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Nefsini ve mahm Cenab-1 Hakk'a satmanm, O'na kul ve asker ol-
manm ne kadar karh bir ticaret, ne kadar §erefli bir rutbe oldugunu 
anlamak istersen, §U temsill hikayecigi dinle: 

Bir zamanlar bir padi§ah, emrindeki iki adama emanet olarak, it;;in-
de fabrika, makine, at ve silah gibi §eyler bulunan birer t;;iftlik verir. Fa-
kat f1rtmah bir sava§ zamam oldugundan hit;;bir §ey kararmda kalmaz, 
ya mahvolur ya da degi§ip gider. Padi§ah, kusursuz merhametiyle o 
iki adama en yuksek memurunu, ba§yaverini gonderir ve t;;ok §efkatli 
bir ferman ile onlara §6yle der: 

"Elinizdeki emanetimi bana sahmz. Ben sizin it;;in muhafaza ede-
yim, bo§ yere ziyan olmasm. Sava§ bittikten sonra onu size daha gu-
zel bir §ekilde iade edecegim. Hem o emanet kendi mahmzmI§ gibi 
size t;;ok yuksek bir fiyat verecegim. 0 makineler ve fabrikadaki aletler 
benim ad1mla ve benim tezgah1mda i§letilecek, fiyatlan birden bine 
yukselecek. Bullin kan da size birakacag1m. Hem siz adz ve fakirsiniz, 
o buyiik i§lerin giderlerini kar§ilayamazsm12. ihtiyacm12 olan her §eyi 
ve butun masraflan ben iizerime alacag1m. Bullin geliri ve kazanc1 ise 
size verecegim, vazifeniz bitene kadar elinizde birakacag1m. i§te be§ 
mertebe kar it;;inde kar! .. 

"Allah, kar§thk olarak cenneti verip mtiminlerden canlanm ve mallanm satm almt§-
ttr." (Tevbe suresi, 9/111) 
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Gori.iyorsunuz ki, hie_; kimse elindekini muhafaza edemiyor. Eger 
o emaneti bana satmazsamz, herkesinki gibi elinizden c_;1kacak ve bo§ 
yere gidecek. Hem o yilksek fiyattan da mahrum kalacaksm1z. 0 na-
zik, ktymetli aletler, olc_;i.iler i§lenecekleri uygun maden ve kullamlacak-
lan i§ bulunmaymca bi.iti.in bi.iti.in ktymetten di.i§ecek. Hem idare ve 
muhafaza zahmeti, killfeti ba§miza kalacak. Hem de emanete h1yanet 
cezas1 goreceksiniz. i§te be§ derece zarar ic_;inde zarar ... 

Emanetimi bana satmak, bana asker olup onu benim ad1mla kul-
lanmak demektir. Adi bir esir ve ba§ibozuk olmak yerine, yi.ice bir 
padi§ahm has, serbest, k1ymetli bir askeri olursunuz." 

iltifati ve fermam dinledikten sonra, o iki adamdan akh ba§mda 
olan §6yle der: 

- Ba§i.isti.ine! Ben iftiharla satanm ve binlerce te§ekki.ir ederim. 
0 c_;iftlikte ebediyen kalacakmt§ gibi di.inyanm sarsmtilanndan, gi.i-

ri.ilti.i ve s1kmtilanndan habersiz, magrur, nefsi firavunla§mI§, bencil ve 
ayya§ olan diger adam ise, 

- Hayir! Padi§ah kimmi§! Ben mi.ilki.imil satmam, keyfimi boz-
mam, der. 

Bir zaman sonra birinci adam oyle bir mertebeye c_;1kar ki, herkes 
onun haline g1pta eder. Padi§ahm li.itfuna mazhar olur ve has saraym-
da saadet ic_;inde ya§ar. Diger adam ise 6yle bir hale di.i§er ki, hem her-
kes ona actr ve hem de "milstahaktir!" der. <;unkil hatasmm neticesi 
olarak hem saadeti ve mi.ilkil elinden kay1p gitmi§tir hem de cezasm1 
c_;ekip azap gormektedir. 

i§te ey hevesleri smirs1z nefis! misalin di.irbi.ini.iyle hakikatin yi.i-
zilne bak! 

