
kainatm anla§ilmas1 zor bls1mm1 c;ozen 1..f-'11 ifa-
delerinin insan ruhu ic;in saadet kap1sm1 ac;an ne kadar k1ymetli iki 
anahtar oldugunu; sabir ile Hahk'ma tevekkill edip s1gmmanm, §tiktir 
ile Rezzak'mdan talepte bulunmanm ve O'na duanm ne kadar faydah, 
panzehir gibi iki ilac; oldugunu; Kur'an'1 dinlemenin, onun htiktimleri-
ne boyun egmenin, namaz kilmanm ve btiytik gtinahlan terk etmenin 
ebediyet yolculugunda ne kadar mtihim, degerli, parlak birer bilet, 
ahiret ic;in birer az1k ve kabir ic;in nur oldugunu anlamak istersen §U 
temsili hikayecige bak, dinle: 

Bir zamanlar bir asker, sava§ ve imtihan meydanmda, kar ve zarar 
deveranmda pek mtithi§ bir hale dti§er. ki: 

Sag ve sol tarafmdan deh§etli, derin iki yara alm1§br. Arkasmda 
ctisseli bir aslan, sanki ona saldirmak ic;in firsat kollamaktad1r. Ve go-
zti ontinde btittin sevdiklerini as1p yok eden bir daragac1 kurulmu§, 
onu da beklemektedir. Bu haliyle uzun bir yolculuga c;1kacak, ba§ka 
bir diyara gonderilecektir. 0 bic;are asker, §U deh§etli halde timitsizce 
dti§tintirken sag tarafmda H1zir gibi hayir tavsiye eden, nurani bir zat 
belirir. Ona der ki: 

"Allah'a ve ahiret giiniine iman ettim." Allah'a ve ahiret giiniine iman ile ilgili 
ayetler i<;in bkz. Bakara sO.resi, 2/8, 62, 126, 177, 228, 232, 264; Al-i imran 
sO.resi, 3/114; Nisa sO.resi, 4/38, 39, 59, 136, 162; Maide sO.resi, 5/69; Tevbe 
sO.resi, 9/18, 19, 29, 44, 45, 99; NO.r sO.resi, 24/2; Miicadele sO.resi, 58/22; Talak 
sO.resi, 65/2. 
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"Umitsiz olma! Sana iki tils1m 6gretecegim. Onlan guzelce deger-
lendirirsen o aslan sana itaat eden bir at olur. 0 daragac1 da keyif ve 
seyir i<;in ho§ bir salmcaga cloner. Hem sana iki ila<; verecegim. Onlan 
guzelce kullamrsan <;lirliyup fena koku yayan o iki derin yaran, Gul-u 
Muhammedi (aleyhissaldtii vesselam) denilen glizel kokulu iki latif <;i<;ek 
haline gelir. Hem sana bir bilet verecegim. Onunla, u<;ar gibi, bir se-
nelik yolu bir gtinde gidersin. inanm1yorsan bunlan bir tecrube et ki, 
dogru olduklanm anlayasm." 0 asker hakikaten bir par<;a tecrubeyle 
dogru oldugunu tasdik eder. 

Evet, ben, yani §U bi<;are Said dahi bunu tasdik ederim. c;unku 
biraz tecrube ettim, pek dogru gordum. 

Sonra o asker birden, sol tarafmdan §eytan gibi hilekar, ayya§, al-
datic1 bir adamm ziynetler, suslu suretler, g6steri§li fanteziler ve i<;kiler 
ile gelip kar§tsmda durdugunu g6rur. Adam ona: 

- Hey arkada§! Gel, beraber eglenip keyfedelim. ;>u guzel kadm 
suretlerine bakahm, §U ho§ §ark1lan dinleyelim, §U tatl1 yemekleri yiye-
lim, der ve sorar, gizlice okudugun o §ey de nedir? 

