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11 c-3. 

ibadetin ne kadar buyuk bir ticaret ve saadet, Allah'a isyanm ve 
haram zevklere dO.§kO.nlugun ise ne buyuk bir zarar ve felaket oldugu-
nu anlamak istersen, §U temsili hikayecige bak, dinle: 

Bir zamanlar iki asker, uzak bir §ehre gitmek i<;in emir ahrlar. Yol 
ikile§inceye kadar beraber giderler. Orada bulunan bir adam onlara §6y-
le der: "$u sagdaki yo! zarars12dir ve yolculannm onda dokuzu buyuk 
kar elde eder, rahathk g6rur. Soldaki yolun ise hie; faydas1 olmamakla 
beraber on yolcusundan dokuzu zarara ugrar. Yollann ikisi de k1sa ve 
aym uzunluktad1r. Aralannda yalmz bir fark var ki, dli.zeni ve kanunu 
olmayan sol yolun yolcusu c;antas12, silahs1z gider. GorunO.§te bir hafiflik, 
yalanc1 bir rahathk hisseder. Askeri dli.zen altmdaki sag yolun yolcusu ise 
besleyici g1dalarla dolu dart okkahk2 bir c;antay1 ve her dO.§mam alt ede-
cek iki okkahk, devlete ait mukemmel bir silah1 ta§tmaya mecburdur." 

Y olu tarif eden o adamm sozunu dinledikten soma iki askerden 
bahtiyar olan saga gider. Garunii§te omzuna ve strhna bir agirhk yuk-
lenir. Fakat kalbi ve ruhu binlerce batman3 agirhgmdaki minnet ve 
korkulardan kurtulur. 

"Ey insanlar! (Hem sizi hem de sizden onceki insanlan yaratan) Rabbinize ibadet 
ediniz." (Bakara suresi, 2/21) 
1,282 kilogramhk ag1rhk oh;tisti. 
7,692 kilogramhk ag1rhk olc;tisti, 6 okka. 
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Oteki, talihsiz olan ise askerligi biraktr. Dilzene uymak istemez, sol 
tarafa gider. Bedeni bir batman agirhktan kurtulur; fakat kalbi binlerce 
batman minnet, ruhu da sonsuz korkular altmda ezilir. Hem herkese 
dilenci olur hem de her §ey ve her hadise kar§Ismda titrer. Sonunda 
gidecegi yere vanr. Orada, asi ve kac;ak olmanm cezasm1 gorilr. 

Askerlik nizamm1 seven, c;antasm1 ve silahm1 muhafaza edip sag 
tarafa giden asker ise varmak istedigi §ehre kimsenin minneti altma 
girmeden, kimseden korkmadan, kalbi ve vicdam rahat bir §ekilde 
ula§Ir. Orada, vazifesini giizelce yapan namuslu bir askere yara§Ir 
mukafat gorilr. 

i§te ey isyankar nefis! 
Bil ki: 0 iki yolcudan birincisi, Allah'm emirlerine itaat eden, 6teki 

ise nefsin kotil arzulanna uyan asi insand1r. 0 yol, ruhlar aleminden 
gelip kabirden gec;erek ahirete giden hayat yoludur. 0 c;anta ve silah, 
ibadet ve takvay1 temsil eder. ibadetin goriinii§te bir agirhg1 olsa da 
manasmda oyle bir rahathk ve hafiflik vardir ki, tarif edilemez. c.;unkii 

1 ! ,,,. 0; .J 0; ' 
kul, namazmda, "'.u1I '1 .JI yani, 'O'ndan ba§ka Hahk ve 
Rezzak yoktur! Zarar ve fayda O'nun elindedir.5 0 hem Hakim'dir, 
abes i§ yapmaz; hem Rahim'dir, ihsam, merhameti c;oktur." der. Buna 
inand1gmdan, her §eyde bir rahmet hazinesinin kap1sm1 bulur ve dua 
ile o kap1y1 c;alar. Her §eyi Rabbinin emrine boyun egmi§ gorilr, O'na 
s1gmir. Tevekkill ile O'na dayamp her musibet kar§Ismda korunur. 
imam, kendisine tam bir emniyet hissi verir. 

