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;>u dunyanm, insan ruhunun ve insanda dinin mahiyet ve k1yme-
tini; eger hak din olmazsa dunyanm bir zindan, dinsiz insanm da en 
taJihsiz varhk 0Jacagm1 gosteren ve §U aJemin bJs1mm1 c;ozen, insanm 
ruhunu karanhklardan kurtaran sozlerin 4' ve :f oldugunu4 

anlamak istersen §U temsill hikayecige bak, dinle: 
Bir zamanlar iki karde§ beraber uzun bir seyahate c;1karlar. Gide 

gide onlerinde yo! ikile§ir. 0 yo! aynmmda ciddi bir adam goriirler. 
Ona, "Hangi yo! iyidir?" diye sorarlar. Adam da, "Sag yolda kanuna 
ve diizene uyma mecburiyeti var. Fakat o kulfet ic;inde bir emniyet 
ve saadet bulunur. Sol yolda ise goriinil§te bir serbestlik ve hiirriyet, 
fakat o serbestlik ic;inde bir tehlike ve her tiirlii s1kmb var. ;>imdi sec;me 
hakki sizde." diye cevap verir. 

3 

4 

Bunu dinledikten sonra giizel huylu karde§ Js. deyip sag 

"Allah o ilahttr ki, kendisinden ilah yoktur. Hayy (her zaman var olan, diri 
olan, ezeli' ve ebedi' hayat sahibi) O'dur, Kayy(lm (Kendi zati ile var olup, zeval 
bulmayan ve her §eyi varhkta tutup onlan yoneten) O'dur." (Bakara suresi, 2/255; 
AI-i imran suresi, 3/2) 
"Allah katmda hak din, islam'dir." (Af-i imran suresi, 3/19) 
"Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Saffat suresi, 37/35; Muhammed suresi, 47/19) 
Bkz. A'la suresi, 87/14-19. 
"Allah' a tevekkiil ettim. (Allah kerim .. !)" (Hud suresi, 11/56) Benzer ayet-i kerime-
ler ic;in bkz. Tevbe suresi, 9/129; Yunus suresi, 10/71; Hud suresi, 11/88 ... 
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yola gider, kanuna ve diizene uymay1 kabul eder. Ahlaks1z ve serseri 
olan digeri ise sirf serbestlik ic;in sol yolu sec;er. $imdi, goriirn1§te hafif, 
manen agir bir vaziyette giden bu adam1 hayalen takip ediyoruz: 

i§te bu adam, dereler tepeler a§IP gide gide 1ss1z bir ovaya vard1. 
Birden miithi§ bir ses i§itti. Deh§etli bir aslanm me§elikten c;1k1p ken-
disine hiicum ettigini goriince kac;h. Soma altm1§ ar§m6 derinliginde 
susuz bir kuyuya rastlad1 ve korkusundan ic;ine atlad1. Kuyunun yan-
sma kadar dii§tiigii sirada elleri bir agaca yapI§h. Kuyunun duvarmda 
ye§ermi§ olan o agacm iki kokii vard1. Biri beyaz biri siyah iki fare 
o koklere musallat olmu§, onlan kemiriyordu. Adam yukanya bakh, 
gbrdii ki, aslan bir nobetc;i gibi kuyunun ba§mda duruyor. A§ag1ya 
bakh, gbrdii ki, deh§etli bir ejderha bekliyor. Agz1, kuyu agz1 gibi geni§ 
olan o ejderha ba§mI kaldirm1§, adamm otuz ar§m yukandaki ayagma 
yakla§mI§h. Soma adam kuyunun duvanna bakh, gbrdii ki etrafm11s1-
nc1, zararh bocekler sarmI§. Agacm ba§ma bakmca onun bir incir agac1 
oldugunu fark etti. Fakat ah§Ilmad1k bir §ekilde, o agacm dallannda 
cevizden nara kadar pek c;ok c;e§it meyve vard1. 

i§te §U adam, anlay1§s1zhgmdan ve akils1zhgmdan, bunun basit bir 
i§ olmad1gm1 fark edemedi. Bu tuhaf hadiselerin arkasmda garip sir-
larm ve pek buyiik bir i§leyicinin var oldugunu kavrayamad1; oysa bu 
i§ler tesadiifi olamaz. 

