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Hayat Meydanýf

ÖNSÖZ

“Hayat bir faaliyet ve harekettir. Þevk ise bineði-
dir. Ýþte himmetiniz, þevke binip hayat mücadelesinin
meydanýna çýktýðý vakit, en evvel þiddetli düþman olan
ümitsizlik rastgelir. Kuvve-i mâneviyesini kýrar. Siz o
düþmana karþý, 'Allah'ýn rahmetinden ümidinizi kes-
meyiniz.' kýlýcýný kullanýnýz."

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Münâzarat adlý
eserinde "Tembellik zindanýna düþmemizin sebebi ne-
dir?" sorusuna cevap verirken himmetin karþýsýna çýka-
bilecek sekiz düþmandan ilkine karþý bu reçeteyi sunu-
yor. Sonra da himmeti yolundan alýkoyacak diðer düþ-
manlarý sýralamaya devam ediyor. 

Baþkalarýndan üstün olma meylinin hücumundan,
acelecilik ve kendini düþünme düþmanýndan, baþkasý-
nýn tembelliðini fýrsat bilme ve iþi birbirine býrakma
yanlýþýndan bahsediyor. Sonra Allah'ýn vazifesine mü-
dahale eden dinsiz düþmanýn tokadýndan ve bütün
meþakkatlerin anasýnýn ve umum rezaletlerin yuvasý-
nýn rahata meyil olduðundan söz ediyor. Bu düþman-
lardan kurtulma reçetelerini ayrý ayrý sunduktan sonra
da, heyecanlý bir fýtrata sahip olan insanýn rahatýnýn,
yalnýz çalýþma ve mücadele olduðunu vurguluyor.

Münârazat'taki bu bahisten yola çýkýlarak kaleme
alýnan Hayat Meydaný'nda, insaný hareket ve faaliyet-



ten alýkoyan düþmanlar ve Üstad'ýn bu düþmanlarla
mücadele için sunduðu reçeteler, temsilî bir yolculuk-
la anlatýlýyor. Bir iþi baþarma adýna insanýn karþýsýna çý-
kan engellerin ve bu engelleri aþmak için izlenecek
yollarýn konu olduðu hikâyenin baþ kahramanlarý,
Himmet isimli bir sultan ve onun Þevk isimli atý.
Þevk'e binip yola çýkan Himmet, türlü zorluklarý aþýp
Hayat Meydaný'na ulaþýrken, ülkesine kendinden son-
ra padiþah olan oðlu, tekrar tembellik zindanýna düþü-
yor. Üstad'ýn Münâzarat'ta rahata meyletme düþmaný-
na gönderdiði "Ýnsana çalýþtýðýndan baþkasý yoktur."
âyeti, hikâyemizde de Sultan Himmet'in oðluna sun-
duðu kurtuluþ reçetesi oluyor.

Risale-i Nurlar’daki hakikatlerin, bazý temsillerle
hikâyeleþtirildiði Hayat Meydaný'ný gençlerimizin be-
ðenisine sunuyoruz. Örnek bir nesil için, istifade edil-
mesi duasýyla…

Muþtu Yayýnlarý    
Haziran 2006           
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MÜTEVAZI PADÝÞAHIN
GÖRKEMLÝ ÜLKESÝ

Bundan yýllar önceydi. Fakir insanlarýn az, zenginle-
rin hayli çok olduðu bir ülke vardý. Bu güzel ülkede za-
manýn en büyük camileri yapýlmýþ, birçok medrese açýl-
mýþtý. Yollar, köprüler, hanlar, hamamlar sayýlamayacak
kadar çoktu. Devrin en yeni geliþmeleri bu ülkede olu-
yor, yeni icatlarýn büyük bir çoðunluðu burada yapýlýyor-
du. Ülkedeki ilmî çalýþmalar ise dillere destandý.

Ülkenin yemyeþil ormanlarý, ormanlarýn içinde ya-
þayan çeþit çeþit hayvanlarý vardý. Kýþýn çetin geçmesi
durumunda ülke halký, yaban hayvanlarý için ormana
yiyecek býrakýrdý. Göçmen kuþlarýn yerleþtiði sulak yer-
lere kimsecikler gitmez, onlarý rahatsýz eden olmazdý.

Adý, Mamurlu Devleti olan bu ülkedeki en güzel
þey ise insanlar arasýndaki dayanýþmaydý. Zenginler fa-
kirlerin ellerinden tutar, zekâtlarýný ve sadakalarýný hiç
aksatmazlardý. Köylerde bütün iþler imece usulü yapý-
lýr, kimsenin iþi yarým kalmazdý. Zengin fakir demeden
insanlar birbirinin cenazesine, düðününe iþtirak eder-
di. Mamurlu'nun durumu, baþta en yakýn komþu ülke-
ler olmak üzere diðer bütün ülkeler tarafýndan gýptay-
la izleniyordu.
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Ülkenin baþýnda mütevazý bir þahsiyet olan Sultan
Kerim bulunmaktaydý. Otuz beþ kýrk yaþlarýnda olan
sultan, çok çalýþkan bir insandý. Gecesi gündüzü hep
plânlýydý. Herhangi bir þeye karar vermeden önce me-
seleleri bilenlere danýþmayý ihmal etmezdi. Çok düþü-
nür, çok çalýþýr, az konuþurdu. Aðýrbaþlýlýðý ve olgun
tavýrlarýyla halkýnýn sevgi ve saygýsýný kazanmýþtý. Ma-
murlu'nun geliþip büyümesinde emeði çok büyüktü. 

Mamurlu'nun durumunu bütün ülkeler hayranlýk-
la izliyordu. Bu ülkelerden biri de Mamurlu'ya en ya-
kýn ülke olan Ataliyet idi. Otuz yaþlarýnda, genç, iyi
niyetli bir insan olan Himmet, bu ülkenin sultanýydý.
Fakat bir sultan olmasýna raðmen Himmet, çoðu za-
man huzursuz ve mutsuzdu.
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SULTAN HÝMMET'ÝN
YOLCULUK FÝKRÝ

Himmet'in ülkesi Ataliyet çok fakir bir ülkeydi.
Aslýnda ülkenin geniþ ve verimli arazileri vardý, nüfu-
su da epey kalabalýktý. Ama insanlarda öyle bir gev-
þeklik ve tembellik vardý ki baþka ülkelerden ziyaretle-
rine gelip de onlarý görenlerin bile uykusu geliyordu.
Halkýn büyük bir çoðunluðu fakirdi. Ülkede hatýrý sa-
yýlýr zenginler olmasýna raðmen fakirler, onlarýn vere-
ceði zekât ve sadakalardan faydalanamýyordu. Zengin-
ler, ihtiyaç sahiplerini bulmakla pek uðraþmýyor ve ço-
ðu zaman ihmalkârlýk yaparak zekât ve sadaka vermi-
yorlardý. Sultan Himmet’in, bütün bunlarý düþündük-
çe uykularý kaçýyordu. Ama bir türlü plânlama yapýla-
rak iþler sýraya koyulamýyordu.

Aslýnda Himmet Sultan, bu kötü gidiþatý düzelte-
bilmek için defalarca ülkenin ileri gelenleriyle toplan-
týlar yapmýþtý. Hep beraber günler geceler boyu görüþ-
müþler, pek çok karar almýþlardý. Yapýlan toplantýlarýn
heyecanýyla ilk zamanlar kýpýrdanmalar olsa bile ardýn-
dan yine gevþeklik günleri geliyordu. Çünkü baþta
kendisi olmak üzere, ülke halký alýnan kararlara uy-
makta çok zorlanýyordu. Rehavet ve tembellik artýk iç-
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lerine iyice iþlemiþti. Sultan Himmet, sürekli bu du-
rumdan kurtulmanýn çarelerini arýyor, fakat bir türlü
iþin içinden çýkamýyordu.

Bir gün aklýna bu kötü gidiþattan kurtulma adýna
her zamankinden farklý bir fikir geldi. "Gidip Sultan
Kerim'e fikir danýþayým. Onun tavsiye edeceði þeyleri
yaparak belki ülkemi kurtarabilirim. Ben de onun
yaptýklarýný yaparak belki ülkemi kalkýndýrabilirim."
diyerek Mamurlu Devleti'nin sultanýný ziyarete gitme-
ye karar verdi.

Hiç vakit kaybetmeden bu düþüncelerini ülkenin
ileri gelenlerine ve en yakýn dostlarýna da açtý. Kendi-
ni dinleyen heyete:

– Ey halkýmýn ileri gelenleri! Siz de çok iyi biliyor-
sunuz ki ömür çok kýsa ve yapýlacak iþler pek çoktur.
Ülkemizin durumu herkesin malûmudur. Ülkemizi, içi-
ne düþtüðü bu kötü durumdan kurtarmak için Sultan
Kerim'i ziyaret edip onun fikrini almaya ne dersiniz?

Sultan Himmet'i dinleyenlerin çoðu, "Durup du-
rurken yeni bir maceraya atýlacaðýz. Ne lüzumu var
caným, yaþayýp gidiyoruz iþte. Dünyada her ülke zen-
gin olacak diye bir þart yok ki!" diye kendi aralarýnda
homurdandýlar. Fakat yine de sultanýn hoþuna gider
düþüncesiyle:

– Çok güzel düþünmüþsünüz. Ülkemizi geliþtir-
mek için elbette bir þeyler yapmalýyýz. Kaldý ki Ma-
murlu, hem dünyanýn en geliþmiþ ülkesi hem de bize
çok yakýn. Oraya gidip Sultan Kerim'e akýl danýþmak
parlak bir fikir sultaným, dediler.
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Sultan Himmet:

– Benimle ayný fikirde olduðunuza sevindim. Peki,
oraya yapacaðýmýz ziyarete benimle kimler gelmek ister,
deyince kalabalýktan yine büyük bir homurtu yükseldi.

Oradakilerden hiçbiri böyle bir yolculuða çýkmaya
hevesli görünmüyordu. Sonuçta sadece Himmet'in baþ
veziri Gayretkeþ ve yakýn dostlarýndan biri olan
Azimkâr, Mamurlu'ya yapýlacak yolculuða çýkmayý ka-
bul etti.

Sultan Himmet, veziri ve arkadaþý, Mamurlu'ya
gitme kararýnýn alýnmasýndan ancak bir hafta sonra
hazýrlýklarýný tamamlayýp yola çýkabildiler. Gevþeklik
ve tembellik, onlardan kurtulmaya giderken bile peþ-
lerini býrakmýyordu. Nihayet geç de olsa yolculuk gü-
nü geldi ve ülke, ikinci vezire emanet edilerek yola çý-
kýldý.
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MAMURLU'YA YOLCULUK

Uzun bir yolculuðun sonunda Mamurlu uzaktan
görünmüþtü. Himmet ve yanýndakiler, ülkenin baþ-
þehrini tepeden gören yaþlý bir çýnarýn altýnda konakla-
maya karar verdiler. O geceyi orada geçirip, ertesi sa-
bah dinç bir þekilde Sultan Kerim'in yanýna gidecek-
lerdi. Þehir, geceleyin meþalelerle aydýnlatýlan sokakla-
rýyla ýþýl ýþýl parlýyordu. Hayranlýk dolu bakýþlarý þehrin
güzelliðine takýlmýþtý. Yaþlý çýnarýn gece serinliðinde
çýkardýðý yaprak hýþýrtýlarý üçünün de kalbine huzur
verdi. Gayretkeþ ve Azimkâr, kýsa bir süre sonra içleri-
ni ýsýtan ateþin karþýsýnda uykuya daldýlar. Dertli sul-
tan Himmet ise hâlâ hayran hayran Mamurlu'nun baþ-
kentini izlemekteydi. Ayný güzellikte bir ülkeye sahip
olmak için uzun uzun dua etti, yalvardý. Allah'tan bu-
nu baþarabilmek için güç, kuvvet ve gayret istedi. Bir
süre sonra onun gözkapaklarý da yorgunluða yenik
düþmüþ ve kapanývermiþti.

Ertesi sabah uyanýr uyanmaz toparlanarak hemen
yola koyuldular. Þehrin en dýþýnda düzenli ve tertemiz
sokaklar, geniþçe caddeler vardý. Sokaklardaki her dört
evden birinin duvarýnda geceleri yakýlan meþale bulun-
maktaydý. Hemen hemen her evin penceresinde veya
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balkonunda rengârenk çiçekler vardý. Ýnsanlar müte-
vazý ve güzel giyimli, güler yüzlüydü. Herkes hýzlý ve
kararlý adýmlarla yürüyor, birbiriyle selâmlaþýyor ve
yollarýna devam ediyordu. Sultan Himmet, kendi ül-
kesindeki yollarda, sokaklarda amaçsýz gezinen ya da
iþyerlerinin önlerinde konuþup gülüþerek zaman geçi-
ren insanlarý düþündü. Mamurlu'da böyle zamanýný
boþa geçiren bir kiþi bile görememiþti. Küçükler ve
gençler yaþlýlara oldukça saygýlý davranýyor, büyükle-
rin de onlarý çok sevdiði her hâllerinden belli oluyordu.