-Birhls1m. 
- Birak §U anla§ilmaz i§i. Hazir keyfimizi bozmayahm. Peki, elle-

rindeki §U §ey nedir? 
- Bir ila<;. 
-At §Unu. Saglamsm, neyin var? $imdi alk1§ zamamdir. Ya §Ube§ 

ni§anh kag1t? 
- Bir bilet. Bir tayin senedi. 
- Y1rt onlan! ;>u glizel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize 

gerek, der. 
Her bir hileyle askeri ikna etmeye <;ah§tr. Hatta bi<;are asker, ona 

biraz meyleder. 
Evet, insan aldamr. Ben de 6yle bir hilekara aldand1m. 
Sonra birden sag tarafmdan gok gurultusu gibi bir ses gelir, o as-

kere §6yle der: "Sakm aldanma! Ve o hilekara de ki: Sende eger 
arkamdaki aslam oldurup 6numdeki daragacm1 kaldiracak, sag1mda-
ki ve solumdaki yaralan iyile§tirip yolculuguma son verecek bir <;are 
varsa, bulursan haydi goster, g6relim. Sonra, 'Gel keyfedelim' de. 
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Yoksa SUS hey sersem! Taki, HlZlr gibi semadan haber getiren bu zat 
diyecegini desin." 

i§te ey genc;liginde gulmO.§, §imdi guldugune aglayan nefsim! Bil 
ki, o bic;are asker sensin ve butun insanlard1r. 0 aslan, eceldir. 0 da-
ragac1, 610.m, yokluk ve aynhkhr; gece-gunduz dongusunde her dost 
veda eder, kaybolur. 0 iki yaradan biri, insanm kendisine s1kmh ve-
ren smirs1z aczi, digeri elemli ve sonsuz faknd1r. 2 0 surgun ve yolcu-
luk ise ruhlar aleminden, anne karnmdan, c;ocukluktan, ihtiyarhktan, 
dunyadan, kabirden, berzahtan, ha§irden ve s1rattan gec;ilen uzun bir 
imtihan seferidir. Ve o iki tils1m, Cenab-1 Hakk'a ve ahirete imandir. 

Evet, §U kutsi tils1m sayesinde 610.m, mumin insam dunya zinda-
nmdan cennet bahc;elerine, Rahman'm huzuruna goturen emre ama-
de bir at ve burak suretini ahr. Bunun ic;indir ki, 610.mun hakikatini 
goren kamil insanlar onu sevmi§, 610.m daha gelmeden olmek istemi§-
ler. 3 Hem yokluk, aynhk, alum ve aslmda bir daragac1 olan zaman, 
o iman tils1m1 ile Sani-i Zulcelal'in mucizelerinin taze taze, renk renk, 
c;e§it <;e§it nak1§lanm, kudretinin harikalanm, rahmetinin tecellilerini 
tam bir lezzetle seyretmek ic;in birer vas1ta haline gelir. Evet, gune§in 
l§tgmdaki renkleri gosteren aynalann yenilenmesi ve sinema perde-
lerinin degi§mesi, daha ho§, daha guzel manzaralar meydana getirir. 

Hikayedeki iki ilac;tan biri, sabir ve tevekklildur. Hahk'mm kudreti-
ne dayanmak, hikmetine guvenmektir. Oyle mi? 

Evet, 40_h:,? emrinin sahibi bir Cihan Sultam'na acz tezkeresiyle 
dayanan bir insanm ne korkusu olabilir? Zira o, en deh§etli musibet 
kar§Ismda deyip kalb huzuru ile Rabb-i Rahim'ine 
guvenir. Allah'1 hakk1yla bilen, aczden, Allah korkusundan lezzet du-
yar. Ev et, korkuda bir lezzet vard1r. Eger bir ya§mdaki c;ocugun akh 
olsa ve ona, "En tath halin nedir?" diye sorulsa, "Aczimi, zay1fhg1m1 

5 

Bkz. Fatir sO.resi, 35/15. 
Bkz. Yusuf sO.resi, 12/101. 
"(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara sO.resi, 
2/117; Al-i imran sO.resi, 3/47, 59; En' am sO.resi, 6/73; Nahl sO.resi, 16/40; Meryem 
sO.resi, 19/35; Yasin sO.resi, 36/82; Mu'min sO.resi, 40/68) 
"(Sabirhlar o kimselerdir ki ba§larma musibet geldiginde,) 'Biz Allah'a aidiz ve 
vakti geldiginde elbette O'na donecegiz' (derler)." (Bakara sO.resi, 2/156) 
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anlay1p annemin tath tokadmdan korkarak yine onun §efkatli sinesine 
s1gmd1g1m haldir." diyecektir. 

