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ÖN SÖZ

Bu eserde “kâinatýn yaratýlýþýndaki muhteþem
sanat, tabiattaki denge ve uyum, mutlak bir ya-
ratýcýya olan ihtiyaç” gibi konular yer almaktadýr. 

Eser, insan aklýnýn deðerini ve vahiy ile akýl
münasebetini de ortaya koyan bir macera ro-
manýdýr. Hayy hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan da
Yüce Yaratýcý’yý gözlem ve akýlla bulabileceðini
düþünmektedir. Onun uzun yýllar tek baþýna bir
adada yaþayarak gözlem ve düþünceyle bulduðu
gerçekler, ancak dinin ýþýðýnda bir anlam kazan-
maktadýr. 

Eserde, Hayy’ýn arkadaþý Absal ise aklýn önemi-
ne inanmakla beraber, vahye olan ihtiyacý ve zaru-
reti ortaya koyan bir karakterdir. 

Kur’ân-ý Kerîm’de; “Ancak temiz akýl sahipleri-
nin öðüt alýp düþünebilecekleri” ifadesi sýkça tekrar
edilmektedir. Bu da inançta aklýn önemini göster-
mektedir.  
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“Hayy bin Yakzan”da Hayy aklý, Absal ise akýl
ile birlikte kalbi temsil etmektedir. Ancak ne sadece
akýlla ve ne de sadece kalple hakikate tam olarak
ulaþýlabilir. Absal’ýn gerçeðe ulaþmada, akla ve kalbe
ayný derecede önem vermesi dikkat çeken bir nok-
tadýr. Eseri okuduðumuzda anlýyoruz ki Ýslâmý ger-
çek manasýyla anlamak, aklýn yanýnda kalbe de söz
hakký tanýmakla mümkün olabilir. Ýslâmý yaþamak
ise iç ile dýþýn uyumunu saðlamakla mümkündür. 

Diliyoruz ki bu eser, klâsiklerimizin zenginlik-
lerini anlamaya vesile olur.

Selim HANCIOÐLU

Nisan 2005
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HAYY’IN DOÐUMU
Ekvator kuþaðýna yakýn bir yerdeki zengin bir

adada, kendini beðenmiþ ve oldukça da kýskanç bir
hükümdar yaþardý. Bu hükümdar, sürekli olarak et-
rafýndakilerin bir gün tahtýný elinden alacaklarý
þüphesini taþýrdý. Bunun için de kendi akrabalarý da
dâhil olmak üzere, hiç kimsenin erkek evlât sahibi
olmasýný istemezdi. Bu yüzden hükümdarýn askerle-
ri gece gündüz evleri basýp yeni doðan erkek bebek-
leri tesbit eder ve onlarý acýmasýzca katlederlerdi. 

Hükümdarýn dünyalar güzeli kýz kardeþi Rina,
Yakzan adlý bir saray görevlisiyle evliydi. Hüküm-
dar, kardeþinin doðum yapmasýnýn yakýn olduðunu
bildiði için askerlerini sürekli olarak onun evine de
gönderip çocuðun doðup doðmadýðýný ve cinsiyeti-
nin kýz mý erkek mi olduðunu öðrenmek istiyordu. 

Bir gece yarýsý, hükümdarýn kýz kardeþi Rina,
nur topu gibi bir erkek çocuk doðurdu. Çocuða,
Hayy ismini verdiler ve doðumunu herkesten gizle-
yip kimselere durumu belli etmediler. Sabahlarý Ri-
na, yine hamile olduðu izlenimini verecek elbiseler
giyiyor ve çocuðunu da gizli bir kapý ile ulaþým sað-
ladýklarý komþularýnýn evinde saklýyordu. Yakzan ve
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karýsý, böylece bir süre çocuklarýný hükümdarýn as-
kerlerinden korumaya çalýþtýlar. Fakat hükümdarýn
eninde sonunda durumu öðreneceðini düþünerek bir
gece yarýsý çocuðun karnýný doyurup onu kayýk þek-
lindeki bir sepetin içerisine koydular. Sonra da ya-
þadýklarý adanýn ýssýz bir kýyýsýnda sandýðý suya
býraktýlar.

Bulunduklarý ada sýký bir þekilde kontrol edildi-
ði için, Yakzan ve Rina’nýn çocuklarýyla birlikte bu-
radan kaçmalarý imkânsýzdý. O yüzden gece boyun-
ca düþünüp taþýnmýþ ve sonunda bu yolu bulabil-
miþlerdi. Rina:

“Hiç olmazsa masum yavrucaðý bu zalimlerin
elinden kurtaralým.” demiþti. Ama yine de o bir an-
ne idi. Ana yüreði, bu hazin duruma dayanamadýðý
için kadýncaðýz sürekli aðlayýp dualar ediyordu.

Yakzan ve Rina, bir süre denizin kýyýsýnda öyle-
ce kalýp sandýðýn küçük dalgalarýn üzerinde yol
alýþýný seyrettiler. Kadýncaðýz çocuðunun arkasýndan
Allah’a yönelip, sesini alçaltarak dua etmeye baþladý:
“Ya Rabbi, onu yoktan var eden Sen’sin. Ana
karnýnda rýzkýný da Sen verdin. Onu karanlýklardan
aydýnlýða çýkardýn. Þimdi bir zalim hükümdarýn zul-
münden dolayý onu böyle yalnýz baþýna býrakmak
zorunda kaldým. Onu koru ve ona yardým et. Mer-
hametini de bizden esirgeme. Þüphesiz ki Sen’in rah-
metin ve þefkâtin sonsuzdur. Sana sýðýnýyor ve
Sen’den bu zavallý çocuðu korumaný diliyorum.”
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Ertesi sabah askerler erkenden Yakzan’ýn evini
basýp çocuðu aramaya baþlayýnca, anne ve baba
yaptýklarý iþin yanlýþ olmadýðýný düþündüler. Yapa-
bilecekleri tek þey çocuðun saðlýðý için sürekli dua
etmekti. 

Bu sýrada Hayy, kayýk biçimindeki sandýðýn
içinde gün boyu dalgalarýn yardýmýyla yol almýþtý.
Bir süre sonra deniz kabarmakta olduðu için
Hayy’ýn bulunduðu sepet kýyýdaki kayalýklarýn üze-
rine kadar çýktý. Bu kayalýklarýn az ötesinde aðaçlýk
bir yer vardý. Sepet, dalgalarla aðaçlarýn arasýna
doðru kaymýþ ve buradaki iki aðacýn arasýnda
sýkýþýp kalmýþtý. 

Kayalýklar, küçücük bir adayý çevreleyen kale
surlarý görünümündeydi. Bir süre sonra deniz çeki-
lince sepet adanýn aðaçlarý arasýnda kalýverdi.
Böylece zavallý bebeðin hayatý da kurtulmuþtu. Bu
ada o kadar sessizdi ki en küçük bir gürültü etrafta
yankýlanýveriyordu. Adanýn görünümü sanki hiç in-
san eli deðmemiþ gibiydi.

Hayy, bir gecelik yolculuktan sonra iyice acýk-
týðý için aðlamaya baþlamýþtý. Zavallý bebek o kadar
çok aðladý ki sesini duyan bazý hayvanlar bu garip
sandýða yaklaþýp merakla içindekine baktýlar. Bu
sýrada yavrusunu kaybetmiþ bir ceylân da sepete
yaklaþmýþtý. Ayaklarýyla tuzlu suyun ve dalgalarýn
gevþettiði tahtalarý dövmeye baþladý. Bir iki tahta
kýrýlýnca Hayy ortaya çýkýverdi. Küçük bebeði
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gören ceylân, onu kendi yavrusu zannederek hemen
süt dolu memelerini çocuðun aðzýna uzattý. 

Gün boyu aç kalan Hayy, bir anda ceylâný an-
nesi sanýp karnýný bir güzel doyurdu. Henüz sepet-
ten çýkamadýðý hâlde, karný doyduðu için neþeli ses-
ler çýkarýp oynamaya baþladý. Ceylân, onu iyiden
iyiye yavrusu gibi kabul etmiþti. Baþýndan hiç
ayrýlmýyor, onu besliyor ve bütün gün korumaya
çalýþýyordu. 

Hayy, henüz küçücük bir bebek olduðu için ne
emekleyebiliyor ne de ayaða kalkabiliyordu. Ceylân
ise fazla uzaða gitmeden, ancak etraftaki otlarla
karnýný doyuruyor ve bir an olsun bu yeni yavrusu-
nu gözden kaçýrmýyordu. 

Günler geçtikçe Hayy, anne ceylânla daha da
yakýnlaþtý. Ama henüz emeklediði için çevik ve hýzlý
olan bu hayvanýn arkasýndan gidemiyordu. Anne
ceylân biraz uzaklaþýp gözden kaybolunca çýðlýk
çýðlýða baðýrýp aðlamaya baþlýyordu. Ceylân, yavru-
sunun baðýrýp aðladýðýný duyunca hemen koþup
yanýna geliyor ve yüzünü gözünü yalayarak ona
sevgisini gösteriyordu. 



ANNE CEYLÂN
Anne ceylânýn yaþadýðý bu ada, insanlarýn

henüz keþfetmediði ve üzerinde hiçbir insanýn yaþa-
madýðý gözden uzak bir yerdi. Bu adada hayvanlar
dostça yaþayýp bol yapraklý aðaçlar ve otlarla besle-
nirlerdi. Adada yýrtýcý hayvan olmadýðý için Hayy,
güven içerisinde büyümekteydi. Anne ceylân vakti-
nin büyük bir kýsmýný Hayy’ýn yanýnda geçiriyordu.
Hayy artýk yeni annesinin arkasýndan emekleyip
ona yetiþebilecek hâle gelince yakýndaki otlaklara
birlikte gitmeye baþladýlar. 

Ýki yaþýna kadar sürekli olarak ceylânýn sütüyle
beslenen Hayy, yürümeye baþlayýnca, bu kez anne
ceylânla birlikte meyvesi bol ve yemiþleri lezzetli
yerlere gidiyordu.

Hayy, buradaki yemiþleri çok sevmiþ ve büyük
bir iþtahla meyveleri yemeye baþlamýþtý. Ceylân, týpký
bir anne þefkatiyle Hayy’ý besleyip gözetiyor, onu so-
ðuktan, sýcaktan, tehlikelerden ve açlýktan koruyor
ve bir an olsun gözünün önünden ayýrmýyordu. 