Himmet ve yol arkadaþlarý, þehirde bir süre ilerle-
dikten sonra rastladýklarý bir satýcýya sarayýn nerede ol-
duðunu sordular. Satýcý, onlarýn yabancý olduklarýný
hemen anlamýþtý:

– Saray mý, diyerek gülümsedi. 

Kendilerinden emin bir þekilde:

– Evet, Sultan Kerim'in sarayýný arýyoruz, dediler.

Satýcý sözü uzatmadan:

– Sultan’ýn sarayý yoktur. O, iki katlý bir evde ya-
þar. Devletin iþlerini yürüttüðü bir yer var, galiba ora-
yý soruyorsunuz, dedi.

Himmet Sultan, kendi sarayýnýn ihtiþamýný düþü-
nerek bu durumdan biraz utanmýþ ve kafasý iyice karýþ-
mýþtý. "Oysa ülkeler saraylardan yönetilir, nasýl olur da
bir padiþahýn sarayý bile olmadan ülkesi bu kadar gü-
zel olabilir?" diye düþünürken:

– Evet, evet. Onun bu ülkeyi yönettiði yeri arýyo-
ruz, diyebildi.
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Tarif üzerine þehirde ilerlemeye devam ettiler. Þehir-
deki nizam ve intizama her adýmda biraz daha hayran
oluyorlardý. Bu arada öðle ezaný okunmuþ, onlar da artýk
Sultan Kerim'in sarayýna gelmiþlerdi. Ortalýk çok sessizdi. 

Gayretkeþ:

– Bizim saray bunun en az yüz katý, deyiverdi.

Himmet Sultan da:

– Öyle ama bu þehir de bizim baþþehrimizin en az
yüz katý. Galiba iþin sýrrý, büyük saray deðil ha baþ ve-
zirim ne dersin, dedi.

Gayretkeþ önüne bakarak mahcup bir ifadeyle:

– Haklýsýnýz efendim, deyiverdi.

Geleceklerini önceden haber alan Sultan Kerim'in
veziri onlarý kapýda karþýladý ve:

– Efendim, hoþ sefalar geldiniz. Buyurun, hemen
içeri geçelim. Uzak yollardan geliyorsunuz,  epeyce yo-
rulmuþ olmalýsýnýz, diyerek onlarý içeri buyur etti. 

Himmet Sultan, bu güler yüzlü karþýlamadan çok
memnun kalarak:

– Hoþ sefalar bulduk. Çok yorgun deðiliz. Niyeti-
miz, Sultan Kerim'i ziyaret ve bir iki kelam sohbetten
ibaret, dedi. 

Vezir:

– Efendim, Sultanýmýz þu an camide öðle namazý-
ný kýlýyor. O da zaten sizi bekliyordu. Kendisi gelene
kadar þurada dinlenin. Ben de size bu arada ikramda
bulunmak isterim, dedi.
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Vezir, tam misafirlere içecek bir þeyler ikram edi-
yordu ki kapýdan Sultan Kerim göründü.
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SULTAN KERÝM'ÝN
HEDÝYELERÝ

Misafirlerini hürmetle ve güler yüzle karþýlayan
Sultan Kerim, onlarý, kendi odasýna alarak oturabile-
cekleri yerler gösterdi. Hâllerini ve hatýrlarýný sorduk-
tan sonra:

– Nedir meramýnýz? Sizi buralara hangi rüzgâr at-
tý, dedi.

Soru üzerine Himmet Sultan derdini anlatmaya
baþladý. Ülkesinin geri kalýþýndan, insanlarýn miskinli-
ðinden, iþsizliðin arttýðýndan, fakirlerin sayýlamayacak
kadar çok olduðundan bahsetti. Sultan Kerim, bütün
anlatýlanlarý büyük bir dikkatle dinlerken Himmet
Sultan sözlerini þöyle sürdürdü:

– Ýþte Sultan Kerim, hâlimiz bu. Bizim bu durum-
lara düþmemizin sebebi nedir? Bu kötü gidiþattan kur-
tulma adýna bir fikir, bir çýkýþ yolu söylersin ümidiyle
sana geldim. Bilirsin, babalarýmýz da çok iyi dosttular
ve birbirlerine sýk sýk fikir danýþýrlardý. 

Bu sözlerden sonra Sultan Kerim biraz düþündü ve:
– Sana elimden gelen yardýmý yapmaya hazýrým.

Þimdi gelelim sýkýntýlarýnýzdan kurtuluþ çaresine. Ýçinde
bulunduðunuz durumdan elbette bir çýkýþ yolu var. Söy-
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leyeceðim þeyi yaparsan, bu saydýðýn dertlerin hepsinin
üstesinden gelebilirsin. Çünkü sana söyleyeceklerimin
hepsini kendim bizzat yaparak tecrübe ettim, dedi.

Himmet Sultan duyduklarýna çok sevinerek:
– Nedir peki? Allah aþkýna hemen söyle. Demek

bütün dertlerimin çaresi var ha? Kendim ve ülkem için
yapabileceðim þeyler var yani, diye içinden geçenleri
ardý ardýna sýraladý.

Sultan Kerim tebessüm ederek:
– Evet, dünyada dermansýz dert yoktur. Senin der-

dinin çaresi, bir yolculuk yapmak ve bu yolculuðun so-
nunda Hayat Meydaný'na ulaþmak, dedi.

– Himmet gözlerini kocaman açarak sorularýný sý-
raladý: 

– Hayat Meydaný mý? Bir yolculuk nasýl dertleri-
me derman olacak ki? Yeni bir yolculuk yeni dertler ol-
masýn sakýn? Hem orasý da nasýl bir yermiþ öyle! Adý-
ný daha önce hiç duymamýþtým. Nasýl gidilir bu Hayat
Meydaný'na? 

Kerim Sultan anlatmaya baþladý:
– Hayat Meydaný'na gidebilmenin bazý kurallarý

var. Tabii oraya ulaþmanýn birtakým zorluklarý da var.
Ben de yýllar önce babamýn tavsiyesiyle bu yolculuða
çýkmýþtým. Babamdan sultanlýk görevini devralýp Ma-
murlu'nun baþýna geçtiðim dönemdi. Hayat Meyda-
ný'ndan ülkemi bu duruma getirecek bir hazineyle dön-
müþtüm. Ýnan bana oraya ulaþtýðýnda çektiðin bütün
zorluklara deðdiðini göreceksin. 
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Sultan Himmet hâlâ tereddütlüydü:

– Peki, diyelim ki yolculuða çýkmayý kabul ettim.
Sonra neler olacak? Hele anlatýver devamýný, dedi.

Sultan Kerim anlatmaya devam etti:

– Oraya gidebilmek için Þevk'e ihtiyacýn olacak.

– Þevk mi? O da ne Sultan Kerim?

– Þevk, beyaz bir küheylan. Yolculuk boyunca ya-
nýndan ayýrmaman gereken bir yardýmcý.

– Demek bu yolculukta bineðim o olacak. Peki
sonra?

– Þevk'e binip güneþin doðduðu yöne doðru bir
hafta kadar gideceksin. Sonra karþýna bir çöl çýkacak.
Binbir tehlikeyle dolu, sýcaktan ve susuzluktan bunal-
tan bir çöl. 

Sultan Kerim bunlarý anlatýrken, Himmet'in yol ar-
kadaþlarý Gayretkeþ ve Azimkâr aðýzlarý açýk onu dinli-
yorlardý. Sultan Kerim, "Eðer çölü sað salim geçebilir-
sen…" diye anlatmaya devam edecekken söze girdiler
ve Sultan Himmet'ten özür dileyerek böyle bir yolculu-
ða çýkamayacaklarýný söylediler. Sonra da bu yolculuða
çýkmama hususunda Sultan Himmet'i de ikna etmeye
çalýþtýlar. Hiç bilmedikleri bir yere gitmeye çalýþmanýn
gereksiz olduðunu, ülkenin durumunu deðiþtirmeden
eskisi gibi yaþayabileceklerini, sultanlarýnýn canýný tehli-
keye atmasýnýn yanlýþ olduðunu savundular.

Arkadaþlarýnýn bu tavýrlarý üzerine Sultan Him-
met, bir süre düþünceye daldý. Her þeye raðmen yolcu-
luða çýkmaya kararlý görünüyordu. Aralarýnda bir süre
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daha konuþtular. Bu arada Sultan Kerim de sessizce on-
larý izliyordu. Sonunda Himmet Sultan, daha yolun ba-
þýnda zorluklardan yýlan iki adamýný Ataliyet'e geri
göndermeye karar verdi. Onlarý uðurladýktan sonra,
tekrar Sultan Kerim'in yanýna gelerek:

– Benim bu yolculuða çýkmaktan baþka çarem
yok. Bana, bu yolculuk hakkýnda biraz daha bilgi ve-
rir misin, dedi. 

Onun bu kararýna sevinen Sultan Kerim:

– Böyle yolculuklar için besleyip, baktýðým bir
Þevk'im var. Ýstersen onu sana verebilirim, deyiverdi.

Biraz daha rahatlamýþ görünen Sultan Himmet
sordu:

– Çok sað ol. Allah, senden razý olsun. Peki, çöl-
den sonra beni bekleyen neler var?

Sultan Kerim devam etti:

– Ben de tam onu anlatacaktým. Sana, bu yolculuk
boyunca kullanman için bir kýlýç, bir yay ve de oklar
vereceðim. Sabýr, bu yolculukta en büyük yardýmcýn
olacak.

Sultan Kerim'in bu sözleri üzerine Himmet, veri-
lecek kýlýcý ve oklarý çok merak etmiþti. Hele Þevk?
Onun üzerine binip, uçmak için sabýrsýzlanýyordu. O,
bu düþüncelerle meþgulken Himmet'in gözlerindeki
kararlýlýk Sultan Kerim'in çok hoþuna gitmiþti. Sultan
Himmet, hayalinde yolculuðu baþlatmýþken Sultan
Kerim de Þevk'in hazýrlanma emrini vermiþti. Bir yan-
dan da odanýn köþesinde duran sandýktan, kadifeye sa-
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rýlmýþ kýlýcý getirmiþti. Kýlýcýn parýltýsý, Himmet'i ha-
yalinden uyandýrmaya yetti. 

Sadece:

– Yolculukta kullanacaðým kýlýç, bu mu, diyebildi.

Kýlýcýn kýnýný kenara koyan Sultan Kerim, Him-
met'in yanýna sokuldu ve onun kýlýcý daha yakýndan
görmesini saðladý. Parýltýsý göz kamaþtýran kýlýç, týpký
Hazreti Ali'nin kýlýcýna benziyordu. Kabzanýn hemen
yanýndan baþlayarak kýlýcýn ucuna doðru yazýlmýþ
âyetler vardý. Âyetler, kýlýcýn her iki yüzünde de bulun-
maktaydý. Sultan Kerim, kýlýcý Himmet'e uzatarak:

– Al bakalým. Allah mübarek etsin. Karþýlaþtýðýn
tehlikelerde sabýrla bu kýlýcý kullanýrsýn, dedikten sonra
kýlýcý ona vererek tekrar sandýðýn baþýna gitti.

Bu defa sandýktan altýn bir yay ve üzerinde yine
âyetler yazýlý olan oklar çýkmýþtý. Himmet, büyülenmiþ
gibi kýlýca bakarken Sultan Kerim, altýn yay ve oklar-
la onun yanýna gelerek:

– Ýþte diðer yardýmcýlarýn, dedi. 

Kýlýcý kýnýna sokan Sultan Himmet, gördüklerinin
hangisine þaþýracaðýný bilemez bir vaziyette sordu:

– Bunu, nerede, ne için kullanacaðým Sultan Ke-
rim? 

O da cevapladý:

– Çölü geçmeye çalýþýrken sadece kýlýç yeterli ol-
mayabilir. O zamanlarda da bu oklarý kullanýrsýn.

Yolculuk öncesindeki hazýrlýklarýn çokluðu ve yol-
culuk sýrasýnda yaþayabileceði tehlikeler karþýsýnda
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Himmet Sultan'ýn kalbinde tereddütler belirmeye baþ-
ladý. Sultan Kerim, onun içine düþtüðü tereddüdü se-
zince bir baþka ikazda daha bulunmak istedi. Çünkü
bu yolculuk için çekilecek sýkýntý da neticesindeki mü-
kafat da çok büyüktü.

– Çölde, Hayat Meydaný'na giden baþka insanlar-
la karþýlaþýrsan sakýn birbirinize üstünlük taslamayýn,
dedi. 

Bunun üzerine Sultan Himmet merak ve þaþkýn-
lýkla:

– Demek baþka yolcular da olacak, öyle mi, diye
soruverdi.

Sultan Kerim, kendinden emin bir ses tonuyla:

– Elbette! Yolda ülkesi için, kendisi için, ailesi için
bu yolculuðu göze almýþ insanlarla karþýlaþabilirsin.
Bir þeyler baþarma konusunda dünyanýn tek dertli in-
saný sen olmayabilirsin, dedi.

