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B$SM$LLÂH$RRAHMÂN$RRAHÎM

Ebru Yavuz

1979 A#rı Ele"k!rt do#umlu olan Ebru Yavuz !lk ve orta ö#ren!m!n! 
A#rı-Ele"k!rt Tah!r $lkö#ret!m Okulu’nda tamamladıktan sonra e#!t!m 
hayatına Almanya’nın Hanau "ehr!nde devam etm!"t!r. Akab!nde 
t!caret hayatına atılarak kend! !"!n! kurmu"tur. Bunun yanı sıra Fahr! 
Cam!! Rehberl!#! ve çocuklara yönel!k d!n! e#!t!m programları g!b! 
çe"!tl! h!zmetlerde bulunmu"tur.& %u anda ya"amına Almanya’da devam 
etmekte ve t!caretle me"gul olmaktadır.
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A!leme ve sevd!kler!me !thafen



A!k’a Do"ru Ebru Yavuz

11

Bana, “Yaz!” d!yerek hayal!me g!den yolda !lham olan, duasıy-
la deste#!n! es!rgemeyen kıymetl! hocam Ahmed Yas!n Efend!’ye;

Hac ve umre z!yaretler!mde rehberl!k eden $GMG Bölge Ba"kanı 
Sayın Abdullah Kodaman’a;

Yardımlarını es!rgemeyen Hülya Köse ve Berf!n Köse’ye; 
Kapak tasarımında eme#! geçen Nes!be Ta"ova’ya; 
Sevg!l! karde"ler!m Ertan Yavuz ve Serkan Yavuz’a; 
Madd! ve manev! deste#!n! es!rgemeyen a!leme;
Bu güzel yolda ben! yalnız bırakmayan, heyecanımı payla"an 

Nazlıhan Öztürk’e ve tüm dostlarıma; 
Hayaller!n! dualarıyla büyüten, !sted!#!ne ula"maktan vazgeç-

meyenlere;
Son olarak, gönlümden damlayan bu sevdalı satırların ula"tı#ı 

ve duygularımı payla"an herkese te"ekkürü b!r borç b!l!r!m.
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Bir kelamla bin duygunun yükünü yüklendim

B!r kelam k! n!ce sırlı kapılar açtı. B!r nazar k! !ç!mdek! yan-
gınları körükled!. Onun etekler!nde es!yor bu rüzgâr. O, gümü" 
b!r kutu !ç!nde yanımdan ayırmadı#ım, takmaya da kıyama-
dı#ım b!r zümrüt. O aydınlatıyor gönlümün kara noktalarını. 
Kıymetl! hocam Ahmet Yas!n Efend!. Rehber!m. Her da!m 
h!mmet d!led!#!m. Sözünün üstüne söz koymadı#ım. Yoluna 
ba" koydu#um sevg!l!ye g!den kapı.

On sene sonra tekrar umre yolculu#una n!yet ed!nce z!yaret!-
ne g!tt!m. N!yet!m güzel b!r duasını, sevg! dolu b!r nazarını al-
maktı. Buyur ett!ler. Hacı Anne b!r kahve !kram ett!. Hal!m! arz 
ett!m, dua !sted!m. Z!yaret!m boyunca Yas!n Efend! sükût ett!.

