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9. ÜNİTE İMAN
“Allah sizin dış görünüşünüze değil, 
kalplerinize ve amellerinize bakar.” 
(Müslim, Birr 33) 

İHLAS
“Din, samimiyettir” (Müslüm, İman 95) 
buyuruyor Sevgili Peygamberimiz ve bü-
tün meseleyi iki kelimede özetliyor. 

Günlük dilde çokça kullandığımız ihlas 
deyince ne anlıyoruz veya neyi kastediyo-
ruz? Hiç düşündünüz mü? 

İhlas, Arapçada “saf ve hâlis olmak, her 
türlü şâibe ve karışıklıktan kurtulmak” 
anlamına gelir. Dini bir terim olarak 
ihlâs; iman ve ibadet gibi dini görevleri, 
insanların övme ve beğenmesini, yerme 
ve kınamasını düşünmeksizin sırf Allah 
için yapmak demektir. Bu şekilde hareket 

İHLAS VE RİYA
Nur Keleş

KAVRAM AÇIKLAMASI

edenlere “muhlis” denilir. İhlas, dini yal-
nızca Allah’a has kılıp, saf, arı, duru bir 
şekilde niyeti ve kulluğu yalnızca Allah’a 
yöneltmekle başlar, sonra insanlarla, 
hayvanlarla, doğayla ve bütün canlılarla 
ilişkilerimizde ortaya çıkar. 

Ailede, akrabalar arasında, dostlukta, 
arkadaşlıkta, iş hayatında, yolculukta, 
alışverişte kısacası hayatın her karesinde 
ihlasın etkileri görülür. Zira insanın Allah 
ile olan ilişkisinin kalitesi, varlık âlemiy-
le ilişkisinin kalitesine bağlıdır. 

Yapılan her işte Allah rızasını gözetip 
ibadette ve sosyal ilişkilerde dengeyi 
kurmak bilinçli kulluğun esaslarından-
dır. Bu denge gözetilemediği takdirde 
her davranışımızın altından bir menfaat 
çıkacaktır. 

KAVRAM AÇIKLAMASI / İhlas ve Riya

ESMÂÜ’L - HÜSNÂ / el- Melik - el-Kuddûs

DÎNÎ SEMBOLLERİMİZ / Göklerin ve Gönüllerin Süsü: Ezan 

BİLİM / Hücre İçindeki Hayat

FIKRA - NÜKTE / Camide Bir Garip Adam

YILDIZ SAHABÎLER / Bilal-i Habeşî (r.a)

SEÇME HİKAYELER / Bir Kase Yoğurt

KUR’AN KÂŞİFİNİN NOTLARI / İhlas Sûresi
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riyadır”(Tirmizi, Hudut-24), ”Her kim du-
yulsun diye bir iş ilerse, Allah onun kıymet-
sizliğini duyurur. Her kim gösteriş olsun 
diye bir iş yaparsa, Allah da onun gösteriş 
yapmasını ve değersizliğini ortaya çıkarır.” 
(Müslim, Zühd-38) buyurmuştur. 

Riya, kişinin huzurunu, muhatabının güve-
nini sarsar ve sosyal ilişkileri yaralar. Men-
faat ilişkilerinde başrol haline gelince de ne 
amelde ne kullukta fayda kalır:  

“O gün (kıyamette) mal da fayda vermez 
evlatlar da, Allah’a arınmış bir kalp ile gelen 
başka” (Şuarâ 26/ 88-89) 

Rûhî’nin şu beyti de bu ayeti açıklar gibidir:
“Sanma ey hâce ki senden zer ü sîm isterler,
Yevme lâ yenfeu da kalb-i selîm isterler.”

Yani, Zannetme ki yarın kıyamet gününde 
senden altın ve gümüş isteyecekler; mal ve 
evladın fayda vermediği o günde senden 
yalnızca arınmış bir kalp isteyecekler.” 

Ne mutlu! Rabbinin huzuruna tertemiz bir 
kalp ile varanlara…

Gelin hepimiz, Allah’ın Peygamberimize 
öğrettiği şu duayı sık sık yapalım: 

“Ey Rabbim! Gireceğim her işe doğruluk ve 
samimiyet üzere girmemi, bitireceğim her 
işten de doğruluk ve samimiyet göstererek 
çıkmamı sağla! Bana katından yardımcı bir 
güç ver!” (İsra 17/80)

Bu ay dergimizin Esma-ül Hüsna köşesinde 
el-Melik ve el-Kuddûs isimlerini tanıyacağız. 
Bu özel ve güzel isimler bakalım bizlere 
neler anlatacak?

el-MELİK: Esma-ül Hüsna’da geçen isimler-
den biri de “el-Melik” tir. el-Melik; mülkün-
de mutlak otorite sahibi demektir. Yani kâi-
nattaki her şeyin her zaman hem sahibi hem 
de idarecisi demektir. Gezegenler, yıldızlar, 
Güneş, dünya ve dünyanın içindekilerin 
hepsi hem mülk olarak hem de zaman sınırı 
olmaksızın Allah’a aittir. 

İnsanların sahip oldukları ise hem sınırlıdır, 
hem de belli bir zaman için emanettir. Bir 
kişinin hem evinin hem arabasının olduğunu 
düşünelim. O kişi asla dünyadaki bütün ev 
ve arabalara sahip olamayacağı gibi sahip  

El-Melik 
El-Kuddûs

Mehmet Akif bunu ne de güzel ifade 
etmiştir;
“Aldanma insanların samimiyetine!
Menfaatleri gelir her şeyden önce.
“Vaad etmeseydi Allah cenneti;
O’na bile etmezlerdi secde.”