Kalbi, ruhu ve akh §U elemli vaziyetten ic;ten ic;e feryat ettigi hal-
de, nefs-i emmaresi,7 giiya bir §ey yokmu§ gibi bilmezden gelerek ru-
hunun ve kalbinin aglamasma kulagm1 hkay1p kendini aldatt1, adam 
sanki bir bahc;edeymi§c;esine o agacm meyvelerini yemeye ba§lad1. 
Halbuki o meyvelerin bir k1sm1 zehirli ve zararhyd1. 

Bir kutsi hadiste Cenab-1 Hak 8 J. j; ci yani "Kulum beni 
nas1l tamrsa ona oyle muamele buyurmu§. 

i§te bu talihsiz adam, su-i zanm ve akils1zhg1 yiiziinden §ahit oldugu 
hadiseleri basit ve hakikat zannetti. Oyle de muamele gordii, goriiyor 

68 santimetrelik uzunluk olc;i.isi.i. 
Nefs-i emmare: insam daima koti.ili.ige sevk eden nefis. 
Buhari, tevhid 15, 35; Muslim, zikir 2, 19, tevbe l; Tirmizi, zilhd 51, deavdt 131; 
ibn Mace, edeb 58; Darimi, rikak 22; Milsned 2/251, 315, 391, 413, 445, 482, 
516, 517, 524, 534, 3/210, 277, 491, 4/106. 
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ve gorecek! Ne olilp kurtuluyor ne de ya§iyor,9 boylece azap c;ekiyor. 
Biz de §U ugursuzu azap ic;inde b1rak1p oteki karde§in haline bakacag1z: 

i§te sag yolda giden §U milbarek, akilh adam, karde§i gibi s1kmh 
c;ekmez. Gilzel ahlakh oldugundan gilzel §eyler dil§ilnilr, gilzel hulya-
lar kurar, it; huzuruna erer. Hem karde§i gibi zahmet ve zorluk c;ekmez. 
<;unkil dilzeni bilir, ona uyar, kolayhk gorilr. Asayi§ ve emniyet ic;inde 
serbestc;e dola§Ir. 

Sonra bir bahc;eye rast gelir. Bahc;ede hem gilzel c;ic;ek ve meyve-
ler, hem de bak1lmamas1 gereken pis, haram §eyler vard1r. Karde§i 
de boyle bir yere girmi§ti; fakat pis §eylere dikkat edip onlarla me§gul 
olmu§, midesini bulandirmI§, hie; istirahat edemeden c;1k1p gitmi§ti. Bu 
adam ise "Her §eyin iyisine bak" kaidesince amel edip helal olmayan 
§eylere hie; bakmaz. iyi §eylerden faydalamr, gilzelce istirahat ederek 
bahc;eden 9k1p gider. 

Sonra o da karde§i gibi buyilk bir ovaya vanr. Birden, hucum 
eden bir aslamn sesini i§itir ve korkar, fakat karde§i kadar degil. <;un-
kil hilsn-il zanmyla, gilzel dil§ilnerek, "$u ovaya hilkmeden biri var ve 
bu aslan onun emri altmda bir hizmetkar olabilir." deyip teselli bulur. 
Fakat yine de kac;ar ve altmI§ ar§m derinligindeki susuz bir kuyuya rast 
gelir, ic;ine atlar. Karde§i gibi kuyunun ortasmda bir agaca tutunup 
havada as1h kahr. Bakar ki, iki hayvan, o agacm iki kokilnil kemiriyor. 
Yukanya bakar bir aslan, a§ag1ya bakar bir ejderha ... T1pk1 karde§i 
gibi garip bir vaziyet g6rilr. Deh§ete dil§er. Fakat onunki, karde§inin 
deh§etinden bin derece hafiftir. <;unkii gilzel ahlak1, ona gilzel fikirler 
vermi§, gilzel dil§ilnmek de her §eyin giizel tarafm1 gostermi§tir. 

