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ANKA KUÞU

Ömer ve Aslý isminde iki kardeþ varmýþ. Her ikisi
de geceleri yatmadan önce kitap okumayý çok sever-
miþ. Bir gece her zamanki gibi yatmadan önce biraz
kitap okuyup, anne ve babalarýna iyi uykular diledik-
ten sonra odalarýna çekilmiþler. Birbirlerine okudukla-
rý masallarýn heyecan verici bölümlerini anlatýrken, her
ikisinin de göz kapaklarý aðýrlaþmaya baþlamýþ. Fakat
tam uykuya dalmak üzerelerken pencereden bir týkýrtý
gelmiþ. Ýki kardeþ, merakla ve biraz da korkuyla bir-
birlerine bakakalmýþlar. “Gecenin karanlýðýnda odamý-
zýn penceresini zorlayan kim olabilir ki?” diye mýrýl-
danmýþ Ömer titrek bir sesle. 

Sonra kendilerini biraz toparlayýp, pencereye doð-
ru yaklaþmýþ ve cesur olmaya çalýþarak perdeyi arala-
mýþlar. Fakat perdeyi açmalarýyla korku içinde geri
kaçmalarý bir olmuþ. Tam görülemiyormuþ, ama sanki
bahçedeki yaþlý çýnar aðacýnýn üzerinde dev bir kuþ
varmýþ. Ýki kardeþ, tam kaçmak üzere kapýya yönel-
miþken duyduklarý sesle olduklarý yerde donup kalmýþ-
lar. Dev kuþ, çýnar aðacýnýn üzerinden seslenmiþ:

– Durun, gitmeyin! Düþlerinizi gerçekleþtirmeye,
sizi kanatlarýma alýp uzak diyarlara götürmeye geldim.
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Benimle böyle bir gezinti yapmak istemez misiniz, di-
ye seslenmiþ.

Göz bebekleri iyice büyümüþ olan Ömer: 

–Anka kuþu bu! Ýri cüssesine, güzel gözlerine, tüy-
lerinin rengine bir bak, diye baðýrmaya baþlamýþ. 

–Evet, evet! Týpký masallarda anlatýldýðý gibi, de-
miþ Aslý heyecanla.

Dev kuþ, baþýný hafifçe eðerek onlarý onayladýktan
sonra: 

–Kafdaðý’nýn arkasýndaki ülkeye gitmeye ne dersi-
niz, demiþ.

Ömer ve Aslý, bu teklifi hiç düþünmeden kabul et-
miþler. Hemen pencereyi açýp Anka kuþunun kanatla-
rý arasýna, uzun ve yumuþacýk tüylerinin üzerine otur-
muþlar. Dev kuþ, kanatlarýný açýp gökyüzüne doðru
yükselince, iki kardeþ karanlýk bulutlarýn arasýnda
kaybolduklarýný sanmýþlar. Ama ufka doðru ilerledikçe
karanlýklar daðýlmýþ, gökyüzü ýþýl ýþýl aydýnlanmýþ.
Sanki bir anda farklý bir dünyaya ulaþmýþlar.

Yüksek burçlarýn gölgelediði oldukça büyük, dü-
zenli ve güzel bir þehre doðru alçalmaya baþlamýþlar.
Anka kuþu, yere eðilmiþ ve Ömer ile Aslý, onun tüyle-
ri arasýndan kayýp yere inmiþler. Sonra da etrafý dolaþ-
maya baþlamýþlar. Bu sýrada geldikleri ülkenin hüküm-
darýnýn adamlarý olduðu anlaþýlan bir grup atlýnýn, þe-
hir merkezine girdiðini görmüþler. Atlýlardan biri,
yüksek sesle duyuru yapmaya baþlamýþ:
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–Ey ahali! Duyduk duymadýk demeyin! Serveti
hesapsýz, ilmi sýnýrsýz, bilgisi sonsuz, sanatý benzersiz
yüce hükümdarýmýz bizzat süsleyip donattýðý yeni köþ-
künü sizlere tanýtmak istiyor. Hepinizi köþkte gezinti-
ye ve ziyafete davet ediyor!

Duyurunun ardýndan cadde ve sokaklar, bir anda
kalabalýklaþmýþ. Ömer ve Aslý da merakla olanlarý izle-
meye baþlamýþlar. Bir araya toplanan insanlar, köþke
gitmek üzere hep birlikte yola çýkmýþlar. Ömer ve As-
lý da onlarýn ardýndan ilerliyormuþ. Kýsa bir süre sonra
muhteþem köþkün bahçesine varmýþlar. Oldukça geniþ
ve görkemli olan köþk, birçok farklý bölümden meyda-
na geliyormuþ. Her bölümün farklý bir tarzda döþenip
süslenmiþ olduðunu, duvarlarýn el sanatlarýnýn en gü-
zel örnekleri ile bezendiðini, tavanlarýn parlak yýldýz
motifleri ile donatýldýðýný görmüþler. Köþkün bahçe-
sinde kurulan ziyafet sofralarýnda da her damak ve göz
zevkine yönelik türlü yiyecek ve içecekler varmýþ. 

Ömer ile Aslý etraflarýna hayran hayran bakarken,
“Acaba hükümdar köþkünü niçin sergiliyor? Ne amaç-
la halkýna böyle zengin bir davet veriyor?” diye düþün-
meye baþlamýþlar. Ýki kardeþ bu konuyla ilgili aralarýn-
da konuþurken, diðer ziyaretçilerin bir kýsmýnýn da
benzer þeyler düþündüðünü fark etmiþler. Tartýþmalar
uzayýp giderken hükümdarýn elçisi olan saygýn bir gö-
revli, çevresini saran yakýn dostlarýyla yüksekçe bir ye-
re çýkýp þöyle bir açýklama yapmýþ:

–Hükümdarýmýz verdiði bu davetle, sanatkârlýðý-
ný, çok sevdiði halkýna göstermek istiyor. Siz de köþkü
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gezerken onu, gerektiði gibi takdir ederek kendinizi
ona sevdiriniz. O þu ziyafetler ve ikramlarla size duy-
duðu þefkati sergiliyor. Siz de teþekkürlerinizle ona
hürmet ediniz. Hem o, bütün eserlerine sanatýný taný-
tan özel iþaretlerini koymakla, her þeyin kendisine ait
olduðunu size göstermek istiyor. Siz de onu öylece bi-
liniz, tanýyýnýz ve ona itaat ediniz!

Sonra da bu görevli, oradakilere köþkü gezdirerek
hükümdarýn eserlerini tanýtmýþ. Bir yandan da bu da-
vetin amacýný uzun uzun açýklamaya devam etmiþ.
Onu dikkatle dinledikten sonra çeþitli yiyeceklerden
de tadan misafirler, hükümdara takdirlerini ve þükran-
larýný sunmuþlar. 

Ancak bu sýrada bahçedeki durum, köþkün içinde-
kinden çok farklýymýþ. Birden bire bahçedeki ziyafet
sofralarýnýn baþýnda bir kargaþa çýkmýþ. Dýþarýdan ge-
len sesleri duyunca Ömer ile Aslý da hemen bahçeye
fýrlamýþ. Meðer kendilerini kaybetmiþ olduklarý her
hâllerinden belli olan bir kýsým ziyaretçiler, görgüsüz-
ce yiyeceklere saldýrýyorlarmýþ. Bu durum, hükümdara
haber verilince hükümdar, yapýlan saygýsýzlýða ve ben-
cilliðe öfkelenip o kiþilerin tutuklanmalarýný ve ceza-
landýrýlmalarýný emretmiþ. Ömer ile Aslý, bu kiþilerin,
zaten kendilerine ikram edilmiþ olan yiyecekleri güzel-
ce yemek yerine niçin sofralara kabaca saldýrdýklarýný
bir türlü anlayamamýþlar.

Olan biteni bir süre daha izleyen kardeþler, vak-
tin iyice ilerlediðini fark edince hemen Anka kuþunun
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yanýna dönmüþler. Sonra da onunla birlikte tekrar bu-
lutlarýn üstüne yükselmiþler. Bulutlarýn üzerinde yol
alýrlarken Ömer:

–Gökyüzü ne kadar güzel, deðil mi, demiþ Aslý’ya.

Aslý gülümsemiþ:

–Evet, haklýsýn. Baksana, yeryüzünün üstünde týp-
ký harika bir tavan gibi duruyor, demiþ. 

Bir yandan üzerlerinden geçtikleri bahçeleri, aðaç-
larý, dereleri seyreden Ömer: 

–Yeryüzü meðer ne güzelmiþ, deðil mi Aslý, demiþ. 

Aslý coþkuyla:

–Evet, evet! Köþkün renklerinden ve desenlerin-
den bile güzel. Hele aðaçlardaki türlü türlü meyvele-
re, bahçelerdeki çeþit çeþit sebzelere baksana, hepsi
birbirinden nefis, demiþ.

Ömer: 

–Týpký köþkteki ziyafet sofrasý gibi, diye karþýlýk
vermiþ. Hem aðza hem göze hem de saðlýða hitap edi-
yor.

Böyle konuþurlarken nihayet evlerine yaklaþmýþ-
lar. Onlarý, yol boyunca sessizce dinleyen Anka kuþu: 

–Size üç sorum var çocuklar! Bakalým cevaplayabi-
lecek misiniz? Sizi, evinize býrakmadan önce sorayým
istedim, demiþ.

Ömer ile Aslý merakla birbirlerine bakmýþlar. Ýçle-
ri, hâlâ Anka kuþuyla yaptýklarý yolculuðun heyecanýy-
la kaplýymýþ. 
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Anka kuþu ilk sorusunu sormuþ: 

–Güzelliðini ufkun ötesindeki ülkede gördüðünüz
köþke benzettiðiniz, ikramlarýn cömertçe sergilendiði
þu yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi ve sanatkârý
kimdir?

Ömer ile Aslý, hiç tereddüt etmeden þu cevabý ver-
miþler: 

–Kâinatýn sanatkârý ve hükümdarý, Allah’týr.

Anka kuþu, gülümseyen gözlerle cevabý onayla-
dýktan sonra ikinci sorusunu sormuþ: 

–Peki, bu gelip geçici dünyanýn ilim ve sanatla do-
natýlmasýnýn ve insanlarýn istifadesine sunulmasýnýn se-
bebi nedir?

Ömer, hemen köþkteki davetin amacýný hatýrlamýþ ve: 

–Belli ki yüce Yaratýcýmýz, gücünü ve sanatýný ser-
gileyerek görmek ve bizlere de göstermek istiyor, de-
miþ.

Aslý da ayný fikirdeymiþ. Þunlarý eklemiþ heyecanla: 

–Gezdiðimiz köþkte, davetin amacýný açýklayan bir
rehber vardý. Ben, insanlarý aydýnlatan rehberlerin de
peygamberler olduðunu düþünüyorum.

Aldýðý cevaplarý çok beðenen Anka kuþu, üçüncü
ve son sorusunu sormuþ:

–Þimdi söyleyin bakalým. Rabbimizin sanatý ve
sunduðu nimetler karþýsýnda yapmamýz gereken þeyler
nelerdir?
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Ömer ile Aslý, bir süre düþünüp taþýndýktan sonra
hükümdarýn elçisinin sözlerinden yola çýkarak þu ceva-
bý vermiþ: 

–Eserlerini takdir etmek, nimetlerine teþekkür et-
mek ve O’na ibadet etmek. 

Anka kuþu, baþýný yavaþça eðmiþ ve huzurla gü-
lümsemiþ. Üç cevap da doðruymuþ. Dev kuþ, Ömer ile
Aslý’ya düþlerindeki yolculuðu yaptýrdýðý için mutluy-
muþ. Onlarý evlerine býrakmýþ ve sessizce gökyüzüne
doðru süzülmüþ.
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GÝZEMLÝ AYNA

Güneþli, güzel bir hafta sonuymuþ. Mehmet Bey,
dedesinden kalma eski köþkün son durumunu görmek
için o hafta sonunun iyi bir fýrsat olduðunu düþünmüþ.
Oðlu Furkan’ý da yanýna alarak yola koyulmuþ. Baba
oðul þehrin çýkýþýnda, her iki kenarýnda selvi aðaçlarý
dizili olan dar bir yola sapmýþlar. Kýsa bir süre sonra da
oldukça geniþ, fakat bakýmsýz bir bahçenin içindeki es-
ki köþke varmýþlar. 

Köþkün gýcýrdayarak açýlan büyük tahta kapýsýnýn
ardý karanlýkmýþ. Mehmet Bey, tozlu perdeleri arala-
dýktan sonra köþkü dolaþmaya baþlamýþ. Babasýnýn pe-
þinden giden Furkan da merakla etrafý inceliyormuþ.
Babasý üst kata çýkarken, onun gözü yukarýya çýkan
merdivenin saðýndaki loþ odaya takýlmýþ. Odanýn için-
de büyük bir ayna varmýþ. Furkan, merakla odaya gir-
miþ. Sonra da karþý konulmaz bir istekle aynaya doðru
yaklaþmýþ ve aynanýn önünde durmuþ. Ýlk bakýþta sýra-
dan gibi görünse de ahþap oyma çerçeveli bu büyük
aynada bir gariplik varmýþ sanki. Zihnindeki bu dü-
þünceyle bir süre aynadaki görüntüsünü izleyen Fur-
kan, bir ara dokunmak için elini aynaya uzatmýþ. Ýþte
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o anda her þey birden deðiþivermiþ. Eli, aynaya deðer
deðmez görüntü dalgalanmýþ ve Furkan’ýn karþýsýnda
renk renk saraylardan meydana gelen bir þehir görün-
tüsü belirmiþ. Bu ayna da sanki o þehrin kapýsýymýþ.

Hayretler içerisinde kalan Furkan, ilk þaþkýnlýðýný
üzerinden atar atmaz merakla bu garip kapýdan içeri
girmiþ. Artýk aynadaki þehrin sokaklarýndaymýþ. Hay-
ranlýkla etrafýna bakýnmýþ. Birbirinden güzel saraylar
ardý ardýna diziliymiþ. Saraylardan bazýlarýnýn önlerin-
de tertip edilmiþ olan þenlikler ve bu þenliklere katýl-
mýþ kalabalýk gruplar varmýþ. 