İhlas karşılık beklemeksizin ve sürek-
li iyilik üzere olmaya gayret etmektir. 
Nitekim Rabbini sadece ihtiyaç anında 
hatırlayanlar Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
anlatılmaktadır:  

“Onlar bir gemiye bindiklerinde (kendi-
lerini tehlikede gördükleri zaman) içten 
bir inançla yalnız Allah’a yalvarıp yaka-
rırlar; sağ salim karaya çıkar çıkmaz da 
tekrar O’na ortak koşmaya başlarlar”
(Ankebut 29/65)

RİYA
İhlasın zıttı Riya’dır. Riya; iş, söz ve dav-
ranışlarda gösterişe yer verme, bir iyiliği 
veya salih bir ameli Allah’ın rızasını ka-
zanmak niyetiyle değil insanların beğe-
nisi için yapmak demektir. Bu davranışta 
bulunan kimseye de riyakar veya mürâî 
denir.

Riya, virüs gibidir. Bir hücreye girince 
tüm vücuda dağılır. İnsan için en teh-
likeli özelliklerden biridir. Peygamber 
Efendimiz: “Muhakkak ki, sizin için 
en çok korktuğum şey, küçük şirk yani  

ESMÂÜ’L - HÜSNÂ

Handan Yalvaç Arıcı

olduğu ev ve arabayı hayatının sadece 
belli bir döneminde mülk edinebilir. Aynı 
zamanda sahip olmak istediği evi ve ara-
bayı almak için paraya ihtiyaç duyar. 
Öte yandan idareci olarak bir ülkenin 
başbakanını düşünelim. Bu kişi, sadece o 
ülkeyi yönetebilir ama ülkenin mutlak sa-
hibi olamaz. Yönettiği ülkenin mülkiyetini 
kendi başına kullanamaz; hatta ülkedeki 
kargaşadan, siyasal ve ekonomik sıkıntılar 
yüzünden etkilenir ve görevini bırakmak 
zorunda kalabilir. Oysa Rabbimizin mülki-
yeti, sahip oldukları sınırsızdır.

“el-Melik” ismi Kur’an’da beş yerde geç-
mekte ve bize önemli mesajlar vermekte-
dir:

Melik isminin birinci mesajı; Allah hiçbir 
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Yağmurlara bürünen bir Üsküdar ak-
şamı… Bilgisayarın başına henüz geç-
miştim ki, rüzgârın soluğunu kesen bir 
ses yükseldi Mihrimah Sultan Camii’nin 
minarelerinden; Allahu Ekber Allahu 
Ekber!

İnancın ve tebliğin sembolü Ezan... Hu-
zurun aydınlığında yeşeren bir bahar… 
İnsanlara güller sunan bir fidan… Diri 
ve diriltici bir nefes… Sezai Karakoç’un 
ifadesiyle; “Kâinat, asılmış bir adamsa, 
ezan onu darağacından indirir; mer-
merleri kararmış bir tapınaksa, bembe-
yaz ve pırıl pırıl yapar bir nefesle. Yine 
ezandır ki yalnızlık, içine kapanıklık 
saatlerine, insanlığı, mümin olarak tes-
lim eder.”

Ezanın anlamı, tarihi kökeni nedir? Bize 
gelirken neler geçti başından? Bunları bi-
lirsek eminim ki ezana karşı duyarlılığımız 

Göklerİn ve Gönüllerİn
Süsü: Ezan

Nurullah Salcan

DÎNÎ SEMBOLLERİMİZ
şartta hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yarattık-
larının mutlak sahibi ve idarecisidir. İnsanla-
rın sahip oldukları mal, mülk, para, makam 
vs. sınırlı ve geçicidir. Zamana bağlı olarak 
elimizde olanları, sahip olduklarımızı ebedi 
zannederek yanlış eylemler yapmamalıyız. 

İkinci mesaj; kâinatın maliki olan Allah’ın 
kudreti sınırsız, insanın gücü son derece 
sınırlıdır. Sınırlı gücümüzün farkında olmalı, 
boş yere böbürlenmemeliyiz. 

Üçüncü mesaj; Allah’ın “el-Melik” ismini 
bilen kullar için korku ve kaygı yoktur. Had-
dini bilen kullara Allah’ın sınırsız yardımı 
vardır. 

Dördüncü mesaj; dünyaya ait olan her şey 
dünya olduğu müddetçe vardır. Allah için 
yapılan salih ameller, güzel işler bu dünya-
dan sonra da var olacaktır.

el-KUDDÛS: Esma-ül Hüsna’da geçen isim-
lerden biri de “el-Kuddûs” dür. el-Kuddûs’ün 
birinci anlamı; kutsal olan demektir. İkinci 
anlamı; zatında, sıfatında, isimlerinde, fiil-
lerinde ve hükümlerinde hiçbir noksanı ve 
kusuru olmayan demektir. Üçüncü anlamı 
ise temiz olan ve temizleyen demektir. 

Kur’an’da 2 yerde geçen el-Kuddûs ismi, 
Allah’tan başka hiçbir şeyin kutsal olmadığı-
nı anlatır. el-Kuddûs olmanın iki şartı vardır: 
Dokunulmazlık ve kuşatılmazlık. Allah’a 
hiçbir biçimde dokunulamaz, hiç kimse 
O’nun ilmini kavrayamaz ve kuşatamaz. 
Hiçbir insan, hiçbir mekân, hiçbir nesne 
el-Kuddûs olamaz. Şayet birisini veya bazı 
objeleri kutsallaştırırsak bir müddet sonra 
onların kulu, kölesi haline geliriz. O halde, 
Allah’tan başkasına kutsallık vermemek kul-
luk bilincidir. 

“el-Kuddûs” ismiyle Allah temizdir ve temiz-
leyendir. Varlık âlemini her türlü kirden ve 
lekeden temizler. Örneğin, atmosfere yayılan 
kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar çe-
şitli kimyasal dönüşümlerden geçerler, sonra 
bulutlardaki su damlacıkları tarafından emi-
lirler. Bu damlacıklar yağmur veya kar olarak 
toprağa inerler. Aynı zamanda toprağa karı-
şan bu minik damlacıklar havayı temizlerler. 