i§te bu yiizden, "Bu garip i§ler, birbiriyle alakahdir. Hepsi bir emirle 
olmu§ gibi g6rilnilyor. Oyleyse bunda bir hls1m var. Evet, bu i§ler, gizli 
bir hukilmdarm emriyle donilyor. Oyleyse ben yalmz degilim, o gizli 
hiikiimdar bana bak1yor, beni tecriibe ediyor ve bir maksat ic;in bir 
yere sevk ve davet ediyor." diye dil§ilnilr. 

$u tath korkudan ve gilzel fikirden §6yle bir merak dogar: Acaba 
beni tecrilbe edip kendini bana tamtmak isteyen ve bu hayret verici 
yolla beni bir maksada sevk eden kimdir? 

Sonra, onu tamma merakmdan hls1m sahibine kar§t bir muhabbet 

9 A'la suresi, 87/13. 
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ortaya c;1kar ve bu muhabbetten, o hls1m1 c;6zme arzusu uyarnr. 0 ar-
zudan da hls1m sahibini raz1 edecek ve onun ho§una gidecek guzel bir 
vaziyet alma iradesi dogar. 

Soma adam agacm ba§ma bakar, onun bir incir agac1 oldugunu 
gorur. Fakat dallannda binlerce agacm meyvesi vard1r. 0 vakit korkusu 
tamamen gider. Kesinlikle anlar ki, bu incir agac1 bir liste, bir fihrist, bir 
sergidir. "O gizli hukumdar, bag ve bahc;elerindeki meyvelerin numu-
nelerini, bir hls1m ve bir mucizeyle o agaca takm1§ ve o agac1, misafirle-
rine haz1rlad1g1 yiyeceklere birer i§aret suretinde suslemi§ olmah. Yoksa 
bir tek agac;, binlerce agacm meyvelerini veremez." diye dli§linur. 

Soma dua etmeye ba§lar. Tils1mm anahtan ona ilham edilsin diye 
§6yle seslenir: "Ey bu yerlerin hakimi! Bahtma di.i§ti.im. Sana s1gm1yo-
rum, sen in hizmetkanmm, nzam istiyorum ve seni anyorum." 

Bu yakan§tan soma birden kuyunun duvan yanhr, §ahane, nezih 
ve guzel bir bahc;eye kap1 ac;1hr. Ejderhanm agz1 o kap1ya donli§lir ve 
aslan ile ejderha, iki hizmetkar suretini alarak onu ic;eri davet eder. 
Hatta aslan, adamm emrine amade bir at §ekline girer. 

i§te ey tembel nefsim ve ey hayali arkada§1m! Geliniz, bu iki kar-
de§in vaziyetlerini kar§ila§hrahm. Boylece, iyilik nasil iyilik10 ve fenahk 
nasil fenahk getirir; gorelim, bilelim. 