En n!hayet müsaade !stey!p kalkaca#ımda sükûtunu bozarak, 
“Yaz, anılarını payla" kızım, !st!fade ed!l!r,” ded!. San!yeler !ç!n-
de aldı#ım a#ır b!r sorumluluk ve dünyalara bedel b!r !lt!fat. 
Gülsem m! a#lasam mı b!lemed!#!m o nad!de anda !ç!mde ardı 
ardına güller açtı. “Kızım,” ded!, “Yaz kızım!” Cebra!l a.s.’ın, 
Efend!m!z s.a.v.’e “Oku!” demes! canlandı gözümde. Hocam 
da bana, “Oku!” d!yor hep. %!md! de “Yaz!” d!yordu. “Pek!, 
efend!m,” ded!m, “S!z nasıl uygun görürsen!z. H!mmet buyu-
run efend!m. H!mmet buyurun”. H!mmet!yle döküldü bu sa-
tırlar hamdolsun. O gün duasını ve kıymetl! hed!yes!n! alarak 
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ayrıldım yanından. Eve varana kadar kulaklarımda hep o !k! 
kel!me yankılandı. “Yaz kızım!” Ne sah!plenen b!r kel!me! Ne 
mutlu eden b!r h!tap! Babaannem geld! aklıma b!rden. Gece 
gündüz ba"ından eks!k etmed!#! bembeyaz ya"ma#ı, !ç!nden 
hayat fı"kıran elmacık yanakları, altı numara m!yop gözlü#üy-
le torunlarına, kom"u çocuklarına çorap ören babaannem. Her 
bahaneyle Kur’ân-ı Kerîm’! ba#rına basan babaannem. O da 
bana “Kızım,” derd!. “Güzel kızım, had! sodamı get!r!ver. K!bar 
kızım, had! "u yastık kılıfını de#!"t!r!ver.” Küçükken anlamaz-
dım. Aklım karı"ırdı. Kızım d!ye halalarıma seslenmes! lazım, 
bana neden kızım d!yor, derd!m. %!md! anladım, kızı olmak 
ne demek. Canımdan b!r parça. Kıymetl!m. Dua etmey! eks!k 
etmed!#!m. Gözümden sakındı#ım. Ev!m!n nad!de ç!çe#!. Ev!-
m! güzelle"t!ren süsüm demek. Hocam da bana “Kızım,” ded!. 
Böyle kıymetl! b!r efend!n!n kızı olmak ne büyük lütuf.

A"ır a"ır yürüdüm eve

Çocuklu#umu dü"ündüm. On ya"larımı. On ya" heyecan-
larımı. Akranlarıma göre olgunlu#umu. Esmâü’l Hüsna’nın 
hayatımın her kö"es!ne taht kurmasını dü"ündüm. On ya"! An-
nes!n!n Enes r.a.’ı, Kâ!natın Efend!s! s.a.v.’e, “Evladım s!z!nd!r, 
s!ze tesl!m ett!m,” ded!#! ya". %!md! "!md! anlıyorum. O ya"ım-
da f!l!zlenmeye ba"lamı" !ç!mdek! a"k. Hayaller!m vardı. Anne-
s!n!n ete#!n! bırakmadan a#layan çocuk m!sal! !st!yordum ha-
yal!mdek!n!. A"kla !st!yordum. $lk hayal!m! $lk a"kım Kur’ân-ı 
Kerîm’d!. Her b!r harf!n! ö#renmek, okumak, hatmetmek !st!-
yordum. Ö#rend!m. Her okudu#um ayet a"kımı artırıyordu. 
$stems!zce !ç!mde Kurân’ın do#du#u mekânları, Kurân’ı b!ze 
ta"ıyan Efend!m!z s.a.v.’! görme arzusu olu"uyordu. Öyle gel!p 

geç!c! b!r hayal de#!ld! bu üstel!k. G!tg!de daha da büyük b!r 
arzuya dönü"üyordu. Sevd!#!m!, sev!ld!#!m!, her san!ye daha 
çok yakla"tı#ımı h!ssed!yordum. Sank! görünmez b!r el vardı 
ve bu g!zeml! el sırtımı sıvazlıyordu. Gönlüme a"k nak"ed!yor-
du. Vedûd !sm!n!n tecell!s!n! ya"ıyordum. B!lg!m yoktu. Ama 
!ç!mde yo#un b!r muhabbet vardı. Ded!m ya, on ya". Â"ıktım 
her harfe. Sevg!l!n!n kelamına. Her gün artan b!r heyecanla su-
suzlu#umu okyanusla g!dermeye çalı"ıyordum. Yâs!n Sûres!’n! 
ezberled!m. Neden ezberlen!r b!lm!yordum ama öyle !st!yor-
dum k! ezberlemey!. Neden!n! b!lmed!#!m b!r arzu dolmu"tu 
kalb!me.

Seç!lm!"t!m belk! de. Enes r.a. g!b!. H!zmete ko"acaktım. $n-
sanlara !nanmanın güzell!#!n!, zar!fl!#!n! anlatacaktım. Belk! de 
o yüzden o sevda koyuldu yüre#!me.