Furkan, bu saraylardan birine yaklaþýp olup biteni
izlemeye baþlamýþ. Sarayýn kapýsýnda duran þýk giyim-
li adamýn, sarayýn sahibi olduðu her hâlinden belliy-
miþ. Ancak, kendisine pek yakýþmayacak bir þekilde
kapýdaki köpekle oynuyor, onu memnun eden her ha-
reketi yapýyormuþ. Saray halký toplanmýþ, kim olduðu
belli olmayan birtakým yabancýlarla sohbet ediyor, gü-
lüp eðleniyormuþ. Genç kýzlar ve delikanlýlar, kendi iþ-
lerini býrakmýþ küçük çocuklarla oyun oynuyor, kahka-
halar atýyorlarmýþ. Kapýdaki görevli komutan havasýna
girmiþ, saray halkýna ve sarayýn sahibine bazý emirler
veriyor, onlarý istediði gibi yönlendiriyormuþ.

Furkan, þaþkýnlýkla yoluna devam ederken, “Ne
çeþit bir gösteri bu? Öyle görünüyor ki bu insanlar asýl
görevlerini terk edip, koca sarayý baþýboþ býrakmýþlar.
Hepsi de çok tuhaf davranýyor.” demiþ kendi kendine.
Biraz daha yürüdükten sonra az ileride büyük ve güzel
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bir saray daha görmüþ. Usulca yaklaþýp sarayý seyret-
meye baþlamýþ. Sarayýn kapýsýnda uzanmýþ yatan bir
bekçi köpeði ve kapýda bekleyen sert bakýþlý bir görev-
li varmýþ. Furkan, bu sarayýn diðerinin aksine neden
bu kadar sakin göründüðünü çok merak etmiþ. Sara-
yýn kapýsýna yaklaþýp içeri girmek üzere izin istemiþ.
Ancak, cevap veren olmamýþ. Sonunda, hiç kimsenin
kendisini göremediðini ve duyamadýðýný fark etmiþ.
Sonra sessizce kapýdan içeri girmiþ.

Çok katlý olan sarayýn her katý, neþe içinde çalýþan
insanlarla doluymuþ. Birinci katta sarayýn iþçileri ve
hizmetkârlarý varmýþ, ikinci kat ise âdeta bir okul gi-
biymiþ. Saraydaki çocuklar ve gençler, yeni bir þeyler
öðrenme isteðiyle dopdoluymuþ. Ýkinci katýn her oda-
sýnda ayrý bir ders veriliyormuþ. Üçüncü kattakiler, el
sanatlarýyla meþgul oluyor, çeþit çeþit eserler ortaya çý-
karýyorlarmýþ. Saray sahibine ait olan en üst kat, âdeta
büyük bir kütüphaneyi andýrýyormuþ. Saray sahibi;
burada dine ve bilime ait kitaplarý inceliyor, arada bir
elinden düþürmediði özel telefonuyla konuþuyor, saray
halkýnýn rahatý ve ihtiyaçlarý için bazý isteklerde bulu-
nuyormuþ. Saray sahibinin konuþmalarýndan, telefo-
nun diðer ucundaki þahsýn þehrin sultaný olduðu anla-
þýlýyormuþ. 

Furkan, sarayýn pencerelerinden bir süre daha þeh-
ri izlemiþ. Þehirde gördüðü o iki saraya benzeyen daha
pek çok saray varmýþ. Saraylarýn kimlere ait olduðunu
öðrenmek isteyip dýþarý çýkmýþ ve bir baþka saraya
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doðru yönelmiþ. Saraya iyice yaklaþtýðýnda, kapýnýn
üzerinde bir isim yazýlý olduðunu fark etmiþ. Dikkatle
ismi okumuþ: “Furkan.” Tam o sýrada ismin üzerinde
bir resim belirmeye baþlamýþ. Resim ortaya çýkar çýk-
maz Furkan hayretle baðýrmýþ: “Aman Allah’ým! Bu
benim resmim.”

Geriye dönüp çýlgýnca koþmaya baþlamýþ. Þehre
girdiði kapýya ulaþýnca uçarcasýna kendini dýþarý atmýþ.
Neler olduðunu anlayamamanýn þaþkýnlýðý içinde:

–Baba baba, diye baðýrmýþ. 

Sesi duyup odaya gelen babasý:

–Burada mýydýn oðlum? Her yerde seni aradým,
demiþ.

–Duyduklarýna inanamayacaksýn baba, diye anlat-
maya baþlamýþ Furkan.

Aynada olup bitenleri bir solukta aktarmýþ. Duy-
duklarýna hiç þaþýrmamýþ gibi görünen Mehmet Bey
Furkan’ý karþýsýna alýp onu rahatlatmaya çalýþmýþ:

–Sakin ol oðlum. Demek aynayý ben sana göster-
meden önce buldun. Hatýrlýyorum da bu aynayý ilk
gördüðümde ben de senin gibi meraklanmýþtým. De-
den, bu gizemli aynayý nereden bulmuþ bilmiyorum,
ama bu ayna her þeyi olduðundan biraz farklý gösteri-
yor.

–Farklý göstermek ne kelime baba! Aynanýn öte-
sinde bambaþka bir dünya var sanki!
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–Bak Furkan. O gördüðün dünya, aslýnda bizim iç
dünyamýz. Aynada gezdiðin þehir de yaþadýðýmýz top-
lum.

–Peki ya saraylar?

–Her saray bir insandýr oðlum. Ýçi boþ, fakat kapý-
sý þenlik saraylar imansýz insanlarý; dýþý sakin, ancak içi
dopdolu ve þenlikli saraylar ise dindar insanlarý temsil
eder.

–O hâlde, üstünde ismim ve resmim bulunan sa-
ray da bendim öyle mi?

–Evet. Saray halkýnýn neyi sembolize ettiðini de
bilmek ister misin?

–Tabii ki bilmek isterim.

–Onlar; insandaki kalp, ruh, yetenekler, iþtah, öf-
ke gibi duygulardýr. Nefis ve duyu organlarý, kapýcý ve
bekçi köpeði hükmündedir. Onlar, vücudun dýþ dünya
ile baðlantýsýný saðlarlar. Ýnsanda iman olmazsa, kapý-
cý ve bekçi görevlerini doðru yapamaz. Akýl, kalp ve
ruh, kapýcý hükmündeki nefsin emri altýna girer. Me-
selâ vücut sarayýnýn kapýsýný bekleyen nefis, yabancý ve
zararlý bir maddeyi vücuda alýrsa sarayýn içindekiler
gelene itiraz edemez. O zararlý madde, saraydaki düze-
ni bozunca, saray halký görevlerini yapamaz ya da ak-
satýr hâle gelir. O zaman da saraydaki iþleyiþ, yani be-
denin ve ruhun saðlýðý bozulur.
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–Peki, böyle kötü þeyler yaþamamak için ne yap-
mak gerekir?

–Çözüm, Allah’ýn emir ve yasaklarýna uyarak yaþa-
makta. Böylece vücudumuzdaki her bir uzuv, kendi
görevini yerine getirmiþ olur. Biz de saðlýklý ve huzur-
lu oluruz. Vücudumuzun Allah’ýn bir emaneti olduðu-
nu unutmamamýz gerekir.

–Ýyi ki bu gizemli aynaya rastladým, deðil mi ba-
ba? Önce biraz korktum, ama sonra çok önemli þeyler
öðrendim. Bu hafta sonu buraya geldiðimiz için çok
mutluyum.

Furkan’ýn bu sözlerine çok sevinen Mehmet Bey,
köþkün merdivenlerini heyecanla inen oðlunun ardýn-
dan mânâlý bakýþlarla tebessüm etmiþ.
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ESRARENGÝZ GÖZLÜKLER

Bir zamanlar, Hikmet ve Nihat adýnda iki genç ar-
kadaþ varmýþ. Bu iki arkadaþýn huylarý birbirine pek
benzemezmiþ. Ama yine de iyi anlaþmaya çalýþýr, arka-
daþlýklarýný sürdürürlermiþ. Bir gün ne zamandýr gör-
meyi istedikleri ýþýltýlý þehre gitmeye karar vermiþler.
Yaþadýklarý kasabaya dört beþ saat uzaklýkta olan bu
þehrin ününü önceden duymuþlar. Yol hazýrlýklarýný ta-
mamlayýp bir sabah erkenden yola çýkmýþlar. Iþýltýlý
þehre vardýklarýnda birçok þeyi, hayal ettikleri gibi bul-
muþlar. Dükkânlarýn birbiri ardýnca dizildiði, canlý,
neþeli, cývýl cývýl, rengârenk bir mekân çýkmýþ karþýla-
rýna. Birbirlerine bakarak, “Önce þehrin çarþýsýný geze-
lim.” demiþler. 

Sonra da hemen çarþýnýn giriþindeki gözlükçüye
yönelmiþler. Pek çok gözlük varmýþ vitrinde. Ýki arka-
daþ, çabucak göz atmýþlar gözlüklere, ama ilgilerini çe-
ken pek de bir þey olmamýþ. Tam oradan ayrýlýp diðer
dükkânlara yöneleceklermiþ ki, gözlükçü dükkânýnýn
önünde oturan yaþlý gözlükçünün tuhaf bakýþlarý dik-
katlerinden kaçmamýþ. Dükkânýnýn önünde oturan
yaþlý adamla göz göze geldiklerinde: 
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–Gelin, gelin, diye çaðýrmýþ onlarý ýsrarla adam.

–Gözlüklerimi denemeden geçmeyin. Hayatýnýzý
deðiþtirecek bu gözlükler!

Ýki genç, birbirlerine bakýp gülmüþler. 

Nihat: 

–Bildiðimiz gözlükler iþte. Bir gözlük hayatýmýzý
nasýl deðiþtirecek amca, demiþ yaþlý adama.

–Görünüþe aldanmayýn, demiþ gözlükçü.

–Bildiðiniz gözlüklere benzemez bunlar. Hele bir
deneyin, bana hak vereceksiniz!

Gençler, satýcýya pek inanmasalar da meraklarýna
yenik düþüp birer gözlük almýþlar. Sonra da yeni gözlük-
lerini takýp oradan ayrýlmýþlar. Ýþte ne olduysa bundan
sonra olmuþ. Birinin ak dediðine diðeri kara demeye
baþlamýþ. Biri saða gitmek istediðinde, diðeri sol tarafý
seçiyormuþ. Bir süre bu þekilde beraberce dolaþsalar da
anlaþamayýnca yollarýný ayýrmýþlar. 

Nihat, þehrin her tarafýný dolaþmak istiyormuþ.
Ýçinden “Görmediðim hiçbir þey, tatmadýðým hiçbir
lezzet kalmasýn.” demiþ ve caddelere, sokaklara doðru
yönelmiþ. Ýlginç ve hoþ manzaralar görmeyi beklerken,
aðlayan hüzünlü insanlar çýkmýþ karþýsýna. Þehirde bir
matem havasý esmekteymiþ. Þehir merkezindeki bü-
yük tren istasyonu dizi dizi cenazeler ve acýyla çýrpýnan
insanlarla doluymuþ. Ýnsanlar, cenazelerin baþýnda dö-
vünüyor, feryat ediyorlarmýþ. 
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Nihat, istasyonun önünden geçip biraz daha ilerle-
miþ. Çevresine bakýndýkça þaþkýnlýðý daha da artýyor-
muþ. Güçlü kuvvetli, zorba adamlar halka kötü davra-
nýyor, onlarý aðýr iþlerde karýn tokluðuna çalýþtýrýyor-
larmýþ. Marketler, lokantalar sadece zenginlere hizmet
veriyormuþ. Hiç kimse birbiriyle ilgilenmiyor, herkes
canýnýn istediði gibi yaþýyormuþ. Yüzü gülen bir kiþi
bile yokmuþ.

Þehri gezdikçe Nihat’ýn sýkýntýsý artmýþ. Gördükle-
ri ve duyduklarýyla dertlendikçe dertlenmiþ. Gördük-
lerini ancak unutarak rahatlayabileceðini, bunun için
de sarhoþ olmaktan baþka çaresi olmadýðýný düþünmüþ.
Kendini içkiye vermiþ.

Bu arada Hikmet de þehrin sokaklarýnda dolaþýyor,
etrafý izliyormuþ. Ayný þehrin sokaklarýnda dolaþýyor
olmalarýna raðmen Hikmet, Nihat’ýn aksine gittiði her
yerde ayrý bir þenlik, ayrý bir çekicilik görmüþ. O, þehir
merkezindeki tren istasyonunun önünden geçerken
orada davullar çalýnýyor, marþlar söyleniyormuþ. “Yaþa-
sýn! Þükürler olsun!” sesleri çýnlýyormuþ her yanda.
Hikmet, etrafa dikkatle bakýnca bu sevinç çýðlýklarýnýn
oradaki askerler için atýldýðýný fark etmiþ. Oradaki in-
sanlarýn bir kýsmý askerlik için þehre yeni gelenleri, bir
kýsmý da askerliðini tamamlayýp terhis olanlarý alkýþlý-
yormuþ. 

Hikmet, istasyonun önünden geçip biraz ilerlemiþ.
Bu sýrada önünden geçen bir grup insan dikkatini çek-
miþ. Þehirdeki bütün insanlar, sanki birbiriyle akraba

Yol Ayrýmý 19



gibiymiþ. Herkes birbirine çok samimi ve saygýlý dav-
ranýyormuþ. Zenginler fakirleri gözetiyor, kimse kim-
seye haksýzlýk yapmýyormuþ. Market ve lokantalarda
türlü türlü yiyecekler satýlýyor, her isteyen elindeki
imkâna göre bu nimetlerden faydalanýyormuþ. 

Hikmet, hem bu nefis yiyeceklerden tatmýþ hem
de çarþýlarda güzelce alýþveriþ yapmýþ. Çantalarý, aldýðý
eþyalarla dolup taþmýþ. Akþamüzeri kaldýðý otele geri
dönerken yürüdüðü kaldýrýmýn kenarýnda kývrýlmýþ
yatan birini görmüþ. Yanýna yaklaþtýðýnda bir de ne
görsün! Yerde yatan, arkadaþý Nihat’tan baþkasý deðil-
miþ. Sarhoþ ve periþan bir hâldeymiþ Nihat. Arkadaþý-
nýn bu hâline hem çok üzülen hem de çok þaþýran Hik-
met, hemen onu yerden kaldýrmýþ. Kolundan tutup
kaldýðý otele götürmüþ. Nihat, biraz kendine geldik-
ten sonra baþlamýþ baþýndan geçenleri Hikmet’e bir bir
anlatmaya. Ýki arkadaþ, ayný þehirde dolaþýp durdukla-
rý hâlde birbirine çok zýt olaylar yaþamýþ olmalarýna bir
anlam verememiþler. Bütün bunlarýn, gözlüklerle bir
ilgisi olabileceðini düþünmüþler. Sonra da birlikte göz-
lükçünün yolunu tutmuþlar. 

Onlarý kapýda karþýlayan yaþlý gözlükçü:

–Tekrar geleceðinizi biliyordum. Size, bu gözlük-
lerin hayatýnýzý deðiþtireceðini söylemiþtim, demiþ.