Bunun üzerine Himmet:

– Tamam, senin dediðin gibi yapacaðým. Kimseyle
zýtlaþmak, kimseye üstünlük taslamak yok. Birlik bera-
berlik var. Haklýsýn, birlikten kuvvet doðar nasýl olsa.
Peki, çölden sonra nereye varacaðýz, dedi.

Sultan Kerim:

– Çölü tam bitirmek üzereyken bir siper bulman
gerekiyor. Yola bu siperden devam edeceksin. Siperin
adý Sabýr Siperi’dir. Sana son tavsiyem þudur Himmet
kardeþim: Bütün yolcuðun boyunca sakýn acele etme.
Sabýr Siperi'ne ulaþtýðýn zaman yolculuðun geri kalan
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kýsmýný oradaki nurani bir ihtiyardan dinleyeceksin,
deyince Himmet sordu:

– Peki, siperde ilerleyince yol, Hayat Meydaný'na
mý çýkýyor? 

Kerim Sultan, bu soruya gülümseyerek cevap verdi:

– Hayýr, hayýr. Dedim ya yolun buradan sonrasýný
siperin içindeki yaþlý zattan dinleyeceksin. Sözlerine
dikkat edersen onu tanýyabilirsin. Haydi, artýk daha
fazla vakit kaybetme, yolun açýk olsun. Akþama kadar
hayli yol alabilirsin.

Bu sözlerin ardýndan, birlikte ikindi namazýný kýldý-
lar ve Kerim Sultan, Himmet'i Þevk'in yanýna götürdü. 
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ÞEVK'Ý ÝLK GÖRÜÞ

Saraydan dýþarý çýkýnca Himmet Sultan, kendisi
için hazýrlanmýþ olan Þevk'i gördü. Çok heyecanlan-
mýþtý, gözlerini ondan bir türlü ayýramýyordu. Daha
önce hiç bu kadar asil bir at görmemiþti. Þevk, uzun
bacaklarý ve geniþ sýrtýyla âdeta uçacak gibi duruyor-
du. Himmet, Sultan Kerim'e minnet dolu gözlerle ba-
karak sýkýca sarýldý. Ona her hâliyle teþekkür ediyordu.
Kýlýcý beline, yayý da sýrtýna kuþanan Himmet, Þevk'e
biner binmez âdeta kanatlanýp uçtuðunu sandý. Sultan
Kerim'in eli, onun ardýndan uzun süre havada kaldý.

Himmet, bu yolculuða o kadar istekliydi ki akþam
ezaný okunmadan bir günlük yol aldý. Ýlk molayý ak-
þam namazýný kýldýðý handa verdi. Karnýný bu handa
doyurduktan sonra, yatana kadar cevþen ve Kur'ân
okudu. Yatmadan önce kýlýca ve yaya þöyle bir bakýp
"Ya Allah, Bismillah. Mahcup etme ya Rabbi!" dedi ve
yataðýna uzandý. Uyuyana kadar bu yolculuðu ta-
mamlayabilmek için uzun uzun dua etti. Bir süre son-
ra gözkapaklarý kapanmýþ, derin bir uykuya dalmýþtý.

Sabah, yanýk bir ezan sesiyle uyandý. " Namaz uy-
kudan hayýrlýdýr." sözüyle yataktan fýrladý. Hemen kal-
kýp abdest alarak hanýn yakýnýndaki camiye gitti. Ce-
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maate yetiþmiþti. Sabah namazýný camide kýlmanýn ta-
rifsiz huzurunu yaþýyordu.

Namazdan sonra hana gelip bir çorba içti ve yaný-
na biraz daha azýk alarak tekrar yola koyuldu. Þevk
âdeta uçar gibi gidiyor, Himmet de bu hýzdan büyük
zevk alýyordu. Sultan Kerim'in "Bir hafta sürer." dediði
yolculuðu bu þekilde üç günde bitirebilirdi Himmet.
Hýzla ilerlerken arada bir aklýna Sultan Kerim'in çöl ile
ilgili söyledikleri geliyordu. Veziri ve en yakýn dostu,
çöldeki zorluklarý duyar duymaz yolculuktan vazgeç-
miþlerdi. O, her þeye raðmen yola girmiþti ama acaba
karþýsýna çýkan zorluklarla mücadele edebilecek miydi?
Yolun bundan sonrasý nasýldý? Bunlarý düþünürken hý-
zýnýn giderek azaldýðýný fark etti. Zihninden bir an ge-
çen bu düþüncelerden kurtulduktan sonra, Þevk'i mah-
muzladý ve tekrar hýzlandý. Dörtnala gidiyordu. Öyle
heyecanlýydý ki yolun bittiðini ve artýk çöle geldiðini bi-
le fark edememiþti. Ta ki onu, hýzýndan ve yolundan alý-
koyan büyük gürültüyü iþitinceye kadar.  

Bu, gök gürültüsüne benzer sesin, ne olduðunu
anlamak için saða sola bakýnmaya baþladý. Yanýndan
geçtiði kayalýklar, üzerine yýkýlacak gibi oluyordu.
Gökte tek bir bulut yoktu ki duyulan ses gök gürültü-
sü olsun. Himmet, korkulu bakýþlarla sesin kaynaðýný
anlamaya çalýþýrken, sesten ürkerek aniden duran Þevk
de þaha kalkmýþtý. O rüzgâr gibi uçan atýn, ayaklarý
sanki yere çivilenmiþti. Yerinde öylece kalakalmýþtý
Þevk. Himmet, her ne kadar onu ileri sürmeye çalýþtýy-
sa da Þevk ilerlemedi.
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Bu sýrada yanlarýndaki kayalýðýn ardýndan yeni bir
gürültü daha duyuldu. Himmet'in kalbi daha hýzlý at-
maya baþladý. Þevk'in ayaklarý da kuma batýyordu. Ye-
ri titreterek gelen bu ses de neyin nesiydi?
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YEÝS'ÝN SALDIRISI 

Olanlar karþýsýnda Himmet'in dizlerinin baðý çö-
züldü. Aðzý kurudu, nefesi sýklaþtý. Kalbi bedeninden
fýrlayacak gibiydi. Ses, o kadar yaklaþmýþtý ki Himmet,
nefesini tutup olacaklarý beklemeye baþladý. Korkudan
dili damaðýna yapýþmýþtý. Son bir kükreme sesiyle bir-
likte kayalýklarýn arkasýndan yelesi çalýlýk gibi, kendisi
deve büyüklüðünde olan ama aslana benzeyen bir hay-
van çýkýverdi. 

Bu garip yaratýðýn gözleri yumruk kadar, diþleri de
çivi gibi sivriydi. Çenesinde altlý üstlü sýralanmýþ diþler,
âdeta testereye benziyordu. Her kükreyiþinde maðara-
ya benzeyen aðzý, sanki Himmet'le Þevk'i ayný anda
yutacak kadar açýlýyordu.

Himmet, bu canavarýn kim olduðunu anlamaya
çalýþýyordu. Sultan Kerim'in, çölü anlatýrken bahsetti-
ði tehlikelerden biri olmalýydý. Himmet, tahmininde
yanýlmamýþtý. Büyük iþler peþinde olan hemen herke-
sin en büyük düþmaný olan Yeis'ti bu. Yeis, sanki ace-
lesi varmýþ gibi hemen onlara saldýrmaya baþladý. Ön
pençelerinden biriyle Himmet'in üzerine doðru kum-
larý tekmeledi önce. Yerden kalkan kumlarla, göz gö-
zü görmez oldu. Yeis'in nefesini ensesinde hisseden
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Himmet, onun bir darbesiyle Þevk'ten düþüverdi. Bu
acýmasýz pençe darbesiyle Þevk de yere yuvarlanmýþ ve
yaralanmýþtý. 

Kumlardan oluþan sis perdesi aralanýnca Himmet,
Yeis'in kocaman açýlmýþ aðzýyla karþý karþýya geldi. Ye-
is, neredeyse onu yutmak üzereydi. Himmet, can hav-
liyle belindeki kýlýcý kýnýndan çýkararak "Allahü Ek-
ber!" diye bir nara attý. Bunun üzerine Yeis bir süre du-
rakladý. Kýlýç, Yeis'in gözlerini kamaþtýrýyor, hatta aç-
masýna engel oluyordu. Bu durumu fark eden Sultan
Himmet, Yeis'e hamle üstüne hamle yapmaya baþladý.
Uzanabildiði yerlerinden bu büyük düþmaný yarala-
maya çalýþýyordu. Bütün gücüyle Yeis'ten kurtulmaya
çabalarken gözüne kýlýcýn üzerindeki âyet iliþti: "Al-
lah'ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz."

Himmet, o an bu düþmaný ümit ve sabýrla müca-
dele ederek yenebileceðini anladý. Öyle de yaptý, fakat
bu sýrada hem kendisi hem de Þevk yaralanmýþtý. Her
ikisinin de gücü çok azalmýþtý. Bu arada Yeis, fýrsat
buldukça Himmet'in üzerine ayaðýyla kumlarý tekme-
lemeye devam ediyordu. Fakat her þeye raðmen Sultan
Himmet, insanýn en büyük düþmanlarýndan biri olan
Yeis'i yaralayarak kaçýrmayý baþardý.

Koþarak yanlarýndan uzaklaþan Yeis gözden kay-
bolunca, Þevk ve Himmet rahat bir nefes aldýlar. Biraz
dinlendikten sonra kendine gelen Himmet, hem ken-
disinin hem de Þevk'in yaralarýný sardý. Bir süre sonra
her ikisi de kendini daha iyi hissediyordu. Yeniden yo-
la koyulup çölde ilerlemeye baþladýlar. Ancak yolculu-
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ðun geri kalaný zorlu geçeceðe benziyordu, çünkü
Himmet'in yanýnda pek fazla yiyecek ve içecek kalma-
mýþtý. Konakladýðý handan yanýna aldýðý azýðýn çoðu,
Yeis'le yaptýðý vuruþmada daðýlýp gitmiþti. Aç ve susuz
hâlde iken çölün zorlu þartlarýna dayanmak, hayli zor
olacaktý.

Himmet, zihninde bu düþüncelerle bir süre daha
ilerledikten sonra Kerim Sultan'ýn bahsettiði yolcular-
la karþýlaþtý. Farklý diyarlardan gelen yolcularýn hepsi
de Hayat Meydaný'na gidiyorlardý. Onlarýn da yanla-
rýnda Þevk'e benzeyen atlar vardý. Hemen hepsinin yü-
zünde Yeis'ten kalma izler olduðu, Himmet'in gözün-
den kaçmamýþtý. Kiminde pençe izi, kiminde ezik ve
morluklar, kimilerinde ise Yeis'i ilk gördükleri andaki
korkudan kalan sararmýþ yüzler. Bu yolculardan en
güçlü görünen Himmet'in kendisiydi. Sultan Kerim'in
birlik ve beraberlikle ilgili nasihatlerini hatýrlayan
Himmet, kalabalýðý karþýsýna alarak þöyle dedi:

– Ey Hayat Meydaný'na gitmeye karar vermiþ yol-
cular! Bu, bin bir zorluklarla dolu çölü her birimizin tek
tek aþmasý imkânsýz. Gelin hepimiz, yanýmýzdaki yiye-
ceklerimizi ve içeceklerimizi birleþtirelim. Yolun kalan
kýsmýný, selâmete erene kadar birlikte sürdürelim.

Bu fikir diðer yolculara da mantýklý gelmiþti. Çö-
lün zorlu þartlarýnda yalnýz olmak gerçekten de zordu.
Yolculuk, bir süre Sultan Himmet'in bu fikri doðrultu-
sunda devam etti. Ancak kýsa bir süre sonra yanlarýn-
daki suyun tamamý bitti. Yolcular, bu durum karþýsýn-
da endiþeye kapýlýnca her kafadan bir ses çýkmaya baþ-
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ladý. Herkes suyun nasýl bulunabileceði ile ilgili fikir-
ler üretiyor ve düþüncesini yüksek sesle dile getiriyor-
du. Kimse diðerinin söylediðini dinlemiyor, herkes
kendi fikrinde diretiyordu. "Benim dediðimi yapmaz-
sak hepimiz susuzluktan öleceðiz." diye söylenenler bi-
le vardý. Zamanla bu sözlü tartýþmalar, itiþip kakýþma-
lara vardý. Hatta aralarýnda kavga edenler bile oldu.

Sonunda yolculardan bazýlarý, çölün çoðunu geç-
tiklerini zannederek yola tek baþlarýna devam etmeye
karar verdi. Geriye kalanlar ise yola birlikte devam
edecekti. Fakat iþleri pek de kolay deðildi. Birlik ve be-
raberlikleri zedelenmiþti. Himmet ve yanýndakilerin
sayýlarý da güçleri azdý. Yiyecek ve içecekleri de kalma-
mýþtý. Kim bilir onlarý daha ne zorluklar bekliyordu?
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KUMA SAPLANIÞ 

Himmet'in nasihati, ancak kýsa bir süre için iþe ya-
ramýþ ve yanýndakilerin çoðu karþýlarýna çýkan ilk sýkýn-
týnýn ardýndan gruptan ayrýlmýþtý. Sabýrsýz yolcular, yo-
lun büyük bir kýsmýný tamamladýklarýný zannediyor ve
herkesten önce çölü geçmek istiyorlardý. Atýna atlayan
yolcu dörtnala uzaklaþmýþ, Himmet de yanýnda kalan-
larla gidenlerin ardýndan bakakalmýþtý.