Yağmur taneciklerinin havadaki tüm tozları 
tutup toprağa indirerek, bir taraftan havayı 
temizlemesi, diğer taraftan da etrafa mis gibi 
toprak kokusu yayması el-Kuddûs isminin 
yeryüzüne yansımasıdır.

Atmosferin deterjanları olarak kabul edilen 
OH iyonları veya OH radikalleri atmosferde 
doğal yollardan oluşan kimyasalların güneş 
ışığını emmesi ve ışığı yayması sırasında 
oluşurlar. OH iyonları havanın kirini kimya-
sal olarak zararsız parçalar haline getirerek 
temizler ve zehirli atmosfer gazlarının oluş-
masına engel olurlar. Eğer böyle olmasaydı, 
canlılar nefes aldıkları halde zehirlenerek 
toplu halde öleceklerdi. Güneş ışınları, 
minik yağmur damlacıkları, OH iyonu gibi 
birçok sistemle dünya atmosferini bizlerin 
yaşaması için özel tekniklerle temizleyen sa-
dece ve sadece el-Kuddûs olan Rabbimizdir.

Bedenimizdeki kirli kanın temizlenmesini 
akciğerimiz sağlar. Kalpten kan götüren 
damarlar olarak bilinen atardamarlar ile 
kalbe kan getiren toplardamarlar birbirine 
kılcal damarlar denilen küçük damarlarla 
bağlanmışlardır. Kirlenerek kalbe dönen 
kan, atardamarlar yoluyla akciğere götü-
rülür. Akciğer solunumla kanı temizler ve 
toplardamarlar temiz kanı kalbe götürür. 
Böylece vücudumuzdaki kanı temizleyerek 
bizi hastalıklara karşı koruyan da el-Kuddûs 
olan Allah’tır. 

Sadece maddi âlemi değil, zihinlerdeki kötü 
düşünceleri, kin, nefret gibi kalpleri kirleten 
duyguları temizleyen de yine Allah’tır. Gök-
yüzünü, yeryüzünü, atmosferi ve bedenleri 
kısaca görünen ve görünmeyen her şeyi 
temizleyebilme gücünün tek sahibi Rabbi-
mizdir.

artacak, her gün defalarca dinlediğimiz 
bu sese kayıtsız kalamayacağız.

Ezan, sözlükte, bir şeyi duyurmak, ilan 
etmek anlamına gelmektedir. Terim 
olarak ise, belirli vakitlerde, özel keli-
melerle namaz vaktinin geldiğini bildir-
mek, Müslümanları camiye davet etmek 
demektir.

İlk ezan Hicret’in birinci yılında Medi-
ne-i Münevvere’de okundu. Ezandan 
önce, Müslümanları namaza çağırmak 
için çeşitli yöntemler kullanılmaktaydı. 
Mesela, namaz vakitlerinde bazı saha-
biler, Medine sokaklarını gezerek “Es-
salât, Essalât: Buyurun namaza, haydin 
namaza” veya “Essalâtü camiatün: Na-
maz toplayıcıdır” diye sesleniyorlardı.

Mescid-i Nebevi’nin yapımı tamamla-
nınca Müslümanları namaz vakitlerinde 
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mescide çağırmak için bir çare düşü-
nüldü. Sabit bir yöntemde karar vermek 
üzere Peygamber Efendimiz (as) Ashabı 
ile istişarede bulundu. Bazı sahabiler 
boru çalınmasını, bazı sahabiler de çan 
çalınmasını teklif ettiler; ancak bunlar 
uygun görülmedi. Bu istişarede ortak bir 
karara varılamadı. Daha sonra Hz. Ömer 
ve Abdullah b. Zeyd, Ezan’ın şeklini ve 
sözlerini rüyalarında gördüler. Sabah 
olup bu rüyalar anlatılınca, Hz. Peygam-
ber hemen bunun Hz. Bilal’e öğretil-
mesini ve Hz. Bilal’in bunu okumasını 
emretti. Böylece namaz vakitlerinde bu 
ezan okunmaya başlandı.

Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemden 
günümüze kadar Müslümanlar fethet-
tikleri bölgelere Ezan’ı da götürdüler. 
Sayısız zaferlerini ezanla ilan ettiler. 
Ezan’ı hayatın merkezine koydular. Çün-
kü ezan, hayatın her alanında insanları 

bütünleştiren bir semboldü. Hastaneye 
yakın camilerde sabah ezanları hastalara 
moral olsun diye biraz erken okunurdu. 

Asr-ı Saadetten günümüze gönüllerde 
her zaman karşılığını bulan ezan ne 
yazık ki bu şüheda yurdunda bir süre 
sustu, susturuldu: 30 Ocak 1932, İstan-
bul Fatih Camii. “Allahu Ekber”in yerini 
“Tanrı Uludur” aldı. Türkçe ezan okun-
du bu topraklarda ilk defa. 18 Temmuz 
1932 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı, 
ezanın Türkçe okunmasını resmileştirdi. 
Takip eden günlerde, yurdun her yerin-
deki müftülüklere Türkçe ezan metni 
gönderildi ve ezanı Türkçe okumayanla-
rın cezalandırılacağı bildirildi.

Göklerin boşluk, gönüllerin buruk ya-
şadığı 18 yıl böyle geçti… Evet, tam 18 
yıl boyunca ezan, orijinal lafızlar yerine 
Türkçe karşılığıyla okundu. Nice canlar 
yandı bunu içine sindiremeyen…

Nihayet 16 Haziran 1950 tarihinde ezan 
tekrar aslına kavuştu. “Allahu Ekber” 
sesleri bir çağlayan olup hem şehirlerin 
hem de gönüllerin baharını yeniden 
diriltti.