Evet, her hakiki iyi vas1f gibi cesaretin de kaynagz imandzr, 
kulluktur;6 her kota has/et gibi korkakl1gzn da kaynagz dalalettir!7 

Evet, yerkiire bomba olup patlasa, muhtemeldir ki, kalbi tam 
nurlanm1§ bir kulu korkutmaz. Aksine o kul, Samed Rabbinin harika 
kudretini lezzetli bir hayret ic;inde seyreder. Akh aydmlanm1§ denilen 
4 

5 

6 

ederim ki Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Muslim, sa/dt 60; Tirmiz'l, saldt 
216; EbO. DaVO.d, sa/dt 178; Ahmed ibn Hanbel, el-Milsned 1/292) 
Bkz. Bakara sO.resi, 2/102; AI-i imran sO.resi, 3/26; 6/71; A'raf sO.resi, 7/188; YO.nus 
sO.resi, 10/18, 49, 106; Ra'd sO.resi, 13/16; Taha sO.resi, 20/89; Enbiya sO.resi, 
21/66; Hae sO.resi, 22/12; Furkan sO.resi, 25/3, 55; ;Juara sO.resi, 26/73; Fetih 
sO.resi, 48/11; Mucadele sO.resi, 58/10; Mumtahine sO.resi, 60/3; Aynca bkz. Tirmizl, 
kader 10; Milsned 6/441. 
Bkz. AI-i imran sO.resi, 3/173. 
Bkz. AI-i imran sO.resi, 3/151; Enffil sO.resi, 8/12. 
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kalbsiz ve Allah'a kar§I asi, me§hur bir filozof ise gokte bir kuyruklu 
yild1z gorse yerde titrer. "Acaba bu serseri yild1z diinyam1za <;arpar 
m1?" deyip evhama dii§er. (Bir vakit boyle bir yild1zdan koca Amerika 
titredi. <:;:oklan gece vakti evlerini terk etti.) 

Evet, insanm ihtiya<;lan s1mrs1z oldugu halde, sermayesi neredeyse 
yok gibidir; say1s1z musibete maruz kald1g1 halde bunlara kar§I koya-
cak kudreti hi<; hiikmiindedir. Sermayesinin ve iktidarmm smm, elinin 
yeti§tigi yere kadard1r. Emellerinin, arzulannm, elem ve endi§elerinin 
dairesi ise goziiniin, hayalinin ula§hg1 noktaya kadar geni§tir. 

i§te bu derece aciz, zay1f, fakir ve muhta<; insan ruhu8 i<;in ibadet, 
tevekkiil, tevhid ve teslimin ne kadar biiyiik bir kar, bir saadet, bir 
nimet oldugunu, biitiin biitiin kor olmayan goriir, anlar. 

Malumdur ki, zararstz yo! zararh yola -onda bir kaybetme ihtimali 
olsa bile- tercih edilir. Kald1 ki, meselemiz olan kulluk yolu zarars1zdir 
ve onda dokuz ihtimalle insam bir ebedi saadet hazinesine ula§hnr. 
Nefsin arzulanna uyma ve Allah'a isyan yolunda ise -o yolda giden-
lerin de itiraf1yla- fayda yoktur ve onda dokuz ihtimalle ebedi azap ve 
helak bulunur. Bu, §U hususta soz sahibi olan, gozii manevi alemlere 
a<;1k say1s1z zatm §ahitligiyle sabittir; zevk ve ke§f ehlinin haber verme-
siyle, yanh§hgma ihtimal bulunmayacak derecede kesindir. 

K1sacas1: Ahiret saadeti gibi dunya saadetin de ibadette ve Al/ah'a 
ku/luktadir. Oy/eyse daima 9 ¥-tkll ._};:, demeli ve Mus-
/aman oldugumuza §Ukretmeliyiz. 

Bkz. Fahr sO.resi, 35/15. 
Bize itaat ve muvaffakiyet nasip eden Allah' a hamd olsun. 