–Gözlükler ayný, ama bu gözlüklerle gördükleri-
miz farklý. Böyle bir þey nasýl olabilir, demiþ, Hikmet.

Yaþlý gözlükçü:
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–Bunlarýn, bildiðiniz gözlüklere benzemediðini de
söylemiþtim size, demiþ.

–Bunu anladýk amca. Artýk gözlüklerin sýrrýný
açýklayýn bize, demiþ Nihat sabýrsýzlýkla. Sonra da
olanlarý anlatmýþ birer birer.

Yaþlý gözlükçü gülümseyerek:

–Küpün içinde ne varsa dýþýna da o sýzar. Gözlük-
lerin sýrrý, onu takan kiþinin içindekileri ortaya çýkar-
masýydý. Sen Hikmet, imanlý ve güzel ahlâklý olduðun
için hayatýn güzelliklerini gördün. Rabbimizin olay-
larýn arkasýna gizlediði hikmetleri, yaþananlarýn sebep-
lerini ve sonuçlarýný anladýn. Güzel düþündüðün için
güzel gördün, demiþ.

Sonra Nihat’a dönerek sözlerine þöyle devam et-
miþ:

–Sana gelince Nihat! Ýmanýn çok kuvvetli olmadý-
ðý için hayatýn güzelliklerini göremedin, ölümü yok ol-
mak zannettin. Yaþanýlanlarýn sebeplerini düþünme-
din, hikmetlerini anlayamadýn. Her þeyi olumsuz yo-
rumladýn, mutsuz oldun.

Nihat:

–Her þeyi yanlýþ mý gördüm, diye sormuþ þaþkýnlýkla.

Evet, dercesine baþýný sallamýþ yaþlý adam ve de-
vam etmiþ:

–Bak evlât! Dünya, bir imtihan yeridir ve dünyaya
gelen insan da göreve baþlayan bir asker gibidir. Ýnsan,
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hem Rabbinin emirlerini yerine getirerek kendini ge-
liþtirir hem de dünya nimetlerinden tadar. Cennet ni-
metlerinin birer numunesi olarak sunulan bu nimetler
için Rabbine þükreder. Askerlik süresi dolunca da ter-
his olur. Yani ölüm aslýnda bir terhistir. Bu dünyadan
ayrýlan insan, cennetteki dost ve akrabalarýna kavuþur. 

Nihat þaþkýnlýkla:

–Yani ben, tren istasyonundaki insanlarý bu sebep-
le mi feryat ederken gördüm, demiþ.

Yaþlý adam:

–Evet, aynen öyle. Sen, bu gerçekleri bilmediðin
için hayatý periþanlýk ve ayrýlýklarla dolu bir matem ye-
ri gibi gördün. Sonra da sarhoþ olup gördüklerini
unutmaya çalýþtýn. Aklýný baþýna al. Kalbini imanla te-
mizle ki þu çirkin ve sýkýcý perde gözünden kalksýn.
Gerçekler sana da görünsün. Rabbimizin adaleti, mer-
hameti ve þefkati sonsuz, demiþ.

Nihat, hem kendi baþýna gelenleri hem arkadaþý
Hikmet’in yaþadýklarýný hem de yaþlý adamýn dedikle-
rini tek tek zihninden geçirmiþ. Kendi kendine, “Gali-
ba amca haklý, artýk kendime çekidüzen vermeliyim.
Hiç olmazsa Hikmet’i örnek almalýyým.” diye düþün-
müþ. Yaþlý adama:

–Allah senden razý olsun amca. Beni kendime ge-
tirdin, bu dünyada cehennemi yaþamaktan kurtardýn,
demiþ. 

Yol Ayrýmý22



Arkadaþýnýn bu sözleri Hikmet’i de çok memnun
etmiþ. Gözlükçüyle helâlleþip yaþadýklarý kasabaya ge-
ri dönmek üzere yola koyulmuþlar. Yaþlý adam, onlarý
uðurlarken kendi kendine þöyle mýrýldanýyormuþ:
“Ýmanlý insan, kalbinde sanki cennet çiçeklerinin tohu-
munu taþýyor. Ýnançsýz ise kalbinde cehennem ateþini
saklýyor!”
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BÝN ALTINLIK ELBÝSE

Bir zamanlar, güzel bir þehirde bilge bir tüccar
varmýþ. Çinilerle süslü büyük köþkünde ailesi ve hiz-
metkârlarý ile birlikte mutlu bir hayat sürüyormuþ.
Özü sözü doðru olan bu adam, kimseyi aldatmaz, al-
dýðý iþi de zamanýnda bitirirmiþ. Yoksul insanlara sade-
ce zekât vermekle yetinmeyi cimrilik sayar, fakir fuka-
radan hiçbir yardýmý esirgemezmiþ. “Kazancýný ziyan
ediyorsun.” diyenlere, “Ýsrafta hayýr, hayýrda israf ol-
maz.” dermiþ. Üstelik iþleri ne kadar yoðun olursa ol-
sun, çocuklarýn ve gençlerin eðitimine mutlaka zaman
ayýrýrmýþ. 

Günlerden bir gün, sorumsuzluðu ile kendisine ve
ailesine zarar veren bir genci hizmetine almýþ. Amacý,
ona güzel bir ders vererek hatasýný anlamasýný saðla-
makmýþ. Gence, yanýndan ayrýlmamasýný ve yaptýðý
her iþi dikkatle izlemesini sýký sýký tembih etmiþ. Ara-
dan birkaç gün geçince tüccar, hizmetkârlarýndan biri-
ni çaðýrýp ona yirmi altýn vererek:

–Çarþýya git, kendine kaliteli kumaþtan üretilmiþ
güzel bir takým elbise al, demiþ. 
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Hizmetkâr sevinçle altýnlarý alýp, çarþýnýn yolunu
tutmuþ. Birkaç saat sonra, üzerinde oldukça þýk bir ta-
kým elbise ile köþke geri dönmüþ. Verilen emre uydu-
ðu ve kârlý bir ticaret yaptýðý her hâlinden belliymiþ. 

Tüccar, gülümseyen gözlerle hizmetkârýný þöyle
bir süzmüþ:

–Harikulâde! Emrimi en güzel þekilde yerine ge-
tirdin. Altýnlarý iyi deðerlendirdin. Bu baþarýný kutlu-
yorum, demiþ ve onu ödüllendirmiþ.

Sonra, olup bitenleri sessizce seyreden genç hiz-
metkâra dönerek:

–O, görevini yerine getirdi ve takdirimi kazandý.
Güzel bir ödülü hak etti. Þimdi sýra sende, demiþ. 

Söyleyeceklerini merakla bekleyen gence, içinde
tam bin altýn olan büyük bir kese uzatmýþ. Ticaretha-
nesine gereken malzeme ve mallarýn listesini onun ce-
bine koyarken:

–Derhâl çarþýya git ve istediklerimi al, demiþ.

Altýn dolu keseyi alýr almaz köþkten ayrýlan genç,
diðer hizmetkârýn aldýðý güzel elbisenin tüccarý ne ka-
dar memnun ettiðini düþünüyor, verilecek ödülü çok
merak ediyormuþ. Cebine konan listeyi okumaya bile
gerek duymamýþ. Kendi kendine, “Þöyle iyi bir takým
elbise alayým da kârlý ticaret nasýl olurmuþ görsünler.
Övgülerin en güzelini, ödüllerin en yücesini ben ala-
yým. Güzel ve yeni bir takým elbise de cabasý.” diye mý-
rýldanmýþ. Sonra da hýzlý adýmlarla çarþýya doðru iler-
leyip takým elbise satan ilk dükkâna girmiþ. Elindeki
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keseyi satýcýya verip, ona en iyi kumaþtan bir takým el-
bise vermesini istemiþ. Satýcý, keskin gözleriyle bir ke-
seye bir de gence bakmýþ. Onun, alýþveriþten hiç anla-
madýðýný sezmekte çok gecikmemiþ. “Bu dolgun kese-
ye karþýlýk bir takým elbise, öyle mi?” demiþ kendi ken-
dine. Sonra da kurnazca gülümseyerek genci içeri da-
vet etmiþ. Kötü ve ucuz kumaþtan dikilmiþ elbiseleri,
genç hizmetkâra kaliteli ve pahalý elbiseler olarak tak-
dim ederken bir de:

–Ýþte, sizin gibi deðerli müþterilerimiz için hazýrla-
dýðýmýz en özel kýyafetler, deyivermiþ.

Satýcýnýn sözlerine aldanan zavallý genç, böylece
deðeri tek altýn bile etmeyen bir elbiseyi bin altýna sa-
týn almýþ. Hilekâr satýcý, “Harika bir seçim yaptýnýz
efendim. Yine bekleriz.” diyerek onu dükkânýndan
uðurlamýþ. 

Harika bir takým elbise satýn aldýðýný zanneden
genç hizmetkâr, hiç vakit kaybetmeden bilge tüccarýn
köþküne geri dönmüþ. Duyacaðý övgüleri, alacaðý
ödülleri düþündükçe içi içine sýðmýyormuþ.

Tüccar, genci karþýsýnda görünce yüzünde hüzün-
le karýþýk bir gülümseme belirmiþ.

“Tam tahmin ettiðim gibi.” diye mýrýldanmýþ ken-
di kendine. Bu arada beklediðinin tersi bir muameley-
le karþýlaþan genç, endiþeyle olanlarý anlamaya çalýþý-
yormuþ. Bilge tüccar, elini delikanlýnýn omzuna koy-
muþ ve konuþmaya baþlamýþlar:
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–Kesede kaç altýn vardý?

–Saymadým.

–Listede neler vardý?

–Okumadým.

–Verdiðim altýnlarla ne aldýn?

–Bu elbiseyi.

–Bir elbiseye, bin altýn mý verdin?

–Ama efendim, diðer hizmetkârýnýz da buna ben-
zer bir elbise almamýþ mýydý?

–Ona sadece yirmi altýn vermiþ ve elbise almasýný
söylemiþtim. Sana bin altýn verdim ve cebine de istedi-
ðim þeylerin yazýlý olduðu bir liste koydum. Demek bir
altýn bile etmeyen bir elbiseye bin altýn verdin ha! 

–Affedin efendim, cahillik ettim. Keseye de listeye
de hiç dikkat etmedim. Hain satýcý da beni aldattý.

–Aklýný kullanmayaný aldatan çok olur evlât! O
dolandýrýcýya haddini bildireceðim, ama önce sana bir
ders vereceðim.

–Ben dersimi aldým. Bundan böyle alýþveriþlerim-
de dikkatli ve dürüst olacaðým. Ne aldanacaðým, ne de
aldatacaðým. Merak etmeyin efendim.

–Aferin oðlum aferin. Ama hele bir dinle. Sana an-
latmak istediðim bir þey daha var. Nasýl ki benim siz-
lere verdiðim altýnlarýn sayýsý ayný deðilse, Allah’ýn in-
sana ve hayvana verdiði sermaye miktarý da eþit deðil-
dir.
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–Ne sermayesi?

–Ömrümüz, akýlýmýz, ruhumuz, bedenimiz… Ký-
sacasý maddî ve manevî sahip olduðumuz her þey, Al-
lah’ýn deðerlendirmemiz için verdiði bir servettir. Ýn-
san, hayvandan binlerce kez üstün ve hassas cihazlarla
donatýlmýþtýr. Eðer “Ye, uyu, eðlen.” mantýðý ile hare-
ket ederse, kâinatý incelemek, Yaratýcý’sýna inanmak ve
ibadet etmek için verilen serveti boþa harcamýþ olur.

–Bir altýn bile etmeyen bir elbiseye bin altýn har-
camak gibi mi?

–Aynen öyle. Hayvanlar, kendilerine verilen özel-
likleri yaratýlýþ vesilelerine uygun þekilde kullanýr ve
böylece görevlerini yerine getirmiþ olur. Ýnsan ise ken-
disine verilen özelliklere bakmadan, sadece hayvanla-
rýn yaptýklarýný yaparak yaþamaya kalkarsa, ahirette
Rabbinden ödül deðil, ceza görür. Üstelik dünya haya-
týnda da hiçbir zaman gerçek mutluluða ulaþamaz.

–Haklýsýnýz efendim. Ben daha önce aklýmý hiç
böyle þeylere yormamýþtým. Ama þimdi dersimi aldým.
Ýnþallah bundan sonra Rabbimin verdiði her þeyi, onun
isteðine uygun þekilde kullanacaðým.

Delikanlýnýn bu sözleri tüccarý memnun etmiþ. O
güne kadar bunlarý hiç düþünmediði, sorumsuzca ya-
þayarak kendisine ve ailesine zarar verdiði için üzülen
genç, piþmanlýk içinde bilge tüccarýn elini öpmüþ. Ona
þefkatle gülümseyen tüccar içinden “Söylediðini yapar-
sa kazanýr, yapmazsa kaybeder.” diye geçirirken, bir
yandan da onun için dua ediyormuþ.
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EMANET ÇÝFTLÝK

Mavi gök kubbenin altýnda yemyeþil baðlarýn,
rengârenk bahçelerin süslediði güzel bir ülke varmýþ.
Ülkenin bir uçtan diðer uca akan nehirlerinin berrak
ve soðuk suyuna doyum olmazmýþ. Bu ülkede meyve
ve sebzenin her türlüsü yetiþir, insanlar bolluk ve bere-
ket içinde yaþarmýþ. Þehirleri görkemli, köyleri þirin mi
þirin olan ülkenin cömert, adaletli ve merhametli bir
padiþahý varmýþ. Padiþah, halkýn ihtiyaçlarýný gözettiði
gibi onlarý her türlü tehlikelerden de korurmuþ.

Günlerden bir gün padiþah, iki hizmetkârýna bir
süre iþletmeleri için güzel birer çiftlik emanet etmiþ.
Geniþ arazilerin üzerine kurulmuþ olan bu çiftliklerde
madenler, hayvanlar, meyvelikler ve ihtiyaç duyulabi-
lecek her türlü araç gereç varmýþ. Hizmetkârlar, padi-
þahýn kendilerine sunduðu bu imkâný ve verdiði süre-
yi iyi deðerlendirmeye karar vermiþler. Çiftliði geri
vermeden önce bol kazanç elde etmeyi planlýyorlar-
mýþ. Ancak sevinçleri çok uzun sürmemiþ çünkü bu
güzel ülkede gözü olan bazý kötü niyetli insanlar var-
mýþ. Çiftlikler, birer birer düþman askerleri tarafýndan
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basýlýyor, yakýlýp yýkýlýyormuþ. Bu durum karþýsýnda
padiþah, hemen hizmetkârlarýna bir elçisini gönder-
miþ. Elçi, padiþahýn fermanýný onlara okumuþ. Nazik
bir ifade ile kaleme alýnan fermanda þunlar yazýyor-
muþ:

–Size emanet olarak verdiðim çiftlikleri sanki si-
zinmiþ gibi yüksek bir ücret karþýlýðýnda satýn almak
istiyorum. Böylece onlarý, savaþ süresince sizin adýnýza
koruyacaðým ve kazancý size ait olmak üzere kendi adý-
ma çalýþtýracaðým. Böylece kýymetleri birden bine çý-
kacak. Siz de üstesinden gelemeyeceðiniz sýkýntýlardan
kurtulmuþ olacaksýnýz. Ýþte size kâr içinde kâr!