Türkiye’yi gözyaşlarına boğan o günün 
hikâyelerinden sadece birini dinleyelim:
16 Haziran 1950, İstanbul Sultanah-
met meydanı. Bir dönem Diyanet İşleri 
Başkan Vekilliği yapan Yaşar Tunagür, 
verdiği bir röportajda o günü şöyle 
anlatıyor: “Ben Cuma namazlarını Sul-
tanahmet Camii’nde kılardım. Cuma 

namazlarını meşhur hafız Saadettin Kaynak 
kıldırırdı. Yine bir Cuma günü Sultanahmet 
Camii’ne gidiyordum. Ancak o gün Cami-
nin etrafı ve avlusu hıncahınç doluydu. 
İnsanlar oldukları yerde çivilenmiş gibiydi, 
herkes yukarı bakıyordu.

Birden minarelerden “Allahu Ekber! Allahu 
Ekber!” sesleri yükselmeye başladı. Meğer 
o gün, ezan’ın tekrar Arapça okutulacağı 
yönündeki kanunun çıktığı haberini alan 
İstanbul Müftüsü, hemen bütün camilerde 
Cuma ezanlarının Arapça olarak okutulma-
sını emretmiş. 

Sultanahmet Camii’nin 6 minaresi ve 18 
şerefesi vardır. Saadettin Kaynak her şerefe-
ye sesi güzel müezzinlerden birini yerleş-
tirmiş. 18 müezzin 6 minarenin 18 şere-
fesinde, her biri ayrı bir başlangıçla, biri 
bitiriyor, öteki başlıyor. İstanbul’un bütün 
minarelerinden yıllardır özlemini çekti-
ğimiz ezan sesleri yükseliyordu göklere. 
Evet, bu rüya değil, gerçekti. “Allahu Ek-
ber” seslerini duyan Cami cemaati koşarak 
avluyu doldurdu. Herkes sevinçten birbi-
rini kucaklıyor ve ezanlara eşlik ediyordu. 
Allah bir daha o günleri göstermesin.”

Evet, ne diyordu Mehmet Akif Ersoy:
“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Ezan sesinin yankılandığı topraklarda        

yaşamak büyük bir nimettir kuşkusuz. 
Anlamına ve gayesine uygun ola-
rak ona icabet etmek ise önemli bir 
görevdir. 

“Allahu Ekber”: Allah en büyüktür. 
(4 kere)

“Eşhedü en lâ ilâhe İllallah”: Şahitlik 
ederim ki Allah’tan başka ilah yok-
tur. (2 kere)

“Eşhedü enne Muhammeden Resû-
lullah”: Şahitlik ederim ki Muham-
med, Allah’ın elçisidir. (2 kere)

“Hayye ale’s-salâh”: Haydi namaza 
(2 kere)

“Hayye ale’l-felâh”: Haydi kurtuluşa 
(2 kere)

“Es-salâtu hayrun mine’n nevm”: 
Namaz uykudan hayırlıdır. (2 kere), 
(Sadece sabah ezanında)

“Allâhu Ekber”: Allah en büyüktür. 
(2 kere)

“Lâ ilâhe İllallah”: Allah’tan başka 
ilâh yoktur. (1 kere)
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Hücre İçindeki
Hayat

Esma Nur Bülbül

Yanlış duymadınız evet, en küçük canlı biri-
mi olan hücre içinde de bir hayat var. Vücu-
dumuzda yüz trilyondan fazla hücre bulunur. 
Yaşamımız boyunca bu hücreler biz farkın-
da olmadan kendilerine verilen görevi hiç 
şaşırmadan, yorulmadan kusursuz bir şekilde 
yerine getirirler. Hücrenin içinde gerçekleşen 
sayısız olayları mikroskobik düzeyde incele-
diğimizde kısmen görebiliriz. 

Peki, trilyonlarca hücre bir araya gelse 
ancak toplu iğnenin ucu kadar bir et parçası 
olabilecek bir yapıda nasıl bir hayat olabilir 
dersiniz? 

Her bir hücre içinde, durmaksızın çalışan 
sorumluluklarını yerine getiren yapılar vardır. 
Gerekli besin moleküllerini (protein, karbon-
hidrat, yağ) üreten, yabancı cisimlerin girme-
sini önleyen, bunların olabilmesi için enerji 
oluşturan, bu enerjiyi sağlayan besinleri de-
polayan, saklayan, ulaştıran, işleyen, üremeyi 
sağlayan, merkezi bilgi bankası DNA ve onu 
koruyan, hane içerisinde oluşacak tepkimele-
ri sağlayan enzimleri üreten yapıları ile hücre, 
içinde muazzam bir hayat barındırır.

Hayat derken hücreyi bir hane gibi düşüne-
lim. Bu hanenin yapıtaşları depreme daya-
nıklı demirden daha sağlam liflerden oluş-
muştur. Hanenin son teknoloji alarm sistemi 
var. Öyle bir sistem ki hırsızların girebilmesi 
mümkün değil. Sadece o haneye ait olan ya 
da o hanedeki bireylerin tanıdığı, ihtiyaç duy-
duğu bireyler girebilir. Bu bireylerin parmak 
izini o hanenin kapısında görevli nöbetçiler 
tanır ve içeri alır. Hücre yani hane, nöbetçi-
lerine kimlerin geleceğini kime ihtiyaç duy-
duğunu haber verir. Yabancı bireylerin alımı, 
kötü niyetli bireylerin haneye girişi engelle-
nir. Hanenin bir bilgi kasası vardır. Bu bilgi 

Bir adam camiye gider, niyeti namaz kılmaktır. 
Meraklı gözlerle camiyi dolaşır, her yanı ince-
ler. Bir yer mi bulamaz, bir eksiklik mi görür, 
her ne olduysa bir anda hızla çıkıp gider. (Bu 
adam deli midir? yahut veli midir? Okuyun siz 
karar verin…)

Bir müddet sonra adam camiye geri döner. O 
da ne? Adamın sırtında odunlar, çalılar, çırpı-
lar… Yürümekte dahi zorlanan bir vaziyette 
olsa da, namazı cemaatle kılmaya yetişmiştir. 
Sırtındaki odunlar, çalılar, çırpılar ve bunla-
rın çıkardığı sesler adamı hayli zorladığı gibi, 
cemaati de bir hayli rahatsız etmiştir. 

