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SEYEHAT

Zaman ve mekân açısından bel-
li fakat mana açısından ise bir 
bilinmeze doğru yolculuk yapı-

yordum. Yolculuğumuz, çok yüksek 
irtifadan seyreden bir yolcu uçağı-
nın içerisinde adeta kutuya sıkıştı-
rılmış bir nesne gibi devam ediyor-
du. Yönümüz yüzölçümü iki milyon 
metrekare olan ve dünyanın en gü-
zel yerlerinden biri olan Meksika’ya 
idi. Bu ülke ki sıcak iklimi, enteresan 
müzeleri ve müziği, güzel doğası ve 
mimarisi yanında turizm açısından 
da gözde bir yer olması seyahati-
mizin cazibesini artırıyordu. Böylesi 
bir seyahat havası ve heyecanı içeri-
sindeyken uzun ve yorucu bir uçak 

yolculuğunun bana yalnız kalacağım 
korkusunu oluşturuyordu. Bu uzun 
seyahatte biraz kendimi dinlemek 
ve tefekkürün basamaklarından sa-
bırla tırmanarak manevi bir iklimi 
nasıl yakalayacağımı da düşünmü-
yor değildim.

Bu yüksek ve uzun uçuşun bütün bi-
linmezlikleri içerisinde sessizce zifiri 
bir karanlıkta uçarken, yer ve gök 
âleminin ortasında hiçbir yere ait 
olmadan yolculuğuma devam edi-
yordum. Mana yüklenmiş yüksek 
bir uçuş, beni derinden etkilerken 
öteler ötesi bir dünyanın şanslı bir 
yolculuğuna çıkartıyordu beni. Bu 
anlamlı yolculukta içim kıpır kıpır. 

Bir dem düşündüm ve gördüm ki, 
farklı renk ve ırktan diğer yolcular-
la ben bir kutu hayatın içine hapis 
olmuş gibi büyük dünyalarımızın 
küçük bir abındayız. Uçağımız çok 
yüksekten irtifa alırken bulutların 
üzerinde adeta yüzüyor gibi yol alı-
yordu. Bu yolculukta kim bilir han-
gi bilinmezden bir diğer bilinmeze 
yol alıyoruz. Birden gözüm, açık 
pencereden dışarıya takıldı. Aman 
Allah’ım! Ne güzel bir manzara 
bu!. Sabahın aydınlanmaya doğru 
ilk saatlerinin mucizevi bir görün-
tüsü vardı karşımda. Muhteşem 
bir manzara. Yerin ve göğün sahibi 
Allah’ım… Ve sen ne büyüksün ki 
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azametin ve merhametin bir arada 
görünüyor.

Yolculuğumuz tan yerinin ağarma-
sıyla beraber o müthiş manzaranın 
üzerinden hızla akarken, içinde ol-
madığımız akıp giden zamanın mü-
barek saatlerine yani sahur vaktinin 
bitimine denk geliyordu. Ramazan 
ayının ikinci günündeyiz. Müslüman 
âleminin en neşeli ve bereketli bir 
sonsuzluğun başlangıcındayız. Çok 
yüksek havalarda bir kutunun içine 
hapis olmuş gibi ama kalbimiz hep 
mütevazı…

Evet, camdan dışarıya bakarken 
gözüm bir Ay parçasına takıldı. 
Bu mübarek saatte aklıma birden 
merhamet timsali Hz. Muhammed 
(sav.)’in asrısaadet dönemi geldi. 
Merhamet peygamberinin öğre-
tisiyle insanoğlunun kavuştuğu 
nimetleri düşündüm. İnsanlık ser-
mayesine sunulan katkılar aklıma 
geldi. Vefa, fedakârlık, özveri, ihlas, 
dürüstlük, cömertlik gibi yüksek 
hasletlerin inananların dimağlarına 
nasıl yerleştirildikleri ve bunun nasıl 
pratiğe dönüştürdüklerinin örnek-
leri gözümde canlandı. Asrısaadetin 
o ihtişamlı kokusunu ve kucaklayıcı 
iklimini bütün benliğimle hissedi-
yordum.

Uçak camından dışarıya bakarken 
tefekkürden adeta kendimden ge-
çiyordum. Atlas Okyanusu’nun bu 
en kuytu karanlığında Hz. Yunus’u 
ve de zalim Firavunu ötesi Hz. Mu-
sa’yı bir an anımsadım. Ay’ın ve yıl-
dızların mavilere bürünmüş, sanki 
merhamet örtüsü serilmiş etkileyici 
Atlas Okyanusu’na adeta âşık olmuş 
gibi durgun durgun baktığını gör-
düm. Herkes uyurken bu demler de 
Yüce Yaratanın, okyanusta barınan 
milyonlarca canlının rızık kapısını 
nasıl açtığını görüyordum. Ayın par-
laklığı ve yıldızların aya eşlik edişini 
izlerken, karanlıkları aydınlatan Hz. 
Muhammed (sav.)’in Risalet’ini gö-
rüyordum. Bir an oluşan sessizlikte 

Hz. Yunus’a sahiplik eden gecenin 
sahibinin merhametini, Firavunun 
bitmeyen zulmünü, Hz. Musa’nın 
direniş gücünü, Hz. Eyüp’ün sabrını 
görüyordum. İslam ümmetinin çek-
tiklerini hissediyor, günümüze dö-
nerken birden büyük bir gaflet der-
yasında yüzdüğümü görüyordum.

