibi arkadaşına atar. Can acısıyla arkadaşı, mahkemeliksin oğlum böyle şaka mı olur, der. O da:
-Böyle şaka mı olur? Olmaz elbet. Ben şaka
yapmıyorum, sana cevap veriyorum zaten,
der.
Bu sefer de, böyle cevap mı olur, der
arkadaşı.
-Sordukların soru olur da böyle cevap neden
olamaz? Allah’ı görsek diye gönlümüzden
geçmediğini ne bilirsin? Ya da Allah’ın kendisini görmemizi istemediğine nerden delil
getirirsin? Ben mademki inandığımı cevaplıyorum, elbet inandığımdan cevaplayacağım:
Delil istersen Kıyamet Suresi 22-23. ayetlere
bak yeter. Biz Musa (a.s.) gibi onu bir kerecik görebilmeyi ne çok isteriz. Ne Musa’yız
ne de Tur.

ÖMER BİN HATTAB (r.a)
Ebru Keskin

sana en sevgili olanla aziz kıl; Ebu Cehil
veya Ömer İbn’ul Hattab ile” diye dua etti.
Bunlardan Allah’a daha sevgili olanı Ömer
İbnu’l Hattab idi. İslam ile şereflenmek ona
nasib olacaktı.

İstediğimize erişiriz Allah’ın izniyle. Kuru
bir istemekle değil lakin… Sen şimdi haydi
göster çömleğin acısını?
-E o soyut, onu nasıl göstereyim? Gerçi hormonlar, sinirler takip edilerek ortaya çıkarılabilir.
-E biz bu sınırlı gözlerle sınırsız güzelliğin,
öncesiz ve sonrasızlığın sahibini nasıl görelim, gösterelim? Dünya gözlükleriyle cennetin sahibini de görsek dünyanın ne manası
kalır? Biz niye onun sevgisinin yolunu takip
ederek onu göremeyelim?
-Ama ben görsem inkâr etmezdim ki?
-E arkadaş, görsen imtihan
olmazdı ki?
Sevenle sevmeyen, hakikati görenle örten
bir olur mu? Cennet gözlükleriyle dünyada
dolaşmak olmaz ki. Her şeyin ederi olur da
cennet gözlüklerinin neden bir ederi olmasın ki?
-Diğerleri?
-Yine inandığım Allah sözlerinde, topraktan
yaratıldığımız söylenir. Delil istersen Fatır-11
cevap verir. Sen topraktansın, e çömlek de
topraktan? Toprak toprağa acı verir mi hiç?
-…
-Son olarak, mahkemelik olduğumu söylemiştin. Şuncacık canımın isteğinden, bu
kadarcık hak değmişken mahkemelik ilan
ederken beni, bir ömür canımın istediklerinden neden sorumlu olmayayım? Canımın
istediğini yaptım, sen de dilediğin gibi karış-

“Gökyüzünde Ömer’e saygı göstermeyen
hiçbir melek, yeryüzünde de Ömer’den korkmayan, O’ndan çekinmeyen hiçbir şeytan
yoktur.” Hadis-i Şerif (Feyzü’l-Kadîr)
Hattabın oğlu Ömer. Emir’ül Mü’minin sıfatını
ilk alan halife. Efendimizin kendisine verdiği
isim ile Ömer’ül Faruk, yani hak ile batılın
arasını ayıran, korkusuz, adaletli, yiğit. Cennet
ile müjdelenen on sahabeden biri.
O’nun hikâyesi, tüccar bir babanın evinde
dünyaya gelmekle başladı. Çobanlık yaparak
büyüyen Ömer, okuma yazma bilen sayılı kişiler arasındaydı. Şiire ve hitabete ilgisi vardı.
Büyüdükçe cesareti, o dönem putperestlik
olan dinine bağlılığı ve hitabeti dillere destan
bir hâl aldı. Bu nedenle Mekke ileri gelenleri
başka bir kabileye elçi gönderileceğinde mutlaka Ömer’i isterlerdi. Sözüne güvenilirdi.
İslamiyet’in henüz açıktan yaşanamadığı, zulmün ve işkencenin açıkça, ibadetlerin gizlice
yapıldığı bir zamandı. Efendimizin peygamberliğinin altıncı yılında Ebu Cehil, Hz. Muhammed’i öldürecek kişiye yüz deve vereceğini duyurdu. Ömer bin Hattab bu göreve
gönüllü oldu. Ancak bu anlaşmayı yapanların,
mübarek bir duadan haberleri yoktu elbette.
Efendimiz “Allah’ım, İslam’ı şu iki kişiden