Derken bir gün annesini kaybetmiþ bir ceylân
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yavrusu da onlara katýldý ve onlarla birlikte dolaþma-
ya baþladý. Hayy, bu ceylân yavrusunun sesini taklit
edip söylediklerini anlamaya baþlayýnca annesi zan-
nettiði ceylânla daha rahat anlaþmaya baþlamýþtý.

Günlerden bir gün, gün boyu gezen anne ile
yavrularý, akþam dinlenmek için bir yer aradýlar.
Sonunda bulduklarý küçük bir maðaraya
sýðýndýlar. Hayy, zamanla karanlýða, soðuða ve
açlýða alýþmýþ ve týpký birlikte yaþadýðý diðer canlýlar
gibi davranmaya baþlamýþtý. Adadaki hayvanlarýn
dillerini taklit ederek konuþmaya çalýþýyordu. Kuþ-
lar, kurbaðalar, böcekler gibi sesler çýkararak onlar-
la dost olan Hayy, ormanda yaþayan diðer canlýlar
tarafýndan da sevilmekteydi. Özellikle ceylânlarýn
seslerini çýkarma ve hareketlerini taklit etmedeki
yeteneði, gerçek bir ceylânýnkinden farksýzdý. Bu
yüzden de hiçbir hayvan, ondan çekinmiyor ve
korkmuyordu. 

Hayy da ormandaki hayvanlardan çekinmiyor
ve onlardan kaçmýyordu. Anne ceylân, diðer ceylân
yavrularýna benzemeyen bu yavrusunu çok seviyor
ve zaman zaman onun sevdiði meyveleri yuvasýna
taþýyarak onu mutlu ediyordu. 

Hayy bir gün denize doðru uzanan sivri kayalar
üzerinde gezerken bir anda dengesini kaybederek
düþmüþtü. Anne ceylân gün boyu aramýþ, fakat onu
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Hayy 9

hiçbir yerde bulamamýþtý. 

Sonunda sesini duyarak her türlü tehlikeyi göze
almýþ ve kayalýklardan aþaðýya inerek yavrusunu
bulmuþtu. Neyse ki merak edilecek bir þey yoktu.
Zavallý ceylân, annelik duygusuyla yavrusunu ya-
layýp ona sevgisini göstermiþ, sonra da yardým ede-
rek onun kayalýklardan yukarýya týrmanmasýný sað-
lamýþtý.



TABÝATTAKÝ MESAJLAR
Hayy, küçük bir adanýn ortasýnda, birçok can-

lýyla birlikte yaþarken zaman zaman da diðer
canlýlarda olmayan bir durgunluk hissine kapýlýrdý.
Bu durgunluk, zamanla onun düþünebilmesi ve
birçok þeyi karþýlaþtýrýp bazý neticelere ulaþmaya
baþlamasýyla birlikte daha da arttý. Ýlk fark ettiði
þey, kendi vücudunun diðer canlýlardan farklý oldu-
ðuydu.

Birçok canlýda boynuz, kuyruk, pençe gibi
uzuvlar bulunurken, kendisinde bunlardan hiçbirisi
yoktu. Hatta bu uzuvlardan mahrum olduðu için
zaman zaman hayvanlarla girdiði mücadelelerde
kendisini savunmakta zorlanýyordu. Üstelik bazý
hayvanlar hýzlý koþarak tehlikelerden kaçabiliyordu.
Halbuki Hayy, onlar kadar hýzlý koþamýyor ve sýk sýk
kendisini hýzla geçip giden arkadaþlarýnýn gerisinde
kalýyordu. Hayvanlarý soðuktan ve acýdan koruyan
örtüleri ve kýllarý olduðu hâlde, o doðduðu gibi
çýplak ve savunmasýzdý. Bütün bunlara üzülerek
kendisinin diðer canlýlardan eksik olduðunu
düþünüyordu. Hatta bir seferinde meyvelerini almak
isteyen bir yaban keçisinin saldýrýsýna uðramýþ ve
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karnýndan hafif bir darbe almýþtý. Hayy, vücudun-
dan akan kana eliyle dokununca, “Bu garip þey de
ne?” diye düþünüp kendisini yoklamýþtý. Vücudu sa-
pasaðlamdý. Bir süre sonra eliyle bastýrdýðý yerden
artýk kan gelmiyordu.

Fakat tam da o sýrada bir þey fark etmiþti:
Düþünmek... Evet evet, düþünmek! Bununla birlik-
te Hayy, diðer canlýlarýn düþünme ve olaylar arasýn-
da sebep-sonuç iliþkisi kurabilme gibi özelliklere sa-
hip olmadýðýný anlamýþtý. Bu üstünlüðün sadece
kendisine ait bir özellik olduðunu fark etmiþti.
Üstelik etrafýndaki canlýlar ellerini kullana-
madýklarý hâlde, o ellerini ve parmaklarýný büyük
bir ustalýkla kullanabiliyordu. 

Hayy, çevresindeki canlýlarý ve vahþî hayvanlarý
zamanla birbirinden ayýrmaya baþladý. Kendisine iyi
davranan hayvanlarla dost olmuþtu. Ama bazý hay-
vanlar zaman zaman ona saldýrýp yiyeceklerini elin-
den alýyordu. O ise bu durumdan hiç hoþlanmýyor-
du. Aslýnda diðer canlýlara karþý duyduðu bu farklý
hisler, kendisini tanýmasýný da saðlamýþtý. Adadaki
hayvanlar bir süre yavrularýný seviyor, sonra da on-
larý terk ediyordu. Yavrular ise büyüdükçe annele-
rinden kopup kendi baþlarýna yaþýyorlardý. Ama
Hayy da ceylân da birbirine o kadar alýþmýþlardý ki
ayrýlmalarý mümkün deðildi. 

Hayy, pekçok yönden üstün bir yaratýlýþta oldu-
ðunu fark etmiþti. Diðer canlýlara göre daha iyi bir
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donanýma sahip olduðunu düþünerek kendisini da-
ha iyi tanýmaya baþladý. Onlarda bulunan bazý özel-
likleri ve üstünlükleri, aslýnda kendisinin de elde
edebilecek imkânlara sahip olduðunu anlamýþtý.
Bununla birlikte hayvanlarýn örtülerine benzeyen
bir giysi aramaya baþladý. Önce yaprak ve sar-
maþýklardan bir elbise yapmaya ve bedenini bunlar-
la sarmaya çalýþtý. Fakat bir süre sonra yapraklar
kurumaya ve dökülmeye baþlayýnca, daha dayanýklý
bir örtü aramaya giriþti. 

Bir gün adada bir kartal ölüsüne rastlayan
Hayy, hemen hayvanýn derisini yüzerek kuyruðunu
ve kanatlarýný bedeninin etrafýna sardý ve böylece
ilk elbisesine sahip olmuþ oldu. Bu yeni kýyafet,
kendisini oldukça heybetli gösterdiði için bir süre
hayvanlar ondan çekinip yanýna yaklaþmadýlar. Sa-
dece anne ceylân, her zaman olduðu gibi ona þefkat
ve yakýnlýk göstermeye devam etti.

Adada zaman hýzlý geçiyor ve Hayy, büyüyüp
geliþiyor, irileþiyordu. Anne ceylân ise tam aksine
gitgide zayýflayýp yaþlanýyordu. Zamanla ormanýn
bol meyveli ve yemiþli yerlerine gidemeyen anne
ceylân, takattan kesilip iyice güçsüzleþti. Bu kez
Hayy, annesini kucaklayýp yemiþi bol otlaklara
götürüyor ve ona taze meyveler yedirmeye
çalýþýyordu.

Bir gün anne ceylânýn bedeni bir anda hareket-
siz kaldý. Hayy, ne olduðunu anlayamamýþtý. Garip
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sesler çýkararak annesini hareket ettirmeye çalýþtý.
Ama ceylânýn bedeni soðuk ve hissizdi. Üstelik
ceylân bayaðý da aðýrlaþmýþtý. Hayy, annesinin bu
hâline çok üzüldü. Çaresizlik içinde saða sola koþtu-
rup durdu. Sonunda yüksek sesle haykýrýp inlemeye
ve kendini yerden yere atmaya baþladý. 

Bir zamanlar annesiyle konuþtuklarý gibi sesler
çýkararak onun cansýz vücudu etrafýnda dönüp dur-
du. Ama annesinden hiç bir ses çýkmýyor ve bir can-
lýlýk iþareti görünmüyordu. Hayy, annesini saða so-
la çevirip iyice kontrol etmeye baþladý. Ceylânýn be-
deninde hiçbir yara izi ve tahribat yoktu. Acaba ne
olmuþtu da anne ceylân bu hâle gelmiþti? Canlý ve
çevik bir ceylân, nasýl olur da böyle hareketsiz kala-
bilirdi? Vücudunda hiçbir yara izi bulunmadýðý
hâlde birden bire cansýz bir hâl almasýnýn sebebi ne
olabilirdi? Hayy bütün bu sorularý uzun uzun
düþündü. 

Aradan bir-iki gün geçmiþti. Hayy, annesini bir
anda yere yýkýp hareketsiz kýlan þeyi bularak onu es-
ki hâline getirebileceðini düþünmekteydi. Fakat bu
nasýl olabilirdi?

Hayy, bir süre önce var olan bir canlýnýn bir an-
da yok olmasýný anlamakta zorluk çekiyordu. Bu
durumu anlayabilmek için bazý denemelere giriþti.
Gözlerini kapayýnca hiçbir þey göremiyor ve gözle-
rini açýnca týpký önünden bir perde kalkar gibi tek-
rar her þeyi görebiliyordu. Ayný þekilde kulaklarýný
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týkayýnca hiçbir ses duyamýyor ve parmaklarýný ku-
laklarýndan çekince tekrar sesleri duyabiliyordu.
Ama annesinin durumu bundan farklýydý. Onun bir
iki organý deðil, bütün bedeni hasta olmuþ ve sanki
vücudunun tamamý bir anda bozulmuþtu. Vücudun
tamamýný durduran þey ne olabilirdi ki!... 

Hayy, ceylânýn vücudunu yoklayýp onu daha
yakýndan incelemeye baþladý. Ceylânýn göðüs kafe-
sinde sert kemikler vardý. Belli ki burada kýymetli
bir þeyler gizlenmekteydi. Hayy, hayvanlarýn kavga
sýrasýnda devamlý göðüs kafeslerini koruduklarýný
düþünerek vücudun en kýymetli maddesinin göðüs
kafesinin ardýnda olabileceðine kanaat getirdi. 