Halbuki bullin annelerin §efkatleri, Cenab-1 Hakk'm rahmet tecelli-
lerinin ancak bir panlt1s1d1r.6 Onun ic;in ks.mil insanlar, aczde ve Allah 
korkusunda 6yle bir lezzet bulmu§lar ki, kendi kuwetlerine hie; gi.iven-
meyip acz ile Allah'a s1gmm1§lar. Aczi ve korkuyu kendilerine §efaatc;i 
yapm1§lar. 

Diger ilac; ise §iikur ve kanaat, talep ve dua ile Rezzak-1 Rahim'in 
rahmetine guvenmektir. Oyle mi? 

Evet, biitun yeryuzunu bir nimet sofras1 yapan ve bahar mevsimini 
bir c;ic;ek destesi halinde o sofranm yanma koyan, ustune serpen son-
suz c6mertlik sahibi Kerim bir Zat'm misafirine, fakn ve ihtiyac;lan nasil 
elemli ve ag1r gelebilir? Onun fakn ve ihtiyac1, ho§ bir lezzete donii§O.r. 
T1pk1 ald1g1 lezzet gibi fakrmm da artmas1 ic;in c;ah§ir. 0 yuzden kamil 
insanlar, fakr ile 6vunmii§ler.7 (Sakm yanh§ anlama! Bu, Allah' a kar§l 
faknm hissedip yalvarmak demektir. Yoksa onu halka g6sterip bir di-
lenci vaziyeti almak degildir.) 

Hikayedeki bilet ise ba§ta namaz olmak uzere farzlan yerine getir-
mek, buyuk gunahlan terk etmektir. Oyle mi? 

Evet, bu hususta s6z sahibi ve §ahitligine dayanan butun zatlann, 
zevk ve ke§f ehlinin ittifak1yla o uzun ve karanhk ebediyet yolculugun-
da yo! az1g1, t§lk ve burak; ancak Kur'an'm emirlerini yerine getirmek 
ve yasaklarmdan kac;mmak ile elde edilebilir. Yoksa ilim ve felsefe, 
sanat ve hikmet o yolda be§ para etmez. Onlarm I§tg1, kabir kap1sma 
kadard1r.8 

i§te ey tembel nefsim! Be§ vakit namaz1 kilmanm, yedi buyuk gu-
nah1 terk etmenin zahmeti ne kadar az ve hafif! .. Neticesi, meyvesi ve 
faydas1 ne kadar c;ok, muhim ve bu yuk! .. Akim varsa, bozulmami§sa 

Varhklarda bulunan ac1ma hissinin, Cenab-1 Hakk'm rahmetinin yuz mertebesin-
den sadece birinin, butun mah!O.kat arasmda taksim edilmi§ hali olduguna <lair 
bkz. Buhari, edeb 19; Muslim, tevbe 17, 20, 21; Tirmizi, deavdt 99; ibn Mace, 
zuhd 35; Darimi, rikak 69; Milsned 2/334, 434, 484, 514, 526, 3/55, 4/312, 5/439. 
Bkz. es-Sehavi, el-Makds1du'l-Hasene s. 745; Aliyyulkari, e/-Esrdru'l-Merfua s. 
320; el-AclO.ni, Ke§fu'l-Hafa 2/113; ed-Deylemi, el-Musned 2/70, 71. 
Oluyu mezara kadar takip eden u<:; §eyden ailesi ve malmm geriye donup, sadece 
amelinin kendisiyle kalacagma <lair bkz. Buhari, rikak 42; Muslim, zuhd 5; Tirmizi, 
zuhd 46; Nesai, cendiz 52; Musned 3/110. 
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bunu anlarsm. Ve seni Allah'a isyana ve haram zevklere te§vik eden 
§eytana ve o aldattc1 adama dersin ki: 