Hizmetkârlar, “Acaba çiftlikleri satmazsak duru-
mumuz ne olur?” diye düþünürken elçi, fermaný oku-
maya devam etmiþ: 

–Görüyorsunuz ki, bu savaþ ortamýnda hiç kimse
malýný elinde tutamýyor. Teklifimi kabul edip bana sat-
madýðýnýz takdirde çiftlikler, zaten elinizden çýkacak.
Üstelik vereceðim yüksek ücreti kaybedeceksiniz.
Emanetimi korumadýðýnýz için de ceza göreceksiniz.
Zarar içinde zarar!

Padiþahýn fermanýný dinledikten sonra, hiz-
metkârlardan alçak gönüllü olaný þöyle demiþ: 

–Ben çiftliði memnuniyetle satarým. Hem, beni
bin bir sýkýntýdan kurtardýðý için padiþaha binlerce te-
þekkür ederim.
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Diðer hizmetkâr gururlu ve bencilmiþ. Çiftlik, ona
aitmiþ gibi davranýyor ve sonsuza kadar orada kalaca-
ðýný sanýyormuþ. Diðer insanlarýn yaþadýðý baskýn ve
kayýplarýn kendisine de ulaþabileceðine hiç ihtimal ver-
miyormuþ. “Ne padiþah tanýrým, ne de çiftliðimi sata-
rým.” demiþ. Baþýna buyruk hareket etmeye devam et-
miþ. 

Böylece aradan birkaç ay geçmiþ. Padiþahýn tekli-
fini kabul eden alçak gönüllü hizmetkâr, çiftliðini za-
rardan kurtardýðý gibi, padiþahýn yakýn dostlarý arasýna
girmeyi de baþarmýþ. Zamanla öyle zengin olmuþ ki,
aklýný kullanarak yaptýðý doðru seçim ve elde ettiði ka-
zanç dilden dile dolaþmýþ.

Baþýna buyruk davranan hizmetkâr ise gururunun
bedelini çok aðýr ödemiþ. Düþman askerleri, onun ko-
rumasýz arazilerini rahatça ele geçirip mallarýný yaðma-
lamýþlar. Geriye kalanlarý da yakýp yýkmýþlar. Ne bað-
lar, bahçeler ne de hayvanlar kalmýþ ortada. Asi hiz-
metkâr, her þeyini kaybettiði gibi, padiþahýn mülkünü
koruyamadýðý için emanete ihanet etmekle suçlanmýþ
ve zindana atýlmýþ. Ýnsanlar, onun hâline bir yandan
acýyor bir yandan da “Kendi düþen aðlamaz.” diyorlar-
mýþ. Bencil hizmetkâr artýk çok mutsuz ve yalnýzmýþ,
ama bütün bunlarý hak ettiðini düþünüyormuþ. Hata
ettiðini, ancak baþýna açýlan dertlerden sonra anlaya-
bilmiþ. Cezasý bitip de zindandan çýkar çýkmaz hemen
padiþahýn huzuruna çýkýp özür dilemiþ.
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–Son piþmanlýk fayda etmez, olanlar oldu, demiþ
padiþah. Akýlsýzlýðýn, sana, dünyanýn servetine mal ol-
du. Zengin olma þansýn varken dilenci durumuna düþ-
tün. Ayný hatayý bir daha asla tekrarlama!

Büyük bir piþmanlýk içinde olan hizmetkâr:

–Ayný fýrsat bir daha ele geçer mi sultaným, diye
sormuþ ümitsizce.

Padiþah:

–Asýl fýrsattan haberdar deðilsin, demiþ. Ýstersen
sýnýrsýz servete ve mutluluða bile kavuþabilirsin. 

–Ama padiþahým! Kim benim gibi birine böyle bir
lütufta bulunur, demiþ hizmetkâr.

–Allah, diye cevap vermiþ padiþah gür sesiyle.
Akýl, ruh, kalp, göz, kulak, dil ve sahip olduðun her
þeyi gerçek sahibine, yani Allah’a verirsen cennette sý-
nýrsýz servet ve mutluluk kazanýrsýn.

–Allah’ýn mülkünü Allah’a vermek nasýl olur, diye
sormuþ hizmetkâr.

Padiþah:

–Elçisinin okuduðu fermana yani Kur’ân’a kulak
vererek, ondaki emir ve yasaklara uygun hareket ede-
rek, vücut çiftliðini asýl sahibinin isteði yönünde kulla-
narak, demiþ ve eklemiþ:

–Bunu baþarýrsan dünyada da mutlu olursun.
Çünkü helâl dairesi geniþtir, harama girmeye hiç gerek
yoktur.
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Hizmetkâr: 

–Sizin emanetinizi koruyamadým sultaným. Piþma-
ným. Ama öðüdünüzü tutacaðým ve Allah’ýn emaneti-
ni koruyacaðým, diyerek saraydan ayrýlmak için izin is-
temiþ.

Padiþah onu uðurlarken: 

–Umarým sözünde durursun evlât, demiþ. Aksi
takdirde kazanmayý beklerken kaybedersin!
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ZEHÝRLÝ ÞEKERLEMELER

Yiðit, Serkan ve Yavuz isimli üç haylaz arkadaþ
varmýþ. Kabýna sýðmayan bu çocuklar, mahalleyi birbi-
rine katar ve kimsenin uyarýlarýný dikkate almazlarmýþ.
Bir sabah, okula gitmek üzere evlerinden ayrýlýp kasa-
balarýnýn yakýnlarýndaki karanlýk ormanýn yolunu tut-
muþlar. Aslýnda bu ormana girmeleri aileleri tarafýn-
dan yasaklanmýþmýþ. Ancak bu yasak, ormaný onlar
için daha çekici hâle getiriyormuþ. “Acaba orada ne
var? Ormanýn adý neden karanlýk orman? Ortasýnda
akýp giden derenin adý neden karanlýk dere?” diye me-
raklanýp duruyorlarmýþ. 

–Efsaneye göre savaþ yýllarýnda karanlýk derede
çarpýþmalar olmuþ, demiþ Yavuz heyecanla. O zaman-
lar bu kasaba küçük bir köymüþ. Salih Çavuþ, namýn-
da bir delikanlý civar köylerdeki gençleri toplayýp bu
ormanda düþmana pusu kurmuþ.

–Salih, asker miymiþ, diye sormuþ Serkan.

–Aslýnda asker deðilmiþ, genç bir öðrenciymiþ,
diye cevap vermiþ Yavuz. Köye gelip gittikçe çocukla-
ra ders verirmiþ. Bu yüzden köylü onu çok severmiþ.
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Savaþ çýkýnca okulu býrakýp asker olmuþ. Canýný ver-
miþ, ama düþmana geçit vermemiþ.

–Buna efsane demezler, demiþ Yiðit. Sýradan bir
savaþ hikâyesi derler.

–Evet, ama en heyecanlý yerini henüz bilmiyorsun,
diye itiraz etmiþ Yavuz. Öldükten sonra da onu çarpý-
þýrken görenler olmuþ!

Yiðit muzipçe gülümsemiþ. 

Yavuz: 

–Dahasý da var ama, demiþ. Geçen sene ormancý-
lardan birine görünmüþ. Elinde silâh, nöbet bekliyor-
muþ. Adam gözleriyle görmüþ!

Yavuz’un bu sözleri üzerine Yiðit, Serkan’a döne-
rek alaycý bir tavýrla:

–Sen de inanýyor musun bu masala, diye sormuþ. 

Serkan omuz silkerek:

–Adý üstünde efsane iþte, diye geçiþtirmiþ. 

Yavuz arkadaþlarýnýn tepkisine öfkelenerek:

–O bir þehit! Ve babam, þehitlerin gerçekte ölme-
diðini, farklý bir tarzda yaþama devam ettiklerini söy-
ler, demiþ sertçe. 

Üç arkadaþ, konuþa konuþa ormana girerken gök-
yüzüne uzanan gür aðaçlarýn, güneþ ýþýðýnýn topraða
ulaþmasýný engellediðini fark etmiþler. Loþ, soðuk ve
ürkütücü bir hava varmýþ ormanda. “Efsane bir yana,
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belki de bu yüzden buraya karanlýk orman deniyor.”
diye düþünmekten kendilerini alamamýþlar.

Üç kafadar, birbirlerine cesur görünmeye çalýþarak
biraz ilerideki karanlýk dereye doðru ilerlemiþler. Þýrýl
þýrýl akan buz gibi suyu görünce içlerindeki korku biraz
olsun daðýlmýþ. Sudan kana kana içip, derenin kenarýn-
da biraz dinlendikten sonra deredeki kurbaðalara taþ
atmaya baþlamýþlar. Bir süre aralarýnda gülüþüp eðlen-
seler de kýsa bir zaman sonra Yiðit, bu oyundan sýkýl-
maya baþlamýþ. Etrafa bakýnýrken gözüne çalýlarýn ara-
sýna gizlenmiþ kýzýl tüylü bir tilki iliþmiþ. Usulca tilkiye
yaklaþýp bir taþ da ona atmýþ Yiðit. Caný yanan tilki,
acýyla olduðu yerden fýrlayýp dere boyunca kaçmaya
baþlamýþ. Tabii üç arkadaþ da hemen onu takibe koyul-
muþ. Dere boyunca bir süre koþan tilki, birden önüne
çýkan kayalýklarýn arasýndaki bir oyuktan içeri dalýver-
miþ. Tilkiyi bir süre uzaktan izleyen çocuklar, onun pe-
þinden oyuða girmeye kara verip o tarafa yönelmiþ.
Oyuk, ancak bir insanýn geçebileceði geniþlikteymiþ.
Tilkinin peþinden oyuða giren çocuklar, iki adým attýk-
tan sonra kendilerini geniþ bir maðarada bulmuþlar. Bu
arada artýk iyice uzaktan izleyebildikleri tilki, maðara-
nýn dehlizlerinde gözden kaybolup gitmiþ. Üç arkadaþ,
etrafa göz atýnca, taþ duvarlarda eski çaðlardan kaldýðý
anlaþýlan çeþitli resimler ve yazýya benzer iþaretler oldu-
ðunu görmüþler. Birlikte onlarýn ne anlama geldiðini
çözmeye çalýþýrlarken Serkan, heyecanla haykýrmýþ:

–Hey, þuraya bakýn!
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Yaný baþlarýnda bir çukur ve çukurdan çýkarýlmýþ
bir sanduka duruyormuþ. Merakla sandukayý incele-
meye baþlamýþlar. Sandukanýn içinde büyük bir hazine
olduðunu düþünüyorlarmýþ, ama onun nasýl açýlacaðý-
ný bilemiyorlarmýþ. Fakat ortada kapaða ya da kilide
benzer hiçbir þey yokmuþ. Merak ve heyecanla sandu-
kanýn üzerindeki sembolleri okumaya çalýþýrlarken, ka-
ranlýk yüzlü iki adamýn sessizce içeriye süzüldüðünü
hissetmemiþler bile. 

Adamlar, birkaç dakika onlarý izledikten sonra iç-
lerinden birisi:

–Merhaba çocuklar, diye seslenmiþ. 

Üç arkadaþ korkuyla irkilerek o yöne bakmýþlar. 

Adam, alaycý bir ifade ile:

–Aferin, demiþ. Sandukanýn nasýl açýlmasý gerekti-
ðini anladýnýz. Hazineyi biz bulduk, sýrrýný siz çözdü-
nüz. Artýk ortak sayýlýrýz.

–…?

–Çocuklar þekeri sever, demiþ diðeri ve cebinden
çýkardýðý bir avuç þekerlemeye, gizlice beyaz bir toz
serptikten sonra þekerlemeleri onlara uzatmýþ:

–Ortaklýðýmýzý kutlayalým. Haydi, alýn, çekinmeyin!

Rengârenk þekerlemeleri görünce Yiðit’in gözleri
iri iri açýlmýþ. Korkusu geçmiþ, iþtahý kabarmýþ. Arka-
daþlarýna, “Bu adamlar, fena insanlara benzemiyorlar.
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Hazineyi paylaþýr, köþeyi döneriz.” diye fýsýldadýktan
sonra birkaç þekerleme alýp aðzýna atmýþ. Ancak Yavuz
ve Serkan endiþeliymiþ. Adamlarýn pek de iyi niyetli
olmadýklarýný düþünüyorlarmýþ. Adamlardan biri, ne
düþündüklerini sezmiþçesine onlara yönelerek:

–Çok zekisiniz, demiþ. Ama bu, pek bir iþe yarama-
yacak. Çünkü yanlýþ zamanda, yanlýþ yerdesiniz! 

Sonra da bir hamlede ikisini birden kýskývrak ya-
kalayarak kazýlan çukura atmýþ. Yiðit, iyi niyetli oldu-
ðunu düþündüðü adamlarýn bu tavrý karþýsýnda þaþýrýp
kalmýþ. “Neler oluyor?” diyecek olmuþ, ama midesine
saplanan sancýyla yere yýðýlýp kývranmaya baþlamýþ.
Yediði þekerlemelerin zehirli olduðunu anlamasý uzun
sürmemiþ, ancak yapabileceði hiçbir þey yokmuþ.

Hazine avcýlarý, çocuklarýn bu durumuna uzun
uzun gülmüþler. Çocuklarýn korku dolu bakýþlarý ara-
sýnda ellerine kazma küreði almýþlarken, maðarada
silâh sesleri yankýlanmýþ. Neye uðradýðýný anlayama-
yan hýrsýzlar, apar topar maðaranýn karanlýk dehlizleri-
ne doðru koþup gözden kaybolmuþlar. Aradan çok faz-
la zaman geçmeden çukura bir ip atýlmýþ. Çukurda
korkudan tir tir titreyen Serkan ve Yavuz, ipi sýkýca tu-
tarak dýþarý çýkmýþlar. Karþýlarýnda tüfeðine dayanmýþ
genç bir asker duruyormuþ. Arkadaþlarý Yiðit, kendin-
den geçmek üzereyken Serkan ve Yavuz genç askere
baþlarýndan geçeni bir solukta anlatmýþ.
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Asker: 

– Çobanlar bana her gün taze süt getirir, demiþ ve
matarasýndaki sütü Yiðit'e içirerek midesindeki zehri
dýþarý çýkarmasýný saðlamýþ. Sonra da ona bitkilerden
hazýrladýðýný söylediði bir ilaç içirmiþ. Yiðit, artýk ken-
dini daha iyi hissediyormuþ. 