0 padi§ah, Ezel ve Ebed Sultam olan Rabbin, Hahkmdir. 0 c_;iftlikler, 
makineler, aletler, olc_;i.iler ise hayat dairende sahip olduklann; bedenin, 
ruhun ve kalbin ile onlann ic;indeki goz ve di!, ak1! ve hayal gibi gori.inen 
ve gori.inmeyen uzuvlann, duygulannd1r. 0 §erefli ba§yaver, Resul-u 
Kerim'dir (sallallahu aleyhi ve sellem). Saglam esaslar ic_;eren o ferman ise 
Kur'an-1 Hakim'dir ki, bahsettigimiz bi.iyi.ik ticareti §U ayetle ilan ediyor: 

0\ 
"Allah, kar§thk olarak cenneti verip milminlerden canlanm ve mallanm satm almt§-
hr." (Tevbe suresi, 9/111) 
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Ve o dalgah sava§ meydam, §U f1rtmah dunya ytiztidtir; durmuyor, 
donuyor, bozuluyor ve her insanm aklma §U fikri getiriyor: "Madem 
her §ey fanidir, elimizden c;1kacak, kaybolacak. Acaba bunlan ebedi-
le§tirmenin bir c;aresi yok mu?" Boyle dti§tintirken birden Kur'an'm 
semavi sedas1 i§itilir: "Evet, var. Hem de be§ mertebe ic;inde karh bir 
§ekilde gtizel ve kolay bir c;aresi var." 

Soru: Nedir? 
Cevap: Emaneti hakiki sahibine satmak. .. i§te o satl§ta, be§ derece 

kar ic;inde kar vardir. 
Birinci Kar: Fani mal sonsuzluk kazamr. Cunku Kayyum ve 

Baki olan Zat-1 Zulcelal'e verilen ve O'nun yolunda sarf edilen §U ge-
c;ici omur ebedile§ir, baki meyveler verir. 0 vakit omrtin dakikalan, 
adeta tohumlar, c;ekirdekler gibi gortinti§te yok olup c;urtise de beka 
aleminde saadet c;ic;ekleri ac;ar ve sumbullenir. Ve berzah aleminde 
parlak, ho§, sevimli hirer manzara haline gelir. 

ikinci Kar: Cennet gibi bir kar§ihk verilir. 
Ufiincii Kar: Her uzvun ve kabiliyetin k1ymeti, birden bine c;1kar. 
Mesela, akd bir alettir. Eger onu Cenab-1 Hakk'a satmay1p nefis he-

sabma c;ah§tlnrsan, oyle ugursuz, s1kmti veren ve insam rahatsiz eden 
bir alet olur ki, gec;mi§ zamanm hazin elemlerini ve gelecek zamanm 
korkutucu hallerini senin §U bic;are ba§ma ytikler. Ugursuz ve zararh 
bir alet seviyesine iner. i§te bunun ic;indir ki, Allah' a isyan eden bir in-
san, aklm verdigi s1kmtidan ve rahatsizhktan kurtulmak ic;in c;ogunluk-
la ya sarho§luga ya da eglenceye s@mr. Eger Hakiki Malik'ine satilsa 
ve O'nun hesabma c;ah§tlnlsa akil oyle tils1mh bir anahtar olur ki, §U 
kainattaki say1siz rahmet hazinesini ve hikmet definesini ac;ar. Boylece 
sahibini ebedi saadete hazirlayan Rabbani bir kdavuz derecesine c;1kar. 

Mesela, goz bir uzuvdur ki, ruh bu alemi o pencereden seyreder. 
Eger onu Cenab-1 Hakk' a satmay1p nefis hesabma c;ah§tlnrsan; gec;ici, 
devamsiz baz1 gtizellikleri, manzaralan seyrederek §ehvete ve nefsin 
heveslerine ars1z bir hizmetkar olur. 

Eger her §eyi goren Sani'ine satarsan, O'nun hesabma ve izni da-
iresinde kullamrsan o zaman goz, §U buyuk kainat kitabmm okuyucu-
su, §U alemdeki Rabbani sanat mucizelerinin bir seyircisi ve yerytizu 
bahc;esindeki rahmet c;ic;eklerinin mubarek bir ans1 mertebesine c;1kar. 
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Mesela, dildeki tat alma duyusunu Fahr-1 Hakim'ine satmay1p ne-
fis hesabma, miden ic:;in c:;ah§hnrsan, o vakit midenin ahmna ve fabri-
kasma bir kap1c1 seviyesine iner, k1ymeti dli§er. Eger Rezzak-1 Kerim'e 
satarsan, o tat alma hissi ilahl rahmet hazinelerinin mahir bir nezaret-
c:;isi ve Sa med Yarahcmm kudret sofralarmm §ilkreden bir muf etti§i 
rutbesine yukselir. 

i§te ey ak1l, dikkat et! Ugursuz bir alet nerede, kainatm anahtan 
nerede? Ey g6z, guzel bak! Adi, ars1z bir adam nerede, kainat kitab1-
nm ilim sahibi bir seyircisi nerede? Ve ey di!, iyi tat! Bir kap1c1 ve bir 
fabrika yasakc;is1 nerede, Cenab-1 Hakk'm hususi rahmet hazinesinin 
nezaretc:;isi nerede? .. 