Efendimizi öldürmek niyetiyle yola çıkan
Ömer, kardeşi ve eniştesinin de Müslüman
olduğunu duyunca yön değiştirdi, çünkü
Ömer önce kendi ailesine hesap sormalıydı.
Hz Ömer’in bu özelliği İslamiyet sonrasında da değişmedi. Müslümanlara verdiği
bir emri önce ailesinin uygulamasını ister,
onlara bir ceza verilecekse kendi ailesine iki
katı ceza verileceğini söylerdi.
Allah Teâlâ Ömer’in kalbine İslamiyet’i, Ta
Ha Suresi’nin ilk ayetleri ile yerleştirdi.
“Ta Ha, Biz Kur’an’ı sana zahmet çekesin
diye değil; ancak Allah’tan korkacak kimselere bir öğüt ve o yüce gökler ile yerleri
yaratanın tedricen indirdiği bir (kitap) olmak
üzere indirdik.”
Hemen Efendimizin huzuruna varan Ömer
şehadet getirerek Müslüman olduktan sonra
bir daha yolundan şaşmadı, İslamiyet’in en
korkusuz savunucusu oldu. Vakit kaybetmeden Kâbe’ye varıp yanındaki bir grup
Müslüman ile Ebu Cehil ve çevresindekilerin
de göreceği şekilde namaz kıldı. Bu, Mekke
halkına bir mesajdı. Aynı zamanda Müslümanlar için artık açıktan ibadet etmenin de
başlangıcıydı. Abdullah İbn Mesud (r.a.) der
ki: “Hz.Ömer (r.a.) İslam namına bir rahmet
timsali oldu, vallahi Ömer (r.a) Müslüman
oluncaya kadar, Kâbe’nin yanında açıktan
namaz kılmaya kadir olamadık. O (r.a.)
Müslüman olunca kendisi Kâbe’nin yanında
namaz kıldı, biz de kıldık.” Efendimiz bir hadisinde, Ömer’in Müslüman oluşuna gökteki
meleklerin bile sevindiğini belirtmiştir.
Hattabın oğlu Ömer artık Ömer’ül Faruk
olmuştu. Cesaretini, kararlılığını ve hiddetini artık Allah için kullanıyordu sadece.
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O hiddetli Ömer bundan böyle nefsi için
hiddetlenmiyor, kendisine söylenen kötü
sözleri önemsemiyor, fakat Efendimize
yapılan en ufak bir saygısızlığa katlanamıyordu. Bir gün Peygamberimiz Sahabilere:
“Sizden hiçbiriniz ben kendisine evladından, malından ve nefsinden sevgili olmadıkça, kâmil Müslüman olamaz” buyurdu. Hz.
Ömer de oradaydı : “Ya Rasulallah sen bana
canımdan başka her şeyden sevgilisin,”
dediğinden Peygamberimiz “Canından da,
ya Ömer” buyurunca “Evet Ya Rasulallah,
canımdan da” diye karşılık verdi. Efendimizi
canı pahasına korudu kolladı, canından çok
sevdi.
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Cennet ile müjdelenmesine rağmen “Tek bir
kişi cehenneme girecek dense ben miyim
diye korkarım, tek bir kişi cennete gidecek
dense ben miyim diye ümitlenirim,” diyen
Hz. Ömer, hayatı boyunca ibadetler konusunda çok dikkatli davrandı. Yaptığı nefis
muhasebelerini de kızını İslamiyet öncesi
bir gelenek olarak diri diri gömerken, yavrusunun sakalındaki kumları temizlediği
sahneyi anlattığında dolan gözlerinde gördü
sahabe.
Hz. Ömer kendisini öyle güzel yetiştirmişti
ki, sahabilerle ihtilafa düştüğü konularda,
gelen ayet hep onun öngördüğü kararı desteklerdi. İslamiyet’in yayılması hususunda
özellikle halifeliği döneminde büyük zaferler kazanan iyi bir kumandandı aynı zamanda. Bir türlü inanamadığı Peygamberimizin
vefatı büyük bir acı olup kaldı içinde. Bir an
önce canından daha sevgili Efendimize kavuşmak umuduyla hilafeti döneminde hiçbir
zenginlik yaşamadı. Efendimiz ile yaptığı şu
sohbetin sonundaki cümle, onun hayatının
altın kuralı oldu:
Hz. Ömer bir gün, O’nun saadet hücresine girecek ve hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı.
Efendimiz, niçin ağladığını sorunca da, o
koca Ömer şöyle diyecekti: - Ya Rasulallah!
Dünya kralları, Kisralar servet içinde yüzüyorlar. Senin ise altına sereceğin bir sergin
bile yok… Yatağın hasır ve teninde yattığın
zeminin izleri. Hâlbuki kâinat senin için