Üç arkadaþ, bir tehlike daha yaþamadan hazineyi
alýp karanlýk ormaný hemen terk etmeleri gerektiðini
düþünmüþler. Sonra da genç askere sandukanýn týlsý-
mýný sormuþlar, ancak bu durumdan pek hoþlanmayan
asker: 

–O size ait deðil, diye cevap vermiþ. Bilsem de
açýklayamam. Ama size, ondan daha kýymetli bir týl-
sým öðreteceðim. Onunla, yeryüzündeki bütün hazi-
nelerden daha deðerli bir servete kavuþacaksýnýz!

Serkan:

–Biz hazineyi istiyoruz, diyerek sandukaya doðru
yürümek istemiþ, ama bir engele çarpmýþçasýna sarsýl-
mýþ. Sanki birdenbire önünde beliriveren görünmez bir
duvar, hazineye ulaþmasýný engelliyormuþ.

Asker: 

–Bugüne kadar kendinizden baþka kimseyi dinle-
mediðiniz belli. Ancak beni dinlemeden bu ormanýn
dýþýna adým atamazsýnýz, demiþ sert ve kararlý bir sesle. 

Üç arkadaþ, çaresiz boyun eðmiþler. Hep birlikte
maðaradan çýkýp yemyeþil çimenlerin üzerine otur-
muþlar. 
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Asker:

–Sizin yaþýnýzda insan akýldan çok hisleriyle hare-
ket eder. Ancak hisler kördür, geleceði görmez. Bu se-
beple davranýþlarýnýza iman ve akýlla yön vermelisiniz.
Allah'ýn emir ve yasaklarýný dikkate almazsanýz, hem
dünyada hem de ahirette sýkýntý ve acý çekersiniz. Þu-
nu bilin ki taþkýnlýðýn sonu, ya hastane ya hapishane ya
da kabristandýr. Oralara gidip kulak verirseniz, yanlýþ
hareketlerinin tokadýný yiyen talihsizlerin “Eyvah!” la-
rýný iþitirsiniz, demiþ. Genç asker, üç arkadaþýn sözleri-
ni dikkatle dinlediðini görünce memnuniyetle gülüm-
semiþ ve: 

–Haramlar neye benzer biliyor musunuz? Zehirli þe-
kerlemeye benzer, çekici görünerek aldatýr, demiþ.

Bu sözlerin ne anlama geldiðini Yiðit, çok iyi bili-
yormuþ. Demek ki yasaklar çiðnenirken hoþ gelirmiþ,
ama çok geçmeden acý vermeye baþlarmýþ. Sonra da in-
saný yaptýðýna bin defa piþman edermiþ.

Genç asker sözlerine devam etmiþ: 

–Eðlenmek için yasaklarý çiðnemeye gerek yoktur.
Allah’ýn yapmamýza izin verdiði iþler, eðlenmeye yeter.
Zehirli þekerlemelerden sakýnýr ve týlsýmý uygularsanýz,
hem dünyada hem de ahirette mutlu olursunuz.

Yavuz:

–Týlsým nedir, diye sorunca asker:

–Ýman ve ibadet, diye cevap vermiþ. Sonra ayaða
kalkmýþ ve: 
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–Artýk gidebilirsiniz, demiþ.

Askerin söylediklerinden çok etkilenen üç arkadaþ,
huzur içinde yola koyulmuþ. Birkaç adým attýktan son-
ra Yiðit, ona teþekkür etmeleri gerektiðini hatýrlayarak
arkasýna dönmüþ, ama asker yerinde yokmuþ. “Birden-
bire nereye kayboldu ki?” diye merakla etraflarýna ba-
kýnýrlarken Serkan heyecanla atýlmýþ:

–Fark ettiniz mi silâhý ve üniformasý ne kadar es-
kiydi?

Bir anda göz göze gelen üç arkadaþýn dudaklarýn-
dan ayný sözcükler dökülmüþ: 

–Salih Çavuþ!
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SIRLI YOLCULUK
Ülkenin merhametli sultaný, bir gece halkýn duru-

munu yakýndan görmek amacýyla kýyafet deðiþtirerek
þehirde dolaþmaya çýkmýþ. Bir evin önünden geçerken,
bir kadýnýn sýzlandýðýný ve evdeki çocuklarýn aðladýðýný
iþitmiþ. Zavallý kadýn kocasýna sitem ediyor, kazandýðý
parayý eðlence ve kumara deðil, çocuklarýn ekmeðine,
sütüne harcamasý için yalvarýyormuþ. Ama kadýnýn söz-
lerinin hiçbiri kocasýnýn umurunda deðilmiþ. Ailesini
gözü yaþlý býrakarak hýzla evden çýkmýþ ve karanlýk so-
kakta ardýna bakmadan uzaklaþmýþ. Sultan, ertesi sabah
erkenden askerlerini yollayarak o adamý saraya çaðýrmýþ.
Niyeti onu, içinde olduðu yanlýþ yoldan kurtarmak-
mýþ. Adamý, uzun uzun süzdükten sonra adýný sormuþ:

–Orhan, demiþ genç adam. 

Sultan: 

–Sýrlý bir görev için yolculuða çýkmaya ne dersin,
diye sormuþ. Yol masraflarýn ve yapacaðýn alýþveriþler
için sana azar azar toplam altmýþ altýn vereceðim. Uð-
rayacaðýn her kasabada memurlarým var. Onlara haber
yollayacaðým. Gerektiðinde sana yardýmcý olacaklar.
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Yolculuðun sýrrýný da zamaný gelince onlardan öðrene-
ceksin.

Orhan, bu teklife öyle sevinmiþ ki sultanýn neden
baþkasýný deðil de onu gönderdiðini düþünmek aklýnýn
ucundan bile geçmemiþ. Bu yolculuk sayesinde diledi-
ðince gezebileceðini ve özgürlüðün tadýný çýkarabilece-
ðini düþünmüþ. Üstelik cebinde bir sürü de altýn ola-
cakmýþ. Hemen hazýrlanýp yola çýkmýþ. At üstünde ge-
çen yorucu bir günden sonra, karþýsýna çýkan ilk kasa-
baya yönelmiþ ve konaklamak üzere bir hana girmiþ.
Ancak burasý handan çok bir panayýrý andýrýyormuþ.
Etrafta pek çok eðlence merkezi varmýþ. Orhan, yor-
gunluðunu çabucak unutup eðlence ve kumarýn çeki-
ciliðine kapýlmýþ. Kýsa bir süre sonra da sarhoþ olup et-
rafýndakilerle kavga etmeye baþlamýþ. Ýyice hýrpalan-
dýktan sonra da bir duvarýn dibinde sýzýp kalmýþ. 

Ertesi sabah, aðrýlarla uyanmýþ. Her yaný yara be-
re içindeymiþ. Sultaný sevindirecek bir alýþveriþ yapa-
madýðý gibi, atýný ve altýnlarýný da eðlence ve kumar
uðruna kaybettiðini güçlükle hatýrlayabilmiþ. Sýkýntý,
piþmanlýk ve çaresizlik içinde ne yapacaðýný düþünür-
ken yaný baþýnda birisi belirmiþ.

–Sen de kimsin, diye sormuþ merakla Orhan.

–Sultanýn memuruyum evlât, demiþ adam. Sultan,
senin yol harçlýðýný vermem için haber yollamýþ. Ancak
görüyorum ki malýný boþa harcýyorsun. Aklýný baþýna
al. Altýnlar eline geçtikçe, hiç olmazsa yarýsýný gidece-
ðin yerdeki ihtiyaçlarýn için ayýr.

Yol Ayrýmý 47



Sonra da bir kese altýn çýkarýp Orhan’a uzatmýþ.
Orhan, altýnlarý görünce baþýna gelenleri çabucak
unutmuþ. 

–Altýnlar benim. Onlarý, istediðim gibi harcarým,
demiþ. 

Adam: 

–Hiç olmazsa üçte birini ayýr, demiþ ýsrarla. 

–Ayýrmak için üçte bir, çok, diye itiraz etmiþ Orhan.

–O hâlde dörtte birini ayýr, demiþ adam tekrar. 

Orhan, alýþkanlýklarýndan vazgeçmek istemiyor-
muþ. Umursamaz bir tavýrla arkasýný dönüp görevli
memurun yanýndan uzaklaþmýþ. Fakat onun tekrar
yanlýþa düþmesini istemeyen memur, peþini býrakma-
mýþ. Orhan'a yetiþip onu kasabadaki tren istasyonuna
götürmüþ ve ilk gelen trene bindirmiþ. Gideceði yere
bu þekilde daha çabuk ulaþabileceðini söylemeyi de ih-
mal etmemiþ. 

Orhan biner binmez tren, hýzla istasyondan ayrýl-
mýþ. Ýlk kez trene binmiþ olan Orhan'ýn içini garip bir
korku sarmýþ. Kýsa bir süre sonra tren, karanlýk ve
uzun bir tünele girmiþ. Trenin ýþýklarýnýn yanmasýyla
tünel aydýnlanýnca Orhan, olup biteni anlayabilmek
için pencereyi açýp dýþarý bakmaya baþlamýþ. Bir de ne
görsün! Rengârenk çiçekler ve nefis meyvelerle donan-
mýþ dallar, tünelin duvarlarýndan trene doðru uzaný-
yormuþ. Bu manzara karþýsýnda iþtahý açýlan Orhan,
meyveleri koparmak ve çiçekleri toplamak için ellerini
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dýþarý uzatmýþ. Oysa o meyveler de çiçekler de dikenliy-
miþ. Birkaç tane alýncaya kadar Orhan’ýn elleri yara be-
re içinde kalmýþ. Tren görevlisi, acý içinde kývranan Or-
han’ýn sesini duyunca hemen yanýna koþmuþ. Onun
meyve ve çiçeklerden koparmaya çalýþtýðýný anlayan
görevli, önce Orhan’ýn ellerini ilaçlayýp sarmýþ sonra da: 

–Almak istediðin meyve ve çiçeklerden bende de
var. Bana biraz para ver, sana o meyvelerden istediðin
kadar vereyim, demiþ.

Orhan kýzgýn bir ifadeyle: 

–Biraz para deðil, bir kuruþ bile vermem, diye kar-
þýlýk vermiþ. 

Görevli: 

–Az bir parayý çok görüyorsun, ama elinin parça-
lanmasýyla daha büyük zarar görüyorsun, demiþ. Üste-
lik onlar devlet malýdýr, öyle izinsiz koparamazsýn. Ce-
zasý var.

Görevli bunlarý söyledikten sonra iþinin baþýna
dönmüþ, ama Orhan’ýn caný olanlara epey sýkýlmýþ.
“Bu tünel ne zaman bitecek?” diye söylenmiþ kendi
kendine. Sonra da baþýný pencereden çýkarýp ileriye
doðru bakmýþ. Ancak, gördükleri karþýsýnda dehþete
kapýlmýþ. Tünelin bir deðil, birçok çýkýþý varmýþ ve tren
yolcularý bu çýkýþlarýn her birine doðru hýzla atýlýyor-
muþ. Tren biraz daha ilerlediðinde Orhan, iki tarafýn-
da iki mezar taþý olan bir çýkýþ görmüþ. Taþlarýn birinin
üzerinde “Orhan” adý yazýlýymýþ. Hayret ve korku ile
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baðýrarak pencereyi kapatmýþ Orhan. Kaçmak için ar-
kasýný dönünce, handa görüþtüðü adamla karþýlaþmýþ.

–Dur evlât, diye seslenmiþ adam. Ötelere götür-
mek için ne hazýrladýn?

–Ötelere gitmek için hazýr deðilim, diye baðýrmýþ
Orhan korkuyla. 

–Gelecek için hazýrlýk yapmayý ihmal etmemelisin,
diye cevap vermiþ adam. Handa seni uyarmaya çalýþ-
tým, ama beni dinlemek bile istemedin.

–Piþmaným, demiþ Orhan çaresizlik içinde. Bana bir
yol göster. Ne olur çýkar beni bu garip trenden.

–Öncelikle baþýna gelenlerden ders almaný istiyo-
rum, demiþ görevli. Çünkü sultanýmýz, seni yolculuða
bu maksatla gönderdi. Aileni periþan etmeni, ömrünü
sorumsuzca tüketmeni ve sonunda hüsrana uðramaný
istemiyordu.

Orhan: 

–Yani her þey önceden mi planlanmýþtý, diye sor-
muþ hayretle. 

–Evet. Senin ders alacaðýný umarak, her þeyi sulta-
nýmýz planladý, demiþ adam. 

Orhan’ýn dinlemeye hazýr olduðunu görünce de
elini onun omzuna koymuþ ve olan bitenin anlamýný
açýklamýþ:

–Bak evlât! Bizler, ruhlar âleminde baþlayýp anne
karnýndan, gençlikten, yaþlýlýktan, mezardan, haþirden
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geçen ve sonsuz ahiret ülkesine giden bir yolculukta-
yýz. Sultan, sana azar azar vereceðini söylediði altmýþ
altýn ile altýn kýymetindeki altmýþ senelik ömrü kaste-
diyordu. Sen, altýnlarý geçici zevkler uðruna tükettin.
Bir kýsmýný geleceðin için ayýrmayý düþünmedin. Öm-
rünü de böyle düþüncesizce harcarsan, ahirete hazýrlýk-
sýz ve periþan bir hâlde gidersin.

–Peki, beni bu garip trene bindirerek ne anlatmak
istediniz, diye sormuþ Orhan. 

–Tren hýzla geçip giden zamana iþarettir evlât, de-
miþ adam. Tünel ise ömrümüzü geçirdiðimiz dünyayý
temsil ediyor. Görüyorsun ki hayat yolunun sonu, me-
zara çýkýyor ve herkes ister istemez oraya giriyor. Akýl-
lý insan, ölümü unutup eðlenmek yerine, ölüm ötesine
hazýrlýk yapar. Günün yirmi üç saatini dünyaya harcar-
ken, hiç olmazsa bir saatini de ahireti için, ibadete ayý-
rýr.

–O dikenli çiçekler ve meyveler ne ifade ediyordu,
diye sormuþ Orhan tekrar. 