Bunlar gibi ba§ka aletleri ve uzuvlan da klyaslarsan, hakikaten 
muminin cennete lay1k ve kafirin cehenneme mustahak bir mahiyet 
kazand1g1m anlarsm. Onlarm 6yle bir k1ymet almalarmm sebebi, mil-
minin imamyla Hahk'mm emanetini O'nun adma ve izni dairesinde 
kullanmas1; kafirin ise emanete h1yanet edip onu nefs-i emmare3 he-
sabma c:;ah§tirmas1d1r. 

Dordiincii Kar: insan zay1ftir, belalan c:;ok; fakirdir, ihtiyac1 pek 
fazla; acizdir, hayat yuku pek ag1r... Eger Kadir-i Zulcelal' e dayamp 
tevekkul etmezse, O'na guvenip teslim olmazsa vicdam daima azap 
ic:;inde kahr. Neticesiz zahmetler, elemler, uzuntuler onu bogar; ya sar-
ho§ ya da canavar eder. 

Be§inci Kar: Zevk ve ke§if ehli, bu husuta s6z sahibi olan ve biz-
zat §ahitliklerine dayanan zatlar, butt.in 0 uzuv ve aletlerin ibadetinin, 
tesbihatmm ve o yuksek ucretlerin, en muhtac:; oldugun bir zamanda, 
sana cennet yemi§leri suretinde verileceginde ittifak etmi§lerdir. 

i§te bu be§ mertebe ic:;indeki karh ticareti yapmazsan, §U karlardan 
mahrum kalmanm yanmda, be§ derece zarar ic:;inde zarara dli§eceksin. 

Birinci Zarar: 0 kadar sevdigin ma! ve evlat, taparcasma bag-
land1gm nefsin ve heveslerin, tutkun oldugun genc:;lik ve hayat ziyan 
olup gidecek; gunahlanm, elemlerini boynuna yukleyip elinden c:;1ka-
caklar. 

ikinci Zarar: Emanete h1yanetin cezasm1 c:;ekeceksin. <:;:unku en 
klymetli aletleri en klymetsiz i§lerde kullamp nefsine zulmettin. 

Nefs-i emmare: insam daima kotilli.ige sevk eden nefis. 
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Zarar: Biltun o k1ymetli maddi-manevl donamm1m hay-
vanhktan c.;ok a§ag1 bir seviyeye dii§iiriip ilahl hikmete iftira ve zul-
mettin. 

Dorduncu Zarar: Acizligin ve fakrm ile beraber,4 o pek agir hayat 
yiikiinii zay1f beline yilkleyip yok olu§ ve aynhk sillesi altmda daima 
feryat edeceksin. 

Zarar: Sana ebedi hayatm esaslanm ve ahiret saadeti i<;in 
gerekli olan §eyleri elde etmen ic.;in verilen akil, kalb, goz ve di! gibi 
Rahman'm gilzel hediyelerini, cehennem kapilanm ac.;acak c.;irkin bir 
surete c.;evirmektir. 

0 halde, §imdi bu emaneti satmaya bakacag12. Acaba o kadar agir 
bir §ey midir ki c.;oklan satmaktan ka<_;1yor? Hayir, asla! Hie; oyle ag1rhg1 
yoktur. Zira helal dairesi geni§tir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hi<; 
luzum yoktur.5 Allah'm farz kild1g1 §eyler ise hafif ve azd1r. Allah' a kul 
ve asker olmak oyle lezzetli bir §ereftir ki, tarif edilemez. 

Oyleyse bir asker gibi yalmz Allah namma ba§lamah, i§lemeli ve Al-
lah hesabma vermeli, almah, O'nun izni ve kanunu dairesinde hareket 
etmeli, silkunet bulmah ... Kusur i§leyince de istigfar etmeli: 

"Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini 
geri alma zamamna kadar bizi emanette em in k1l. A.min! .. " diyerek 
O'na yalvarmah. 

4 Bkz. Fatir sO.resi, 35/15. 
"Allah1m, haramma kar§I helalinle bana kifayet et." anlammdaki dua ii;in bkz. 
Tirmizi', deavdt 110; Mi.isned, 1/153. 