yaratıldı. Allah Rasûlü şu cevabı verdi ve Hz.
Ömer bu sözü bir daha unutmadı:
“İstemez misin ya Ömer, dünya onların,
âhiret de bizim olsun!”
Hz. Ömer İslamiyet coğrafyasının en çok
genişlediği, yapılan seferlerden hep zafer
ve ganimetle dönüldüğü dönemde sadece
hazineden aldığı maaş ile geçinmeye çalışıyor, emri altındaki insanlardan fazlasını
harcamayı ve yaşamayı uygun görmüyordu.
Hatta öyle bir dönem geldi ki maddî sıkıntı
ile boğuşmak zorunda kaldı. Buna yüreği
dayanmayan Hz. Ali (r.a.) O’nu kendisine zam yapmaya ikna etmek istedi ancak
adaletsizlik olacağını düşünen halife buna
yanaşmadı.
Devlet malı ile şahsi malı arasındaki ince
çizgiyi aşmamaya da azami gayret gösterirdi. Bir gün Hz. Osman (r.a.), Hz. Ömer
(r.a.)’in huzuruna girmişti. Baktı ki acele
olarak bir mektup yazıyor, selam verdi
oturdu. Hz. Ömer, selama cevap vermeden
mektubu bitirdi kandili söndürüp başka bir
kandil yaktı ve selamı aldı. Hz. Osman bunun hikmetini sorunca dedi ki: “Ey Osman,
bu kandil Beytül-mal’ındır onda Müslümanların hakkı vardır. Bu mektup Müslümanların işleri için yazıldığından o kandili yaktım.

Onun ışığında bana gelen misafir ile özel
görüşme yaparak hasbihâl edemem. Kıyamet günü Müslümanların benden haklarını
istemelerinden ve Cenabı Hakk’a cevap
veremeyeceğimden korkarım.”
Efendimiz onu “Ümmetimin içinde ümmetime en merhametli Ebû Bekir, Allah’ın emri
konusunda en şiddetlisi Ömer’dir.” diye tarif
etmekteydi. Hz. Ömer dağdaki koyundan,
şehirdeki evlerde boş kalan tencerelere kadar her şeyden kendini sorumlu tutuyordu.
Hiddetli yapısının yanlış kararlara sebep olacağını düşünerek Hz Ömer’e gelenler, onun
karar verme hususundaki sakinliğine ve
adaletine şaşırıyordu. Geceleri boş sokakları
geziyor, fakir ailelere kendi elleriyle erzak
taşıyor, yaşlıları ziyaret edip yapılacak işleri
varsa bizzat kendisi ilgileniyordu. Övülmekten hoşlanmayan halife bir Cuma hutbesinde
kendisini fazla övdüğünü duyduğu kişiye de
ceza vererek insanların yanlış bir yola tevessül etmesinin önünü kapatmış oluyordu.
İslam düşmanlarına karşı aşırı hiddetli,
Müslümanlara karşı ise fazlasıyla merhamet-