Ancak çölde kumlar çok kýzgýn ve gittikleri yön de
bataklýktý. Kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz
hýzla ilerlediler. Himmet ve yanýndakiler ise, birbirle-
rinden ayrýlmadan emin adýmlarla yollarýna devam et-
tiler. Bir süre sonra gruptan ayrýlýp gidenlere yaklaþ-
mýþlardý. Onlarla bu kadar çabuk karþýlaþmalarýna çok
þaþýrdýlar. Oysaki onlara üstünlük taslayarak yanlarýn-
dan dörtnala ayrýlan bu dik baþlý ve tez canlý yolcula-
rýn, çok daha uzaklara varmýþ olmalarý gerekirdi. Dik-
katlice bakýnca onlarýn kumlara saplandýðýný ve bir
adým bile ilerleyemediklerini fark ettiler. Kum batak-
lýðý öyle tehlikeliydi ki içine düþenleri, yavaþ yavaþ eri-
yen buz gibi kaybediyordu. Bu duruma çok üzülen
Himmet ve arkadaþlarý yanlarýna varana kadar, aceleci
yolcularýn hepsinin kumlarýn içinde kaybolup gittiðini
gördüler. Onlardan geriye sadece son çýrpýnýþ görüntü-
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leri ve naralarý kalmýþtý. Arkadaþlarýnýn baþýna gelen-
lerden çok etkilenen yolcular "Keþke bu kadar baþýna
buyruk ve aceleci olmasaydýlar, gruptan ayrýlmasaydý-
lar." demekten kendilerini alamadýlar.

Bu yaþananlarýn üzerine yine Kerim Sultan'ýn söz-
lerini düþünen Himmet, temkinli giderek bir sipere
ulaþmasý gerektiðini hatýrladý. Biraz önce arkadaþlarý-
nýn kuma saplandýðý yeri geçerken çok daha dikkatli
olmalarý gerektiðini anlamýþlardý. Saðlam bir iple ken-
dilerini bellerinden birbirlerine baðladýlar. Kum batak-
lýðýný geçerken eðer içlerinden biri kayýp yuvarlanacak
olursa, diðerleri hemen onu çekecekti. Himmet, yanýn-
dakileri peþine taktý ve Þevk'in adýmlarýna dikkat ede-
rek yavaþça ilerlemeye baþladýlar. Sanki çölün ortasýnda
patika bir yol vardý ve onlar, bu yoldan yakalamaya ça-
lýþtýklarý ürkek bir kuþu kaçýrmamaya çalýþarak yürüyor
gibiydiler.

Çölün sonuna geldikleri, çok uzakta olmayan
aðaçlardan anlaþýlýyordu. Atlarýný koþtursalar birkaç
dakikada kalan yeri geçebilirlerdi. Fakat çölü, herkes-
ten önce geçme isteði ve acelecilik kendilerinden önce-
kilerin sonlarýný getirmiþti. Bu duygular, þimdi Him-
met'in de içini kemiriyordu. Bir an Þevk'i mahmuzla-
yýp, bir koþuda önündeki kum denizini bitirmek geçti
içinden. Kendisi gibi düþünen baþkalarý da olmuþtu.
Zira bellerine baðlý ipler, bir geriliyor bir gevþiyordu. 

Nihayet içlerinden geçen duygulara yenilen ve be-
lindeki ipi çözen birkaç kiþi oldu. Himmet, yanýndan
koþturarak giden bu yolcularýn peþinden uzun uzun
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baktý. Yolun sonunu yakýn görüp acele etmemek, ne
olursa olsun temkini elden býrakmamak gerekiyordu.
Gruptan ayrýlanlarýn ardýndan hüzünle bakarken
"Acaba bir daha karþýlaþabilecek miyiz?" diye geçirdi
içinden Sultan Himmet. Bu arada Sultan Kerim’in
bahsettiði siper, karþýda görünmüþtü.

Hayat Meydaný26



ÇÖL KARTALLARI

Himmet ve yanýnda kalanlar, sipere doðru gider-
ken birden insanýn içini ürperten sesler duyulmaya
baþladý. Hem yolcular hem de atlar çok ürkmüþtü. Bu
sesler, yeni bir canavara mý aitti yoksa? Korkuyla çev-
relerine bakýndýlar. Daha önce gruptan ayrýlýp yalnýz
baþýna yola devam edenlere saldýran çöl kartallarýydý
bunlar. Öyle büyüktüler ki bir araya gelmiþler ve gök-
yüzünü kara bir bulut gibi kaplamýþlardý. Kartallarýn
çýðlýklarý, insanlarýn kulaklarýný saðýr edecek cinstendi.
Kanatlarýndan gelen sesler ise, çok yüksekten akan bir
þelâlenin sesini andýrýyordu. Himmet ve arkadaþlarý;
kesik kesik ve sert çýðlýklar, uðuldayan kanat sesleri,
yerden havalanan toz ve kumlar eþliðinde hep birlikte
içlerinden son dualarýný okumaya baþlamýþlardý.

Bütün bunlar, gruptan iki üç kiþinin daha korka-
rak kaçmasýna sebep oldu. Kartallar, tek baþlarýna sa-
ða sola kaçýþan bu yolcularý fark eder etmez hemen sal-
dýrýya geçtiler. Öyle acýmasýzlardý ki kimi yolcuyu ga-
galayýp öldürüyorlar, kimini pençelerinin arasýna alýp
uzaklara götürüyorlardý. Herkes çok çaresizdi, korku-
dan ne yapacaklarýný bilemiyorlardý.

Bütün bu olup biteni izleyen Himmet, yayýný çýka-
rýp bir ok hazýrladý. O anda gözü oklarýn üzerinde ya-

Hayat Meydaný 27



zýlý âyetlere takýldý: "Allah için olunuz." O anda bu
kartallardan kurtulmak için, birlik beraberlik içinde
hareket edilmesi gerektiðini anladý. Belli ki aralarýnda-
ki birliði bozmakla güçsüz düþmüþlerdi. Fakat ne bu
hakikati anlatacak vakit kalmýþtý ne de dinleyecek in-
san. Kalan birkaç kiþi, etraftaki kayalarýn ardýna sak-
lanmýþtý. Himmet de hemen kayalýklara doðru koþtu. 

Bu sýrada bir grup kartal, hýzla üzerine doðru ge-
liyordu. Hemen bir þeyler yapmasý gerektiðini anlayan
Himmet, yayýný gerip oklarý kartallara göndermeye
baþladý. Attýðý her bir ok, bir kartala isabet ediyordu.
Üzerine ok saplanan kartal, acý bir çýðlýk atarak sende-
liyor ve yere düþüyordu. Bu arada saða sola daðýlmýþ
yolcular, Himmet'in kartallarla mücadelesini görünce
korkularýný biraz olsun yenmiþ ve onun yanýna toplan-
maya baþlamýþlardý. Himmet'in oklarý karþýsýnda fazla
dayanamayan kartallar, sonunda çýðlýk çýðlýða kaçýþtý-
lar. Böylece Sultan Himmet ve yanýna sýðýnanlar, bu
saldýrýlardan sað salim kurtulabildiler. Kendileri yor-
gun ve yaralý, atlarý da bitkindi. Fakat Sabýr Siperi, ar-
týk çok yakýndaydý.
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SABIR SÝPERÝ

Sipere yaklaþtýkça Himmet, "Burasý Sultan Ke-
rim'in anlattýðý siper." diye düþünüyor ve içten içe sevi-
niyordu. Siperin bir kale kapýsýný andýran ihtiþamlý giri-
þi, Himmet'in içine büyük bir güven vermiþti. Ýlk gözü-
ne çarpan, siperin giriþindeki âyet oldu: "Dayanýn, sab-
redin ve dayanýþma içinde olun."

Þevk'le birlikte bu sipere giren Himmet, biraz da-
ha rahatlamýþtý. Siperin içi bahar mevsimi gibi serin,
baba evi gibi güvenliydi. Ýçerisi, sanki büyük bir ker-
vansaraya benziyordu. Âdeta birden bire çöl yarýlmýþ
ve önlerine güvenli bir vadi açýlmýþtý. Siperde, yolculu-
ðun kalan kýsmýný tamamlamak için gerekli su ve yi-
yecek mevcuttu. Burasý geçildiðinde, hem çöl aþýlmýþ
hem de yolun bir bölümü daha bitirilmiþ olacaktý.
Himmet, o gece orada konaklayýp dinlenmeye karar
verdi. Onunla birlikte sipere giren diðer yolcular da ol-
dukça yorgundu. Kimi, daha sipere girer girmez uyu-
yakalmýþtý.

Sultan Himmet, yatsý namazýnýn ardýndan bir sü-
re cevþen ve Kur'ân okudu. Sonra yataðýna uzandý ve
gökyüzünü seyre daldý. Bir yandan parlak yýldýz halýsý-
na bakarken bir yandan da yaptýðý bu yolculuðu düþü-
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nüyordu. Acaba Hayat Meydaný'na varabilecek miydi?
Ülkesindeki kötü gidiþatý deðiþtirmeyi çok istiyordu.
Bir süre düþündükten sonra, yolun baþýndan beri im-
dadýna koþan âyetleri hatýrladý: "Allah'ýn rahmetinden
ümidinizi kesmeyiniz." "Allah için olunuz." "Dayanýn,
sabredin ve dayanýþma içinde olun." 

Zihninde peþi peþine sýralanan bu düþüncelerle
uyuya kalmýþtý Himmet Sultan. Sabahleyin ezanla
uyandý. Hemen abdest alýp mescide gitti. Sabahýn o
tatlý serinliðinde kýldýðý namaz, içini huzurla doldur-
muþtu. Namazdan sonra bir süre daha mescitte kala-
rak, hayýrlýsýyla yolculuðu tamamlayabilmek için dua
etti. Mescitten çýktýktan sonra Þevk'i hazýrlayýp siper-
de ilerleyerek Sultan Kerim'in bahsettiði kiþiyi bula-
caktý. Yolculuðun kalan kýsmýyla ilgili bilgileri ondan
alacaktý. Siperde ilerlemeye baþladýðýnda Þevk'in sanki
daha bir güçlü olduðunu hissetti. Þevk, âdeta siperden
çýkýp uçmak ister gibiydi.

Himmet, siperde biraz daha ilerledikten sonra sað-
da solda farklý yaþlarda insanlar görmeye baþladý. Biraz
ileride kalabalýk bir grup insan toplanmýþtý. O tarafa
doðru ilerleyen Himmet, kalabalýða yaklaþýnca, insanla-
rýn, ortalarýnda duran bir ihtiyarý dinlemekte olduðunu
gördü. Ýhtiyarý dinleyenlerin, gözünü ondan ayýrmadýk-
larý Himmet'in dikkatinden kaçmamýþtý. O da kalabalý-
ðýn arasýna karýþtý ve anlatýlanlarý dinlemeye baþladý. 

Bu ihtiyar, bir yolculuktan bahsediyordu. Himmet,
ihtiyarýn sözlerine kulak kabartýnca Hayat Meydaný'na
giden yolu tarif ettiðini hemen anladý. Bu nurani ihti-

Hayat Meydaný30



yar, yolun buraya kadarki kýsmýný adý gibi biliyordu.
Çevresindekilere sipere varana kadar nasýl baþarýlý ol-
duklarýný hatýrlatýyor, bundan sonrasý yapýlmasý gere-
kenleri anlatýyordu. Himmet, anlatýlanlarý biraz dinle-
dikten sonra bu yolculuktaki en baþarýlý insanýn kendi-
si olduðunu düþünmeye baþladý. Oysa nurani ihtiyar,
henüz sözlerini bitirmemiþti ve daha anlatacaðý çok þey
vardý. Sultan Himmet böyle düþünedursun ihtiyar:

– Sizi bu siperden sonra bekleyen en büyük tehli-
ke kendi gururunuzdur. Kendinizi diðer yolculardan
üstün görmeniz, düþeceðiniz en büyük hatadýr. Bu si-
perden sonra ileride geçilecek olan bir ýrmak var. Irma-
ða varmadan önce de küçük bir dere. Bu ýrmaðý birlik-
te geçmeniz, nasýl geçeceðinizi mutlaka istiþare etme-
niz gerekiyor. Bu geçiþ sýrasýnda hiç kimsenin üzerine
düþen vazifeyi aksatmamasý lâzým, diye kalabalýða na-
sihat etmeye devam ediyordu.