“O hâlde, göðüs kafesindeki bu þeyi bulursam
annemi tekrar saðlýðýna kavuþturmam da mümkün
olabilir.” diye düþündü. Ölü ceylânýn göðsünü açýp
incelemeye baþladý ve önce hayvanýn akciðerini bul-
du. Bir anda aradýðý þeyin bu organ olabileceðini
zannetti. Ancak bu maddenin üzerinde hiçbir yara
ve hastalýk belirtisi yoktu. Ardýndan yerine sýkýca
baðlanmýþ ve âdeta korunmaya alýnmýþ kalbi bulup
yerinden zorlukla çýkardý. Bu organ diðerlerine göre
daha güzel ve derli toplu idi. Üstelik daha iyi koru-
nan bir organ olmasý, onun deðerini göstermektey-
di. Bunun üzerine Hayy, “Ýþte aradýðým þeyi bul-
dum. Bunu onarabilirsem, annemi tekrar hayata
döndürebilirim.” diye düþündü. Ama o da ne ? Kal-
bin içinde hiçbir þey yoktu. Hayy, keskin bir taþla
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kalbi biraz daha açýnca, biri saðda diðeri de solda iki
göz gördü. Kalbin sað gözünde pýhtýlaþmýþ kandan
baþka bir þey yoktu. Sol göz ise bomboþtu. Önce
kalpteki pýhtýlaþmýþ kanýn bu duruma sebep olabi-
leceðini düþündü. Fakat daha önce kendisinin bir
iki kavgada yaralanýp vücudundan kan aktýðýný
hatýrladý. Kanýn akmasýnýn böyle tamamen hare-
ketsiz olmaya sebep olamayacaðýný düþündü. So-
nunda, asýl sebebin boþ olan sol gözde olduðuna ka-
rar verdi. Hayy, “Burada mutlaka ceylâna canlýlýk
veren ve onu harekete geçiren bir þey olmalý.” diye
düþündü. Peki ama o þey þimdi neredeydi? 

Hayy, diðer canlýlarýn asla sahip olmadýðý bir ye-
tenekle hayat, varlýk, yokluk gibi soyut konular üze-
rinde kafa yormuþ ve kendine göre bazý sonuçlara
varmýþtý. 

Bütün bu olanlar, Hayy’daki meraký daha da
artýrdý. Onun eþya ve olaylar hakkýnda yeniden de-
rin düþüncelere dalmasýna sebep oldu. Bu kez de;
“O hayatý ve varlýðý saðlayan deðerli þey, bedenden
niçin ayrýldý ve hangi kapýdan nasýl çýktý?” diye me-
rak etmeye baþlamýþtý. Bu arada anne ceylânýn
açýkta kalan cesedi de yavaþ yavaþ çürümeye ve
kokmaya baþlamýþtý. Hayy, ne yapacaðýný þaþýrmýþ
bir vaziyette saða sola koþturdu. Kendisini yýllarca
besleyen ve koruyan bu varlýðý nasýl terk edebilirdi
ki? Onun yanýndan uzaklaþmak veya onu bir yer-
lerde saklamak gerekiyordu. Çünkü artýk ceylânýn
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cansýz bedeni bir anne sýcaklýðý taþýmýyordu. 

Onun bedeninden çýkýp kaybolan her neyse, di-
ðer canlýlarý da ayakta tutan ayný þey olmalýydý.
Hayy, bu þekilde düþüncelere dalmýþken hemen
yakýnýnda kavgaya tutuþan iki karga dikkatini çek-
ti. Kargalar acýmasýzca birbirlerini gagalýyordu. Bir
süre sonra kargalardan biri aldýðý darbeyle cansýz
yere düþtü. Diðer karga hemen topraðý eþeleyerek
bir çukur kazdý ve ölü kargayý gömdü. Hayy,
gördükleri karþýsýnda hayrete düþmüþtü. “Bu hay-
van bu iþi yapmayý kimden ve nasýl öðrenmiþ acaba?
Mutlaka bütün bunlarý öðreten biri olmalý.” diye
düþündü.

Hayy, kargayý taklit ederek anne ceylânýn can-
sýz bedenini kazdýðý bir çukura yerleþtirdi. Daha
sonra üzerini taþ ve toprakla kapattý. Artýk zaman
zaman onunla geçirdiði güzel günleri anmak için
buraya geliyordu. Bu olay onun hayatýnda çok
önemli bir yer tutmuþtu.

Hayy artýk günlerini, kafasýndaki sorularý
çözmekle ve gördüðü hemen her þeyi anlamaya
çalýþmakla geçiriyordu. Düþündükçe yeni kavram-
lar buluyor ve aklýný farklý bir biçimde kullanmaya
zorluyordu. Önce bütün ceylânlarýn annelerine
benzediklerini fark etti. Hepsinin renkleri, üzerle-
rindeki nakýþlarý, ayaklarý, bedenleri aynýydý. Belli
ki onlarýn vücutlarýnýn içinde de bir zaman sonra
kaybolacak olan o esrarengiz þey vardý. Enerjilerini
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ve varlýklarýný o saðlýyordu. Peki ama onu oraya kim
koymuþtu? Hem de bedeni parçalamadan ve
bütünlüðünü bozmadan bunu kim yapabilirdi?
Üstelik bitki ve hayvan türlerinin hepsi de birbirle-
rine benzer özellikler taþýmaktaydý. Bu, mutlaka
tek bir Zât’ýn yaratmasýyla olabilecek bir þeydi.
Evet birbirine bu kadar benzeyen nesneler ancak bir
Yaratýcý tarafýndan meydana getirilmiþ olabilirdi. 

Hayy zamanla, “kendisine benzeyen baþka var-
lýklar olup olmadýðý” konusunu da merak etmeye
baþlamýþtý. Adanýn çevresini iyice tarayarak kendisi-
ne benzeyen bir varlýk aramaya baþladý. Ancak
uzun araþtýrmalar sonunda bildiði canlýlardan baþka
bir varlýða rastlamadý. Ümidini yitirmiþ ve yorul-
muþ bir hâlde barýndýðý yere geri döndü.



HAYY ATEÞÝ KEÞFEDÝYOR
Hayy, kendisini bildiði günden beri ilk kez bu

kadar yorucu ve uzun süreli düþüncelere dalmýþtý.
Karnýnýn acýktýðýný hissedince maðarasýndan dýþarý
çýkarak biraz meyve toplamak için adanýn yu-
karýsýndaki aðaçlýk yere doðru týrmandý. Tam bu
sýrada Hayy, adanýn etrafýnda yoðun bir duman ve
dumanýn altýnda çok parlak bir þeyin olduðunu fark
etti. Bunun ne olduðunu anlamak için o tarafa doð-
ru koþmaya baþladý. Parlayan bu cisim, etrafýndaki
hemen her þeyi yutup yok ediyordu. Sýcak ve parlak
cisimden beyaz dumanlar çýkýyordu. Sebebini bile-
mediði bir þekilde ortaya çýkan yangýn karþýsýnda
bir süre þaþkýn bakýþlarla öylece durdu. 

Ýlk kez ateþle karþýlaþýyordu. Aðaçlarý cayýr
cayýr yakan bu maddeye sokulmaya çalýþýrken elini
yaktý ve geri geri çekildi. Sonunda bunun tehlikeli
bir þey olduðunu anlamýþtý. Ormandaki yangýn,
Hayy’ý o kadar etkilemiþti ki sonunda yanmakta
olan birkaç odunu alýp maðarasýna götürdü. Adada-
ki büyük yangýn geniþ bir alaný küle çevirmiþ ve bir
süre sonra da aðaçlarýn bittiði alanda kendiliðinden
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sönüvermiþti. O ise, maðarasýna götürdüðü ateþ
parçasýnýn yanmaya devam etmesini istiyordu.
Gördüðü yangýn sýrasýnda, ateþin kuru odunlar ve
çalýlarda daha hýzlý yayýldýðýný fark ettiði için, ma-
ðarasýndaki ateþi topladýðý kuru çalýlar ve odun par-
çalarýyla canlý tutmaya çalýþtý. Sonunda maðaranýn
giriþinde sürekli yanan bir ateþ elde etmeyi baþardý. 

Hayy, bir gün sahilde topladýðý odun parçalarýný
ateþe atarken, odunlara karýþan bir balýðýn da ateþ-
te yandýðýný gördü. Balýðý alýp kokladýktan sonra
tadýna baktý. Ateþte piþen bu hayvanýn önceki
hâlinden daha lezzetli olduðunu fark etti. Bu keþfi
ona baþka hayvanlarý da piþirip yiyebileceðini
düþündürmüþtü. Bu arzusundan yola çýkarak hay-
vanlarý yakalayabilmenin yollarýný araþtýrdý ve çeþit-
li tuzaklar kurmayý denedi. Tuzak kurarsa istediði
hayvaný kolayca yakalayabilir ve böylece daha az
yorulurdu. 

Günler, çeþitli düþüncelerle, keþiflerle ve faali-
yetlerle dolu olarak akýp gidiyordu.

Hayy, bir gün ateþin karþýsýnda otururken, bir-
den sýcaklýðýn verdiði huzuru ve rahatlýðý hissetti.
Anne ceylâna sokulup baþýný onun kalbine dayadýðý
zamanlarda da böyle bir sýcaklýðý duyduðunu hatýr-
ladý. Üstelik yakaladýðý hayvanlarýn vücutlarý da
sýmsýcaktý.



Hayy, büyük bir maharetle, avladýðý hayvan-
larý inceleyip varlýðýn sýrlarýna ulaþmaya çalýþýyor-
du. Ýncelediði hayvanlarýn hepsinin de vücut
yapýlarý muntazam idi. Hepsinin üzerinde bulunan
ayný organlar, ayný sistem, ayný mükemmellik ve
düzen onlarý var edenin de ayný Zât olduðunu
gösteriyordu. 

Bütün bunlarý düþünürken Hayy, ilk kez ruh
diye bir nesnenin varlýðýný da fark etmiþti. Buna
henüz bir isim verememiþti. Ama belli ki bedenin
yara almamasý ve saðlam görünmesi, hayatta kal-
maya yetmiyordu. Sapasaðlam bir canlý, görünme-
yen bir þeyin uçup gitmesiyle bir anda yere yýðýlabi-
liyordu. O hâlde, canlýlarý ayakta tutan bir özün ol-
duðu muhakkaktý. Kalp, tek baþýna bir þeye ya-
ramýyordu. Kalbi canlý tutan ve ona hayat veren bir
þey vardý galiba... Bu görünmez þey, bedenden
çýkýnca, beden pis kokan bir et yýðýný hâlini almak-
taydý. 

