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imanda ne kadar buyuk bir saadet ve nimet, ne kadar buyuk bir 
lezzet ve rahathk bulundugunu anlamak istersen, §U temsill hikayecige 
bak, dinle: 

Bir vakit iki adam, hem keyif hem de ticaret i<sin seyahate <s1karlar. 
Bunlardan kendini begenmi§ ve talihsiz olan bir tarafa; hakk1, hakikati 
tarnyan ve bahtiyar olansa diger tarafa gider. 

Kendini begenmi§ adam, sadece kendini dU§Unmesinin, bencilli-
ginin ve her §eyi kolli gormesinin cezas1 olarak kendi baki§ma gore 
pek fena bir memlekete du§er. Her yerde adz zorba ve 
deh§etli adamlarm elinden ve zulmunden feryat ettigini duyar, hazin, 
elemli bir ha! goriir. Bullin memleket, ba§tan ba§a bir matem yurduna 
dondugunden, o adam §U elemli ve karanhk hali hissetmemek i<sin 
sarho§luktan ba§ka <sare bulamaz. <;unku ortahkta deh§et verici ce-
nazeler ve umitsizce aglayan yetimler goriir, herkes ona du§man ve 
yabanc1 gorunur. Vicdam azap i<;inde kalir. 

Hakk1 tarnyan, daima hak du§unen ve giizel ahlakh olan adam ise 
nazarmda pek giizel bir memlekete du§er. i§te bu iyi adam, gittigi her 
yerde buyuk bir §enlik, her tarafta bir sevin<s, bir eglence, co§kunluk ve 
ne§e i<sinde zikir meclisleri goriir. Herkes ona dost ve akraba goriinur. 
Bullin memlekette 'ya§asm'lar ve te§ekkurlerle umumi bir terhis §enligi 

"O takva sahipleri ki goriinmeyen fileme inamrlar." (Bakara suresi, 2/3) 
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vard1r. 0 adam, sevinc;li bir §ekilde asker ahm1 ic;in tekbir ve kelime-i 
tevhid nidalanyla bir davul sesi, bir musiki i§itir. Onceki bahts1z adam 
hem kendisinin hem de butt.in halkm elemiyle act c;ekerken §U bah-
tiyar, hem kendisinin hem de herkesin sevinciyle mutlu olur, ferah 
bulur. 0 ticaretten guzel bir kazanc; elde eder, Allah' a §Ukreder. 

Sonra cloner, oteki adama rastlar. Onun halini anlaymca §6yle der: 
"Yahu sen divane olmu§sun! ic;indeki c;irkinlikler dt§tna aksetmi§ ol-
mah ki, gulmeyi aglamak, terhisi soymak ve talan etmek zannetmi§sin. 
Akhm ba§ma al, kalbini temizle. Ta ki gozunden §U musibetli perde 
kalksm, hakikati gorebilesin. Zira son derece adil, merhametli, idaresi 
altmdakilerin hukukunu gozeten, kudretli, intizam1 seven, §efkatli bir 
Melik'in, goz onunde bu derece terakki ve mukemmellik eserleri gos-
teren bir memleket, senin zannettigin gibi olamaz." 

Sonra o bedbahtm akh ba§ma gelir. Pi§man olur ve "Evet, ben sar-
ho§luktan divane olmu§tum. Allah senden ra21 olsun, beni cehennem 
gibi bir vaziyetten kurtardm." der. 

Ey nefsim! Bil ki, temsildeki birinci adam kafir veya Allah'a isyan 
eden gafildir. dunya onun gozunde ba§tan ba§a bir matem yurdu-
dur. Butun canhlar, aynhk ve yokluk tokad1yla aglayan birer yetimdir. 
Hayvanlar ve insanlar ise ecelin penc;esiyle parc;alanan kimsesiz ba§t-
bozuklardtr. Daglar ve denizler gibi buyuk varhklar, ruhsuz, deh§et ve-
rici cenazeler hukmundedir. Kufrunden ve dalaletinden kaynaklanan 
daha bunun gibi pek c;ok elemli, ezici, deh§etli vehim ona manevi bir 
azap verir. 

Diger adam ise mumindir. Cenab-1 Hahk'1 tamr, tasdik eder. Onun 
gozunde §U dunya Rahman'm bir zikir meclisi, insan ve hayvanlarm 
talim yeri, insanlarla cinlerin imtihan meydamd1r. Buttin hayvan ve 
insanlarm olumu ise bir terhistir. 

Hayat vazifesini bitirenler, yeni vazifelilere yer ac;1lsm ve onlar gelip 
c;ah§smlar diye bu fani diyardan, manevi bir sevinc; ic;inde, derdi, s1km-
hs1 olmayan ba§ka bir aleme giderler. 

Hayvanlann ve insanlann dogumu ise askere, silah altma, vazife 
ba§ma almmakhr. Bullin canhlar vazifeli, mutlu birer asker; i§ini dogru 
yapan, halinden memnun birer memurdur. i§itilen butun sedalar ise ya 
vazife ba§lang1cmdaki zikir ve tesbihler, ya paydos esnasmda duyulan 
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§tikilr ve ferahlama nidalan yahut c;ah§ma ne§esinden dogan nagme-
lerdir. 0 muminin nazannda butun varhklar, Seyyid-i Kerim'inin ve 
Malik-i Rahlm'inin sevimli birer hizmetkan, dost birer memuru, §irin 
birer kitab1dir. 0 talihli adamm imanmdan bunun gibi daha pek c;ok 
ho§, yuce, leziz ve tath hakikat tecelli eder, ortaya c;ikar. 

Demek, iman manevi bir tuba agacmm2 c;ekirdegini ta§tyor. Kufiir 
ise manevl bir cehennem zakkumunun3 tohumunu sakhyor. 

Demek ki, selamet ve emniyet yalnzz islamiyet'te ve imandadzr. 
Oyleyse daima, demeliyiz. 
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Tuba'nm, cennetteki bir agac; olduguna dair bkz. Milsned 4/183; ibn Ebi $eybe, 
el-Musannef 7/29; ibn Hibban, es-Sahfh 16/429, 430; et-Taberani, e/-Mu'cemil'/-
Kebfr 17 /127, 128. 
Zakkum agac1 ic;in bkz. isra suresi, 17/60; Saffat suresi, 37/62-65; Duhan suresi, 
44/43-44; Vak1a suresi, 56/51-53; Buhari, mendkzbu'l-ensdr 42, kader 10; Tirmizi, 
tefsfru sure (17) 4; ibn Mace, cehennem 38; Milsned 1/300, 338. 
Bize ihsan ettigi islam dini ve kamil iman nimeti ic;in Allah' a hamd olsun. 


