
Namaz ktlmanm ve buyuk gunahlan i§lememenin,2 insan ic:;in ne 
derece hakiki bir vazife ve onun yaradih§ma ne kadar uygun bir gaye 
oldugunu g6rmek istersen §U temsili hikayecige bak, dinle: 

Seferberlik halindeki bir taburda, biri egitimli, vazifesini seven; di-
geri acemi, nefsine du§kun iki asker bulunuyordu. Vazifesini seven, 
egitime ve harbe kahhr, i§ine dikkat eder, erzakm1 ve yiyecegini hie:; 
du§unmezdi. <:;unku onu beslemenin, ihtiyac:;lanm kar§tlamanm, hasta 
oldugunda tedavi etmenin, hatta ihtiyac:; duydugunda lokmay1 agzma 
koymanm devletin i§i oldugunu bilirdi. Onun as1l vazifesi egitim ve 
hizmetti. Baz1 erzak ve tec:;hizat i§lerinde c:;ah§tr, kazan kaynahr, kara-
vanay1 y1kar, ta§trd1. Ona, "Ne yap1yorsun?" diye sorulsa, "Nafakam 
ic:;in c:;ah§tyorum." demez, "Devletin i§ini goruyorum." derdi. 

Nefsine du§kun ve acemi olan diger asker ise egitime ve hizmete 
dikkat etmezdi. "O devletin i§idir, bana ne!" der, daima nafakasm1 du-
§Unup onun pe§inde ko§ar, taburunu terk eder, <_;ar§tya gidip alt§veri§ 
yapardt. 

Bir gun, talimli arkada§I ona §6yle dedi: "Arkada§, as1l vazifen egi-
tim almak ve sava§makhr. Sen onun ic:;in buraya getirildin. Padi§aha 

"Allah fenahktan korunanlar ve hep guzel davrananlarla beraberdir." (Nahl suresi, 
16/128) 
Bkz. Nisa suresi, 4/31; $Cira suresi, 42/37; Necm suresi, 53/32. 



40 SOZLER 

guven, o seni birakmaz. <:;:unku bu, onun vazifesidir. Hem sen aciz 
ve fakirsin, kendine her yerde yiyecek bulamazsm. $imdi sava§ ve se-
ferberlik zamamd1r. Hem sana asi der, ceza verirler. Evet, 
ortada iki vazife gbrunuyor. Biri, padi§ahmkidir ki, bazen onun i§ini 
gbruri.iz, o da bizi besler. Oigeri bizim vazifemiz, egitim ve hizmettir. 
Hem padi§ah i§imizi kolayla§hnr, bize yard1m eder." 

Acaba o serseri asker, arkada§ma kulak vermezse ne kadar teh-
likede kahr, anlarsm! 

i§te ey tembel nefsim! 0 dalgah harp meydam, bu gi.iri.i.lti.ilu ve 
s1kmhh di.inya hayahd1r. Taburlara taksim edilen ordu, buti.in insan-
hkhr. 0 tabur ise bu asnn islam cemaatidir. 0 iki askerden biri, dinin 
farzlanm bilen ve yerine getiren, buyi.i.k gi.inahlan terk edip gunah 
i§lememek nefsine ve §eytana kar§I sava§an takva sahibi Mi.is-
li.imand1r. Digeri ise nzkm sahibi Cenab-1 Hakk'1 itham et-
mek derecesinde derdine di.i§ilp farz ibadetlerini terk eden ve 
tuttugu yolda rastgele gi.inahlar i§leyen, zarar isyankard1r. 
0 egitim, ba§ta namaz olmak i.izere, ibadetlerdir. 0 harp ise nefse 
ve heveslere, cin ve insan §eytanlara kar§l sava§IP kalbini ve ruhunu 
gi.inahlardan, koti.i ahlaktan ve ebediyen mahvolmaktan kurtarmak-
tir. Ve hikayedeki iki vazifeden biri, hayati verip insam beslemek; di-
geri ise hayati verene ve kendisini besleyene kulluk edip yalvarmak, 
O'na tevekki.il edip gi.ivenmektir. 

Evet hayat, Cenab-1 Hakk'm Samediyetine3 yara§ir sanatmm en 
parlak mucizelerinden biri ve Rabban! hikmetinin bir harikas1d1r. i§te, 
bu hayati kim vermi§ ise nz1kla besleyen ve devam ettiren de O'dur, 4 

ba§kas1 olamaz! Buna delil mi istiyorsun? Meyve kurdu ve bahk gibi 
en zay1f, en aptal hayvanlar en iyi §ekilde beslenir. <:;:ocuklar ve yavru-
lar gibi en aciz, en nazik varhklara en iyi nz1k verilir. 