Onun bu sözleriyle irkilen Himmet, bu nurani za-
týn Sultan Kerim'in bahsettiði yol gösterici olabileceði-
ni düþünmeye baþladý. Çünkü ihtiyarýn sözleri çok te-
sirliydi. Üstelik siperde etrafýna öyle kalabalýðýn top-
landýðý bir baþkasý da yoktu. Himmet, ona biraz daha
yaklaþtý ve söylediklerini daha dikkatli dinlemeye baþ-
ladý. Ýhtiyar adam, konuþurken gözlerini ufka dikiyor,
sakin ama kendinden emin bir ses tonuyla dakikalarca
konuþuyordu. Ne kalýn ne ince olan sesinde tuhaf bir
ikna edicilik vardý. Hafif kýsýk olan gözlerinin, açýk mý
kapalý mý olduðu tam belli olmuyordu. Üzerindeki el-
biseler, eski ama tertemizdi. Baþýndaki beyaz sarýðý,
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yüksek daðlarýn zirvesindeki karlar gibiydi. Evet, evet
Sabýr Siperi'nde karþýlaþacaðý bilge zat, ancak bu insan
olabilirdi.

Himmet, bunlarý düþünürken bilge zat da sözleri-
ne devam ediyordu. Irmaðý geçtikten sonra aþýlacak bir
tepe ve tepeden sonraki vadide karþýlaþacaklarý düþ-
manlardan kurtulmak için sýðýnacaklarý bir kale oldu-
ðunu söyledi. Ancak kaleye nasýl gidileceðini söyleme-
di. Bilge ihtiyar konuþmasýný bitirince yolcular, onun
elini öperek yol hazýrlýðýna baþladýlar. Himmet de ona
yaklaþtý, elini öptü ve doðruldu. Dua istemek için göz
göze gelmeyi umdu, fakat ihtiyarýn dudaklarý zaten ký-
pýr kýpýrdý. Himmet'in omzuna elini götürerek, "Yolun
açýk olsun evlâdým. Gururlanma, hiçbir þey için, hiçbir
zaman." dedi. Nurani ihtiyarýn bu sözleriyle bir kez da-
ha þaþýran Himmet, saygýyla onun yanýndan ayrýldý.

Sabýr Siperi'nden ayrýlan yolcularýn hepsi, iyice
dinlenmiþ ve yol hazýrlýklarýný tam olarak bitirmiþlerdi.
Hâllerinden memnun, sevinçliydiler. Ne de olsa bura-
ya kadar gelmeyi baþarabilen çok insan olmuyordu.
Yola koyulmadan önce hepsinin içini kaplayan bu se-
vinç, yavaþ yavaþ kendine güven duygusuna dönüþme-
ye baþladý. Kendilerine aþýrý güvenmeleri kim bilir baþ-
larýna ne tür sýkýntýlar getirecekti? Oysaki daha çok ký-
sa bir süre önce Sabýr Siperi'ndeki ihtiyardan bu husus-
ta nasihatler dinlemiþlerdi. Siperden çýkar çýkmaz içle-
rinde belirmeye baþlayan gurur ve kibir, onlarý hiç de
iyi þeylerin beklemediðini haber verir gibiydi.
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DELÝ IRMAK

Siperden ayrýlan yolcular, geniþ ve ferah bir düzlü-
ðe çýkmýþlardý. Düzlüðün iki tarafý da ormanlýktý. An-
cak bilge ihtiyarýn söylediði ýrmaðý bulmak için, ne yö-
ne gideceklerini henüz kestirememiþlerdi. Aradan çok
zaman geçmemiþti ki kalabalýktan bir homurtu yük-
seldi. Yolcularýn çoðu, birbirlerinin fikrini bile sorma-
dan farklý yönlere doðru ilerlemeye baþladý. Hâlbuki
böyle yapmamalarý gerektiðini daha yeni dinlemiþler-
di. Birlik ve beraberliklerini korumanýn en güçlü
silâhlarý olduðunu ne de çabuk unutmuþlardý. Grup-
tan ayrýlanlarýn ardýndan bakakalan Himmet, Sultan
Kerim'in ve siperdeki ihtiyarýn tavsiyelerini hatýrla-
makta gecikmedi. Hemen önlerine çýkarak:

– Önümüzde ne gibi tehlikeler olduðunu bilmiyo-
ruz. Dilerseniz ýrmaðý bulup karþý kýyýya geçene kadar
birlikte hareket edelim. Hem nasýl bir zorlukla karþýla-
þýrsak karþýlaþalým, birlik ve beraberlik içinde olursak
hepsinin üstesinden gelebiliriz, dedi.

Fakat yolcularýn çoðu, Himmet'in bu sözlerine gü-
lüp geçti ve herkes bildiði gibi hareket etmeye devam
etti. Kimi vadinin sað tarafýndaki kimi de sol tarafýnda-
ki ormana doðru yönelip, aðaçlarýn arasýnda gözden
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kayboldular. Onlarýn bu umursamaz tavýrlarýnýn da te-
siriyle Himmet de kimseye ihtiyacý olmadýðýný ve yolun
gerisini tek baþýna tamamlayabileceðini düþünmeye
baþladý. Fakat sonra hemen yolculuðun baþýndan beri,
söylenenlere uyarak ilerleyebildiðini hatýrladý. Baþýna
buyruk hareket etmenin sýkýntýlar doðuracaðýný ve bel-
ki onu, yolundan edeceðini unutmamaya çalýþýyordu. 

Yol arkadaþlarýnýn çoðunun onu dinlememesine
üzülse de yapabileceði çok bir þey kalmamýþtý. Onun
birlik çaðrýsýna kulak veren birkaç kiþiyle birlikte yola
devam edeceklerdi. Atlarýný mahmuzlayarak, önlerine
açýlan vadiye doðru dörtnala gitmeye baþladýlar. Pati-
kalarý takip ederken küçük bir dere kenarýna gelmiþ-
lerdi. Himmet Sultan, "Bu, bizi ihtiyarýn söylediði ýr-
maða götürecek dere olmalý." diyerek dereyi takip et-
meye baþladý. Þevk'i, dere boyu dörtnala koþturuyor,
yanýndakiler de ardýndan onu takip ediyorlardý. Sultan
Himmet, tahmininde yanýlmamýþ ve sonunda siperde
bahsedilen ýrmaðýn kenarýna gelmiþlerdi. Ancak ýr-
mak, çok derin görünüyor ve üzerinde kalýn kalýn
aðaçlar akýntýyla sürüklenip gidiyordu.

Irmaðý bulmuþlardý bulmasýna, ama þimdi de ýrma-
ðýn nasýl geçileceði meselesi vardý. Himmet'in aklýna,
ýrmaðýn ne kadar derin olduðunu anlamak için suyun
içine büyükçe taþlar atmak geldi. Þevk'ten inip, yerden
aldýðý büyükçe birkaç taþý ýrmaða attý. Attýðý taþlarýn
ardýndan ýrmaktan gelen sesler, dipsiz bir kuyudan ge-
liyor gibiydi. Üstelik karþý kýyý da pek yakýn deðildi. Ne
yapacaklarýný kestiremeyen yolcular, ýrmaðýn kenarýnda
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bir ileri bir geri dolaþmaya baþlamýþlardý. Buradan kar-
þýya bir geçiþ yolu olmalýydý. Mutlaka olmalýydý. 

Yolcular, ýrmaðý nasýl geçeceklerini düþünüp durur-
ken su, bir yandan hýzla akýp gidiyordu.  Yüzerek karþý-
ya geçmek imkânsýzdý. Suyun daha sakin aktýðý bir yer
bulmak için tekrar atlarýna bindiler ve ýrmak boyu iler-
lemeye baþladýlar. Sonunda akýntýnýn yavaþladýðý bir yer
bulmuþlardý. Ancak ýrmak bu kýsýmda da çok derindi.
Himmet ve arkadaþlarý, buradan da yüzerek karþýya
geçmeyi gözlerine kestiremediler. Sonunda bir sal yapýp,
ýrmaðý bu salla geçmeye karar verdiler. Sal yapma fikri,
bütün yolcularýn aklýna yatmýþtý. Zaten baþka çareleri
de yoktu. Etraftaki aðaçlardan bu iþ için uygun olanlarý
seçip, aðaçlarý sarmaþýklarla birbirine baðlayarak salý
yapmaya baþladýlar. Himmet, sarmaþýklarý kesmek için
Sultan Kerim'in verdiði kýlýcý kullanýyor, kýlýca baktýkça
da onun nasihatlerini hatýrlýyordu.

Büyük bir gayretle saatlerce sal yapýmýyla uðraþan
yolcular, bir süre sonra yorgun düþmüþlerdi. Sultan
Himmet de çok yorulmuþ ve biraz dinlenmek üzere
yakýndaki bir aðacýn altýna oturmuþtu. Köpürerek
akan ýrmaðý izlerken bir ara gözleri uzaklara daldý.
Tam bu sýrada karþýdan birkaç kiþinin onun bulundu-
ðu yere doðru geldiðini gördü. Dikkatle bakýnca bun-
larýn, Sabýr Siperi'nden çýktýktan sonra farklý yönlere
daðýlan yolcular olduðunu fark etti. Hepsinin yüzünde
büyük bir yorgunluk, hâllerinde bir bitkinlik gözleni-
yordu. Bazýlarý ise yaralanmýþtý. Ormandaki yabani
hayvanlarýn saldýrýlarýna uðramýþ gibi bir hâlleri vardý.
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Himmet, Sabýr Siperi'nden çýktýktan sonra hatýr-
latmalarýný dinlemeyip, istiþareden kaçan bu yolculara
kýrgýndý. Geliþlerini hiç umursamayýp, âdeta onlarý
görmemiþ gibi yerinden kalktý ve sal için yeni sarma-
þýklar kesmeye baþladý. Yaptýklarý sala onlarý ortak et-
meyi düþünmüyordu. Ýçinden "Madem yalnýzlýðý seçti-
ler, þimdi de baþlarýnýn çaresine baksýnlar." diye geçiri-
yordu. Fakat sarmaþýk keserken bir aðacýn üzerinde
gördüðü yazý, onu kendine getirmeye yetti. "Ýnsanla-
rýn en hayýrlýsý, insanlara en faydalý olandýr." hadisini
görünce kafasýnda bir þimþek çaktý. Kendi kendine,
"Ben ne yapýyorum böyle! Az daha ben de bencillik
bataðýna saplanýyordum. Sadece kendimi düþünerek,
hayýrlý insan olma fýrsatýný kaçýrýyordum." diye mýrýl-
dandý.

Etrafýna toplanan insanlara yardým etmek üzere
hemen elindeki iþi býraktý. Hepsiyle tek tek ilgilenerek
onlara moral verdi. Bu arada sal yapýmýnda çalýþan di-
ðer yolcular da yaralý arkadaþlarýna yardým etmek üze-
re iþlerini býrakmýþlardý. Hep birlikte onlarýn yaralarýný
sardýlar ve rahatlamalarýný saðladýlar. Sonra Himmet,
tekrar aralarýna katýlan yolculara çok daha büyük bir
sal yapmak gerektiðini anlattý. Daha fazla dal kesip,
sarmaþýk toplamak üzere görev daðýlýmý yaptýlar. Hep
beraber gayretle çalýþmalarý sonucunda yaptýklarý sal,
atlarýyla birlikte yirmi kiþiyi taþýyabilecek kadar büyük-
tü. Belki atlar, yüzerek de karþýya geçebilirlerdi. Fakat
yolcularýn hiçbiri, atýnýn akýntýya kapýlma ihtimalini
göze alamadý. 
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Salýn yapýmý onuncu günün sonuna doðru bitmiþ,
kenarlarýna yirmi tane de kürek takýlmýþtý. Himmet, sa-
la binmeden önce kalabalýða þöyle seslendi:

– Karþýya sað salim geçebilmek için herkesin kü-
reklere asýlmasý gerekiyor. Çünkü su, ýrmaðýn bu kýs-
mýnda durgun gibi görünse de içten içe kuvvetli bir
akýntý var. Hep beraber bir an önce karþýya geçelim ar-
kadaþlar. Allah hepimizin yardýmcýsý olsun. Þimdiden
herkes birbirine hakkýný helâl etsin. Ben de herkese
hakkýmý helâl ediyorum.

Bunun üzerine bütün yolcular birbiriyle helâlleþti.
Sonra da sala yöneldiler. Önce atlar, salýn ortasýna ge-
lecek þekilde yerleþtirildi. Sonra da insanlar, salýn ke-
narlarýna dengeyi bozmayacak þekilde oturdu. Herke-
se bir kürek düþüyordu ve akýntýya kapýlmamak için
herkesin ayný anda bütün gücüyle küreklere sarýlmasý
gerekiyordu. Salý kenarda tutan sarmaþýk, bir kýlýç dar-
besiyle kesilince karþýya geçiþ baþlamýþ oldu.
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KÜREKLERÝ BIRAKINCA

Bütün yolcular, var güçleriyle küreklere asýlý-
yordu. Hep birlikte sürekli kürek çektikleri için sal,
pek fazla sarsýlmadan yoluna devam ediyordu. Sanki
kuvvetli akýntýsý olan bir ýrmakta deðil de bir gölde gi-
biydiler. Bu þekilde ýrmaðýn ortasýna kadar gelmiþler-
di. Fakat saldakilerden bazýlarý, "Nasýl olsa yolu yarýla-
dýk." düþüncesiyle küreklere asýlmayý býraktýlar. Ayak-
larýný suya sokup, gülüþüyor, hiç olmayacak þeylerle
meþgul oluyorlardý. Hatta kahkaha atarak:

– Pek de korkulacak bir þey yokmuþ. Bu ýrmaðý geç-
mek için on gün boþuna beklemiþiz, diyenler bile vardý.