–Onlar Allah’ýn yasakladýðý eðlenceler, yiyecek ve
içeceklerle hakkýn olmayan haram maldýr, diye cevap
vermiþ adam. Azýcýk keyif edeyim derken ruhunu ve
bedenini yaralarsýn. Üstelik suç iþlemiþ sayýlacaðýn için
dünyada ve ahirette ceza görürsün. Hâlbuki kazancýn-
la elde ettiðin helâl mal ve Allah’ýn izin verdiði eðlen-
celer keyif için yeterlidir. Harama girmeye gerek yok-
tur.
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Sözlerini tamamlayan görevli, tavandaki kolu çe-
kince tren büyük bir gürültü ile durmuþ. Birlikte tren-
den inip, tünel içinden dýþarýya açýlan bir kapýdan çýk-
mýþlar. Orhan, gün ýþýðýndan kamaþan gözlerini ovuþ-
turduktan sonra etrafa þöyle bir bakmýþ. Masmavi
gökyüzünün altýnda uzanan pýrýl pýrýl bir dünya onu
bekliyormuþ.

Yol Ayrýmý52



ORMANDAKÝ KUYU

Þirin bir orman köyünde Hakan ve Gökhan adýn-
da iki kardeþ yaþarmýþ. Hakan, oldukça sakin ve iyi
huylu, Gökhan ise biraz baþýna buyrukmuþ. Bu yüz-
den pek de iyi anlaþamazlarmýþ. Büyüklerinden orma-
nýn arkasýnda güzel bir bahçe olduðunu duymuþ olan
iki kardeþ, bir gün bu bahçeye gitmeye karar vermiþ-
ler. Köyün dýþýna çýkýp gökyüzüne uzanan aðaçlarýn
gölgelediði patikada ilerleyen Hakan ve Gökhan, bir
süre sonra yolun ikiye ayrýldýðýný fark etmiþler. Ne ta-
rafa gidecekleri konusunda kararsýzlýða düþmüþ iken
oralarda yaþayan bir adama rastlamýþlar. Ýki gencin dü-
þünceli tavýrlarýndan bir sýkýntýlarý olduðunu sezen
adam, yanlarýna yaklaþýp onlara selâm vermiþ. Adamýn
selâmýna karþýlýk veren kardeþler, ormanýn arkasýndaki
bahçeye varmak istediklerini söyleyip sormuþlar:

–Hangi yol iyidir?

Ciddi bakýþlarla bir süre onlarý süzen adam þöyle
cevap vermiþ:

–Bakýn çocuklar bu iki yol da o bahçeye gider ve
yollar birbirinden farklýdýr. Birinci yolu seçenlerin bazý
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kurallara uymasý gerekir. Ancak bu sayede güvenle yol
alýrlar. Ýkinci yolda ise serbestlik ve baþýboþluk vardýr.
Fakat buna karþýlýk tehlike ve korku kaçýnýlmazdýr.
Tercih size ait. Þimdi dilediðiniz yolu seçin.

Bu açýklamadan sonra, Hakan birinci yoldan git-
meyi uygun görmüþ. Kurallara uymayý kabul etmiþ.
Gökhan ise kurallara uymayý reddetmiþ. Ýkinci yolun
daha rahat olacaðýný savunmuþ. Aralarýnda anlaþma
saðlanamayýnca iki kardeþin yollarý ayrýlmýþ. Mantýklý
ve aðýrbaþlý bir genç olan Hakan tereddütsüz birinci
yola girmiþ. Eskiden beri baþýna buyruk hareket etme-
yi çok seven Gökhan, ikinci yola yönelmiþ. Dereler te-
peler aþmýþ, ormanýn ortasýnda yemyeþil bir düzlüðe
ulaþmýþ. Etraf öyle sessizmiþ ki Gökhan’ýn içini bir kor-
ku sarmýþ. Endiþe içinde birkaç adým daha atmýþken
arkasýnda müthiþ bir gürültü kopmuþ. Hemen dönüp
bakmýþ. Bir de ne görsün! Çalýlarýn arkasýndan fýrlayan
iri bir aslan kükreyerek ona doðru koþmuyor mu? Ne-
reye gittiðini bilmeden hýzla kaçmýþ Gökhan. Tam bu
sýrada karþýsýna altmýþ metre derinliðinde bir kuyu çýk-
mýþ. Aslana yem olmaktan çok korkan Gökhan, caný-
ný kurtarmak endiþesiyle hiç düþünmeden kuyuya at-
lamýþ. Kuyunun yarýsýna kadar düþtükten sonra da bir
aðaca takýlmýþ. Kuyunun dibini boylamaktan kurtul-
manýn sevinciyle hemen dallara tutunmuþ. Ancak çok
geçmeden biri beyaz, diðeri siyah iki fare gelip aðacýn
kökünü kemirmeye baþlamýþ.

Bu fareler de nereden çýktý diye düþünen Gökhan,
yukarý bakýnca aslanýn kuyunun baþýnda beklediðini
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görmüþ. Aþaðýdaysa korkunç bir ejderha aðzýný açmýþ,
onun düþmesini bekliyormuþ. Üstelik kuyunun duvar-
larýnda da akrepler dolaþýyormuþ. Gökhan, korkuyla
tutunduðu aðacýn dallarýna bakmýþ. Bu, bir incir aða-
cýymýþ. Fakat her nasýlsa dallarýnda, cevizden nara ka-
dar bütün meyveler varmýþ. Gökhan; aklý karmakarý-
þýk, kalbi korku ile dolu olduðu hâlde, çaresiz gözleri-
ni kapatmýþ. Her þeyi unutup güzel bir bahçede oldu-
ðunu hayal etmeye çalýþmýþ. Sonra da dallardaki bütün
meyveleri yemeye baþlamýþ. Hâlbuki o meyvelerin bir
kýsmý zehirliymiþ. Bir süre sonra karnýnda öyle müthiþ
sancýlar hissetmiþ ki, içinde bulunduðu durumdan der-
hâl kurtulmak ya da ölmek istemiþ. Ama ikisi de
mümkün olmamýþ.

Öte yanda Hakan, birinci yoldan ormanýn içlerine
doðru ilerliyor, fakat kardeþi gibi endiþe duymuyor-
muþ. Ýyi huylu ve güzel düþünen bir genç olduðu için
etrafýndaki güzelliklerin farkýna varýyor, mutlu oluyor-
muþ. Derken, ormanýn içinde ilginç bir bahçeye rastla-
mýþ. Güzel ve bakýmlý meyve aðaçlarýnýn arasýnda kö-
tü kokulu bir bataklýk varmýþ. Kendi kendine, “Sen
güzelliklere bak, onlarý gör Hakan.” demiþ. Bataklýða
arkasýný dönmüþ ve meyvelikleri izlemeye baþlamýþ.
Ýyice dinlendikten sonra da yoluna devam etmiþ.

Az ileride geniþ bir düzlük görmüþ. Oraya ulaþtýðýn-
da, bir aslan tarafýndan izlendiðini fark etmiþ. “Bu or-
manda garip þeyler oluyor. Ýlk bakýþta kimseler yok gi-
bi görünse de anlaþýlan buralarýn bir sahibi var. Ormana
girdiðimden beri beni izlediðine göre, bu aslan da onun
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hizmetkârlarýndan biri olmalý, diye düþünmüþ. Ama
yine de içinde beliren korkuyu bastýramamýþ ve aslan-
dan kendisini korumak için oradan kaçmaya baþlamýþ.
Kardeþi gibi o da bir kuyuya rastlamýþ ve kuyunun içi-
ne atlamýþ. Sonra da Gökhan gibi kuyunun ortasýnda-
ki aðaca tutunmuþ. Kurtulduðuna sevinirken, aðacýn
kökünü kemiren fareleri görmüþ. Yukarýda aslan, aþa-
ðýda müthiþ bir ejderha öylece bekliyormuþ. Kuyunun
duvarlarýnda ise akrepler dolanýyormuþ. Ürpermiþ Ha-
kan. Ancak, bir yandan da düþünüyormuþ: “Acaba bu
aslaný, ejderhayý ve fareleri buraya gönderen kim? On-
larý karþýma çýkardýðýna göre beni de görüyor olmalý.”

O sýrada, tutunduðu aðacýn, türlü meyveler veren
bir incir aðacý olduðunu fark etmiþ. Bir tek aðaçta her
meyveyi sergileyebilen bu gizli gücü merak etmeye
baþlamýþ. Onu tanýmak istemiþ. Gücü yettiðince ba-
ðýrmýþ: “Ey bu esrarlý ülkenin sahibi! Seni tanýmak,
bilmek istiyorum. Seni arýyorum. Nerdesin?!”

Hakan, bu duayý eder etmez kuyunun duvarlarý
yarýlmýþ. Ejderhanýn kocaman aðzý, ardýna kadar açýk
bir kapýya dönüþmüþ. Kapýnýn öte yanýnda, yemyeþil
çimenler, rengârenk çiçekler ve kelebeklerle süslü gü-
zel bir bahçe görünmüþ. Aslan ise kanatlý, beyaz bir at
olup bahçeye doðru süzülmüþ. Kuyudan kurtulup
kendini bahçede bulan Hakan’ýn, sevincine ve þaþkýn-
lýðýna diyecek yokmuþ. Ata binip ailesine ulaþmak is-
tediði sýrada karþýsýnda birisi belirmiþ. Dikkatle bakýn-
ca onun, köyün çýkýþýndaki yol ayrýmýnda karþýlaþtýðý
adam olduðunu fark etmiþ.
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–Her þeyi en baþýndan beri biliyordun, deðil mi,
diye sormuþ ona.

–Evet, demiþ bilge adam gülümseyerek. Artýk se-
nin de bunlarý öðrenme vaktin geldi.

Hakan: 

–Lütfen anlatýn öyleyse, diye ýsrar edince adam an-
latmaya baþlamýþ:

–Seçmiþ olduðun birinci yol, Kur’ân ve iman yolu-
nu temsil eder. Bu yolda uyulmasý gereken bazý kural-
lar olmakla birlikte, burasý gerçekte en güvenli yoldur.
Kardeþinin seçtiði ikinci yol ise, kanuna uymak iste-
meyenlerin tercih ettiði isyan yoludur. Bu yolda görü-
nüþte serbestlik olmasýna raðmen, gerçekte sýkýntý ve
yalnýzlýk vardýr.

–Peki, o ilginç bahçe? Bakýmlý, güzel aðaçlarýn ve
çiçeklerin arasýndaki bataklýk ne anlama geliyordu?

–Karþýlaþtýðýn bataklýk ve bahçe, toplumu temsil
eder. Yaþadýðýmýz çevrede, iyilik ve kötülük birlikte
bulunur. Senin yaptýðýn gibi, daima iyi ve güzel olan-
larý seçmek gerekir. Ancak bu sayede mutlu olabiliriz.

–Peki, ya düzlükte beni izleyen aslan ve içine atla-
dýðým kuyunun sýrrý nedir?

–Ulaþtýðýn düzlük senin dünyan; altmýþ metrelik
kuyu, altmýþ senelik ömür; peþindeki aslan ölüm; ej-
derhanýn aðzý ise mezardýr. Ýman sayesinde ölüm, ina-
nanlarý sevdiklerine kavuþturan bir araç; mezar ise
cennete açýlan bir kapý olur.       
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–Ya, kuyunun duvarlarýndaki akrepler?

–Onlar dünyanýn sýkýntýlarýdýr. Dünyaya gerekti-
ðinden fazla baðlanmayý önlemek amacýyla uyarý için
yaratýlmýþlardýr.

–Peki, tutunduðum aðacý kemiren siyah ve beyaz
fareler nedir?

–Onlar da gece ile gündüzü, yani geçip giden za-
maný temsil eder. Zaman ilerledikçe ömrün sonu yak-
laþýr.

–Ýncir aðacýndaki çeþitli meyveler?

–Aðaçta sergilenen sayýsýz meyveler, dünya nimet-
lerine iþaret eder. Rabbimiz, cennet nimetlerini tanýt-
mak amacýyla benzerlerini bu dünyada sergilemiþtir.
Tatmaya, faydalanmaya izin vardýr, ama açgözlülüðe
izin yoktur. Çünkü kural ve yasak tanýmadan, haram
helâl demeden yemeye kalkanlar kendilerine zarar ve-
rirler. Kardeþin, bu sebeple þu anda acý çekiyor. Hâlbu-
ki sen, aklýný kullanýp doðru kararlar verdin. Böylece
hem rahat ettin hem de bu güzel bahçeyi, yani cenne-
ti kazandýn. Umarým, kardeþin de gerçeði anlar ve sý-
kýntýlarý sevince dönüþür.

Duyduklarýna çok memnun olan Hakan’ýn kalbi,
sevinçle dolmuþ. Dünya hayatýnýn anlamýný kavradýðý
için çok mutluymuþ. Bu olaydan sonra en büyük arzu-
su ise kardeþinin ve diðer insanlarýn da gerçekleri gör-
mesi olmuþ. 
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YARALI ASKER

Hasan, karlar üzerinde güçlükle yürüyerek ilerli-
yor, zaman zaman esen soðuk rüzgâr iliklerine iþliyor-
muþ. Düþmanýn elinden kurtulmuþ, ama köyüne ulaþ-
masý için önündeki tepeyi aþmasý gerekiyormuþ. Hava
kararmaya baþlayýnca içinde bir ürperti hisseden Ha-
san, adýmlarýný biraz daha hýzlandýrmýþ. Ancak tam bu
sýrada arkasýnda bir hýrýltý duyuvermiþ. Dönüp baktý-
ðýnda iri cüsseli bir yaratýðýn onu izlediðini görmüþ.
Yaratýðýn acýmasýzca bakan gözleri çok ürkütücüymüþ.
Ona yakalanmamak için son bir gayretle yoluna de-
vam etmiþ. Artýk köyün ýþýklarýný görebiliyormuþ. An-
cak bu kez de silâh sesleri ve çýðlýklarla irkilmiþ. Köye
doðru dikkatle bakýnca, düþman askerlerinin evleri
bastýðýný ve halka kurþun yaðdýrdýðýný görmüþ. Çare-
sizlik ve dehþet içinde, kendisini ve ailesini bu katliam-
dan nasýl kurtarabileceðini düþünmeye baþlamýþ.