"Eger 610.mu oldurup faniligi, yoklugu dunyadan, acz ile fakn in-
sanhktan kaldmp kabir kap1sm1 kapatmanm c;:aresi varsa soyle, dinle-
yelim. Yoksa sus! .. Kainatm bu yuk mescidinde Kur' an, kainatt okuyor! 
Onu dinleyelim. 0 nur ile nurlanahm, hidayetiyle amel edelim ve onu 
daiml vird edinelim. Evet, s6z odur ve ona derler. Hak olup, Hak'tan 
gelip Hak diyen ve hakikati g6steren, nuranl hikmeti ne§reden odur." 

90l / :11 8 1; .. , r .J , ·; .r r--

Allah1m, kalbimizi iman ve Kur' an nuruyla nurlandir. 
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10 "Allah1m, Sana kar§I faknm1zla bizi zengin kII; Senden istigna ile bizi fakir dii§ilr-
me." el-Bakdlani, i'cdzii'l-Kur'dn, s. 129. Aynca benzer ifadeler degi§ik dualarda 
da gec;mektedir: Ahmed b. Hanbel, ez-Ziihd 1/71; Ebu Nuaym, Hi/yetii'l-Evliyd 
2/225; ibn Ebi As1m, ez-Ziihd 1/71, 315; el-Azimabadi, Avnii'l-Ma'bUd 4/283; el-

11 
Kurtubi, e/-Cdmi' Ii Ahkdmi'l-Kur'dn 16/28. 
"Allah1m! Biz kendi gilc; ve kuwetimizden s1ynhp Senin kuwetine ve kudretine 
s1gmd1k. Sen de bizi, Sana tevekkiil edenlerden eyle. [Bizi nefsimizle ba§ ba§a 
birakma*] Bizi h1fzmla koru. Bize ve erkek-kadm billlin milminlere rahmet et. Ku-
lun, nebin, safiyyin, halilin, mulkilniln cemali, yarathgm sanath varhklann meliki 
ve sultam, inayetinin goz bebegi, hidayetinin gilne§i, delillerinin lisam, rahmetinin 
misali, mahlukatmm nuru, mevcudatmm §erefi, yaratt1gm say1s1z varhk ic;inde bir-
liginin kandili, kainatmm hls1mmm ka§ifi, rubt'.lbiyet saltanatmm ilanc1s1, raz1 oldu-
gun §eylerin tebligcisi, Senin gi.izel isimlerinin hazinelerinin tarif edicisi, kullannm 
rehberi, ayetlerinin tercilmam, rububiyetinin gi.izelliginin aynas1, Senin g6rilli.ip 
gosterilmene vesile olan habibin ve alemlere rahmet olarak gonderdigin resuliin 
olan Efendimiz Muhammed'e (sallal/ahu aleyhi ve sel/em), bi.itiln al ve ashabma, kar-
de§leri olan nebi ve resullere, Sana yakm olan bi.iyi.ik meleklere ve salih kullanna 
salat ve selam et. Amin." 

' "Bizi nefsimizle ba§ ba§a birakma." Bu ifade aynen ya da yakm ifadelerle, Pey-
gamber Efendimiz'in (sal/al/ahu aleyhi ve sel/em) degi§ik zamanlarda yaphg1 veya tav-
siye ettigi dualannda yer almaktadir: Ebu Davud, edeb 101; Miisned 1/412, 5/42, 
191; el-Buhari, el-Edebii'l-Miifred s. 244; en-Nesai, es-Siinenii'l-Kiibrd 6/147, 
167; en-Nesai, Amelii'l-Yevm ve'l-Leyle 1/381, 413; et-Tayalisi, el-Miisned 1/117; 
ibn Ebi el-Musannef 6/20; ibn Hibban, es-Sahih 3/250; et-Taberani, el-
Mu'cemii'/-Kebir 5/119, 157, 9/186. 