Bakm1z, sol yolun talihsiz yolcusu, her an ejderhanm agzma girecek-
mi§ gibi titriyor. Sag yolun bahtiyar yolcusu ise meyveli ve goz ahc1 bir 
bahc;eye davet ediliyor. 0 talihsiz yolcunun kalbi, elemli bir deh§ette ve 
buyuk bir korku i<:;inde pari:;alarnrken, §U bahtiyar yolcu leziz bir ibret, 
tath bir korku, sevimli bir marifet i<:;inde hayret verici §eyleri seyrediyor. 
0 talihsiz, yabanc1hk, umitsizlik ve kimsesizlik i<:;inde azap i:;ekerken; §U 
bahtiyar, dostluk, limit ve i§tiyak ic;inde halinden lezzet duyuyor. Hem 
o talihsiz, kendini vah§i canavarlarm hucumuna ugrayan bir mahpus 
gibi goruyor. Bahtiyar yolcu ise aziz bir misafiri oldugu, kendisini agir-
layan Kerim Zat'm hayret verici hizmetkarlanyla dostc;a egleniyor. Ta-
lihsiz yolcu, gorunli§te lezzetli, manen zehirli yemi§leri yiyerek azabm1 
i:;abukla§hnyor. Oysa o meyveler, birer numunedir. As1/lanna talip ve 
mi.i§teri olunmas1 ifin tatmaya izin veri/mi§tir; fakat hayvan gibi yut-
maya izin yoktur. 0 bahtiyar yolcu meyveleri tadar, i§i anlar. Yemeyi 

10 Buhari, cihad 27; Muslim, zekat 123. 
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erteleyip beklemekten lezzet ahr. Talihsiz yolcu ise kendi kendine zul-
metmi§, gunduz gibi guzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsiz-
ligiyle kendisi ic;in karanhk bir vehim, bir cehennem haline getirmi§tir. 
Ne §efkati hak eder ne de kimseden §ikayet etmeye hakkt vardtr. 

Nasti ki, bir adam yaz mevsiminde, guzel bir bahc;ede, dostlannm 
arasmda, ho§ bir ziyafetteki keyifle yetinmez, pis ic;kilerle sarho§ olup 
kendisini kt§ ortasmda, canavarlar ic;inde ac; ve c;1plak hayal ederek ba-
girmaya, aglamaya ba§lar ve dostlanm canavar gibi gorup a§ag1larsa, 
§efkate lay1k degildir ve kendi kendine zulmetmi§ olur. i§te bu talihsiz 
yolcu da aynen oyledir. Bahtiyar yolcu ise hakikati g6rur. Hakikat gu-
zeldir; o yolcu, bu guzelligi anlay1p hakikat sahibinin kemaline hurmet 
eder, rahmetine lay1k olur. 

i§te, Kur'an'm "Fena/zgz kendinden, iyiligi Allah'tan bi/." 11 §eklin-
deki hukmunun s1m ortaya c:;1k1yor. Daha bunlar gibi pek c;ok fark1 
k1yaslarsan anlayacaksm ki: ilk yolcunun nefs-i emmaresi, ona manevl 
bir cehennem haz1rlam1§hr. 6tekinin iyi niyeti, temiz ahlak1 ve guzel 
dii§linceleri ise onu buyuk bir ihsana ve saadete, parlak bir fazilete ve 
berekete kavu§turmu§tur. 

Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen insan! 
Eger talihsiz degil, bahtiyar yo/cu olmak istersen Kur'an'z dinle ve 

emirlerine itaat et, ona yapl§ ve hukumleriyle amel et! 
;>u hikayedeki hakikatleri anlad1ysan dinin, dunyanm, insanm ve 

imanm hakikatlerini onda gorebilirsin. Muhim olanlan ben soyleyece-
gim, daha incelerini kendin bu!. .. i§te bak! 

0 iki karde§ten biri muminin ruhu ve salih bir insanm kalbi, digeri 
kafirin ruhu ve bozulmu§ kalbidir. 0 iki yoldan saga giden, Kur' an ve 
iman yolu, soldaki ise isyan ve kufUr yoludur. 