Namaz bitmiş, âmin denmiştir. Bu arada her-
kes de söylenmeye başlamıştır. Nihayet imam 
müşfik bir sesle adamın yanına gelmiş biraz da 
olup biteni anlamak ister halde; “Böyle na-
maz mı olur, ne yaptın sen? Sırtında odunlarla 
namaz olur mu hiç? Hem kendin eziyet çektin 
hem de cemaati rahatsız ettin. Bir daha gel, gel 
ama yüksüz gel olur mu? Kendin gel, yüklerini 
caminin avlusuna bırak.”

Adam manalı bir bakışla sorar:
- “Buranın adâbı böyle diye düşünmüştüm 
hocam”
- “Ne adâbı?”
- “Hocam ben namaza niyetle girdim bu cami-
ye, kendime bir yer ararken herkesin sırtında 
bir yük olduğunu gördüm. Ben burada namaz 
adâbı böyledir zannettim. Çıktım ben de bunla-
rı yüklendim geldim. Soracaksan sor yine ama, 
bir bana değil herkese sor. Sırtlarında niçin 

Camide Bir Garip Adam
Ayşenur Şenol 

çeşitli yükler var Hatta kendine de sor.
- “Benim sırtımda da mı yük var?” diye 
sorar İmam şaşkınlıkla.
- “Evet, hepinizin sırtında yükler var.”

Camidekilerden adama deli diyenler, 
meczup işte deyip bıyık altından gülenler 
olunca bizim “deli “ onları tek tek göstere-
rek saymaya başlar:

“Bak! Bunun sırtında evinin taksitleri vardı, 
bunda hanımının yapacağı yemek, bunda 
villalar, şunda Feysbuk paylaşımları, yanda-
kinde hangi ayakkabıyı alacağı, ötedekinde 
yaşlı annesi, şu ilerde duranın sırtında da 
İnstagram beğenileri vardı.” 

Adam böyle deyince camidekiler şaşkın-
lıkla birbirlerine bakmışlar. Kimi de önüne 
bakıp, kızarıp bozarmıştır. Çünkü delinin 
dedikleri gerçekten de doğrudur.

 “Peki, bende ne vardı” diye sorar İmam, 
korkarak. 

Meğer hocanın da arabası bozukmuş, o da 
buna çözüm arayıp durmuş namazda. Vah 
vah!

Oysa namaza durmak, dünya ile ilgili 
bütün meseleleri askıya alıp, “sana geldim 
Allah’ım!” demek ve manevi yükselişe ka-
nat çırpmaktır… “Namaz mü’minin miracı-
dır.” sözünün anlamı da budur.  Namazla 
arınıp, dirilenlerden olabilmemiz duasıyla 
hoşçakalın…

BİLİM FIKRA - NÜKTE

kasası gün içinde üreteceği proteinleri miktarı 
ve karakteristik yapısıyla belirler. Ve o prote-
inlerin üretimi kusursuz gerçekleştirilir. Ku-
surlu gerçekleşenler haneye zararı olmaması 
açısından yine görevli çöp kutuları tarafından 
imha edilir. 

Bunun yanı sıra hane içerisinde iletişim sağla-
yan bireyler vardır. Bu bireyler iletişim yol-
ları üzerinden aktarılması gerekli maddeleri 
taşırlar. Burada, birey olarak betimlediğimiz 
proteinlerin muhteşem yapısına değinmeden 
geçemeyeceğim. Harvard Üniversitesi’nde 
son teknoloji elektron mikroskobuyla hücre 
içerisinde yapılan son araştırmada bu ‘kine-
sin’ adı verilen motor proteinlerin aynı bir 
insan gibi yürüyerek sırtında gerekli molekülü 
taşıdığı görüntülenmiştir. 

Hane içinde enerji üretiminden sorumlu 
bireyler de üstlerine düşen görevi yaparlar. 
Besinleri saklayan, depolayan, işleyen, çoğa-
lıp neslin devamını sağlayan bireylerin hepsi 
ile bu hane yani hücre, gözle görülemeyecek 
ama muhteşem bir hayat barındırır. İçinde 
kocaman bir hayat barındıran hücreler, son 
teknoloji devasa fabrikalardan çok daha ku-
sursuz ve harika bir sistemle çalışır. 

Bilimsel gelişmelerin artmasıyla Allah’ın 
muhteşem yaratışının detayları ortaya çıkmak-
tadır. Doğru düşünebilen hiçbir akıl buna te-
sadüf diyemez. Şimdiki teknolojiyle bu kadarı 
ortaya çıkan harikuladelikler içerisinde Allah 
bilir keşfedilecek daha ne kadar şey vardır… 

Her keşifte yeni bir keyif alabilmek için tabiat 
ayetlerini okumaya devam edeceğiz inşallah. 
Öyleyse bir dahaki kısa ama keyifli keşif yol-
culuğumuzda görüşmek üzere.
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Bilal-i
Habeşi (r.a.)

Ebru Keskin

YILDIZ SAHABİLER

İslam’ı kabul edip açıktan ilan eden 
ilk yedi kişiden biri. Mekke’li Bilal, 
Siyahî köle. İslam’ın azılı düşman-
larından Ümeyye’nin kölesi. Köle 
bir ailenin çocuğu olduğu için baş-
ka şansı yok. Doğuştan köle… 

Bir köle pazarı kurulmuş Mek-
ke sokaklarında yine. Sıradan bir 
manzara. Aileden köle olanlar, 
savaşta esir düşenler, hatta kumar 
sonucu köleliği kabul etmek zorun-
da kalanlar şimdi sokağın ortasına 
kurulmuş bir stand üzerinde ömür-
lerini satın alacak insanlara pazarla-
nıyorlar. Teker teker çıkartılıyorlar 
insanların önüne, sıradan bir ürün 
alacak gibi basit bakıyor müşteriler 
karşılarındaki insanlara. Hangisi 
daha güçlü kuvvetli, hangisi has-
talıklı değil, hangisi işime yarar? 
Hayvanlara bile yapılmayan mua-
meleler dolu sahnede. Satın alan 
için karşısındaki sadece ürün. Neye 
lazımsa ona kullanır. Gücünün ye-
tip yetmediğine bakmaz. Verdiği iş 
ağır gelir de hastalanırsa değiştirir, 
sokağa atar. İşine yaramayan köleyi 
niye tutsun. Ölürse de dert değil, o 
zaten bir insan değil. 