O sýrada sað tarafýnda bir çýtýrtý duymuþ ve baþýný
hemen o yöne çevirmiþ. Meðer sesin sahibi, arkadaþý
Cihan imiþ. Gülümseyerek ona bakmýþ ve þöyle demiþ:

–Sakýn üzülme! Sana iki büyük sýr vereceðim.
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Önündeki düþman ve peþindeki canavar, senin bu bü-
yük sýrrý bildiðini duyunca sana hizmetkâr olacaklar.
Ýki de ilâç vereceðim. Bu ilâçlarý güzelce kullanýrsan,
kollarýndaki iki derin yara iyileþecek. Sana beþ adet de
bilet vereceðim. Biletin olduðu sürece, þehir merkezine
ulaþtýðýnda istediðin araçla dilediðin yere gidebilirsin.

Bu güzel haberlerden sonra Hasan’ýn sevincine di-
yecek yokmuþ:

–Hýzýr gibi yetiþtin Cihan, demiþ minnet dolu ba-
kýþlarla.

Sonra da ondan ilâcý ve bileti almýþ. Büyük sýrrý
öðrenmiþ ve unutmamak için içinden tekrar etmeye
baþlamýþ. Bu sýrada sol tarafýnda tuhaf kahkahalar iþit-
miþ. Dönüp baktýðýnda biraz ileride çýlgýnca eðlenen
bir grup olduðunu görmüþ. Adamlarýn ellerinde içki
kadehleri ve birtakým uyuþturucular varmýþ. Hasan,
þaþkýnlýk içinde onlarý izlerken içlerinden biri ona doð-
ru yönelmiþ. Adam iyice yaklaþtýðýnda Hasan, onun
arkadaþý Sinan olduðunu fark etmiþ. Kör kütük sarhoþ
olan Sinan’ýn saçý sakalý karýþýk, üstü baþý darmadaðý-
nýkmýþ. O periþan hâlinde bile, bakýþlarýndan kurnaz-
lýk okunuyormuþ. Hasan’a sinsice seslenmiþ:

–Hey arkadaþ! Gel beraber eðlenelim. Yiyip içe-
lim. Þarkýlar söyleyip danslar edelim.

Bu sýrada Hasan, hâlâ arkadaþý Cihan’ýn öðrettiði
büyük sýrlarý tekrarlýyormuþ. Onun dudaklarýnýn sü-
rekli kýpýrdadýðýný gören Sinan birdenbire ciddileþerek
sormuþ:
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–Nedir o tekrarlayýp durduðun?

–Ýki büyük sýr!

–Býrak þu anlaþýlmaz sözleri, keyif eðlence durur-
ken. Peki þu elindeki nedir?

–Ýki ilâç.

–At þunu! Saðlamsýn. Ýlâcý ne yapacaksýn? Ya þu
kâðýt parçalarý nedir?

–Onlar bilet. Gönderildiðim yere rahatça ulaþabil-
mem için.

–Yýrt þunlarý! Yolculuk da nereden çýktý? Hem
bak, bize katýlýrsan sýkýntýlarýný, acýlarýný unutur, ra-
hatlarsýn.

Sinan, bu iyi kalpli arkadaþýný etkilemek için bir
yandan dil döküyor, diðer yandan nefsin hoþuna gide-
cek türlü eðlencelerden bahsediyormuþ. Bir süre sonra
Sinan’ýn anlattýklarý Hasan’n da hoþuna gitmiþ ve ona
doðru yönelmiþ. O anda evine varmaya çalýþtýðýný bile
unutuvermiþ. Ancak aradan çok fazla zaman geçme-
den sað taraftan çakan bir þimþekle olduðu yere çaký-
lýp kalmýþ. Arkadaþý Cihan, iþaret parmaðýný ona doð-
rultmuþ, yeri göðü çýnlatan bir sesle haykýrýyormuþ:

–Kendine gel arkadaþ! Sakýn aldanma! O sarhoþa
de ki “Eðer arkamdaki canavardan kurtaracak, kö-
yümdeki katliamý durduracak, kollarýmdaki yaralarý
iyileþtirecek, bu kýþ yolculuðunu gezintiye çevirecek
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bir çaren varsa yap da görelim. Sonra da birlikte eð-
lenelim. Yoksa sus, hey sersem! Býrak da Hýzýr gibi
yetiþip derdime derman olanlar konuþsun.

Ne yapacaðýný þaþýran Hasan, bu sýrada bütün vü-
cudundan soðuk terler boþaldýðýný hissetmiþ. Sýcak bir
el yüzünü okþuyor ve bir ses sürekli “Hasan, Hasan!
Uyan artýk oðlum!” diyormuþ. Usulca gözlerini açtý-
ðýnda annesinin ve babasýnýn endiþe dolu gözlerle ona
baktýðýný görmüþ. Etrafa þöyle bir göz gezdirmiþ. Do-
labý, kitaplýðý, fotoðraflarý... Evet, evet odasýndaymýþ
Hasan. Sýcak yataðýnda yatýyormuþ.

–Sürekli sayýklýyordun, korkuttun bizi, demiþ an-
nesi.

Yavaþça doðrulan Hasan, annesinin getirdiði bir
bardak suyu içmiþ. Kendine geldikten sonra da gör-
düklerini, bir bir anlatmýþ.

–Yaþadýklarýmýn rüya olduðuna inanamýyorum,
sanki hepsi gerçekti, demiþ.

–Aslýnda haklýsýn oðlum. Bir bakýma gerçeðin ta
kendisi bu gördüklerin, demiþ babasý.

–Gerçek mi? Nasýl yani babacýðým, diye sormuþ
Sinan þaþkýnlýkla.

Baba oðul konuþmaya devam etmiþler:

–Senin gerçekten Sinan ve Cihan isimli arkadaþla-
rýn var deðil mi?

–Evet, var ama onlarla aramda böyle bir olay geç-
medi ki.
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–Hatýrladýðým kadarýyla arkadaþýn Sinan, gelecek
hafta kulüpte bir parti veriyor, öyle deðil mi?

–Evet. Birlikte biraz eðleneceðiz. Ne ilgisi var ki
bu rüyayla?

–Arkadaþýn Cihan ise oraya gitmemeni tavsiye et-
miþti deðil mi?

–Evet. Cihan, bu tür eðlencelerden pek hoþlan-
maz. Öyle eðlenceleri zehirli bala benzetir. Baþtan ke-
yifli görünse de sonunun acý bittiðini iddia eder. Si-
nan’ýn yaptýklarýný yapmadan da eðlenebileceðimizi
söyler.

–Sen de hangisine inanacaðýna bir türlü karar ve-
remiyorsun, deðil mi?

–Evet, baba aynen öyle. Sen, benim, rüyamda da
bu çeliþkiyi ve kararsýzlýðý yaþadýðýmý mý düþünüyor-
sun?

–Evet. Ama dahasý da var.

–Nedir?

–Hepimiz bu dünyada çaresiz birer asker gibiyiz.
Peþimizde de sürekli bizi izleyen bir canavar var ki o da
ölümdür. Köydeki katliam da sevdiklerimizden çeþitli
sebeplerle birer birer ayrýlýþýmýzý hatýrlatýyor bana.

–Peki, kollarýmdaki yaralara ne diyeceksin, baba?

–Biri insanýn çaresizliði, diðeri yoksulluðu. Bili-
yorsun, her þey Allah’a ait. Gerçekte bizim olan hiç-
bir þey yok. Buna bedenimiz de dâhil. Üstelik gözle
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göremediðimiz mikrop ve virüslere dahi yenilecek ka-
dar da güçsüz ve çaresiziz.

–Ya sözü edilen yolculuk?

–Bir düþünsene oðlum aslýnda bizler anne karnýn-
dan, dünyadan, kabirden geçip ahirete uzanan bir yol-
culukta deðil miyiz? Ýþte bu sebeple Peygamberimiz,
dünya hayatýný, yolcunun konakladýðý bir aðaç gölge-
sine benzetir.

–Ellerindeki uyuþturucular, ahlâksýz film ve resim-
lerle yanýma gelen Sinan ve arkadaþlarý için ne düþün-
mek gerek?

–Onlar dünyanýn sahte yüzüne aldananlar. Ger-
çekleri göremedikleri gibi, senin görmene de engel ol-
maya çalýþýyorlar.

–Cihan’ýn bana öðrettiði ve beni korktuklarýmdan
kurtaran iki büyük sýr nedir?

–Allah’a ve ahirete imandan baþka ne olabilir? Bu
iman ile ölüm, seni dünya zindanýndan kurtarýp cennet
bahçelerine ulaþtýran bir araç olur. Ýnanan insan, ölüm-
den ürküp kabirden korkmaz. Ölüm ötesine hazýrlýk
yapar. Ölümün ayýrdýðý dost ve yakýnlarý varsa, günün
birinde onlara kavuþacaðýný da bilir. Teselli olur.

–Ya o iki ilâç?

–Biri zorluklara karþý sabretmek, diðeri de Al-
lah’a güvenmektir. Çaresizlik yarasýnýn ilâcý budur.
O’nun merhametine sýðýnýr, O'ndan aldýðýmýz kuv-
vetle zorluklarý yenmeye çalýþýrýz. Diðeri, þükür ve
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dua ile beraber çalýþmaktýr. Yoksulluk yarasýnýn ilâcý
da budur. Çalýþýr, çabalar ve yeryüzünü bir sofra gibi
donatan Allah’tan rýzkýmýzý isteriz. Verenin de alanýn
da Allah olduðunu biliriz.

–Beþ adet biletin de bir anlamý vardýr herhâlde?

–Beþ adet bilet mi? Ahirete uzanan yolculuðumu-
zu kolaylaþtýracak, yolumuzu aydýnlatacak olan beþ
vakit namazdan baþka ne olabilir? Dünya ve ahiret ha-
yatýnda mutluluk, Allah’ýn emir ve yasaklarýna uy-
makla gerçekleþir. Aslýnda seni yanýltýp bunlardan
uzaklaþtýrmak isteyen kötü niyetli birisine söylenecek
söz þu olmalý bence: “Eðer ölümü öldürüp çaresizliði
ortadan kaldýrabileceksen konuþ, dinleyelim. Yoksa
sus! Hayatý ve ölümü yaratan Allah’ýn kelâmý olan
Kur’ân gerçekleri açýklýyor. Bilinmezleri aydýnlatýyor.
Dertlerimize derman oluyor. Onu dinleyelim.
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PAROLA

Yemyeþil çimenlerin, rengârenk çiçeklerin kaynaþtýðý
bir ülke varmýþ. Her tarafta kuþlar ötüþür, kelebekler
uçuþurmuþ. Ülkenin evleri köþk, köþkleri saray gibiymiþ.
Bu ülkede büyük, meyveli aðaçlar mavi gökle buluþur,
güneþle kucaklaþýrmýþ. Meyvelerinse tadýna doyum ol-
maz, mis gibi kokularý her yerden duyulurmuþ. Her ta-
þýn ardýnda bir güzellik, her güzelliðin ardýnda bir sýr
saklýymýþ. Ýnsanlarýnýn gençlik ve güzellik iksirini tattýðý,
ölümsüzlük sýrrýna ulaþtýðý bir ülkeymiþ burasý. Birçok
insan, bu ülkede yaþamayý arzu edermiþ, ama bu ülkeye
varmak pek de kolay deðilmiþ. Ülkenin etrafý uçsuz bu-
caksýz çöller ve aþýlmasý güç tehlikelerle doluymuþ.

Günlerden bir gün Selim ve Kerim adýnda iki genç
arkadaþ, sýrlarla dolu bu ülkeye gitmeye karar vermiþler.
Kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz yola koyul-
muþlar. Kum tepelerini birer birer aþarlarken karþýlarýna
bir kervan çýkmýþ. Kervanbaþý ile tanýþýp konuþmuþlar
ve niyetlerini ona açmýþlar. Kervanbaþý onlarý uyarmýþ:

–Bakýn gençler, sýrlar ülkesine gitmek zordur. Yol
çok tehlikelidir. Haydut ve eþkýyalar vardýr. 
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–Biz bu iþe baþ koyduk. Sýrlar ülkesine ulaþmalý-
yýz, demiþ iki arkadaþ.

Kervanbaþý gülümsemiþ:

–Demek kararlýsýnýz, demiþ. O hâlde size bir sýr,
bir parola vereceðim. Bu öyle bir sözdür ki bu sözü
söylediðiniz her yerde bu âlemin sahibini anmýþ, O’na
baðlýlýðýnýzý bildirmiþ olursunuz. Böylece bu ülkeyi yö-
neten hükümdarýn korumasý altýna girersiniz. Ne za-
man baþýnýz sýkýþýrsa o sözü söyleyin. Çölü sað salim
geçmenin ve sýrlar ülkesine ulaþmanýn tek yolu budur.

Kervanbaþýnýn nasihatlerini gereksiz bulan Kerim:

–Parolaya da himayeye de ihtiyacým yok. Gücüm
kuvvetim yerinde. Her zorluðun üstesinden kendi ba-
þýma gelebilirim, demiþ ve kervanbaþý sözünü bitirme-
den yola koyulmuþ.

Selim ise kervanbaþýna kulak verip parolayý öðren-
miþ ve yola öyle çýkmýþ. 

Selim ile Kerim, birbirinden habersiz ayný yolda
ilerliyormuþ. Bir süre sonra yol üzerindeki tepeler ara-
sýnda pusu kurmuþ olan eþkýya, Selim’i kýskývrak yaka-
lamýþ. Selim, hemen kervanbaþýnýn sözlerini hatýrlayýp
onlara parolayý söylemiþ. Parolayý duyan eþkýya reisi,
hükümdardan çekindiði için Selim’in önünden çekil-
miþ ve ona hemen yola devam edebileceðini söylemiþ. 

Selim, yoluna devam etmiþ etmesine ama iþler, Ke-
rim için hiç de yolunda gitmemiþ. Kerim’in yolunu ke-
sen eþkýya, onu apar topar reislerinin önüne getirmiþ.
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Eþkýya reisi, Kerim’in üzerinde para edecek neyi var,
neyi yoksa almýþ. Ardýndan Kerim’e, önünde diz çö-
küp yalvarýrsa onun canýný baðýþlayabileceðini söyle-
miþ. Kerim’in kervanbaþýndan parolayý almasýna engel
olan gururu, þimdi ayaklar altýndaymýþ. Periþan bir
hâlde, hiç olmazsa canýný kurtardýðýna sevinerek eþký-
ya reisinin istediði her þeyi yapmýþ.

Eþkýyanýn elinden güç bela kurtulan Kerim, düþe
kalka yol alýrken ileride bir su birikintisi görmüþ. O yö-
ne doðru koþmuþ. Ancak Kerim koþtukça, su birikinti-
si uzaklaþýyormuþ. Âdeta su kaçýyor, Kerim kovalýyor-
muþ. Sonunda Kerim, bunun bir serap olduðunu anla-
mýþ. Çaresizlik içinde olduðu yere yýðýlmýþ ve bir süre
öylece kalmýþ. Neden sonra bir uðultu ile uyanmýþ. Her
yer, zifirî karanlýkmýþ ve soðuk bir rüzgâr, kumlarý ora-
dan oraya savuruyormuþ. Kerim, nereye gittiðini bil-
meden karanlýkta korku içinde saatlerce yürümüþ.