Samediyet: Her §ey Cenab-1 Hakk'a muhta<;: oldugu halde O'nun hi<;:bir §eye 
muhta<;: olmamas1. 
Bkz. Bakara sO.resi, 2/22, 60; En' am sO.resi, 6/99, 141, 142, 151; A'raf sO.resi, 7/32, 
160; Enfal sO.resi, 8/26; YO.nus sO.resi, 10/31, 59, 93; HO.d sO.resi, 11/6; ibrahim 
sO.resi, 14/32; Hier sO.resi, 15/20; Nahl sO.resi, 16/72, 112, 114; isra sO.resi, 17/70; 
Ankebo.t sO.resi, 29/17, 60, 62; RO.m sO.resi, 30/37, 40; Sebe sliresi, 34/15, 24, 36; 
Yasin sO.resi, 36/4 7; Zi.imer sO.resi, 39/52; Mi.i'min sO.resi, 40/13, 64; Fussilet sO.resi, 
41/10; $0.ra sO.resi, 42/12, 19, 27; Zariyat sO.resi, 51/22, 58; Cum' a sO.resi, 62/11; 
Talak sO.resi, 65/3; Mi.ilk sO.resi, 67/15, 21. 
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Evet, helal nz1k kazanmanm iktidar ve irade ile degil, acz ve zaaf 
ile oldugunu anlamak ic;in bahklar ile tilkileri, yavrular ile canavarlan, 
agac;lar ile hayvanlan klyaslamak kafidir. 

Demek ki, gec;im derdi ic;in namazm1 terk eden,5 egitimi ve siperini 
birakip c;ar§1da dilencilik yapan askere benzer. Bununla beraber, ba§-
kalanna yuk olmamak ic;in, namazm1 klld1ktan soma Cenab-1 Rezzak-1 
Kerim'in rahmet mutfagmdan nzkm1 bizzat aramak guzeldir, mertliktir 
ve bir ibadettir. 

Hem fltrah ve manev! donamm1, insanm ibadet ic;in yarahld1gm1 
gosteriyor. 6 Zira dunya hayah ic;in laz1m olan amel ve iktidar yonun-
den insan kuc;uk bir serc;e ku§una bile yeti§emez. Fakat manev! ve 
uhrev! hayah ic;in gerekli ilim, faknm itiraf ederek Allah'a yalvarma 
ve ibadet yonunden o, butun canhlann sultam ve kumandam huk-
mundedir. 

Ey nefsim! Demek, dunya hayatm1 as1! maksat yapar ve daima ona 
c;ah§irsan, kuc;uk bir serc;e ku§unun askeri hukmunde olursun. Eger 
ahiret hayatm1 asil maksat yap1p bu hayah da ona vesile ve tarla bilir, 7 

oras1 ic;in c;ah§irsan, o vakit canhlann buyuk bir kumandam, §U dun-
yada Cenab-1 Hakk'm nazh ve niyaz eden bir kulu, aziz ve muhterem 
bir misafiri olursun. 

i§te sana iki yol. 8 istedigini sec;ebilirsin. Hidayeti ve ba§any1 merha-
metlilerin en merhametlisi Allah'tan iste ... 

Bkz. Taha suresi, 20/132; Zariyat suresi, 51/57-58. 
Bkz. Zariyat suresi, 51/56. 
"Dunya, ahiretin tarlas1dtr." manasmdaki hadis ic;in bkz. el-Gazali, ihyau U/umi'd-
Dfn 4/19; el-Acluni, Ke§fu'l-Hafa 1/495; es-Sehavi, el-Makaszdu'/-Hasene s. 497; 
Aliyyulkari, e/-Esraru'/-Merfua s. 205. Aynca, aym hususu degi§ik §ekilde ifade 
eden $lira suresinin 20. ayetine ve el-Hakim, el-Mustedrek 4/348; Ebu Nuaym, 
Hilyetu'l-Evliya 10/53; ed-Deylemi, e/-Musned 2!228'e de bak1labilir. 
Bkz. "§liklir" ya da "kuflir" yolu (Dehr suresi, 76/3); "iki yo! (haytr ve §er yolu)" 
(Beled suresi, 90/10); "k6tuluk" ya da "takva" yolu ($ems sliresi, 91/8); "en kolay 
yo!" ya da "en guc; yo!" (Ley! suresi, 92/5-10). 