Bazýlarý ise: 

– Sayýmýz yeterince fazla, bir iki kiþinin kürek çe-
kip çekmemesi bir þeyi deðiþtirmez, diyerek küreðini
suya attý.

Birbirinden görerek ayný hareketi tekrarlayanlarýn
sayýsý artýnca, salýn hareketleri de deðiþmeye baþladý.
Salýn, ýrmaðýn akýntýsýna kapýlmaya baþladýðýný fark
eden Himmet, hemen yanýndakilere seslendi:

– Arkadaþlar ne yapýyorsunuz? Kürekleri býrakýr-
sanýz hepimiz akýntýya kapýlýrýz. Lütfen herkes iþinin
baþýna geçsin. Bakýn atlar da huysuzlanmaya baþladý. 
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Ayaklarý suda olan yolculardan biri gülerek:

– Yahu Himmet kardeþim! Karþýya geçmemize ne
kaldý ki? Böyle ayaklarýmýzý suya sokup serinleme fýr-
satýný bir daha nerede bulacaðýz? Býrak bizi de biraz
eðlenelim. Ne diye endiþeleniyorsun, dedi.

Ancak bu soruya cevap bile veremeden salýn çarp-
týðý bir kayanýn meydana getirdiði sarsýntý, Himmet'i
suya düþürdü. Çünkü bu konuþma sýrasýnda o da kü-
reðini býrakmýþtý. Salýn dengesi iyice bozulunca Him-
met'in ardýndan saldakilerin çoðu ýrmaða düþtüler. Sa-
lýn üzerine tutunup kalanlar olmuþtu, ama onlar da
panik hâlinde salla birlikte akýntýya kapýlmýþlardý. 

Irmaðýn azgýn sularýyla epeyce sürüklenen Him-
met, suyun içindeki kayalardan birine çarparak belini
zedeledi. Bu sýrada sahibinin suda çýrpýndýðýný gören
Þevk de suya atlamýþtý. Bir süre suda sürüklendikten
sonra Þevk, güç belâ Himmet'i kýyýya çýkarmayý baþar-
dý. Himmet'e yardým ederek onu sýrtýna bindirdi ve sý-
ðýnýlacak bir yer aramaya koyuldu. Belinin acýsýndan
iki büklüm olan Himmet, Þevk'in üzerinde gitmekten
çok rahatsýz olunca bir ara onu durdurarak kendini ye-
re attý. Belinin kýrýldýðýný düþünmeye baþlamýþtý.
Ayakta durmakta zorlanýyor, yürürken çok caný yaný-
yordu. Zar zor su içmek için bir pýnarýn baþýna yaklaþ-
tý. Kýlýcýna dayanarak pýnara eðilecekti ki kýlýcýn üze-
rindeki âyet gözüne iliþti: "Sadece Allah'a güvenip te-
vekkül edin."

Ýçinde bulunduðu durum, onu ümitsizliðe itmeye
baþlamýþken bu âyet, âdeta Himmet'i kendine getirdi.
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Gidecek, yönelecek baþka kapý olmadýðýný bir kez daha
yüreðinde hisseden Himmet, Allah'tan af dilemeye
baþladý. "Biz Sana deðil, kendi gücümüze ve sayýmýza
güvendik. Asýl güvenilecek Zat'ý unuttuk. Ey bizi bir
an bile unutup yalnýz býrakmayan Allah'ým! Ne olur
hatamý baðýþla ve beni affet." dedi. Bir yandan dua edip
af diliyor, bir yandan da koluyla yaþla dolan gözlerini si-
liyordu. Himmet, bu samimi yakarýþýn sonunda belinin
daha iyi olduðunu hissetti. Ýki rekât þükür namazý kýl-
dýktan sonra tekrar atýna binip yol almaya baþladý. 

Hava kararmak üzereyken çok uzaktan gelmediði
belli olan bir ezan sesi duydu ve sesin geldiði tarafa
doðru yöneldi. Henüz ezan bitmeden ulaþtýðý bu yer,
sapasaðlam ve kocaman bir kaleydi. Kalenin heybetli
kapýsýnýn üzerinde þu âyet yazýlýydý: "Siz, hidayet üze-
re olursanýz baþkalarýnýn dalaleti size zarar vermez."

Hayat Meydaný40



KALEDE GEÇEN GECE

Kalenin kapýsýndan içeri girerken Himmet, bir kez
daha ýrmaðý hatýrladý ve üzüntüsünden iki büklüm ol-
du. Baþkalarý kürek çekmeyi býraksa bile kendisi asla
býrakmamalýydý. Onun oradaki vazifesi, her ne olursa
olsun kendi küreðine asýlmak ve neticeyi Allah'tan
beklemekti. Yol arkadaþlarýný uyarmak için bile olsa,
kürek çekmeye ara vermemeliydi. Onlarý uyaracaðým
derken diðerleriyle birlikte o da görevini yarýda býrak-
mýþ oluyordu. Sonra da olanlar oldu zaten. Canýný bile
zor kurtarmýþtý. Acaba arkadaþlarý ne hâldeydi?

Bu arada ezan bitmiþ ve cemaat, namaz için topar-
lanmaya baþlamýþtý. Himmet Sultan, hemen mescide
koþup cemaate yetiþti. Namazdan sonra okunan
Kur'ân içine huzur verdi. Cemaat daðýldýktan sonra o,
mescitte biraz daha kalýp duaya devam etti. Mescitten
çýkmadan önce saðýna soluna baktýðýnda saldaki yol
arkadaþlarýndan bazýlarýnýn da orada dua etmekte ol-
duðunu gördü. Bunlar, küreklerini býrakmayan ve sal-
la birlikte akýntýya kapýlanlardý. Himmet, onlarýn ha-
yatta olduðuna çok sevindi. Yanlarýna yaklaþtýðýnda
onlarýn da kendisi gibi yaralý olduðunu gördü. Canla-
rýný kurtarmýþlardý kurtarmasýna, ama azgýn sularla
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boðuþurken kiminin beli zedelenmiþ, kiminin kolu ba-
caðý ezilmiþ, kimi de atýný suya kaptýrmýþtý. Bazýlarýn-
da da yolculuða devam edecek derman kalmamýþtý.
Kürek çekmeyi býrakýp, kendilerine eðlenceler bulan
insanlarýn ise hiçbiri ortalýkta gözükmüyordu.              

Himmet Sultan, gece bu kalede dinlenip yolun ka-
lan kýsmý hakkýnda bilgi alabileceði birilerini aramaya
karar verdi. Artýk Hayat Meydaný'na az bir yolu kaldý-
ðýný hissediyordu. Fakat yolun bundan sonraki kýsmýn-
da, kendisini ne gibi tehlikelerin beklediðinden haber-
sizdi. Yolun kalan kýsmýyla ilgili malumat edinememiþ-
ti. O gece uyuyana kadar Hayat Meydaný'ný düþünüp
durdu. Sonunda karþýsýna ne çýkarsa çýksýn azimle ve
gayretle onu da atlatacaðýný ve baþarýlý olabileceðini
tekrarladý kendi kendine. Zihnini kurcalayan bu dü-
þüncelerle uyuyakaldý.

Uyandýðýnda sabah ezaný okunuyordu. Hemen
kalkýp abdest alarak mescide gitti. Namazýný kýldýktan
sonra merak ettiklerini sorabileceði birilerini aramaya
baþladý. Birkaç kiþiye bu durumu açtý, ama kimse ora-
lý olmadý. Sonunda bir sabah çorbasý içip yola koyul-
maya karar verdi. Yanýna su ve yiyecek alarak, Þevk'e
binip bu saðlam ve emin kaleden ayrýlmak üzere kale
kapýsýna doðru ilerledi. Ancak tam kaleden çýkarken
görevliler, girdiði kapýdan deðil baþka bir kapýdan çý-
kabileceðini söylediler. Himmet de onlara teþekkür
ederek gösterilen tarafa yöneldi.

Tam gösterilen kapýdan çýkarken, kapýda duran bir
görevlinin kendisine altýn bir ok uzattýðýný fark etti.
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Görevliye teþekkür ederek oku aldý ve sadaðýna koydu.
Okun üzerinde, "Emir olunduðun gibi dosdoðru ol." ve
"Efendine karþý emirlik taslama." âyeti ve sözü yazýlýy-
dý. Himmet, bir yandan girdiði yolda ilerlerken bir
yandan da "Emir olunduðun gibi dosdoðru ol." sözü-
nün ne manaya geldiðini anlamaya çalýþýyordu. Kaleye
gelene kadar yaptýklarýný hatýrýndan geçirdi. Neler ya-
þadýðýný düþündü. Ýçinden, "Bu yolda zaman zaman ha-
talar yaptým, ama hep hatalarýmdan ders aldým ve çöl-
deki sipere ulaþtým. Demek ki her þeyden önce insanda
gayret olacak. Sonra etraftaki insanlarla dayanýþma,
birlik ve beraberlik içinde olunacak. Ýstiþareyle hareket
edilecek ve gayretler sonucunda netice Allah'tan bekle-
necek." dedi. Daha sonra Þevk'in yelesini severek dü-
þündüklerini sesli ifade etmeye baþladý:

– Ben; Yeis'i yendim, kartallarý kaçýrdým, sipere
ulaþtým ve ýrmaðý geçtim. Gerçi arada hatalarým oldu,
ama bu hatalardan hep ders aldým. Sað olasýn sen de ba-
na hep destek oldun. Ben, baþarýyý hak eden bir insa-
ným. Allah, beni Hayat Meydaný'na ulaþtýracak çünkü
ben, bunu baþarmak için her þartý yerine getiriyorum.

Þevk, Himmet'in bu sözleri karþýsýnda huysuzlan-
mýþtý. Ýleri geri hareket ederek onu uyarmaya çalýþýyor-
du. Çünkü Himmet, hatalarýndan kendine ders çýka-
rýrken baþka bir hataya düþmek üzereydi. Bu arada
içinden bir ses, ona, yine gurura düþtüðünü fýsýldýyor,
ama çok cýlýz çýkýyordu. Himmet’in baþardýðý iþleri dü-
þündükçe artan neþesi, içinden gelen sesi de Þevk'in
huysuzluðunu da anlamasýný engelliyordu.
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YOLUN SONUNA DOÐRU

Bir süre zihninde birbirini kovalayan bu düþünce-
lerle yol alan Himmet, bu hâlden sýyrýlýp etrafýna ba-
kýnýnca bulunduðu yerin daha önce geçtiði bir yer ol-
duðunu fark etmekte gecikmedi. Sanki bulunduðu te-
pede daire çizerek ayný yere geri geldi. Dalgýnlýk yap-
týðýný düþünerek tekrar yola koyuldu. Bir süre sonra
yine ayný þeyleri düþünmeye baþlamýþtý. Yolculuðun
baþýndan beri yaþadýklarýný bir bir aklýndan geçiriyor,
baþardýðý iþleri düþündükçe mutlu oluyordu. Ancak bir
süre sonra yine ayný yere gelmiþti. Bir türlü ilerleyemi-
yordu. Oysa yolculuðu tamamlamak için ne gerekiyor-
sa yapmýþ, bütün sebepleri yerine getirmiþti. Bundan
sonra Allah, ona baþarý ihsan etmeliydi. Neden ayný
yerde dönüp duruyordu ki sanki? Artýk Hayat Meyda-
ný'na ulaþmasý gerekmiyor muydu? Acaba Allah, buna
neden müsaade etmiyordu? Sebepleri yerine getirmede
hatalarý mý vardý? 

Kafasý karýþýk bir vaziyette ayný yerde dönüp dur-
maktan kurtulup ilerlemeye çalýþýrken, karþýsýnda ko-
caman bir ejderhanýn durduðunu fark etti. Bu kez
farklý bir yola girip, bir tepeye doðru týrmanmýþ, bu
yol da onu ejderhanýn önüne getirmiþti. Artýk geri
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dönmek için çok geçti. Çünkü dalgýnlýkla ejderhanýn
burnunun dibine kadar girmiþti. Nefesi çöl sýcaðýný an-
dýran ejderhanýn bir týrnak darbesi, Himmet'i Þevk'ten
düþürmeye yetti. Ejderha, bununla da yetinmeyip ko-
ca aðzýný açarak can havliyle oradan kaçmaya çalýþan
Himmet'in peþinden korkunç bir alev püskürttü.