Mekke sokaklarında kurulan bu 
köle pazarlarından ne yiğitler geçti. 
Ne anlamsız karşılıklara satıldı. 
Evet insanları sattı insanlar ve insan 
satın aldı insanlar. İnanmak zor de-
ğil mi? Hepimiz biliyoruz bu köle 

pazarından bir Peygamber bile geç-
ti. Hz. Yusuf… İşte bu yüzdendir 
bir Ayet gönderdi Allah. Madem siz 
insanın satılmayacak kadar değerli 
olduğunu bilmiyorsunuz, madem 
siz insana dünyadaki herhangi 
bir şeyle değer biçilemeyeceğini 
bilmiyorsunuz öyle ise ben satın 
alıyorum o canları. “Şüphesiz Allah 
müminlerin canlarını ve mallarını 
cennet karşılığında satın almıştır. 

Artık onlar, Allah yolunda savaşır, 
ölür ve öldürürler.” (Tevbe 9/111) 
Ey kâfirler siz kimseyi satın alamaz-
sınız. Ey Müminler siz asla satılık 
değilsiniz. 

Mekke’de kurulan köle pazarından 
bir yiğit satın aldı Ümeyye. Bir kara 
inci aldı. Henüz Allah’ın müminle-
rin can ve mallarını cennet karşılığı 
satın aldığını duymamıştı Bilal. 
Efendimiz gizli davetine devam 
ediyordu. Fısıltı halinde yayılıyordu 
İslamiyet. Bilal bir gün Efendimizin 
“İnsanlar Allah katında eşittir” dedi-
ğini duydu. Kulaklarına inanamadı. 
Yani Bilal ve Ümeyye eşit miydi? 
Yani Allah katında Bilal diğer insan-
larla aynı haklara mı sahipti. Değer-
li miydi? Gururlu muydu? Kıymetli 
miydi? Mutlaka kulakları ile işitme-
liydi bu cümleleri. Gizli davetin 
halkasına katıldı hemen. Erkam’ın 
evinde gizlice toplanan Müslüman-
lar arasındaydı artık. Kâbe’deki 
putların aciz olduğunu, insanların 
köle olmayacağını öğrendi. Artık bu 
müjdeyi bırakıp o eziyetli hayata 
dönmesi mümkün değildi. Ümey-
ye’nin karşısına dikildi Bilal. “Mu-
hammed diyor ki: Kabedeki putları-
nız acizdir. Ve Ben sadece Allah’a 
köleyim!” 

Dönem Cahiliye Devri. Hür bir in-
san bile putlara söz söyleyemezken, 
Ey Habeşli köle Bilal, ölüm ferma-
nını imzaladın sen. Ümeyye ibret-i 
alem olsun istedi. Bir daha hiç kim-
se, hele de bir köle haddini aşmasın 

istedi. Mekke sokaklarına bu kez 
bir işkence sahnesi kuruldu. Mekke 
sokaklarında satılan Bilal, Mekke 
sokaklarında işkence gördü. Etrafta 
toplanan insanlar Ümeyye’ye hak 
veriyordu elbette. Bir köle sahibine 
bu şekilde karşılık veremezdi. Her-
kesin bir kölesi vardı, hepsi isyan 
ederse ortalık karışırdı. Ümeyye, 
“Muhammedi’in söylediklerini inkar 
et!” dedikçe Bilal “Allah birdir!” 
diye inletti o gür sesiyle Mekke’yi. 
Kızgın güneşin altında, üzerinde bir 
kaya, etrafta vicdansız insan yığını, 
Ümeyye tekrar bağırdı “söyledikleri-
ni inkâr et!”

Bilal: “Allah birdir!”

Belki de Mekke sokaklarını ölümü-
ne “Allah birdir” diye inlettiği için, 
namazın o güzel çağırısı ezanı da 
aynı sese hediye edecekti Allah. 
İşkence uzadı, haber Efendimize 
ve ashaba gitti. Henüz birkaç ki-
şiydiler. En varlıklı olanları Hz. 
Ebubekir idi. Zamanla, dağıtmaktan 
geri kalmayacaktı ya bu zenginliği. 
Böyle sebeplerle harcadı hep varlı-
ğını. Bir elçi gönderdi Ümeyye’ye. 
Bilal için ne kadar istediğini sordu. 
Bilal, Ümeyye için çektiği eziyetler-
den sonra artık işe yaramaz bir çöp 
hükmündeydi. Hatta satın alırken 
verdiği ücreti düşünülürse zarar 
etmişti şimdi. Ebubekir’in teklifi 
kabul edeceği bir kar durumuydu. 
Değerinden fazlasını isteyerek dalga 
geçmek istedi. Üç altınsa değeri on 
altın dedi. Hemen verildi ve alındı 
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Bilal. Ümeyye mutluydu pa-
zarlıktan. Bir altın bile etmezdi 
Bilal köle pazarında. Ebubekir 
yüz altın vermeye razıydı. Ve 
daha önemlisi Allah cenneti 
verecekti Bilal’e, altın dediğin 
nedir ki Ümeyye?