Kervanbaþýndan öðrendiði parola sayesinde her
tehlikeyi kolaylýkla atlatan ve rastladýðý çadýrlarda bü-
yük ilgi gören Selim ise, güzel bir vahada merakla ar-
kadaþýný beklemeye baþlamýþ. Gözleriyle ufku tararken
Kerim için çok endiþe duyuyormuþ. Nihayet birkaç
gün sonra arkadaþý Kerim, uzaklarda görünmüþ. Peri-
þan bir hâlde olan Kerim, vahaya yaklaþmaya gayret
ediyormuþ. Selim heyecanla ona doðru koþmuþ. Vücu-
du yara bere içinde olan arkadaþýný, bir aðaç gölgesine
yatýrmýþ. Sonra da biraz su getirmek üzere onun yanýn-
dan ayrýlmýþ. Selim, geri döndüðünde ona parolayý öð-
reten kervanbaþýnýn da konaklamak üzere kervanýyla
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birlikte oraya geldiðini görmüþ. Hemen kervanbaþýnýn
yanýna gidip selâm vermiþ, yolculuðundan bahsetmiþ.
Bu arada Kerim de yavaþ yavaþ kendine geliyormuþ.
Gözlerini açtýðýnda minnetle onlara bakýp, piþmanlýk
ve merak içinde:

–Parola nedir, diye sormuþ. Beni himayesi altýna
alacak olan hükümdar kimdir? O’nu tanýmak, baþýma
gelenlerin iç yüzünü bilmek istiyorum.

Kervanbaþý gülümsemiþ.

–Bak evlâdým, demiþ. Hayallerini süsleyip seni
yollara düþüren sýrlar ülkesinin adý, cennettir. Bu çetin
yolculuk, senin hayatýndýr. Çöl ise senin dünyandýr.
Görüyorsun ki gücün az, fakat düþmanlarýn ve ihtiyaç-
larýn sýnýrsýzdýr.

Kerim merakla:

–Peki, parola nedir, diye sormuþ.

Kervanbaþý cevaplamýþ:

–Çölü kolayca geçmek için gereken parola besme-
ledir. Bununla hükümdarýn, yani Allah’ýn himayesi al-
týna girerek her þeyden korkup titremekten ve herkese
dilencilik etmekten kurtulursun.

Bu sefer Selim girmiþ araya:

–Peki, besmele sadece insanlar için midir?

Kervanbaþý devam etmiþ:

–Aslýnda her varlýk hâl diliyle “Bismillah.” der. Al-
lah adýna, Allah’ýn nimetlerini bizlere sunar. Küçücük
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tohumlar ve çekirdekler, içlerinde koca aðaçlarý taþýr.
Her bitki, “Bismillah.” der. Ýpek gibi yumuþak kökle-
ri, sert olan taþ ve topraðý deler geçer. Nazik yaprakla-
rý sýcaða karþý aylarca dayanýr. Rahmet hazinelerinden
aldýðý meyveleri, sebzeleri bize ikram eder. Koyun, ke-
çi, inek gibi hayvanlar “Bismillah.” der, bir süt çeþme-
si olur. Hayat veren bir gýda sunar. Arý bal yedirir, mi-
nik kurtçuklar ipeði giydirir.

Kerim merakla sormuþ:

–Bizler bu nimetleri tüccardan alýrken bir ücret
ödüyoruz. Peki, gerçek mal sahibi olan Allah, bu ni-
metlere karþýlýk bizden ne istiyor?

Kervanbaþý cevap vermiþ:

–Nimetlere karþý bizden üç þey istiyor: O’nu dü-
þünmemizi, tanýmamýzý ve O’na teþekkür etmemizi.

–Anladým, demiþ Kerim. Nimetleri bize ulaþtýran
aracýlarý sevip, bu nimetlerin gerçek sahibini unutmak
çok büyük haksýzlýk olur.

Kervanbaþý:

–O hâlde bu nimetlerin gerçek sahibinin Allah ol-
duðunu biliniz. Her iþinize Allah’ýn adýný anarak baþ-
layýnýz, demiþ ve usulca kalkarak kervanýný hazýrlamýþ.
Gençlerle vedalaþýp tekrar yola koyulmuþ.

Kerim, ufukta kaybolan kervanýn arkasýndan ba-
karken, gururu yüzünden çektiði sýkýntýlarý düþünüyor
ve artýk ne yapmasý gerektiðini çok iyi biliyormuþ.
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YOL AYRIMI
Bir zamanlar, uzak mý uzak diyarlarýn birinde Sen-

cer ve Kaya adýnda iki genç yaþarmýþ. Yüksek ve karlý
daðlarýn gölgelediði küçük köylerine sýðamayan bu
delikanlýlar, bir gün köylerinden çýkmýþ ve gidip ordu-
ya katýlmýþlar. Bir süre sonra da orduya komutanlýk
yapan hükümdarýn emriyle, uzak bir þehre görevli ola-
rak gönderilmiþler. Hazýrlanýp yola koyulduktan kýsa
bir süre sonra önlerindeki yolun ikiye ayrýldýðýný gör-
müþler. Fakat hangi yoldan gideceklerine bir türlü ka-
rar verememiþler. Bir yandan aralarýnda konuþuyor bir
yandan da saða sola bakýnýyorlarmýþ. Bu sýrada oradan
geçen bir adam, onlarýn tedirgin hâllerinden bir dert-
leri olduðunu anlayýp yanlarýna yaklaþmýþ. Yaþlý adam:

–Hayýrdýr gençler, nedir bu hâliniz, deyince Sencer
ve Kaya ayný anda sormuþ:

–Bu yollar nereye çýkar?

–Ýkisi de ayný þehre çýkar, diye cevap vermiþ adam.

–Hangi yol kýsadýr, diye sormuþlar tekrar.

–Ýkisi de eþit mesafededir, demiþ yaþlý adam.
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Gençler, þaþkýnlýkla birbirlerine bakmýþlar. Çevreyi
iyi bildiði, her hâlinden belli olan bu garip adama bir
kez daha sormuþlar:

–Peki, hangi yol daha iyidir amca?

Adam, onlarý þöyle bir süzdükten sonra aðýr aðýr
açýklamýþ durumu: 

–Þu, birinci yol oldukça güvenlidir. Bu yolda gi-
denlerin, onda dokuzu rahat yolculuk eder ve kârlý çý-
kar. Ýkinci yolun bir ayrýcalýðý yoktur. Üstelik o yolda
giden on yolcudan dokuzu, tehlikelerle karþýlaþýr ve za-
rar görür!

Bu açýklamalardan sonra gençlerin þaþkýnlýðý bir
kat daha artmýþ. “Bu durumda ikinci yolu kim, niye
tercih etsin ki?” diye düþünmüþler. Yaþlý adam, onlarýn
düþüncelerini okumuþçasýna sözlerine devam etmiþ.

–Hepsi bu kadar deðil. Birinci yol, hükümdarýn
askerlerinin kullandýðý yoldur. Bu yolu tercih edenler,
yanlarýnda silâh ve askerlik için gerekli malzemeyi ta-
þýmak zorundadýrlar. Ýkinci yol ise, hükümdara tâbi ol-
mayanlarýn kullandýðý yoldur. Yolcularýn çanta ve silâh
taþýma zorunluluðu yoktur. Bu sepeble rahat yolculuk
eder gibi görünürler.

Sencer, adama teþekkür ederek, çantasýný sýrtýna
yükleyip, silâhýný da beline takýp birinci yola yönelmiþ.
Âdeta vücudunun bir parçasý gibi benimsediði bu mü-
himmatý ne olursa olsun býrakmaya niyetli deðilmiþ.
Bir asker olarak ihtiyaç duyabileceði her þeyin yanýnda
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olduðunu bildiði için, kalbinde ve ruhunda zerre kadar
endiþe yokmuþ. 

Ancak, emir altýnda yaþamaktan sýkýlacaðýný ve
sýrt çantasýnýn aðýrlýðýndan yorulacaðýný zanneden Ka-
ya, diðer yolun kendisi için daha uygun olduðunu dü-
þünmüþ. Sencer ile vedalaþmýþ, çanta ve silâhýný bir ke-
nara fýrlatýp hürriyetin tadýný çýkarmak hayaliyle yola
koyulmuþ. 

Uzun bir yolculuktan sonra þehre ulaþan Sencer,
kendisine verilen görevi baþarýyla yerine getirdikten
sonra hemen komutaný bulmuþ. Durumdan memnun
olan komutan, çeþitli hediyelerle Sencer'i ödüllendirmiþ.

Öte yanda Kaya, kýrda gezinircesine þarkýlar söyle-
yerek keyifle ilerliyormuþ. Bir süre sonra acýktýðýný his-
setmiþ ve bir aðaç gölgesinde mola vermek istemiþ.
Oysa etrafta ne yiyecek bir þey, ne de içecek su varmýþ.
“Çantamda bir þeyler olacaktý.” diye düþünmüþ, ama
sonra çantasýný yol ayrýmýnda býraktýðýný hatýrlamýþ.
Çaresiz, etrafýndaki ince aðaç dallarýný koparýp yemeye
çalýþmýþ. Ýþte ne olduysa o sýrada olmuþ. Nereden çýktý-
ðý belli olmayan keskin bakýþlý siyah bir panter hýzla
ona doðru atýlmýþ. Yanýnda silâhý olmadýðýný hatýrlayan
Kaya, ne yapacaðýný bilemeden aðaçlar arasýnda þuur-
suzca koþmaya baþlamýþ. Nefesi tükenip dizlerinin baðý
çözüldüðünde etrafa þöyle bir göz atmýþ. Hiçbir þey gö-
remeyince panterden kurtulduðunu düþünerek derin
bir soluk almýþ. Ama sevinci pek de uzun sürmemiþ.
Biraz daha koþtuktan sonra gür aðaçlarýn gölgelediði
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ormanda kaybolduðunu fark etmiþ. Umutsuz bir
hâlde saatlerce, ne tarafa gittiðini bilmeden yürümüþ.
Sonra da bir aðaca yaslanarak uykuya dalmýþ. Soðuk
bir gecenin ardýndan güneþin ilk ýþýklarý yüzüne vurdu-
ðunda kamaþan gözlerini açmýþ. Etrafta kim olduklarý
tam seçilemeyen insanlar varmýþ. Kurtulduðunu düþü-
nüp ayaða kalkmýþ, ama ellerindeki kýlýçlarý görünce
yanýndakilerin sýnýrdan geçen düþman askerleri oldu-
ðunu anlamýþ. 

Düþmana esir düþen Kaya, sarp daðlarda aylar sü-
ren zorlu bir dönemden sonra nihayet bir fýrsatýný bu-
lup kaçmýþ ve periþan bir durumda þehre ulaþmýþ. Ko-
mutanýn huzuruna çýkacak cesareti kendinde bulama-
dýðýndan, korku ve açlýktan titreyerek bir köþede di-
lenmeye baþlamýþ. Þehirde devriye gezen askerler,
onun durumundan þüphelenip onu sorgulamaya baþla-
mýþlar. Sonra da onu, görevini ihmal etmekle suçlayýp
zindana atmýþlar. 

Kaya, gardiyan tarafýndan kendisine uzatýlan bir
tas çorbaya uzanýrken, bir yandan da zindana atýlmayý
hak ettiðini düþünüyormuþ. Seçtiði yoldan çok piþ-
manmýþ. Bir süre sonra zindanýn kapýsý açýlmýþ. Kaya,
kapýda beliren askeri hemen tanýmýþ. Bu, arkadaþý Sen-
cer’miþ. Ýki arkadaþ hasretle kucaklaþmýþlar. Sonra
Sencer, Kaya’ya:

–Baþýna gelenleri öðrendim ve senin için komu-
tanla görüþtüm. Mahkemede piþmanlýðýný dile getirip,
af dilersen serbest kalacaksýn, demiþ.
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Arkadaþýnýn sözünü dinleyen ve dediklerini yapan
Kaya, birkaç gün sonra gerçekten de serbest kalmýþ.
Kaya’nýn sevincine diyecek yokmuþ. Hemen Sencer’i
aramaya koyulmuþ. Nihayet onu bir köþede ibadet
ederken bulmuþ.

–Her zaman olduðu gibi görevlerini de ibadetleri-
ni de aksatmýyorsun, demiþ ona. 

–Ýbadetler de Allah’a karþý görevimiz, diye karþýlýk
vermiþ Sencer. Yolculuk boyunca baþýmýza gelen olay-
larla þu yaþadýðýmýz hayat birbirine benzemiyor mu,
diye sormuþ Kaya’ya.

–Ne demek istediðini anlayamadým, demiþ Kaya
þaþkýnlýkla.

Sencer, arkadaþýnýn gözlerine bakarak devam et-
miþ:

–Düþün ki yaptýðýmýz yolculuk hayat yolculuðu-
dur. Ruhlar âleminden gelip kabirden geçer ve ahirete
gider. Ýbadet, bu yolculuk sýrasýnda taþýdýðýmýz çanta
ve silâhtýr. Ýbadet zor ve aðýr gibi görünür, ama ger-
çekte öyle bir rahatlýk verir ki tarif edilemez.

–Nasýl bir rahatlýk bu, diye sormuþ Kaya.

Sencer þöyle cevap vermiþ:

–Ýbadet eden insan bilir ki Allah’tan baþka ilâh
yoktur. Her þey, O’nun elindedir ve O hikmetsiz iþ
yapmaz. Üstelik lütfu ve merhameti de çoktur. Bu se-
beple ibadet eden insan darda kalýnca Allah’a sýðýnýr,
imaný ve ibadeti ona güven verir. Dünyadan göçüp

Yol Ayrýmý 79



ahirete ulaþtýðýnda da, görevini tam yapan bir asker gi-
bi ödüllendirilir.

–Þimdi anlýyorum, demiþ Kaya. Benim gibi gafil-
lerse hayatýný endiþelerle yaþar. Ama yine de arzu ve
emellerinin sýnýrsýz, gücünün sýnýrlý olduðunu unutur
ve Allah’a ibadeti terk eder. Buna karþýlýk kimi zaman
kullara kul olur, kimi zaman da ihtiyaçlarýný onlardan
isteyerek dilencilik eder. Ahirete ulaþtýðýnda ise göre-
vini ihmal eden asker gibi ceza görür! Deðil mi?
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