Hayy, anne ceylânýn cesedine yaklaþamadýðýný
ve bir süre sonra da onu gömmek zorunda kaldýðýný
hatýrladý. O bir anne idi. Hayy’ý beslemiþ, büyüt-
müþ ve onu her türlü tehlikeden korumuþtu. Ama
iþte ruh bedenden çýkýnca, anneye bile sokulmanýn
manasý ortadan kalkýyordu. 

Hayy, günler, aylar geçtikçe uzun düþünceler,
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keþifler sonunda yavaþ yavaþ el aletleri yapmaya ve
hayatýný kolaylaþtýracak daha pratik bir takým faali-
yetler keþfetmeye baþlamýþtý. Aradan geçen yýllar
sonunda yaþý da ilerlemiþ ve olgun bir delikanlý ol-
muþtu. Avladýðý hayvanlarýn derilerinden elbiseler,
ayakkabý ve benzeri þeyleri yapmayý da kendi ken-
dine öðrenmiþti. 

Onun bütün bu maharetleri kazanmasýnda, et-
rafýndaki canlýlarý dikkatlice takip etmesi ve onlarýn
yaptýklarýna benzer þeyler yapmaya çalýþmasý önem-
li rol oynamýþtý. Kürklü hayvanlara bakarak kýþ için
kalýn elbiseler hazýrlamýþ, hayvanlarýn savunma
aracý olan boynuz, diken, sert kabuk gibi þeylere ba-
karak benzer silâhlar yapmýþtý. Meselâ. kýrlangýçlar-
dan ev yapmasýný ve topladýðý yiyecekleri bir mah-
zende saklamasýný öðrenmiþti. Yiyeceklerini sakla-
yan ve yuvalarýnýn deliklerini týkayan hayvanlara
bakarak da maðarasýnýn giriþine baþka canlýlarýn
girmesini engelleyici taþlar ve çalýlar koymayý akýl
etmiþti. Hatta bir süre sonra birbirine baðlý
kamýþlarla bir kapý yapýp, maðarasýnýn giriþini
güvenli bir þekilde kapatmýþtý bile.

Hayy, acýkýnca ormanda yiyecek toplamaya
çýkýyor, meyve ve sebze türü yiyecekler toplayarak
evine dönüyordu. Bazen de bir hayvan avlayarak
maðarasýnýn önündeki ateþte piþiriyordu. Ancak
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bunlarý sürekli yapmak oldukça yorucu oluyordu.
Baþka çözümler bulmalýydý. Adanýn çeþitli yerlerine
yayýlmýþ meyve fidanlarýný ve sebzeleri kökünden
söküp evinin önüne taþýdý. Sonra da onlarý evinin
önünde topraða gömmeye baþladý. Böylece evinin
önünü bir bahçeye dönüþtürdü. 

Bir süre sonra bahçesindeki bazý bitkiler ve fi-
danlar yeþermeye baþladý. Hayy, uzun bir süre uð-
raþtýktan sonra nihayet evinin önündeki bahçede
ihtiyacý olan yemiþleri yetiþtirmeyi baþarmýþtý. 

Bu süreçte onun en büyük keþiflerinden birisi
de hayvanlarý evcilleþtirmek oldu. Hayy, sürekli
ava çýkmakla uðraþmak yerine, artýk yakaladýðý
hayvanlarý evinin yanýndaki maðaraya kapatýyor-
du. Sonra da ihtiyaç duydukça bunlardan istediði-
ni kesip yiyordu. Bunun için uzun bir süre, hayvan-
lara eziyet etmeden, onlarý yakalamanýn yollarýný
düþündü. 

Adanýn çeþitli yerlerine tuzaklar kurarak yaz
kýþ faydalanacaðý hayvanlarý yakalamaya baþladý.
Bu arada hayvanlarý yakalarken adada bol bulunan
yabanî atlardan faydalanmýþtý. Uzun çalýþmalardan
sonra birkaç yabanî atý ehlileþtirmeyi baþarmýþtý. 

Fakat etrafýnda bulunan onca canlý varlýða rað-
men, bitmeyen bir yalnýzlýk duygusu içindeydi.
Onu ne ehlileþtirdiði hayvanlar ne de adadaki diðer



canlýlar teselli edebiliyordu. Kendisini diðer
canlýlardan ayýran özelliklerinin farkýndaydý.
Düþünen, hisseden, yeni þeyler keþfeden ve kendi-
ne benzeyen baþka varlýklarýn olma ihtimali onu
heyecanlandýrýyordu. Hayvanlarýn kendilerine ben-
zeyen annen ve babalarý olduðuna göre, onun da
kendisi gibi olan bir anne ve babasý olmalýydý.
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HAYY, YÜCE YARATICIYI
DÜÞÜNÜYOR

Hayy’ýn olgunluk çaðýný yaþadýðý bugünlerde
düþünceleri daha da derinleþmiþti. Hayvanlar, bitki-
ler, madenler, taþlar, toprak, su buharý, kar tanesi,
duman ve diðer varlýklarýn hepsi onu meraktan me-
raka sevketmekteydi. Þüphesiz ki hayat, varlýk ve
eþya, göründüðünden daha derin anlamlar taþýyor-
du. Varlýklar garip bir þekilde birbirlerine benziyor-
du. Dýþ görünüþleri, yapýlarý, hareketleri hep benzer
biçimdeydi. Bunlarýn hepsinin ayný Zât tarafýndan
yaratýldýðýna emindi. Ancak yaratýklar arasýnda bazý
farklýlýklar da dikkatini çekiyordu. Meselâ; Hayy,
hayvanlarýn bitkilerden daha üstün olduðunu fark
etmiþti. Bitkiler yüzlerini güneþe doðru çeviriyor ve
bitki kökleri de topraktan gýda almak için saða so-
la uzanýyordu. Ama hayvanlar bitkilere göre daha
serbest ve daha rahat davranabiliyordu. Aklý, man-
týðý olmayan hayvanlarýn belli bir kurala uyarak
böylesine mükemmel davranmalarý merakýný iyice
artýrmýþtý.

Hayy, kendi türünü merak ederek baþladýðý
düþünce serüvenini daha da derinleþtirmiþti. O,
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tabiatý gözledikçe ve etrafýnda olan bitenleri
düþünüp deðerlendirdikçe her þeyi daha farklý
görmeye baþladý.

Her þeyde bir birlik, düzen ve bir tek sanatçýnýn
elinden çýkmýþ olmanýn mükemmelliði vardý. Hiç-
bir þey bir diðeriyle zýtlaþmýyor, çatýþmýyor ve düze-
ni bozacak tarzda hareket etmiyordu. Taþ yere
düþüyor, su akýyor ve duman yükseliyordu. Ýnanýl-
maz bir düzende ve mükemmel kurulmuþ bir sis-
tem çerçevesinde devam eden hayat, Yaratýcýyý an-
lamanýn ve tanýmanýn mesajlarýný taþýmaktaydý. Ta-
biatta olan biteni derinliðine gözlemeye baþlayýnca,
her an farklý bir yenilik ortaya çýkýyordu. Su, ateþ,
güneþ, toprak, hava; kuru-yaþ, katý-sývý herbiri ken-
dilerine çizilen yolda, kendilerine verilen görevleri
yerine getirmekteydi. O hâlde bu kadar mükemmel
yaratýlmýþ olan bu varlýklarýn bir sahibi vardý... Bu,
her þeyin sahibi olan Zât yarattýðý cisimlerin hiçbi-
risine benzemeyen ve sonsuz, daimî, hiçbir þeye ih-
tiyacý olmayan bir Yaratýcý olmalýydý. 

Hayy, duyu organlarýnýn bu Yaratýcý’yý hakkýyla
kavrayamadýðýnýn farkýndaydý. Her þeyi bu kadar
mükemmel yaratan Zât’ýn elbette ki sonsuz bir bil-
gi, kuvvet ve kudrete sahip olmasý gerekiyordu. Ya-
ratýcý, her bir eþyaya, hayvana ve varlýðýn her birine
ayrý bir biçim, renk ve muhteva vermiþti. 

Zaman zaman adadaki maðarasýnýn en kuytu
köþesine çekilen Hayy, burada hiçbir þey düþünmeden
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hayalini ve zihnini sadece Yaratýcý’ya yönlendiriyordu.
O’nu tanýmaya, O’na daha da yakýn olmaya çalýþýyor-
du. Kalbinde duyduðu tertemiz hisler, güzel duygu-
lar, onu Yaratýcý’ya biraz daha yaklaþtýrýyordu.

Hayy, bu arada farklý yiyeceklerin tatlarýný, ol-
gun ve ham meyvelerin arasýndaki lezzet farkýný,
yemeðin sadece açlýðý yatýþtýrmaya yetecek kadar
yenmesi gerektiðini de öðrenmiþti. Artýk, yemekten
sonra ellerini yýkamayý, bedeni kötü kokmaya baþ-
layýnca da adanýn tertemiz sahilinde denize girerek
temizlenmeyi ihmal etmiyordu. Temizlikle ilgili
davranýþlarýn bazýlarýný yine adadaki hayvanlardan
öðrenmiþti.



ABSAL’IN ADAYA GELÝÞÝ
Hayy’ýn yaþadýðý adanýn yakýnlarýnda irili ufak-

lý adalar vardý. Hayy, adanýn yüksek kayalýklarýna
çýktýðý zamanlarda bunlardan en yakýnýný sisler
arasýndan görür ve içinden bir gün oraya gitmeyi
geçirirdi. Acaba orada kendisine benzeyen canlýlar
var mýydý? Þu en yakýndaki adaya gidebilse, belki
de kendisi gibi düþünen bir takým varlýklarla
karþýlaþabilirdi. 

Hayy’ýn bulunduðu yerden ancak hava açýkken
görülebilen bu ada, üzerinde bir topluluðun yaþadýðý
Zümrüt Adasý’ydý. Zümrüt Adasý’nda insanlar mut-
lu bir hayat yaþarlardý. Burada hüküm sürmekte
olan Hükümdar Salaman, uzun yýllar önce Ýslâmý
kabul etmiþ olan ada halký tarafýndan sevilen biriy-
di. Salaman’ýn yakýn arkadaþlarýndan olan Absal, za-
man zaman hükümdarý ziyaret ederek onunla dinî
konularý konuþurdu. Bir gün hükümdarýn huzuruna
çýkan Absal, bazý konularda daha içten ve samimî
davranýlmasý gerektiðini söylemiþti. 