liydi. Hatta şehit edilmek üzere yaralanınca
kendisini yaralayan kişinin Müslüman olup
olmadığını sormuş, onun bir Mecusi olduğunu öğrenince şükretmişti. Şehadetinin
yaklaştığını hisseden Hz. Ömer hemen Hz.
Aişe’ye elçi gönderip Efendimiz’in yanına
defnedilmek için izin istedi. Şehit olacağını
bilen Hz Ömer’in son isteği hayatı boyunca
yanından ayrılmadığı Allah Rasulü’ne kabirde de komşu olmaktı. Ve oldu da. O’nun
Peygamber sevdasını bilen Hz Aişe, gözyaşları içinde kendisi için ayırdığını söylediği
yeri hediye etti O’na.
O, “Ömer” ismini adalet, cesaret ve iman
ile bütünleştirdi, kazıdı tarihe. Ondan sonra
gelen her Ömer, hep bu özellikleri hatırlattı
zihinlerde. Müslümanlar gururla evlatlarına
Ömer ismini verdiler, O’na benzesin, onun
gibi yürekli, adil ve cesur olsun diye. Ve
öyle de oldu.
ÖMER (r.a.) kendinden sonra adını taşıyan
her yiğide, HALİS bir iman, DEMİR gibi bir
yürek bıraktı !..

19

KUR`AN KAŞİFİNİN NOTLARI

Sübhaneke Duası
Esma Budak

MEDENİYET YOLCULARI

DUANIN İSİMLERİ:
- Sübhaneke: Kur’an’ı Kerim’in “Onların
(yani cennetliklerin) oradaki duaları Sübhanek’allahümme’dir. Onların birbirlerini
selamlamaları ‘Selam’ sözüdür. Dualarının
sonu ise ‘Elhamdülillahi Rabbil Alemin’dir.”
(Yunus:10) ayetinde cennete girecek olan
insanların Allah’ın büyüklüğü ve kudreti
karşısında, minnetle söyleyecekleri ilk söz,
ilk dua olarak geçer. Bu duanın ilk kelimeleri bu ayetlerden oluştuğu için “Sübhaneke
Duası” denilmiştir.
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- Tevbe Duası: Kur’an’ı Kerim’de geçen
“Adem, Rabbinden birtakım kelimeler,
birtakım dualar öğrendi, onları aldı, onlarla
Allah’a tevbe etti…” (Bakara:37) ayetinde
işaret edilen kelimeler ve dualardan birinin
bu dua olduğu düşünülerek Tevbe Duası
ismiyle de anılmıştır.

Sübhaneke Duasıyla İlgili Önemli
Özellikler: Sübhaneke Duası başından
sonuna, tam olarak Kur’an-ı Kerim’de geçmemekle birlikte Kur’an’da bu duayı oluşturan kelimeler ayetler içerisinde parça parça
zikredilmiştir. Dolayısıyla Allah’ın sözüdür.
Bu çalışmada Sübhaneke Duası 7 bölümde
incelenmiştir. Rivayetlere göre Hz. Âdem’in
dünyaya indiğinde hatasını anlayıp Allah’a
yönelttiği ilk dua, ilk söz, Sübhaneke duasıdır. Kendisine bu dua Allah Teâla tarafından
öğretilmiştir.

Not: Dünya’da ve namazda söylenen ilk dua
kelimeleri Sübhaneke Duası. Hem Allah’a
şükür, hem de tevbe. Hem Kur’an ayeti değil
hem de Allah’ın sözü. Enteresan! Bu duayı
gündeminde tut!

SÜBHANEKE DUASININ KISA AÇIKLAMASI
1. Sübhaneke
Seni tesbih ederim, demektir. Tesbih ise ‘Se-be-ha’ fiilinden türemiş ve sözlükte yüzmek, uzaklaşmak, hızlı hareket etmek, bir topluluğun yeryüzünde yayılıp hâkim olması, suyun yayılıp
kaplaması gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca tesbih etmek anlamına gelir. Söz, fiil ve niyet
olarak ibadetlerin geneli için kullanılır. Tesbih etmek tenzih etmek demektir. Allah tüm kemal
(Adil, ilmin sahibi, cömert, güçlü, hâkim, tam… gibi) sıfatlara sahip, noksan (kötü, çirkin, cahil,
zalim, cimri, zayıf-aciz… gibi) sıfatlardan uzak ve bu noksanlıklar Allah’a yakışmaz demektir.
Çok ilginç! Bu kelime kök olarak Kur’an’da birçok ayette geçiyor. Allah’ı nelerin, nasıl tesbih ettiklerini bize örneklerle anlatıyor. Sanki bize özel bir mesaj veriyor. Mesela, bu kelime
kök olarak insanların günlük işlerdeki süratli koşuşturması (“Senin için gündüz uzunca bir
koşuşturma vardır.” Müzzemmil, 7) için kullanılmış. Resmen dünya işleri arasında koşturmamızın bir tesbihe, ibadete dönüşebileceğinin tüyosu verilmiş. Yıldızlar için (“Hepsi bir
yörüngede akıp/yüzüp gitmektedir.” Enbiya, 33; Yasin, 40) kullanılmış. Hatta atların hızlı
koşması, kuşlar, gök gürültüsü, yedi kat sema, yer küre ve arasındaki her şeyin Allah’ı zikrettiği, bu kelimenin kökü ile ifade edilmiş. Bu demektir ki gezegenler, yıldızlar, atomlar
biz insanların Kâbe’yi tavaf ettiği gibi hareket ederek, hayvanlar biz insanlar gibi günlük
işlerin peşinde koşturarak, konuşarak, bitkiler ise durdukları yerde fısıltılarıyla, rüzgârla
eğilip kalkmalarıyla yani biz insanların tefekkür edişleri, namazda duruşları gibi Allah’ı
zikrediyorlar. Bu Harika, Sübhanallah!