Ve o yoldaki bahc;e, insanhgm ve medeniyetin gec;ici toplum ha-
yatldir ki, orada iyi ve kbtii, temiz ve pis §eyler, haytr ve §er beraber 
bulunur. Ak1lh insan odur ki, 125..;5 Ll e Ll }.;;.. kaidesince amel 

11 Bkz. Nisa sO.resi, 4/79. 
12 "Duru ve saf olam al, kan§1k ve bulamk olam birak." Bkz. ibn Dureyd, el-i§tikc'lk, 

s. 146; ez-Zemah§eri, Esc'lsu'l-Belc'lga, s. 703; ez-Zemah§eri, el-Mustaksa, 2172; ez-
Zebidi, Tacu'/-Arus, 14/22 (k-d-r maddesi). Aynca yakm anlamlar ic;in bkz. A'raf 
sO.resi, 7/145; er-RO.yani, e/-Musned 2/235; el-Beyhaki, es-Si.ineni.i'l-Ki.ibra 8/165; 
el-Gazali, ihyc'lu Ulumi'd-Dfn 2/185. 
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eder, kalb huzuruna ve kurtulu§a erer. 
0 ova, §U yeryilzi.idi.ir. 
0 aslan, oli.im ve eceldir. 
0 kuyu, insan bedeni ve zamandtr. 
0 altmt§ ar§m derinlik ise ortalama omi.ir olan altm1§ seneye i§a-

rettir.13 
0 aga<;; da insanm bi.iti.in omri.i ve hayatidir. 
Siyah ve beyaz olan iki hayvan, gece ve gi.indi.izdi.ir. 
0 ejderha, agz1 kabir olan berzah yolu ve ahiret kap1s1d1r. Fakat o 

ag1z, milmin i<;;in bir zindandan bir bah<;;eye giri§tir. 14 
0 zararh bocekler ise di.inyevi musibetlerdir; fakat milmin i<;;in gaf-

let uykusuna dalmaya engel olan tath birer ilahi ikaz ve Rahmani iltifat 
hi.ikmi.indedir. 

0 aga<;;taki yemi§ler, di.inya nimetleridir ki, Cenab-1 Kerim-i Mut-
lak onlan ahiret nimetlerinin bir listesi ve kullanm cennet meyve-
lerine davet eden, onlann benzeri, onlan hahrlatan birer numune 
yapmt§hr. 15 

0 agacm ba§ka ba§ka meyveler vermesi ise Samed Yarahcmm 
kudretinin damgasma, rububiyetinin mi.ihri.ine ve uluhiyet saltanah-
nm imzasma i§arettir. <;unki.i "bir tek §eyden her §eyi yapmak", yani 
aym topraktan bi.itiln bitkileri ve meyveleri, aym sudan bi.itiln hayvan-
lan yaratmak, 16 basit bir yemekten has bir bedeni var etmek; bununla 
beraber "her §eyi bir tek §ey yapmak", yani canhlann yedigi <;;e§it <;;e§it 
yemeklerden o canhya has bir beden yaratmak, bir ten ve cilt doku-
mak gibi sanatlar, Ehad ve Samed olan Ezel ve Ebed Sultam'nm hu-
susi damgas1, kendine has mi.ihri.i, taklit edilemez imzas1d1r. Evet, bir 
§eyi her §ey ve her §eyi bir §ey yapmak, her §eyin Yarahc1sma, gi.icil 
her §eye yeten Kadir Zat' a has bir ni§an ve alamettir. 

Ve o ttls1m, iman nuru ile <;;6zi.ilen yarahh§ hikmetinin s1rnd1r. 

13 Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ummetinin omrunun "60 ile 70 se-
ne aras1" oldugunu belirtmi§tir. Bkz. Tirmizi, zi.ihd 23, deavdt 101; ibn Mace, zi.ihd 
27; Ebu Ya'la, e/-Mi.isned 5/283, 10/390, 12/11; ibn Hibban, es-Sahfh 7/246; et-
Taberani, e/-Mu'cemi.i'l-Evsat 6/85. 

14 Bkz. Buhari, cendiz 68, 87; Muslim, cennet 70; Tirmizi, cendiz 70; Nesai, cendiz 
110; Mi.isned 3/3, 4/287. 

15 Bkz. Bakara sO.resi, 2/25. 
16 Bkz. Enbiya sO.resi, 21/30. 
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0 anahtarlar ise 17f pi qci1 jJ. -J ve 1s-'.1\ '1 
leleridir. 