Köle Bilal, Hz. Bilal olacaktı 
artık. Efendimizin yanından bir 
saniye bile ayrılmak istemiyor-
du. Her savaşta, her gazada en 
öndeydi. Sonra en güzel hedi-
ye bahşedildi ona. Müslüman-
lara namaz farz kılınmış ancak 
nasıl namaza çağırılacaklardı. 
Bu da rüyada öğretildi. Ezan… 

Köle pazarında kendisine fiyat 
biçilen Bilal, şimdi bu ezanı 
okumakla görevlendirilmiş ve 
Hz. Peygamberin has müez-
zini olmuştu. İlk ezan onun 
sesinden duyuldu, sonra birçok 
kez yine. O güzel sesi, o iç-
ten çağrısı gözleri yaşarttı her 
namaz vaktinde. İnanmayanlar 
bile sesinden etkilenip durur 
dinlerdi her ezanı. Bilal artık 

ezan demekti. Ta ki Efendimiz vefat 
edene kadar. Birkaç kez daha de-
nedi ezan okumayı ama ne zaman 
“Muhammedün Rasulullah” diyecek 
olsa Efendimize olan hasreti adını 
söyleyemeyecek hale getirir bayı-
lırdı. Sonra, artık bu şehirde dura-
mayacağını fark etti. Hz. Ebubekir 
gitmesini istemedi. Hz. Bilal şöyle 
dedi:

“Eğer sen beni Allah için azat ettinse 
bırak istediğim yere gideyim; yok 
kendi nefsin için azat ettinse beni 
yanında alıkoy!”

Ve acısını anlayan Hz. Ebubekir 
gitmesine izin verdi. Hz. Bilal Su-
riye ve Şam’da birkaç gazaya daha 
katıldı. 641 yılındaki vefatına kadar 
hep Efendimize kavuşacağı günü 
bekledi. 

İslam’dan önce Siyahi köle… İs-
lam’dan sonra Hz. Bilal-i Habeşi… 
İlk Müezzin…

Efendimizin şu hitabıyla kaldı ha-
fızalarımızda: “Ezan ve gözümün 
nûru namazla bizi ferahlandır Yâ 
Bilâl”

Osmanlılar döneminde her paşa ve padi-
şah, memleketinde herkesin istifadesine 
açık bir hayır kurumu yapıp ahirete öyle 
gitmeyi en büyük ideal saymıştı. Bunun 
için, fethedilen yerlerde her biri bir cami, 
bir medrese, bir köprü, bir imaret, bir 
kervansaray veya bir hastane yapıp gitti. 
Ecdadımız, kendi dönemlerinin ihtiyacı 
olan müesseseleri kurdular. İnsan nerde ne 
yapıyor olursa olsun, her zaman Rabbine 
yönelsin diye camisiz yer bırakmadılar.

İşte bu düşünce Kanuni’ye de Süleymaniye 
Camii’ni ve külliyesini yaptırdı. Ancak o, 
yaptıracağı eserin yalnız kendi defterine 
kaydolmasını arzu ediyor ve Rabbine böyle 
bir armağan takdim etmek istiyordu. Onun 
için, ustaları sıkı sıkı uyarıyor ve “Kimse-
den yardım kabul etmeyin” diyordu.

Cami duvarları her gün yükseledursun, kar-
şıdan bu camiyi mahzun mahzun seyreden 
bir nine vardı. İnekleriyle baş başa, onların 
sütüyle geçinen bu yaşlı kadın sitem için-

BİR KÂSE YOĞURT
de, “Ey Allah’ım, Kanuni’ye servet verdin, 
mal-mülk verdin, senin uğrunda bir cami 
yaptırıyor. Bu fakir kuluna bir şey verme-
din; ne yapayım ki ben de senin rızanı 
kazanayım. Benim elimden böyle işler gel-
mez. Elimden gelen, ustalara bir tas yoğurt 
ikram etmektir” der ve ustalara gider.

Onlar, padişahın buna izni olmadığını 
söylerlerse de kadının ısrarına dayanama-
yıp yoğurdu alıp yerler. Büyük hükümdar o 
gece rüyasında, yaptığı işin terazide tartıl-
dığını görür. Terazinin bir kefesine Süley-
maniye Camii, diğerine ise bir tas yoğurt 
konulmuş ve yoğurt, camiden ağır bas-
mıştır. Sabah olur; Kanunî, ayakları titreye 
titreye ustaların yanına gelir: “Ne yaptınız, 
kimden ne aldınız?” diye sorar. “Yaşlı bir 
kadın geldi; çok ısrar etti, yalvarıp yakar-
malarına dayanamadık ve bir tas yoğurt 
aldık” derler. 

Süleymaniye Camiinden ağır gelen, yaşlı 
kadının sunduğu o bir tas yoğurdudur.

SEÇME HİKAYELER

Hacer Çetin
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İhlas Suresi
Esma Budak

KUR`AN KAŞİFİNİN NOTLARI

SURENİN İSİMLERİ:
Birçok isimle anılmış bir sûredir. Bunlar 
kısaca aşağıdaki gibidir:

Allah inancını, tevhidi en halis ve öz 
şekilde anlattığı için İhlas ve Esas isimle-
riyle anılmıştır. Allah’a imanın yapı taşı 
olduğu için İman ve Tevhid, Allah’ın 
cemaline ait vasıflarından bahsettiği için 
Cemal, Allah’ın muhtaç olmayan ama 
muhtaç olunan olduğunu gösterdiği için 
Samed ve Muavize (sığınak), tevhidin 
nasıl olduğunu hatırlatıp, kişinin aklına 
yerleştirdiği için Müzekkire, Marifetul-
lah’a ulaştırdığı için Marifet, okunduğu 
zaman tüm kötülükleri uzaklaştırdığı için 
Müneffire ve Eman (emniyet), şirke mani 
ve uzak tuttuğu için Mânia ve Berâe, 
Allah’ın soyunu, neshebini sordukla-
rından dolayı indiği için Nisbe, Kafirûn 
Sûresiyle tevhitte birbirine bağlı olduğu, 
ihlaslı duruşu gösterdikleri için İhlaseyn,  
tedavi eden sûreler oldukları için Mukaş- Not: Bana kendini anlat deseler destanlar 

yazarım. Allah ise dört cümlede, kısa ve 
net bir şekilde kendini tanıtmış. Peygam-
berimiz de bu Sûrenin Kur’an’ın üç de 
birine denk geldiğini söylemiş. Sanki biz 
insanlara gerçek samimiyet ve erdemin 
sadelikten geçtiğini ifade etmeye çalışıyor. 
Az laf çok iş, çok icraat gibi!...  İlginç*  Bu 
sûreyi gündeminde tut!