En çok Kâfirûn Sûresi’ni okurdum

Özell!kle yava" yava" ve heceleyerek okurdum Kurân’ı. Ya 
yanlı" yaparsam, günaha dü"ersem korkusu sarıyordu. O ya"-
larda ba"layan, "u an bana e"s!z güzell!kte gelen o masum sava". 
“Öyleyse s!z!n d!n!n!z s!ze, ben!m d!n!m bana” meal!ndek! ola-
#anüstü ayet. O halde nefs!m sen b!ld!#!n! oku, ben!m Allâh’ım 
var, der g!b!. Kel!mey! tevh!t sırrını !ç!nde ta"ır g!b!! D!lersen 
vur nefs!ne, d!lersen küfründe !nat edene haykır. Manasını b!le-
rek okudu#um tek ayett!. Öyle ho"uma g!derd! k!, kend!m! çok 
öneml! b!r "ey yapmı" g!b! h!ssederd!m. B!r o kadar da özeld!m 
aslında bu ayet! !nanarak okudu#um !ç!n. %!md! anlıyorum. O 
ya"larda kazanmı"ım bu "eref!. Bu ayrıcalı#a, Müslüman olma 
lütfuna kavu"mu"um. Kurân hocama m!nnet borçluyum bu 
yüzden. Ona her da!m duacıyım.
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Kurân okumak tek hayalim de"ildi

Tesettüre g!rmey! de hayal ett!m. Kurân hürmet!ne kavu"-
tum tesettüre. Örtündü#ümde h!ssett!#!m o güzel heyecan. 
Unutulmazdı. O an farkında de#!ld!m. Ba"ımda Allâh’ın emr!n! 
ta"ımaya ba"lamı"tım. Müslüman b!r hanımefend! olmu"tum. 
$lah! b!r tems!ld! bu. Ve bu tems!l, ba"ıma taktı#ım yakuttan, 
zümrütten, pırlantadan bezenm!" b!r taçtı. Ne nas!pl!ym!"!m 
me#er. Nas!p edene sonsuz hamd-ü senâ olsun! $lk zamanlar 
!nsanların bakı"ından çok çek!nm!", utanmı"tım. $t!raf etme-
l!y!m k! çok zordu. Benden ya"ı oldukça küçük olan k!"!ler!n 
bana teyze demes!, ya"lı zannetmeler! üzüyordu ben!. Ba"ımı 
neden örttü#ümü sorguluyordu devamlı etrafımda b!lmeyen 
!nsanlar. Örümcek kafalı oldu#umu, beyn!m!n yıkandı#ını 
söylüyorlardı. Hatta m!saf!r oldu#um bazı yerlerde ben! b!r 
odaya çek!p uzun uzun nas!hat ed!yorlardı. Tatlı d!lle ba"layan 
nas!hat, ben!m kararlı oldu#umu görünce hakarete dönü"üyor-
du b!r süre sonra. Çok !nc!n!yordum. Küçüktüm. Savunacak 
b!lg!m yoktu. $ç!mde sadece bunu yapmaya da!r b!r a"k vardı. 
Tüm bunlara ra#men zamanla alı"tım. $nc!nmemey! ö#rend!m. 
Bu "ek!lde davranan !nsanları affett!m çünkü Kâ!natın Efend!s! 
s.a.v. öyle buyurmu"tu. “Yâ Rabb!! B!lm!yorlar, b!lseler, böyle 
yapmazlardı,” dem!"t!. Affett!m. Efend!m!z s.a.v. hürmet!ne 
onları affett!m.

O zamanlar köyde ya"ıyordum. Ya"adıklarıma ra#men öyle 
sev!yordum k! köyümü. Ta"ı topra#ı altından, gümü"ten d!ye 
dü"ünüyordum. Evden çıktı#ımda sıkıntılı anlar ya"ıyordum 
fakat ev ortamım cennetten b!r kö"eyd!. Per"embe ak"amları 
Kurân !ç!n özel b!r zaman ayrılırdı. Konu"urken a#zından !n-
c!ler dökülen, yüzünden nur saçan babaannem nas!hat ederd!. 