Þevk, bu alevden çok zarar görmüþ, kuyruðunun
ve yelesinin bir kýsmý yanmýþtý. Himmet ise üzerine
gelen alevin tesiriyle koþarken yere yuvarlandý. Ýki
eliyle gözünü tutar bir vaziyette yere yýðýldý. Acýlar
içinde yerde kývranan Himmet, gözünün birinin dað-
landýðýný fark edince iyice telâþlandý ve can havliyle ký-
lýcýný çekti. Sanki koca ejderha bir kýlýçtan kaçacaktý.
Gerçi ejderha kýlýcý görünce biraz durakladý, ama hiç
vakit kaybetmeden bir hamle daha yaparak Himmet'i
bulunduðu tepeden aþaðýya doðru yuvarladý. 

Himmet'in peþinden gitmeye devam eden ejderha-
nýn boðazýndan, dönen deðirmen taþlarýnýn çýkardýðý
sesler gibi sesler geliyordu. Ardýndan dað yýkýlýyor gi-
bi bir gürültü çýktý. Himmet, artýk sonunun geldiðini
düþünüyordu. Ejderhanýn aleviyle rüzgârda savrulan
bir avuç kül olacaktý. Yuvarlanýrken kýlýcýný da düþür-
müþtü. Son bir hamleyle bütün gücünü toplayýp yayý-
ný gerdi ve kaleden çýkarken kendisine verilen altýn
oku yaya yerleþtirdi. Oku yerleþtirirken gözü okun
üzerindeki âyete iliþti: "Emir olunduðun gibi dosdoð-
ru ol." Okunu, tepeden kara bir bulut gibi üzerine ge-
len ejderhanýn kocaman açýlan aðzýndan içeri doðru bý-
raktý. Oku býrakýrken de içinden gelen büyük bir hay-
kýrýþla okun üzerindeki âyeti okudu.
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Himmet'in attýðý okun boðazýndan aþaðý doðru
ilerlediðini hisseden ejderha, bir gölün suyunu yutmuþ
gibi ateþini kaybediverdi. Tepeden vadiye doðru büyük
bir gürültüyle yuvarlanarak gözden kayboldu. Yuvar-
lanýrken deprem oluyormuþ gibi her yer sallandý. Him-
met, gören tek gözüyle tepeye doðru týrmanýp Þevk'in
yanýna geldi. Hayat Meydaný'na çok yaklaþtýðýný zan-
nederken bambaþka bir düþmanla karþýlaþmýþtý. Emin
kaleden aldýðý altýn ok imdadýna yetiþmeseydi, çoktan
ejderhanýn aleviyle kül olmuþtu. Sürekli altýn okun
üzerinde yazan âyetin manasýný düþünüyor, nerede ha-
ta yaptýðýný anlamaya çalýþýyordu. Sonunda kendi ken-
dine, "Demek ki bütün sebepleri yerine getirsem bile
sonucu yalnýzca Allah'tan beklemem, her þeyi O'na
vermem gerekirdi. Ama ben, bu yolculukla ilgili bana
düþen her þeyi yaptýðým için mutlaka sonuca ulaþmam
gerektiðini düþündüm. Yanlýþ yaptým. Emir olunduðu
gibi dosdoðru olamadým." diyerek hatasýný anladý. 

Himmet Sultan, bu duygularla öyle yana yakýla
tövbe etti ki gözlerinden akan yaþlar yerleri ýslattý. Bu
piþmanlýk gözyaþlarý, ejderhanýn aleviyle kör olan gö-
züne de iyi gelmiþti. Kendinden geçmiþ bir hâlde saat-
lerce aðladý. Ancak Þevk, burnuyla onu ýrgalayýnca bu-
lunduðu hâlden kurtulabilmiþti. Bir süre gözlerini
ovuþturan Himmet, Þevk'in iyi olduðunu görünce se-
vindi. Ama asýl þaþkýnlýða düþmesine sebep olan þey,
daðlanmýþ olan gözünün artýk görüyor olmasýydý. Bu
duruma çocuklar gibi sevindi. Yine Allah'ýn lütuflarý-
nýn üzerine yaðdýðýný hissederek, Allah sevgisi ve say-
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gýsýyla iki büklüm oldu. Bu defa sevinçten aðlýyordu.
Kendine o kadar kýzýyordu ki… Kaç kez benzer du-
rumlarla karþýlaþmýþtý? Kaç kez daha hata yapýp, piþ-
manlýk yaþayacaktý? Sürekli düþe kalka mý ilerlemek
zorundaydý?

Geceyi o tepede bulduðu büyük bir aðacýn altýnda
geçiren Himmet, namazlarýný hep gözü yaþlý bir þekil-
de kýldý. O gece neredeyse sabaha kadar uyumadan
ibadet etti. Sabah namazýný kýlmak için kalktýðý sýrada
uzaktan gelen ezan sesini duyunca “Demek ki yakýn-
larda bir cami varmýþ.” diye düþünüp sevindi. Namazý
cemaatle kýlmak istedi ve Þevk'e binip hýzla ezan sesi-
nin geldiði yöne doðru ilerledi. Gerçekten de Him-
met'in konakladýðý tepenin ardýnda çok þirin bir cami
vardý. Cemaate yetiþtiðine sevinen Himmet, namazýný
kýldýktan sonra tekrar yolun baþýndan beri yaþadýklarý-
ný düþünmeye baþladý. Artýk hata yapmak istemiyor-
du. Kenarda otlamakta olan Þevk'e bakarak:

– Her kimin senin gibi bir bineði olsa baþaramaya-
caðý iþ yok, dedi.

Bu sözler üzerine Þevk de, Himmet'e bakarak
onun söylediklerini tasdik eder gibi sesler çýkardý. Son-
ra da yanýna gelip sýrtýna binen Himmet'i ufka doðru
uçurmaya baþladý. 
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HAYAT MEYDANI 

Himmet, Þevk'in üzerinde uçar gibi giderken bir
baþka tepeye gelmiþti. Tepenin ardýnda ise geniþ bir va-
di uzanýyordu. Bulunduðu tepenin üzerinden vadiye
doðru baktý. Bu vadide, daha önce hiçbir gözün görme-
diði ve hiçbir kulaðýn duymadýðý güzellikler vardý.
Âdeta büyülenmiþ gibi önündeki manzaraya bakakaldý
Himmet Sultan. Burasý, Sultan Kerim'in anlattýðý Ha-
yat Meydaný olmalýydý. Her yer öyle güzeldi ki! Züm-
rüt yeþili aðaçlar, aðaçlarýn arasýndan sessizce akan pýrýl
pýrýl ýrmaklar, cývýl cývýl kuþlar, mis gibi kokan çiçekler,
rengârenk kelebekler… Her çeþit meyvenin bulundu-
ðu, her türlü güzelliðin sergilendiði, insaný kendinden
geçirecek bir vadi. Vadinin yukarýsýnda tepesi karlý dað-
lar, bu daðlardan esen serin bir rüzgâr… Ayný daðlar-
dan çaðlayarak gelen çaylar ve bu çaylar üzerindeki
þelâleler… Kimin ne derdi olursa olsun ona, dertlerini
unutturacak güzellikte eþsiz bir yer. 

Himmet, etrafý hayran hayran izleyerek tepeden
aþaðý vadiye indi. Meyve bahçelerinin arasýnda taþ dö-
þeme yollar vardý. Bu yollarý takip ederek ilerledi. Taþ
yol, sonunda onu vadiden çýkarmýþtý. "Acaba baþka bir
vadi daha mý var?" diye düþünürken sanki ortasýna ay
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düþmüþ kadar parlak olan bir meydanlýk gördü. Göz-
leri kamaþmýþtý. Heyecanla ilerleyerek meydanýn orta-
sýna kadar geldi. Kalbinin atýþlarý neredeyse dýþarýdan
bile duyuluyordu. Etrafýn bu kadar aydýnlýk olmasýnýn
sebebi, meydandaki bütün binalarýn altýndan olmasýy-
dý. Yerler de zümrüt, yakut ve pýrlanta taþlarla süslen-
miþti. Tam "Kimse yok mu?" diye seslenecekti ki:

– Hoþ geldin, diye bir ses duydu.

– Hoþ bulduk, diyebildi þaþkýnlýkla. 

Sesin sahibi orta yaþlý bir insandý. Yüzünde, insana
güven ve huzur veren bir ifade vardý. Bir yandan elin-
deki tespihini çekerken bir yandan da dudaklarý kýpýr-
dýyordu. Âdeta uçar adýmlarla Himmet'e yaklaþan bu
nur yüzlü adam, Sultan Kerim'e ne kadar da çok ben-
ziyordu. Sanki Himmet'i çok eskiden beri tanýyormuþ
gibi ona dikkatle bakýyordu. Sultan Himmet, hemen
atýndan inip hýzlý adýmlarla adama doðru yaklaþtý. Þaþ-
kýnlýktan dudaklarý uçuklamýþtý Himmet'in. Evet,
evet! Bu adam, Sultan Kerim'in ta kendisiydi. Mem-
nuniyetle tebessüm etti:

– Hoþ geldin Himmet Sultan.

– Hoþ bulduk Sultan Kerim. Seni burada görmeyi
beklemiyordum. Þaþýrdým.

– Biliyorum, anlat bakalým yolculuk nasýl geçti?

– Sað salim gelebildik elhamdülillah.   

– Peki, burada bulacaðýn hazinenin anahtarý ya-
nýnda mý?

– Hayýr, yok. Ne anahtarý Sultan Kerim? 
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Himmet, Sultan Kerim'in bu sorusuna çok þaþýrmýþ-
tý. Buraya gelirken yanýna almasý gereken bir anahtar
olduðunu zannetmiþ, almadan geldiði için de üzülmüþ-
tü. Himmet'in bu tavrý, Sultan Kerim'i gülümsetti.

– Endiþe etme Himmet kardeþim. Anahtar, senin
yolculuðunun ta kendisi. 

– Nasýl yani Kerim Sultan? Daha açýk konuþ.
– Ben sayayým, sen de düþün bakalým. Ýnsanýn bir

þeyler yapmak için önce niyet etmesi gerekiyor. Sonra
gayretle yaptýðý iþe sarýlmasý. Ýþi baþarabilmek için de
istiþareye ve birlik beraberliðe gereken önemi verme-
si… 

Baþýný önüne eðmiþ Sultan Kerim'i dinleyen Him-
met Sultan, onun her sözünün ardýndan baþýný sallaya-
rak onu tasdik ediyordu. Sözün burasýnda baþýný yuka-
rý kaldýrýp Sultan Kerim'in gözlerinin içine bakarak:

– Baþkalarýnýn gevþekliði seni ilgilendirmeyecek.
Sýrf Allah rýzasý için çalýþarak neticeyi O'ndan bekleye-
ceksin, dedi.

Bu cevap Sultan Kerim'i çok memnun etmiþti.
Gözlerinin içi gülerek þöyle dedi:

– Evet, aynen öyle. Anlaþýlan sen anahtarý bulmuþ-
sun Himmet kardeþim.

– Peki, bundan sonra ne olacak?
– Bundan sonrasý baþta sana, sonra da diðer idare-

cilere ve halkýna kalýyor. Ýlk baþta seni gayenden uzak-
laþtýrmak için karþýna çok engeller çýkacak. Ümidini
hiç kaybetmeden hep gayret edecek ve gerisini sami-
miyetle Allah'tan isteyeceksin.
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– Bana neyi öðretmeye çalýþtýðýný ve beni, bu yolcu-
luða neden gönderdiðini þimdi çok iyi anlýyorum. Anla-
dým ki aslýnda hayatýn kendisi Hayat Meydaný’na yapý-
lan bir yolculukmuþ.

Bu sözlere tebessüm eden Sultan Kerim ilerideki
patikayý göstererek:

– Haydi, durma, þu yolu takip ederek ülkene dön
ve düzeltmeye çalýþtýðýn þeylere önce kendinden baþla.

Himmet, büyük bir þükran duygusu içerisinde
Sultan Kerim'e uzun uzun sarýldý. Sonra Þevk'e bindi.
Hareket etmeden önce tam "Allah'a ýsmarladýk." diye-
cekti ki Sultan Kerim:

– Sakýn ha Himmet kardeþim, gevþekliðe düþeyim
deme. Baþarýlar seni þýmartmasýn. Haydi, Allah yolu-
nu açýk etsin, dedi.
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ÜLKEYE DÖNÜÞ

Sultan Kerim'in gösterdiði yol, Himmet'i iki gün-
de ülkesine getirmiþti. Ancak bu yol, ona sanki iki saat
gibi gelmiþti. Arada geçen zamanda ülkesini çok özle-
miþti. Artýk ülkesi için bir þeyler yapacak ve kötü gidi-
þata dur diyecekti. Bu yolculuktan aldýðý derslerle yep-
yeni bir ülke kurabilir, her þeye yeniden baþlayabilirdi. 