KISA AÇIKLAMASI

1: Kul hüvellâhü ehad

Allah’ımız “Kul; söyle” diyor. Peygamberimize ve Kur’an okuyan, Allah’a inanan her-
kese, Allah hakkındaki tüm sorulara nasıl cevap vermemiz gerektiğini anlatıyor. De-
mek kendimizin ve başkalarının Allah ile ilgili sorulara bu Sûre ile cevap vereceğiz. Ne 
Güzel! Sorulara konuyu uzatmadan, net bilgi ile kısa ve öz bir şekilde cevap vermenin 
en anlaşılır yol olduğunu da bizlere resmen öğretiyor. Bu Harika!  

Ehad; hiçbir çokluktan meydana gelmeyen birlik, teklik ve fertliği anlatıyor. Yani biz-
ler gibi bir kalp, bir beyin, bir vücut, bir akıl, bir ruh gibi birlerden oluşan bir teklik 
değil. Hatta kalp, beyin bile 2 parçadan oluşuyor. Bizim birliklerimiz bile çokluktan 
oluşurken O Allah biricik, bir tek. Çok derin ve ilginç…

De ki; O Allah bir tektir.

2: Allâhüssamed

Allah sameddir. 

Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte 
doğrudan kendisine başvurulan, herkesin muhtaç olduğu merci anlamına geliyormuş. Al-
lah Ehad’liğini bildirdikten sonra Samed olduğunu söyleyerek çokluklarımızla o bir tek olan 
Allah’a muhtaç olduğumuzu ve ihtiyaçlarımızı giderecek yerin hiçbir şeye muhtaç olmayan 
Allah olduğunu söylüyor. Hayatta kalmak için bir şeylere muhtaç olan biri bizlerin ihtiyacını 
ne kadar giderebilir ki. Daha önce hiç bu şekilde düşünmemiştim. Bu Çok Mantıklı!.

3 : Lem yelid ve lem yûled

O doğurmadı, doğurulmadı.

Doğurmadı derken Hristiyanlar gibi Hz. İsa’nın, Yahudiler gibi Üzeyir Peygamberin Allah’ın 
oğlu olduğuna ya da olabileceğine inananlara cevap veriyor. Doğurulmadı ki doğursun cevabı 
verir gibi doğurulmadı diyor sonra da. Yunan mitolojisi yaklaşımlarını da reddetmiş oluyor. 
Yunan Tanrısı olan Zeus’un eşi Hera’dan Ares savaş tanrısının doğması gibi şeylerin gerçek 
olamayacağına da nokta koyuyor. İlk ayetlerde geçen Ehad ve Samed olma özelliğiyle de 
çelişmiyor. Bu ayetleri onaylıyor. Eee aklın yolu bir ;) Öyle, çok tanrılı bir dünya ne karmaşa 
olurdu ama, korkunç!

4 : Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Hiçbir şey O’na denk değildir.

Küfüv, Arapça’da eşitlik, denklik demekmiş. Kâinatta hiçbir şey, hiçbir varlık Allah’ın ben-
zeri, dengi, misli değildir, anlamına geliyor. Yani Allah’ın bizi görmesi için bizler gibi göze 
ihtiyacı yok, rızık verirken bizler gibi bir el, vücut kullanmıyor. Büyüklüğü dağ, gökdelen gibi 
bir benzetmeye uygun değil. Şu üç boyutlu dünyada gördüklerimiz O’nu bir şeylere ben-
zetmek, benzer olanını bulabilmek için yeterli değil. Soyut zekâsı gelişmeyen insanlar bunu 
anlayamamış ve Tanrı figürleri çizmeye çalışmış hatta putlar yapma gereği duymuşlar. Bu 
Ayet ile onların önü kesilmiş. Şu an onu görebilecek, şekillendirebileceğimiz bir algımız yok. 
Boşuna uğraşma, hayatını iman ile yaşa, demiş oluyor Allah. Çünkü O’ndan bağımsız yaşa-
man imkânsız. O’nunla ise imkânlar sınırsız. Harika!

BU SUREYİ NE ZAMAN, NEREDE OKUYABİLİRSİN?

Sağlam bir iman inancımızın olması, farkındalığımızın artması, soyut zekâmızın gelişmesi, 
şirkten ve yanılgılardan korunmak, uzak durmak için İhlas Sûresini bol bol okuyabiliriz. Boş 
inançlara, hurafelere dalmamak için harika bir koruyucu Sûre. Samimiyet ve ihlas ile olaylara 
yaklaşmamızda da bizlere ışık olacaktır.

SENİN NOTUN:
Bu sûrede seni en çok etkileyen şeyleri ve duygularını not edebilirsin. Haydi, hemen başla…

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......................................

kışateyn, Kur’an’ın nuru olduğu için Nur, 
ayrıca Tefrid, Tecrid, Necat ve Velayet 
isimlerini almıştır.

İnanılır gibi değil. Bu kadar çok ismi bu 
kadar kısa bir Sûre nasıl alabilir ki?.. Bu, 
sûrenin ne kadar geniş ve derin anlamlar 
taşıdığının bir göstergesi. Harika!

AYET SAYISI: 4 

NÜZUL YERİ: Çoğunluğa göre Mekke’de 
inmiştir. Rivayete göre bu sûre, bir grup 
Hıristiyan, Yahudi ve müşriğin Peygam-
ber Efendimiz’e (as): “Rabb’ini bize tarif 
et; hangi şeydendir? Neye benzer? Ma-
hiyeti nasıldır? Her şeyi O yarattı; peki 
O’nu kim yarattı?” gibi sorular sormaları 
üzerine, onlara bir cevap olarak nazil 
olmuştur.