Hükümdar, arkadaþýnýn bu isteklerine karþý:

–Ben nasýl yaþayacaðýmý ve ülkemi nasýl yöne-
teceðimi bilirim, cevabýyla ona karþýlýk vermiþti.
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Absal: 

–Allah’ýn emirlerine uymak ve daha içten dav-
ranarak ibadet etmek gerek, o zaman hem âdil
olursunuz ve hem de Allah’ýn rýzasýný kazanýrsýnýz,
diyerek arkadaþýný uyardý. 

Hükümdar: 

–Söylediklerinden bir þey anlamýyorum, ben za-
ten Allah’a inanýyorum ve kendimce doðru þeyler
yapýyorum, dedi.

Absal, düþüncelerini biraz daha açarak þöyle de-
vam etti : 

–Buna itirazým yok. Elbette ki elinden geleni
yapýyorsundur. Ama ben senden daha fazlasýný bek-
liyorum. Unutma ki insan büyüdükçe ve daha üst
mevkilere geldikçe istekleri de artar. Oysa etrafta
bir çok fakir insan var. Fazla mal toplamak, halka
zulmetmek ve adaleti gözetmemek gibi davranýþlar,
bizi yoldan çýkarýr.

Hükümdar, arkadaþýný sessizce dinledi. Fakat
bu sözlerden kendisine hakaret edildiði hissine
kapýldý. Absal konuþmasýný þöyle sürdürdü:

–Ýnsan nefsini sürekli kontrol etmeli, kulluk
görevlerini daha içten ve samimî yerine getirmeli-
dir. 

Aslýnda arkadaþýna yardýmcý olmaktan baþka bir
niyeti olmayan Absal, samimi düþüncelerini dile ge-
tirmekteydi. Ama hükümdar bu sözlerden fazlasýyla
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alýndý ve etrafýndaki dedikoducularýn söylediklerin-
den yola çýkarak bir müddet sonra Absal’ý huzuruna
çaðýrdý ve ona hakaret ederek, bir daha iþlerine
karýþmamasýný tenbihledi. Hükümdar, eski arkadaþý
ve samimi dostuna çok kötü davranmýþtý. Absal, bu
konuþmadan sonra sarayý terk etti ve bir daha kimse-
lere görünmedi. 

Absal, artýk zamanýnýn büyük kýsmýný kala-
balýktan uzak bir yerde, sadece Allah’ý zikrederek
geçirmeye baþladý. Ýnsanlarla kavga etmemek ve
toplumda kargaþa çýkmasýna sebep olmamak için
de Zümrüt Adasý’na yakýn, ýssýz bir adaya giderek
orada tek baþýna yaþamaya karar verdi. Yolculuk
öncesi Salaman’ý ziyaret ederek, onunla vedalaþtý.
Hükümdar, yaptýklarýndan piþman olmuþtu.
Aslýnda o da çok samimi bir dostunu kaybettiðinin
farkýndaydý. Ama hükümdarlýk gururundan ve
inatçý tabiatýndan dolayý gerçek düþüncelerini
saklýyordu. Üstelik etrafýndaki fýrsatçýlar, onu Ab-
sal’a kötü davranmasý konusunda zorluyordu. 

Absal, vedadan sonra bütün servetini yoksullara
daðýttý ve yanýna sadece ihtiyaç duyacaðý eþyalarýný
alarak kiraladýðý bir küçük yelkenli ile yola çýktý.
Kayýkçýlar onu bir günlük mesafedeki adaya býrakýp
geri döndüler. Buraya, kimsenin yaþamadýðý ve ol-
dukça sakin görünen bir yer olduðu için Sessiz Ada
denilmekteydi. 

Absal, adaya çýkar çýkmaz önce güvenli olarak
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kalabileceði bir yer bulmaya karar verdi. Bunun için
de adanýn etrafýný dolaþmaya baþladý. Adanýn ka-
yalýk kesiminde küçük bir maðaraya rastladý. Burasý
yerleþmek için uygun bir yerdi. Beraberinde getirdi-
ði eþyalarýný maðaraya býraktý ve adayý tanýmak için
dolaþmaya çýktý. 

Adadaki aðaçlardan yaban armudu, ceviz ve at
kestanesi gibi yemiþler toplayarak maðarasýna
döndü. Bütün günlerini ibadetle, Allah’a duâ ve ni-
yazla geçirmeye baþladý. Acýkýnca çok az yemek yi-
yiyor, sürekli Allah’ý anýyor ve çok az uyuyarak
gönül dünyasýný geniþletmeye, kalp hayatýný diri
tutmaya çalýþýyordu. “Kimsenin dedikodusunu yap-
mamak, kötülük düþünmemek, açgözlü ve bencil
davranmamak için ancak böyle bir yerde yaþamak
gerekir.” diye düþünmekteydi. Burasý tam onun Al-
lah’a kayýtsýz þartsýz baðlanabileceði ve kalbini
O’ndan baþka hiçbir þeyle meþgul etmeyeceði bir
yerdi. 

Günler gelip geçiyor ve Absal sürekli ibadetle
olgunlaþýp Hakk’a yakýn olmaya çalýþarak huzura
eriþiyordu. Haftada bir gün yiyecek toplamasý ge-
rektiðinden dolayý dýþarý çýkan Absal, bu fýrsatla
adayý tanýmaya çalýþmayý da ihmal etmiyordu. Ara-
dan bir ay geçtiði hâlde, birkaç yaban keçisi ve bir
iki ceylân dýþýnda adada herhangi bir canlýya rastla-
madýðý için, “Gerçekten de burasý tam bana göre bir
yer.” diye düþünüyordu.
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Günlerden bir gün adada yiyecek bulmaya
çýkan Absal, aðaçlardan meyve toplarken o civarda
dolaþan Hayy ile karþýlaþtý. Her ikisi de birbirlerine
garip bir þekilde baktý ve birbirlerini korku ve hay-
retle tanýmaya çalýþtý. Absal, önce bu garip kýlýklý
kiþinin kendisi gibi Allah’a ibadet etmek için yalný-
zlýðý seçen bir derviþ olabileceðini düþündü. Sonra
da karþýsýndakinin garip ve ürkek davranýþlarýndan
biraz çekinerek daha temkinli davranmaya karar
verdi. 

Hayy ise hiç beklemediði bir anda karþýsýna
çýkan bu varlýðýn, þimdiye kadar karþýlaþtýðý hiçbir
canlýya benzemediðini, kendisine yakýn özelliklere
sahip olduðunu görünce çok þaþýrdý. Absal, bir süre
duraklayýp Hayy’la bakýþtý. Sonra da bunun kendi-
sini ibadetten ve Allah’a yönelme gayesinden alýko-
yacaðý endiþesiyle, oradan hýzla uzaklaþmaya baþ-
ladý. Ama Hayy, uzun yýllardýr yalnýz yaþamanýn
verdiði garip hisler ve kendisine benzeyen bir canlý
bulmuþ olmanýn þaþkýnlýðý içinde onu takip etti.
Absal, gizlenmeye, yolunu deðiþtirmeye ve bu ya-
bancýyla muhatap olmamaya çalýþtýysa da baþarýlý
olamadý. 

Güneþ tam tepeye varmýþ, hatta biraz da batýya
doðru inmeye baþlamýþtý. Absal, bu garip ya-
bancýnýn varlýðýna aldýrmadan her zamanki gibi
ibadetlerini yapmaya devam etti. Hayy, Absal’ý ra-
hatça izleyebileceði bir kayanýn arkasýna gizlendi ve
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onun her hareketini merakla gözetlemeye baþladý.
Absal, abdest almýþ ve namaza durmuþtu. Hayy,
Absal’ýn her hareketini merakla gözlüyor ve ilk kez
gördüðü bu kendine benzer varlýðýn yaptýklarýný
anlamaya çalýþýyordu. O kadar içten ve o kadar sa-
mimi bir yakarýþla dua ediyordu ki bundan etkilen-
memek mümkün deðildi. Absal ellerini açýp sesini
yükseltti: 

–Ey bütün noksanlýklardan uzak ve bütün
kâmil sýfatlarý kendisinde toplayan Rabbim, senin
þefkat ve merhametine sýðýndým... Ey rahmetiyle
her þeyi kuþatan ve kâinattaki bütün nimetlerin; af,
rahmet, þefkat ve merhametin sahibi olan Al-
lahým... Bizi cehennem azabýnýn ateþinden koru.

Hayy, önce Absal’ýn sesini hayretle dinledi.
Duyduðu bu ses, diðer canlýlarýn seslerine hiç ben-
zemiyordu. Manalarýný bilmediði bu kelimeler ve
samimi yalvarýþlar Hayy’ýn iç dünyasýnda deðiþik
etkiler meydana getiriyordu. 

Bir yandan da Absal’ýn þekline, vücut yapýsýna,
hareketlerine ve çýkardýðý seslere dikkat edip ken-
disiyle mukayese yapmaya baþladý. Ancak Absal,
bir süre sonra gözetlenmekten rahatsýz oldu. Bu-
nun üzerine oradan ayrýlýp ibadetlerini kimsenin
olmadýðý baþka bir yerde yapmaya karar verdi.
Ama Hayy, onun kaçacaðýný zannederek önüne
çýktý ve onu sýmsýký yakaladý. Bu sýrada sürekli ses-
ler çýkarýp, el kol hareketleri yaparak ona kötü biri
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olmadýðýný anlatmaya çalýþýyordu. 

Absal, elini uzatýp Hayy’ýn elini tutmak istedi.
Hayy, önce sýçrayýp biraz öteye kaçtý. Fakat Absal
bütün iyi niyetini gösterip gülümsemeye çalýþarak
ona doðru hareket etti:

–Benim adým Absal. Dostum ben, korkma
sakýn!... Absal’ým ben, gel bakalým çekinme, senin-
le tanýþalým...

Hayy, bildiði bütün hayvan seslerini çýkararak
iletiþim kurmaya uðraþýyordu. Ama ne yazýk ki iki-
si de birbirlerinin anlatmak istediðini anlamýyor-
lardý.



ÝKÝ DOST
Absal, Hayy’la daha da yakýnlaþmak için ona

yanýnda getirdiði yiyeceklerden ikram etti. Hayy da
hareketleriyle samimiyetini ve onunla dost olmak
istediðini göstererek Absal’a doðru yaklaþtý. Absal,
Hayy’ýn her nasýlsa bu adaya düþmüþ zavallý bir in-
san olduðunu fark etmiþti. Ýnsanlardan kaçmak için
yalnýz bir adada yaþamaya karar veren Absal, ken-
disini yine bir insana yardým etmek zorunda hisset-
ti. Ama bunun için öncelikle ikisinin de birbirlerini
anlayacaklarý ortak bir dile ihtiyaçlarý vardý. Absal,
artýk her gün Hayy’ý karþýsýna alarak ve nesneleri
bir bir göstererek isimlerini telaffuz etmeye baþladý: 

–Ek-mek, söyle bakalým!