2. Allahümme
“Ey Allahım” demektir. Sübhaneke diyerek bahsedilen tüm evrenin ve canlı, cansız her şeyin
kendini tesbih ettiği, yönelip ibadet edilecek tek Yaratıcı’nın, eşsiz mükemmelliğin Yüce Allah
olduğunu ifade eder.
Çok mantıklı. Hiç bir insan ne kadar düşünürse düşünsün bütün sıfatların hem iyisini,
hem kötüsünü bir kerede sayamaz. Ama bir kerecik “Sübhanallah” demekle bunların hepsini tek tek sayarak Allah’ı anabilir. Sübhaneke Allahümme veyahut Sübhanallah kelimesi
küçük ama bereketli bir kelime. Ayrıca namazın başında Sübhaneke’yi okuyarak daha ilk
kelimede sınırsız, sonsuz bir şekilde Allah’ı kolayca anmış oluyoruz. Harika...

3: Ve bihamdike 4: Ve tebarake’smüke 5: Ve teala ceddüke
Sana hamd ederiz. Ve Senin ismin bereketlidir, mübarektir. Ve senin saltanatın çok üstündür.
Aynı Fatiha’daki gibi önce Allah’ın büyüklüğünü idrak ediyor sonra saygıyla övüyoruz,
“Allah’ım bütün isimlerinle hiç bir noksanlığın yok, her şeye yetensin. Senin saltanatından, kudretinden daha üstün kimse olamaz. Mülkünün sonu ve sınırı, hâkimiyetin dışında
zaman ve mekân yoktur,” diyoruz. Sübhaneke Duasını okurken resmen Allah ile konuşuyoruz. Muhteşem!

6: Ve celle senaüke
Ve senin anılışın, şanın çok yücedir.
Bu kısım sadece cenaze namazında okunur. “Ve celle senaük” dediğimiz zaman; tıpkı Hacc
Suresi 18. ayetindeki gibi “Görmedin mi ki göklerde olan herkes, yerde olan herkes, güneş,
ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların çoğu… hep Allah’a secde ediyorlar.”
demiş oluyoruz. Harika!

7 : Ve Lailahe ğayruke
Ve senden başka ilah yoktur. “İlah” kendisine tapılan, ibadet edilen, sığınılan demektir.
Bu cümle kelime-i tevhid gibi. “Ve lailahe ğayruk” demekle biz senden başka bütün ilahları, putları, tağutları reddediyoruz. Namazda bu sözden sonra Fatiha okuyarak da ibadet edilecek, bir şey istenecek tek adresin Allah olduğunu teyit etmiş oluyoruz. İmanımızı
haykırıyoruz. Elhamdülillah :)

BU DUAYI NE ZAMAN, NEREDE OKUYABİLİRSİN?
Yaptığın hatayı anlamak ve düzeltmek ya
da farkındalığını arttırıp hata yapmamak
için bu dua okunabilir. Her namazın ilk
rekâtında iftitah tekbirinden sonra, ikindi,

yatsı namazlarının ilk sünnetinde ve teravih
namazında üçüncü rekâta kalkıldığı zaman
Fatiha’dan önce ve cenaze namazında birinci tekbirden sonra okunur.

Senin Notun:
Bu duada seni en çok etkileyen şeyleri ve duygularını not etmelisin. Haydi hemen başla…
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…………………………………………………………………………………………………….......................................
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