0 ejderha agzmm bir bahc;e kap1sma donli§mesi, kabrin dalalet 
ehli ile zulum ve kufUrde ileri gidenler ic;in yalmzhk ve unutulu§ ic;inde 
zindan gibi s1kmtth, ejderha karm gibi dar bir mezara ac;1lan bir kap1; 
Kur' an ve iman ehli ic;in ise dunya zindamndan beka bostanma, imti-
han meydanmdan cennet bahc;elerine ve hayat zahmetinden rahmet-i 
Rahman'a ac;ilan bir kapt olduguna i§arettir.19 

0 vah§i aslanm uysal bir hizmetkara donli§mesi ve emre amade 
bir at olmas1 ise §Unu gosterir: Olum, dalalet yolundakiler ic;in bu-
tun sevdiklerinden elemli ve ebedi bir aynhk, kendi yalanc1 cennetleri 
olan dunyadan c;1kanlma ve kovulma, vah§et ve yalmzhk ic;inde mezar 
zindanma attlma ve hapistir. Hidayet ve Kur'an ehli ic;in ise alum, 
oteki aleme gitmi§ eski dostlanna ve sevdiklerine kavu§ma vesilesidir. 
Hem hakiki vatanlanna ve ebedi saadet makamlanna girmeye vas1ta, 
hem de dunya zindanmdan cennet bahc;elerine bir davettir. Rahman-1 
Rahim' in lutuf ve comertliginden, hizmetine kar§thk ucret alma vakti-
dir. Hem hayat vazifesinin zorluklanndan bir terhis, hem de kulluk ve 
imtihan talim ve talimatmdan paydostur. 

Sozi.in Ozi.i: Her kim fani hayatt esas maksat yaparsa, gorunu§te 
bir cennet ic;inde olsa da manen cehennemdedir. Kim de baki hayata 
ciddi bir §ekilde yonelirse, iki cihan saadetine eri§ir. Dunya hayatt ne 
kadar fena ve s1kmtth da olsa, onu cennetin bekleme salonu sayd1g1 
ic;in ho§ gorur, tahammul eder, sabir ic;inde §likreder.20 

17 "Allah o ilahhr ki kendisinden ba§ka ilah yoktur. Hayy (Her zaman var olan, diri 
olan, ezell ve ebedi hayat sahibi olan) O'dur, Kayyum (Kendi zah ile var olup, 
zeval bulmayan ve her §eyi varhkta tutup onlan y6neten) O'dur." (Bakara suresi, 
2/255; Al-i imran suresi, 3/2) 

18 Ey Kendisinden ba§ka ilah olmayan Allah1m! 
19 Kabrin, milmin ve kafir ic;;in iki farkh y6nil olduguna dair bkz. Tirmizi, k1yilmet 26; 

Darimi, rikak 94; Musned 3/38. Ayrn konu ic;;in aynca bkz. Ahmed b. Hanbel, el-
Vera' 1/203; Abdurrezzak, e/-Musannef 3/443; ibn Eb! $eybe, e/-Musannef 7/165; 
et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Evsat 8/273. 

20 Sab1r ic;;inde §ilkretmek tabiri ile ilgili bkz. ibrahim suresi, 14/5; Lokman suresi, 31/31; 
Sebe suresi, 34/19; $lira suresi, 42/33. 
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21 Allah1m! Bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle, amin. Allah1m, Efen-
dimiz Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem), filine ve ashabma, indirili§inden zama-
nm sonuna kadar Kur'an okuyan her bir okuyucunun okudugu her bir kelimenin, 
Rahman'm izniyle hava dalgalannm aynalannda temessUI eden bi.itiin harfleri ade-
dince salat ve selam et. Ve bunlar adedince bize, anne ve babam12a, erkek ve kadm 
bi.itiin mi.iminlere rahmetinle merhamet et, ey Erhami.irrahimin (merhametlilerin en 
merhametlisi). Amin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. 