–Ekk-meek.

Absal bir kez daha tekrar etti :

–Ek-mek

–Egmeg

Hayy, her seferinde kelimeyi bir baþka þekilde
telaffuz etmekte ve Absal’ý uzun uzun uðraþtýrmak-
taydý. Ama Absal, býkýp usanmadan ona kelimeleri
tek tek söylüyor ve nesneleri göstererek isimlerini
bir bir telâffuz ediyordu. Aradan altý ay kadar bir
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süre geçtikten sonra Hayy, oldukça fazla kelime
öðrenmiþ ve kendi kendine bazý kelimeleri telaffuz
etmeye baþlamýþtý. Absal, önce ona etrafýndaki þey-
lerin isimlerini öðretti. Ardýndan bir iki kýsa dua
öðrenmesini saðladý. Hayy, artýk Absal’ý baþarýyla
taklit ediyor ve her þeyi hýzla öðreniyordu. 

Ýki dost, sabahlarý hindistan cevizi sütüyle
karýnlarýný doyuruyor ve bir-iki yaban armudu yiyi-
yordu. Ardýndan ders baþlýyordu. Absal sabah na-
mazýný çok erken kýldýðý için Hayy, onu fark etmi-
yordu. Ama Hayy, öðle, ikindi hatta akþam ve yatsý
namazlarýný merakla gözleyerek Absal’ýn söylediði
bazý kelimeleri ezberlemeye çalýþýyordu. Zaten Ab-
sal da bütün namazlardaki dualarý sesli okuyarak
onun sesleri tanýmasýný ve söylenenleri ezberleyebil-
mesini kolaylaþtýrýyordu. Akþam yemeðinde biraz
et piþirip yiyiyorlar, ardýndan da uzun uzun sohbet
ediyorlardý.

Absal, Ýslâmdan habersiz bu insana dil öðret-
tikten sonra dinî bilgileri de kolayca anlatabileceði-
ni biliyordu. Hayy; merak, araþtýrma ve öðrenme
isteðinin de zorlamasýyla kýsa zamanda Absal’la ko-
nuþmaya ve duygularýný ona anlatmaya baþlamýþtý. 

Hayy, artýk Absal’ýn sorduðu her soruya cevap
verebiliyor ve yaþadýklarýný ayrýntýlý bir biçimde an-
latabiliyordu. Absal, Hayy’ýn buraya nereden ve
nasýl geldiðini merak etmiþti. Yaþadýðý adada yaygýn
olan bir hikâyeye göre, otuz-kýrk yýl önce zalim bir
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hükümdarýn yeni doðan çocuklarý öldürmesi üzeri-
ne, bazý aileler çocuklarýný sepetlere koyup denize
býrakmýþtý. Kimbilir, belki Hayy da bunlardan bi-
riydi.

Hayy’ýn, kendi hayatýyla ilgili hatýrlayabildiði
kýsým, sadece çocukluðunda anne ceylânla geçirdiði
o güzel günlerdi. Öncesini hatýrlamasý ise mümkün
deðildi. 

Absal, gece-gündüz demeden hemen her fýrsat-
ta arkadaþýna yeni kelimeler ve günlük hayatta
lâzým olacak bilgiler öðretiyordu. 

Ýki arkadaþýn birbirleriyle ilgili merak ettikleri
þeyleri öðrenmeleri, onlarý gittikçe birbirlerine
yakýnlaþtýrmaktaydý. Bu kez Hayy, Absal’ýn dua,
yakarýþ ve ibadetlerini merak etmeye ve bunlarýn
anlamlarýný sormaya baþladý. Absal, sabah namazý
için ezan okumaya baþlayýnca Hayy da uyanýyordu.
Absal sabah namazýný kýldýktan sonra adada biraz
dolaþmaya çýkýyor ve ardýndan güneþ doðup biraz
yükselinceye kadar günlük iþlerle uðraþýyordu.
Öðleye doðru tekrar abdest alýp ibadetlerine baþla-
yan Absal, öðle ezanýný, evinin önündeki yüksek bir
kayaya çýkýp okuyordu. Hayy, böylece günün beþ
vaktinde okunan ezanla zamaný öðrenmeye ve va-
kitleri birbirinden ayýrmaya baþlamýþtý. 

Absal, Hayy’ýn sürekli bir þeyler sormasý
karþýsýnda, artýk her namaz sonrasýnda onu karþýsýna
oturtarak bazý dinî bilgileri anlatmaya karar verdi.
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Ýlk olarak Allah’ýn varlýðý ve birliðini anlatacaktý: 

–Bak kardeþim, biz Müslüman olarak bu kâi-
natýn ve bütün canlýlarýn mutlak bir yaratýcý ta-
rafýndan yaratýldýðýna inanýrýz. O, Allah’týr. Allah,
bize kendisini eserleriyle, þu yarattýðý kâinattaki her
bir nesneyle tanýtýp bildirdiði gibi, belli dönemlerde
elçiler de göndermiþtir. Son peygamber ve Allah’ýn
elçisi Hazreti Muhammed Mustafa’dýr. (Sallallahu
aleyhi vesellem) Biz O’na ve O’ndan evvelki bütün
peygamberlere inanýr ve iman ederiz. Peygamberle-
rin hepsi de Allah’ýn insanlara, daha mutlu yaþama-
larý için ve kendisini tanýyýp tam inanmalarý için na-
sihatlerde bulunmuþlardýr. 

Bu peygamberlerden bir kýsmýna ise Cebrail
isimli melek vasýtasýyla kitaplar gönderilmiþtir.
Gönderilen son kitap olan Kur’ân-ý Kerîm, biz
Müslümanlara her iki dünyada da saadet yollarýný
gösteren kutsal bir kitaptýr. Cebrail ise dört büyük
melekten biridir. Onun gibi sayýsýz melekler vardýr.
Bunlar gece-gündüz Rabb’in emirlerini yerine ge-
tirmekle görevlidirler.

Absal, Hayy’a Kur’ân-ý Kerîm’den birkaç âyet
de okudu ve bunlarýn anlamlarýný açýkladý.

Absal konuþtukça Hayy’ýn kafasýnda, yýllardýr
merak edip de bir türlü çözemediði konular bir bir
çözülüveriyordu. O; aklýyla bitkileri, hayvanlarý, ye-
ri, göðü, sýcaðý, soðuðu, cansýz cisimleri gözleyip
Yüce Yaratýcý’yý anlamaya ve tanýmaya çalýþmýþtý.



Ama Absal’ýn anlattýklarý, artýk hiçbir þüpheye yer
býrakmadan onun aklýnda yer edinmiþti. Absal, ka-
derden bahsetmiþ, hayýr ve þerrin ne olduðunu, Al-
lah’ýn bütün bunlarý yaratmasýndaki imtihan sýrrýný
anlatmýþtý. Bütün bu bilgileri ilk kez öðrenen Hayy,
gün boyunca aralýklarla Absal’ý dinlemekten býk-
madý. Absal anlattý Hayy dinledi... Günün sonunda
iki arkadaþ oldukça yorgun düþmüþ ve ibadetlerle il-
gili konularý daha sonra konuþmayý kararlaþtýrarak
uykuya dalývermiþlerdi. 

Ertesi gün Hayy, sabah erkenden uyanmýþ ve
Absal’a meyvelerden oluþan bir kahvaltý hazýrlamýþtý.
Onun bir an evvel uyanmasýný ve kendisine ibadet-
lerle ilgili bilgi vermesini bekliyordu. Absal, geceleri
bir miktar uyuduktan sonra uyanýr ve gece ibadetle-
rini yerine getirirdi. Sonra sabah namazý vaktine ka-
dar biraz daha uyurdu. Sabah ezanýný okumak için
kayanýn üzerine çýktýðýnda, Hayy’ýn orada kendisini
beklediðini gördü. Ýki arkadaþ ilk kez birlikte namaz
kýldý. Absal, namazdan sonra uzun uzun dua etti.
Hayy’ýn namaza baþlamasý karþýsýnda çok duygu-
lanmýþtý. Hemen kýbleye doðru yönelerek diz çöktü.
Allah’tan yardým isteyip bu arkadaþýna bildiklerini
anlatmasý yolunda iþlerini kolaylaþtýrmasý için dua
etti. Ýnsana düþen anlatmaktý. Gerisi tamamen Al-
lah’ýn nasip etmesi ve kalplere bir yumuþaklýk ver-
mesiyle mümkündü. Absal, görevini tam anlamýyla
yerine getirdikten sonra gerisinin Allah’ýn takdiriyle
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mümkün olabileceðini biliyordu. 

Absal gece çok az uyuduðu için biraz yorgun-
luk hissetti ve hemen oracýkta uykuya daldý.
Rüyasýnda bir çölün ortasýnda yolunu kaybeden
Hayy’a yardým ettiðini gördü. Absal, Hayy’ýn elin-
den tutarak onu devesine bindirdi. Biraz sonra bir
kuyu baþýna vardýlar. Absal, kovayla kuyudan su çe-
kerek Hayy’a ikram ediyordu. Su içtikçe Hayy’ýn
yüzü aydýnlanýyordu. Bir yudum bir yudum daha
derken Hayy’ýn yüzü iyice parlamýþ ve gözleri ka-
maþtýran bir güneþ oluvermiþti. Absal güneþe ba-
kamýyordu artýk. Birden gözlerini açtý. Gün doð-
muþtu... 

Biraz sonra Hayy, Absal’ýn yanýna geldi. Hayy,
çok dalgýn ve düþünceliydi. Aralarýnda konuþmaya
baþladýlar: 

–Neyin var, biraz üzgün gibisin?

–Dün gece uyuyamadým. 

–Neden?

–Aklýma takýlan sorular var. Meselâ ibadetin
niçin gerekli olduðunu anlayamýyorum. 

–Doðrusu Allah’ýn bizim ibadetlerimize hiç mi
hiç ihtiyacý yok. Ama bizim ibadete ihtiyacýmýz var.
Allah’ýn bize baðýþladýðý hayat, beden, saðlýk, iyilik,
nimet ve esenlik karþýlýðýnda ona teþekkür etmemiz
gerekiyor. Ýþte ibadetin en önemli hikmeti bu. 

–Akýlla bulmaya çalýþtýðým pek çok gerçeði an-



cak senin anlattýðýn þeylerle anlayabiliyorum. 