Karanlık gittikçe derinleşirken ay bir 
o kadar parlak görünüyordu. Okya-
nus sessizliğe bürünürken Allah’ a 
kulluğun, teslimiyetin ve tefekkürün 
anlamını gördüm. İnsanın küçük bir 
yaratık olduğunu, Yüce Yaratanın 
gittikçe azametini görüyordum. Yük-
sek bir fitten bulutların üzerinden 
uçmaya devam ediyordum. Bir ya-
nağımı buğulanmış uçak camından 
bir an bile ayırmadan, olmayan za-
mana tanıklık ediyor ve kendimden 
geçiyordum.

Sonsuz atmosfer boşluğunda bir 
adım daha ilerlerken zamanın kıy-
metini daha çok anlıyordum… 
Yaklaşırken Ramazan’a, sahurun 
aslında bir tefekkür olduğunu anlı-
yordum... Karanlıkları aydınlatan Ay 
gibi, gönül karanlığımızı aydınlatan 
mübarek Ramazanları hissediyor-
dum. Komünist cendereden adeta 
zulmün pençesinde kıvranan insan-
ları, inanmamışlığın ve tevhidsizliğin 
insanlarda yaptığı tahribatı görüyor, 
Allaha’ a olan inancın kıymetini ilik-
lerimde hissediyordum. Ve karanlığı 
aydınlığa çeviren Kuran’ın mucize-
sini yaşayan Küba ve Venezuela’da 
ki sabırlı mütedeyyin müminleri ve 
peygamber âşıklarını görüyordum. 
Bu heyecanla yeni bir dirilişe ihtiyaç 
olduğunu görüyor, tevhidin bizler 
için ne kadar önemli ve vazgeçilmez 
olduğunu anlamaya çalışıyordum.

Cama dayadığım yanağımda gözya-
şımın serinliğini hissettim. Karanlık 
bir havada ve bilinmez bir atmos-
ferde gökyüzünün ve yeryüzünün 
en güzel iki sembolünün birbirine 
uyumunu görüyor, bütün ihtişamıy-
la yalnız duran ay ve kendine eşlik 

eden yıldızların uyumunu görüyor-
dum. Denizin, ayın ve yıldızların 
birbirine dostluğunu ve sadakatini 
görüyordum. Nimetini hiç kimseye 
minnet etmeden bekleyen Yüce Ya-
ratanın yüksek merhametine kendi-
ni bırakan okyanustaki binlerce sayı-
daki mahlûkatı görüyordum.

Ramazan bereketinin, ulviyetinin 
anlamını kavramaya çalıştım. Rama-
zanın her gecesinin tan ağarmaya 
doğru Yüce Yaratana yapılan dualar 
da müminlerin yakarışlarını hissedi-
yor, bir pay almaya çalışırken bu du-
alardan acziyetimi ve çaresizliğimi 
görüyordum. Meleklerin yeryüzü 
ikliminde Ramazanın ulviyetiyle be-
raber insanlara yakın durduklarını 
görüyor, ümmet olmanın, beraber 
kutlu bir yürüyüşte olmanın ve aynı 
ulvi duygularla merhamet iklimin-
de yüzmenin kıymetini görüyor, 
Kuran’ın önderliğinde, Peygambe-
rimizin rehberliğinde bir olup maz-
lumların hak ve hukukların tam ko-
runması gerektiğine inanıyordum.

Zifiri karanlık yavaş yavaş görev de-
ğişikliğine giderken Ay’ın Güneş’e 
döndüğünü görüyor gecenin sahibi-
nin, gündüzün de sahibi olduğunu 
görüyordum. Balıkların ve denizde 
ki bütün mahlûkatın, Yüce Yaratanın 
verdiği bütün nimetlere karşı şükür 
içinde olduklarını görüyor, okyanusta 
ki karanlık gibi bütün karanlıkları ay-
dınlığa çeviren Ay ve yıldızları dinlen-
meye bırakan Yüce Allah’ın büyüklü-
ğünü ve yüceliğini görüyordum.

Her şekilde yolculuk sona ererken 
yavaş yavaş iniş için hazır olun ko-
mutları veriliyordu. Gökyüzü dün-
yasında tefekkürün ve bereket ikli-
minin içinde yüzerken birazdan her 
türlü olumsuzluğu yaşayacağımız 
dünya hayatına dönüş yapmanın 
endişesini yaşıyordum. Kasvetli yol-
culuğu mana yüklü merhametli bir 
yolculuğa dönüştürdüğü için Rabbi-
me sonsuz şükür ederek yeni dünya 
hayatıma ayak basıyordum….