–Akýl, ancak vahiy ýþýðýnda bir iþe yarar. Ku-
r’ân-ý Kerîm’de bahsedilen pek çok konu, Peygam-
berimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu
aleyhi vesellem) tarafýndan daha geniþ açýklan-
mýþtýr. Allah onun Ýslâmý yaþayýþý ile aslýnda bize
canlý bir örnek sunmuþtur. 

Hayy, akýlla vardýðý bazý gerçeklerin ancak va-
hiyle doðru anlaþýlabileceðini ve vahyin ýþýðýnda her
þeyin gerçek anlamýný kazandýðýný anlamýþtý. Absal,
bir Hakk dostunun “Ne akýlla ne de akýlsýz.” dedi-
ðini nakletti. 

Hayy: 

–Nasýl yani, diyerek Absal’dan bunun anlamýný
biraz açmasýný istedi. 

Absal, sözlerine devam etti: 

–Yani Ýslâm aklý þart koþar, akýl olmadan mesu-
liyet de olmaz. Ancak akýl sahibi olanlar, Hakk’ý ve
O’nun emirlerini tam olarak anlayabilirler. Ama sa-
dece akýlla dinî hakikatlerin sýrrýný anlamak da
mümkün deðildir. Akýl sýnýrlý düþünmeye uygun bir
yapýda olduðu için sýnýrsýz olaný, kudreti sonsuz Al-
lah’ýn gerçek mahiyetini ve kâinattaki bazý hikmet-
leri anlamaktan da âcizdir. Ýþte aklýn durakladýðý bu
sýnýrdan sonrasý, vahyin iþidir. 

Hayy, kelime-i þehadetten baþlayarak Ýslâm’ýn
þartlarýný bir bir öðrenmiþti. Kýsa zamanda Kur’ân
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okumayý, dualarý, Peygamberimizin hayatýný ve
önemli bazý hadislerini de öðrenmiþti. Her gün yeni
bir þey öðrenmenin zevkini ve sevincini yaþamak-
taydý. Ama kendisini rahatsýz eden bir düþünceyi di-
le getirmekten de çekinmemiþti. Baþka bir gün ara-
larýnda þu konuþmalar geçti:

–Mademki Ýslâm, topluma gönderilen ve top-
lum içerisinde yaþanmasý gereken bir dindir. O
hâlde niçin ülkeni terk edip yalnýz kalmayý ve in-
sanlardan uzak yaþamayý tercih ettin?

–Dediklerin doðru. Ýslâmiyet bir kiþiye deðil,
topluluða gönderilmiþ bir din. Dolayýsýyla bizim
daima bir topluluk içerisinde yaþamamýz ve onlara
Hakk’ý anlatmamýz gerekir. Ben kendimi biraz da-
ha yetiþtirmek ve Rabbime daha çok dua etmek için
bir kenara çekildim. 

–Bunu, yaþadýðýn yerde yapman mümkün deðil
miydi?

–Ben, arkadaþým olan hükümdarla bazý konu-
larda anlaþamadým. Biraz da bu yüzden vatanýmý
terkettim.

Absal yaþadýðý adayý terketmesinin baþka se-
beplerini de anlattý : 

–Oradaki insanlar nasihat dinlememeye baþ-
ladý. Para, hýrs, makam sevgisi her þeyin önüne
geçti. Ýslâm dini; sevgiyi, karþýlýklý anlayýþý,
yardýmý emretmekteydi. Allah’ý seven kiþinin,
O’nun yarattýðý her þeyi sevmesi gerektiðini
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öðütlemekteydi. Oysa insanlar, birbirlerine karþý
çok zalimce davranmaya baþlamýþ ve birbirlerini
ortadan kaldýrmaya kadar varan vahþî bir yarýþa
girmiþlerdi. 

Hayy, bütün bu anlatýlanlardan yola çýkarak
Absal’ýn adasýna gitmeye ve oradaki insanlara doð-
ru yolu anlatmaya kanaat getirmiþti. Bu düþüncesi-
ni Absal’a açtý. Absal: 

–Belki de sen haklýsýn, dedi ve ekledi:

–Ýnsanlarýn dinden, sevgi, þefkat ve merhamet
gibi hislerden uzaklaþýp zalimce davranmalarý, an-
cak onlara yeniden unutulan insanî deðerleri anlat-
makla mümkündür. 

Hayy’ýn insanlarýn arasýna karýþarak onlara
yardým etme fikri, Absal’ý çok þaþýrtmýþtý. Absal,
adadaki insanlarýn çok zor ikna edilebilecek ya-
ratýlýþta olduklarýný anlatmaya çalýþtýysa da onu bu
düþüncesinden vazgeçiremedi. Artýk her ikisi de ge-
ce gündüz adanýn yakýnýndan geçecek bir gemi ve-
ya tekne gözlemeye baþlamýþlardý. Günler geçiyor
ve açýk denizde hiçbir þey görünmüyordu. 

Hayy, kendisini insanlara anlatacaklarý
hakkýnda iyice hazýrlamýþ ve dinî bilgilerini zen-
ginleþtirmiþti. O, bu hareketinde Allah’ýn kendisi-
ne yardým edeceðine gönülden inanýyordu. Çünkü
niyeti iyiydi ve sadece Allah rýzasý için davranmayý
hedeflemiþti. Elbette ki her þeye gücü yeten ve
kudreti sonsuz olan Allah, Hayy’ýn bu iyi niyetinin
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gerçekleþmesine de yardým edecekti. Nihayet bir-
kaç hafta sonra, bu ýssýz adanýn yakýnlarýnda bir
gemi görünmüþtü. 

Hayy ve Absal, uzun bir sopanýn ucuna kýrmýzý
bir bez baðlayarak gemidekilerin dikkatlerini çek-
meye çalýþtýlar. Absal, kýyýda bir ateþ yakýp duman
iþaretiyle gemiden yardým istedi. Bir süre sonra ge-
mi adaya doðru dümen kýrdý ve ada yakýnlarýnda de-
mir attý. Gemiden indirilen bir kayýkla adaya doðru
gelen iki tayfa, Hayy ve Absal’ý yanlarýna alarak ge-
miye götürdüler. Absal, Hayy’a yanýnda getirdiði
yedek elbisesini giydirmiþti. Hayy, bu bol kýyafetle-
rin içerisinde biraz gülünç görünmekteydi. Ama ya-
pacak baþka bir þey de yoktu. 

Bu yolculuk Absal için gayet tabiî bir yolculuk
idi. Ama Hayy, hayatýnda ilk kez adadan ayrýlmýþ
ve Absal’dan sonra da ilk kez yeni insanlar gör-
müþtü. Hayy, gördüðü her yeni þeyi inceleme me-
rakýný gemide de sürdürdü. Bu koca aletin nasýl
olup da bunca aðýrlýkla deniz üzerinde durabildiði-
ne þaþýrmýþtý. Adadan biraz uzaklaþtýklarýnda Hayy,
yýllarca yaþadýðý adanýn geride kalmasý ve bir süre
sonra da gözden kaybolmasý karþýsýnda duygu-
lanmýþtý. 

Akþam karanlýðý çökmüþ ve denizin gürültülü
dalgalarý dýþýnda bir ses duyulmaz olmuþtu. Hayy,
adada geçirdiði güzel günleri tekrar hatýrladý ve
gözlerinden birkaç damla yaþ süzülüverdi.
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ABSAL’IN ÜLKESÝNDE
Hayy ve Absal, bir günlük yolculuktan sonra

nihayet adaya vardýlar. Hayy, ilk kez yolculuk yap-
manýn þaþkýnlýðýný üzerinden atamamýþtý. Gemide
midesi bulanmýþ ve uzun süre bir kenarda oturup
kalmýþtý. Gemideki iki tayfa, Hayy ve Absal’ý
kayýkla adanýn kýyýsýna kadar götürüp býraktýlar.
Burasý þehre biraz uzak olduðu için, uzun bir
yürüyüþten sonra nihayet akþam üzeri adanýn mer-
kezine varabilmiþlerdi. 

Absal, bu saatte gidebileceði en yakýn dostu olan
Yakup’un evine gitmeyi düþündü. Yakup, elli-elli beþ
yaþlarýnda ticaretle uðraþan biriydi. Absal’ýn adaya
geri dönmesine sevinen Yakup, bir yandan da
Hayy’ýn kýlýk kýyafetini ve tavýrlarýný ilgiyle izliyordu.

Absal’ýn adaya geri döndüðünü duyan dostlarý
hemen arkadaþlarýnýn etrafýný sardýlar. Hepsinin de
sorduklarý soru aynýydý: 

–Yanýndaki arkadaþ kim?!...

Absal, arkadaþý Hayy’ý, etrafýnda halkalanan
dostlarýna tanýttý. Sonra da Hayy’ýn ilgi çekici
hikâyesini uzun uzun anlatmaya baþladý. O konuþ-
tukça etrafýndakilerin merak dolu bakýþlarý Hayy’ýn
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üzerinde dolaþýyordu. Herkes onda bir farklýlýk ara-
maya baþlamýþtý. Nasýl oluyordu da bu kadar uzun
yýllar tek baþýna yaþamýþ ve üstelik yabanî hayvan-
larýn arasýnda kalmýþ biri, böyle medenî bir þekilde
aralarýnda bulunabiliyordu? Hayy’ý, bu kadar sakin
ve çevresine uyumlu hâle getiren sýr, elbette ki Ab-
sal’ýn ona öðrettiði dinî bilgilerdi. O, inançlý bir in-
sanýn çevresine saygýlý olmasý gerektiðine inanmak-
taydý. Absal’ýn bahsettiði bir hadis-i þerifte,
Müslümanýn, elinden, dilinden ve fiillerinden emin
olunan kiþi olmasý gerektiðini, öðrenmiþti. 

Absal, adanýn hükümdarý olan eski arkadaþý Sa-
laman’ý ziyaret ederek Hayy’ýn hikâyesini ona da
anlattý. Salaman, Hayy’a çeþitli hediyeler verdi ve
onun adalarýna gelmesinden dolayý çok memnun ol-
duðunu söyledi. Ýlk günler, adayý yakýndan tanýmak
ve Absal’ýn eski arkadaþlarýyla tanýþmakla geçti.
Hayy, bir yandan insanlarla tanýþýyor, diðer yandan
da dürüstlük, sevgi, cömertlik, fedakârlýk gibi
ahlâkî konularda vaazlar veriyordu. Absal, arka-
daþýnýn samimî gayretlerini izliyor ve ona her konu-
da yardým etmek için çýrpýnýyordu. Fakat Absal,
halkýnýn bu tür vaazlardan pek hoþlanmadýðýný bili-
yordu.

Adadaki insanlarý tembellik ve miskinlik esir
almýþtý. Boþ iþlerle ömür sermayelerini tüketen
gençler, bu tür konulara ilgi göstermiyorlardý. Hayy,
çalýþmanýn üstünlüðünü, helâl kazancýn deðerini,

Hayy50





Hayy52

gayret etmenin Hakk katýndaki yerini anlatýp duru-
yordu. Yalan, sahtekârlýk ve hýrsla mal biriktirip et-
rafýndaki insanlarýn hâlini görmeyenler, o kadar ço-
ðalmýþtý ki Hayy’ýn bu tür nasihatlerine aldýrýþ eden
yoktu. Herkeste bir kazanma, daha çok elde etme,
mal biriktirme, rahat yaþama hýrsý vardý. 

Hayy, Allah rýzasýný gözeterek asla ümitsizliðe
düþmüyordu. Çünkü o, yaptýðý her þeyi insanlarýn
faydasý için yaptýðýna inanýyordu. Gece demeden
gündüz demeden bildiklerini anlatmaya çabalayýp
insanlara nasihat vermeye devam ediyordu. Ýþ yerle-
rine, kalabalýk mekânlara giderek konuþmalar
yapýyordu. Çay ve kahve sohbetleri ediyordu.
Halkýn bir kýsmý Hayy’ýn konuþmasý, giyimi ve ilgi
çekici serüvenini merak ederek onu dinliyordu.
Hayy, dünya için çalýþýldýðý kadar ahiret için de
çalýþmak gerektiðini söylüyordu. 

Önemli olan insanýn baþkalarýnýn mutluluðu ve
kurtuluþu için üzerine düþeni yapmasýydý. Elbette
ki insanlara hidayeti, doðru yolu nasip edecek olan
Cenab-ý Hakk’tý. Çýrpýnmak, gayret etmek, baþka-
larýný yaþatma uðruna fedakârlýk yapmak ne denli
gerekli idiyse, sonucu sadece ve sadece Allah’a
býrakmak ve O’nun takdirini beklemek de o denli
þarttý. Nitekim Hayy’ýn anlattýklarý bazý kiþiler üze-
rinde etkili olmuþtu. Bu samimî insanlar, gereksiz
mal biriktirmenin, dünyaya gereðinden fazla önem
vermenin ibadetlerini etkilediðini, Allah’a yeterince



þükredip O’na yönelmenin önünde engel olduðunu
fark etmeye baþlamýþlardý. 

Absal, arkadaþýnýn gayretlerini ilgiyle izleyerek
onun bu hâlini takdir ediyordu. Zaman zaman bu-
nalýp ümidini yitirmeye baþladýðýnda Absal, hemen
yýlmadan yoluna devam etmesi konusunda arka-
daþýný teselli ediyordu:

–Ey kardeþim, ümmetlerine ilâhî hakikati an-
latmak için yýllarca uðraþýp didinen o kadar pey-
gamber gelmiþtir ki bunlarýn pek az inananý olmuþ-
tur. Belki de birçoðu kendi yakýnlarýný bile ikna
edememiþtir. Çünkü lütuf, kerem ve ihsan sahibi
ancak ve sadece Allah’týr. Her þey O’nun kudret
elindedir. O ancak dilediðine sonsuz baðýþ ve ik-
ramda bulunur. Kulun gayreti ve çabasý elbette ahi-
ret yurdunda karþýlýðýný bulacak ve ödüllendirile-
cektir. Sen asla kederlenme ve kendini harap etme. 

Bak her gördüðün ve tanýdýðýn insanýn bir ayrý
yaradýlýþý, huyu ve kapasitesi var. Allah, insanlarý
farklý farklý yaratmýþ. Bu yüzden her bir insanýn an-
lamasý, yaþamasý ve inanmasý, kendi kabiliyeti ve
anlama becerisi kadardýr. Halk için gerekli olan iyi-
liði emretme ve kötülüklerden de sakýnmadýr.
Ýslâmýn iman ve amel taraflarýný iyice anlatýp halký
sadece bu yönde aydýnlatalým.

Hayy, arkadaþýnýn sözlerini çok yerinde bul-
muþtu. Önce Ýslâmýn emir ve yasaklarýný anlatmak
gerekiyordu. Ýnsanlarý bu yönde eðittikten sonra da
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iç dünyalarýný süslemek en doðrusuydu. Dýþýn ve
için uyumu da ancak böyle saðlanabilirdi. Dýþýn te-
mizliði içe ve için aydýnlýðý dýþa yansýyýnca, insan
gerçek kimliðine kavuþmuþ olacaktý.



HAYY ADASINA GERÝ
DÖNÜYOR

Hayy, bir süre daha adada kalarak insanlara di-
nin prensiplerini anlatmayý sürdürdü. Namazý dos-
doðru kýlmayý, orucun faziletini, zekâtýn malý bere-
ketlendirdiðini, hacca gitmeyi ve kelime-i þehadeti
bütün yönleriyle ada halkýna anlatarak onlarýn dinî
bilgilerini tamamlamaya ve onlarý inanç konusunda
diri tutmaya çalýþtý. 

Bir gün Absal’la aralarýnda þöyle bir konuþma
geçti.

Absal: 

–Ýnsanlara bütün bunlarý anlatýrken neye dik-
kat ediyorsun? 

Hayy: 

–Önce insanlarýn bir þeyi iyice öðrenmelerini
saðlýyorum. Zira insan, bilmediðinin düþmanýdýr.
Birçok kötülüðün baþýnda cahillik, bilgisizlik
yatýyor. 

Absal: 
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–Bence bilgisizlik kadar, bölünmüþlük de
önemli. Baksana, insanlarýn her biri baþka bir þey
söylüyor. Ýnsanlarý ortak bir yerde buluþturmak ve
ayný düþünceler etrafýnda toplamak lâzým.

Hayy: 

–Kavga ve þiddet, sevgisizlikten doðuyor.
Ýnsanlara birbirlerini sevmelerini öðretmeliyiz. 

Absal: 

–Aslýnda kavga edecek bir þey yok. Bir gün her
þeyi geride býrakýp gideceðimize göre, bize ait olma-
yan bir þeyin kavgasýný vermek niye!...

Hayy: 

–Ýnsanlar, dünyaya çok baðlanmýþ. Bir zaman-
lar benim bütün dünyayý üzerinde yaþadýðým
küçücük ada zannetmem gibi... Ýnsanlar da baþka
bir âlemin varlýðýný unutmuþ gibi.

Absal: 

–Paylaþmanýn mutluluðunu öðretmiyoruz.
Bencillik her þeye hâkim olmuþ. Hep kendimizi
düþünüp duruyoruz. 

Hayy: 

–Bir zamanlar etrafýmdaki hayvanlar, bir þeye
sahip olma uðruna birbirlerine saldýrýr ve kýyasýya
kavga ederlerdi. Ama bu tür bir mücadele insanla-
ra hiç yakýþmýyor.

Hayy56



Hayy 57

Absal: 

–Baþkasý için yaþamak ve hayatýný baþkalarýnýn
mutluluðuna adamak ne güzel bir fazilet! Hayy sen
eskiden hep akýldan bahsederdin. Aslýnda ben de
aklýn önemini seni tanýdýktan sonra anladým. Akýl
bir et parçasý deðil, bir anlama ve idrak merkezi-
dir. Kur’ân-ý Kerîm bizi sürekli düþünmeye davet
eder. Ama iþte sadece akýlla da iþler yürümüyor.
Ada halkýnýn hepsi aklý baþýnda, düþünebilen ve
anlayan kiþilerdir. Bunlar ticaretlerini en iyi þekil-
de yapabilen ve hesaplarýný menfaatlerine göre
gerçekleþtiren akýllý insanlardýr. Peki niçin bu ge-
çici dünyanýn aldatýcý menfaatlerinin daimî ol-
madýðýný bilmiyorlar? Niçin bu kadar hesap kitap-
la uðraþan insanlar, öbür dünyanýn hesabýný
düþünmüyorlar?

Hayy: 

–Demek ki sadece akýlla olmuyor, vahyin
aydýnlýðýnýn ve samimî bir aþkla Allah’a yönelmenin
de akla destek olmasý gerekiyor, diye arkadaþýnýn
sözlerine eklemede bulundu. 

Absal sözlerine devam etti: 

–Allah’ýn bize gönderdiði kitaplar ve onlarý bi-
ze açýklayýp ayrýntýlarýyla anlatan peygamberler ol-
masaydý, akýlla pek az þey öðrenebilirdik.
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Aradan yýllar geçmiþ ve Hayy da Absal da iyice
yaþlanmýþlardý. Hayy, gençliðini geçirdiði Sessiz
Ada’yý çok özlemiþti. Buraya geldiklerinden ve in-
sanlar arasýnda yaþamaya baþladýklarýndan dolayý
çok mutlu idi. Ama hayatýnýn kalan kýsmýný daha
sakin bir þekilde asýl vatanýnda geçirmek istiyordu.
Bir gün Absal’a fikrini açtý. Absal, arkadaþýnýn
düþüncelerine hak verdi: 

–Beni de buraya baðlayan herhangi bir þey yok.
Çok þükür geldiðimizden beri epey dostumuz ve ar-
kadaþýmýz oldu. Doðrusu ben de bir kenara çekilip
kalan ömrümde ibadetle meþgul olmayý düþünüyo-
rum. Zaten bedenim, gücüm, kuvvetim baþka bir
þey yapmaya da müsait deðil artýk. 

Hayy ve Absal, Zümrüt Ada’da tanýdýklarý
dostlarýný bir bir ziyaret ederek onlarla helâlleþtiler.
Onlardan verdiði öðütlere sadýk kalmalarýný istedi-
ler. Daima Allah’a dua etmelerini, yürürken, yatar-
ken, kalkarken sürekli olarak Allah’ýn isimlerini
zikretmelerini tavsiye ettiler.

Ýki arkadaþ yanlarýna zarurî bazý eþyalarýný ve
adada ihtiyaç duyacaklarý araç gereçleri alarak
kýyýya indiler. Hayy ve Absal, buradaki kayýkçýlarla
anlaþýp kiraladýklarý bir tekneyle Zümrüt Ada’dan
ayrýldýlar.
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Hayy ve arkadaþý Absal; Sessiz Ada’da, dünyevî
þeylerden uzak durmak, zaruret dýþýnda konuþma-
mak, ihtiyaç duyulan miktardan fazla bir þey yiyip
içmemek ve az uyuyup sürekli Allah’ý zikretmekten
ibaret yeni bir hayata baþlamýþlardý.
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