Sultan Himmet'in, Ataliyet'ten ayrýlmasýnýn üze-
rinden çok zaman geçmiþ ve vezirleri de halký da artýk
ondan ümitlerini kesmiþlerdi. Ýlk zamanlar onun yolu-
nu çok gözlemiþ, sað salim geri dönmesi için dualar et-
miþlerdi. Ancak Himmet'ten uzun zaman hiç ses soluk
çýkmayýnca, onun yokluðunu kabullenmiþlerdi. Ancak
herkes, bu duruma içten içe çok üzülüyordu. 

Sultan Himmet'in bir akþamüstü Þevk'le birlikte
ülkeye giriþi, büyük küçük herkesi çok mutlu etti. Se-
vinç gösterileri arasýnda sarayýna geldi Himmet. Bu
karþýlama, ülkesini ve halkýný çok özlemiþ olan Him-
met'i çok duygulandýrdý. Hiç vakit kaybetmeden ve-
zirlerini topladý ve deðiþikliðe ülkenin adýndan baþlan-
dý. Kurulacak yeni ülkenin adý, Hayat Ülkesi olacaktý.
Yapýlacak iþler hemen vezirlere taksim edildi. Bir vezir
ülkenin tarým ve sanatýyla ilgilenecek, bir diðeri en ye-
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ni askeri geliþmeleri takip edecek, iki tanesi ülkedeki
ilmî çalýþma ve geliþmeleri tertip edecekti. Bir tanesi
de eðitim iþleriyle ilgilenecekti. 

Kýsa sürede ülke dýþýndan ve içinden ilimle meþgul
olan herkes baþkente toplandý. Açýlmasý düþünülen yeni
okullar ve üniversiteler ile ilgili plânlamalar yapýldý. Ül-
keye birçok han, hamam, köprü yaptýrýldý. Yeni iþ
imkânlarý oluþturularak iþsizlerin, aceze ve dilencilerin
sayýsý azaldý. Zenginler, mallarýnýn zekâtýný; ilim sahip-
leri de ilimlerinin zekâtýný vermeye davet edildi. 

Himmet'in, Hayat Meydaný'na yaptýðý yolculuðun
üzerinden beþ yýl bile geçmeden ülkede hissedilir dere-
cede deðiþme ve geliþme yaþanmýþtý. Himmet'in ülkesi-
nin, Sultan Kerim'in ülkesi Mamurlu'dan pek bir farký
kalmamýþtý. Bütün bu güzellikler, Himmet'i sevindiri-
yordu ancak yine de aklýna takýlan, içini kemiren bir
þeyler vardý. Çoðu zaman düþünceli dolaþýyordu. Ülke-
nin geldiði seviyeyi yeterli görmüyor, aklý sürekli eksik
kalan hususlara takýlýyordu. Gösterdikleri gayrete kar-
þýlýk elde ettikleri seviyeyi içten içe azýmsýyordu. Her
alanda en iyi olmalarý gerektiðini düþünüyordu. Bunun
için yapýlan çalýþmalar sýk sýk masaya yatýrýlýyor, aksa-
ma olan noktalarda sýk sýk düzeltmeler yapýlarak ilerle-
niyordu. Baþta kendisi olmak üzere ülkenin yönetim
kadrosu çok hassas yaþýyordu. Fakat bir þeylerde eksik-
lik vardý. Görülen aksaklýklarýn ortadan kalkmasý için
yeni tedbirler alýnmalýydý. Bunun üzerine bütün çalýþ-
malar bir daha, bir daha gözden geçirildi. 

Aradan bir yýl daha geçmiþti, fakat ülkedeki iþler
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yine Himmet'in istediði seviyede deðildi. Sebeplere tam
uyuluyor, her iþin baþýna ehli konuyor, gece gündüz ça-
lýþýlýyor, ama yine de tam olarak arzu edilen yere geli-
nemiyordu. Himmet, bütün bunlar karþýsýnda hem
kendini hem de etrafýndaki insanlarý sürekli sorgulu-
yordu. Bazen çevresindekilere vazifelerini aksatýyorlar-
mýþ gibi davranýyor, zaman zaman da kýrýcý bile oluyor-
du. Çok çalýþýyor olmalarýna raðmen neden en büyük
baþarýlar onlarýn olmuyordu ki sanki? Artýk Himmet
Sultan'a gece uykularý bile haram olmuþtu. Kafasýný yi-
yip bitiren bu düþüncelerden bir türlü kurtulamýyordu.
Bir gece, bir rüya gördü.
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RÜYADAN ALINAN ÝLHAM 

Rüyasýnda Hayat Meydaný'na gidiyordu. Bu rüya,
daha önce yaþadýðý bir olaya çok benziyordu. Ayný yer-
de defalarca dolanmýþ ve sonunda bir ejderhanýn önü-
ne gelmiþti. Bu, Hayat Meydaný'na giderken az kalsýn
onu yakýp kül edecek olan ejderhanýn ta kendisiydi. Ej-
derhanýn önüne geldiðinde bir pençe darbesiyle
Þevk'ten düþüp bir uçurumdan aþaðý yuvarlandý. Bu
arada ejderhanýn aðzýndan çýkan kocaman bir alev to-
puyla Þevk yanmaya baþladý. Ejderhanýn pençe darbe-
siyle gözü kör olan Himmet sürekli yuvarlanýyordu,
ama ne kadar yüksekten nereye düþtüðünü göremiyor-
du. Rüyanýn sonuna kadar düþtü, düþtü ama bir türlü
yere vurmadý.

Uyandýðýnda, bu olayý asýl yaþadýðýnda mý yoksa
þimdi mi daha fazla korktuðunu bilemedi. O kadar
çok terlemiþti ki! Henüz sabah namazýnýn vaktinin
girmediðini fark edince önce teheccüd namazý kýlýp
dua etti, sonra da sabah ezaný okunana kadar Kur'ân
okudu. Ezan okununca hazýrlanýp camiye gitmek üze-
re evden çýktý. Yüzü sapsarý kesilmiþti. Âdeta etrafýn-
daki insanlarýn hiçbirini görmüyordu. Aklý fikri gördü-
ðü rüyadaydý. Namazdan sonra herkes camiyi boþalt-
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mýþ, ama o hâlâ yerinden kalkmamýþtý. Gözlerini bir
noktaya dikmiþ, öylece önüne bakýyordu. Bu arada baþ
veziri Gayretkeþ, Himmet Sultan'daki garipliði sezmiþ
ve camiden ayrýlmamýþtý. Caminin müezzin mahfilin-
de oturmuþ sultaný gözetliyordu. Bir süre öylece dur-
dular. Himmet, kendine gelip de ayaða kalkýnca onu
yalnýz býrakmak istemeyen Gayretkeþ, hemen onun
yanýna gelip sordu:

– Efendim sizde bir garip hâl var. Allah hayýr et-
sin, anlatmak ister misiniz?

– Doðru söylersin benim sevgili vezirim. Bir rüya
gördüm ki sorma gitsin. Aslýnda gördüðüm rüya, daha
önce yaþadýðým bir olayýn neredeyse aynýydý.

– Allah hayra çýkarsýn. Dilerseniz rüyanýzý ülkemi-
zin gönül sultanlarýndan birine yorumlatalým. Ne der-
siniz efendim?

– Olur, sevgili Gayretkeþ. Yoksa ben düþüne düþü-
ne bu iþin içinden çýkamayacaðým. Haydi gidelim.

Sonra birlikte ülkenin gönül sultanlarýndan birinin
yanýna gittiler. Himmet, o zata hem gördüðü rüyayý
hem de daha önce Hayat Meydaný'na giderken baþýn-
dan geçen olayý anlattý. Bu arada Hayat Meydaný'na
yapýlacak yolculuðu göze alamayýp baþtan geri dönmüþ
olan Gayretkeþ, Himmet'in anlattýklarýný hayretle din-
liyordu. Himmet sözlerini bitirince gönül sultaný zat:

– Ey oðul! Hayat Meydaný, öyle herkesin gitmeyi
göze alabileceði bir yer deðildir. Baþýndan geçen þeyle-
rin hepsi, bir hikmeti anlatmaktadýr. Þimdi söyle baka-
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lým yolculuðun sýrasýnda bahsettiðin bu ejderhadan
nasýl kurtulmuþtun?

– Tam beni yakýp kavuracaðý sýrada aðzýndan içeri
bir ok atmýþtým. Bu okla birlikte vadiye yuvarlandý gitti.

– Peki, nasýl bir oktu bu? Baksana koca ejderhadan
kurtulmaný saðlamýþ. 

– Ok mu? Okun üzerinde bir âyet yazýlýydý: "Emir
olunduðun gibi dosdoðru ol." Tabi ya! Ben, bu olaydan
sonra yaptýðým hatayý anlamýþ, tövbe istiðfar edip Al-
lah'tan af dilemiþtim. Çok iyi hatýrlýyorum, o zaman se-
beplere riayet ettiðimde Allah, benim isteklerimi ver-
mek zorundaymýþ gibi davranmýþtým. Yani yaptýðým,
her þeyi Rabbimden beklemek yerine bir anlamda
O'nun iþine karýþmaktý. 

– Bak evlât! Bu rüya, öyle sýradan bir rüya deðil.
Bana kalýrsa, yolculuk sýrasýnda yaptýðýn hatanýn ayný-
sýný þimdi de yapýyor olabilirsin. Rüyanda ejderhayý ye-
nememiþsin. Galiba ejderhayý alt eden okun üzerinde
yazýlý olan âyetin tersine hareket ediyorsun, ne dersin?

– Ne desen haklýsýn. Demek ki ben, hiç farkýnda
olmadan yine Mevlâ'nýn iþine karýþtým. Gayretlerimi-
zin karþýlýðý daha büyük olmalý diye düþünüp hem
kendimi hem de halkýmý yýprattým. Oysaki bizden sa-
dece çalýþmak ve gayret etmek olmalýydý deðil mi? So-
nuç Rabbimin iþi. Bizi bu durumdan ne kurtarýr peki,
dedi Himmet mahcup bir ifadeyle.

– Derdinin dermanýný kendin söyledin zaten Sulta-
ným. Yapýlacak þey, ihlâsla çalýþýp gayret etmek ve so-
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nucu yalnýz Allah'tan beklemek. Her þeyi mutlaka el-
de etmek zorundaymýþ gibi davranmamak. Elde etme-
ye çalýþmak, ama edemeyince küsmemek. Hakkýmýzda
en hayýrlýsýný, sadece Allah'ýn bileceðini hiçbir zaman
unutmamak. 

Himmet, ayný âyetten ikinci kez dersini alýyordu.
Yine ayný hataya düþmüþtü. Allah'a karþý mahcubiye-
tinden gözleri doldu. Yalnýz kalmak istiyordu. Saraya
dönüp sessizce odasýna çekildi.
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RAHATLIK DEVRÝ

Uzun bir süre odasýndan çýkmayan Himmet Sultan,
hayatýnýn en derin muhasebesini yaparak Allah'tan af
diledi. Ayný hatayý ikinci kez yapmýþtý. Fakat bu kez ka-
rarlýydý. Her iþte sadece üzerine düþeni yapacak, gerisi-
ne karýþmayacak ve hiçbir beklentiye girmeyecekti.
Kalpler, Allah'ýn elindeydi ve bunu, hiçbir zaman unut-
mamak gerekiyordu.

Bu olaydan bir kere daha dersini alan Himmet,
bundan sonra ihlâsý yakalamaya azamî gayret gösterdi.
Etrafýna da hep bunu tavsiye etti. Baþarý ve muvaffaki-
yet, Allah'ýn dilerse ihsan edeceði þeylerdi. Ýnsan, her-
hangi bir iþi baþarma adýna bütün sebepleri yerine ge-
tirdi diye Allah'tan cebri olarak bir þey isteme hakkýna
sahip olamazdý. Ýþte bütün bunlarý iliklerine kadar his-
seden Himmet, artýk yeni bir iþe koyulunca üzerine
düþeni eksiksiz yerine getiriyor ve neticenin güzelce el-
de edilmesi için sürekli Allah'a dua ediyordu. Onun
gözetiminde olan ülke halký da sürekli birlik ve bera-
berlik içindeydi. 

Bu þekilde gayret ve samimiyetin elden býrakýlma-
dýðý yirmi yýl geçti. Artýk Sultan Himmet'in ülkesi,
Mamurlu'dan da zengin bir yer olmuþtu. Ülkenin
adýný da deðiþtirmiþler, Hayat Ülkesi demiþlerdi. 
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Fakirlik diye bir dert kalmamýþtý. Devrin en geliþ-
miþ hastaneleri buradaydý. Ülkesinde derdine derman
bulamayan buraya gelir olmuþtu. Zamanýn en güzel
okullarý buradaydý. Ýlim adamlarýnýn severek gidip çalýþ-
mayý istediði bir yerdi artýk Hayat Ülkesi. Himmet'in
mutluluðuna diyecek yoktu. Çevre ülkelerin imrendiði
ve kendilerine örnek aldýklarý bir yerdi artýk ülkesi. 

Zaman su gibi akýp ilerliyordu. Ülke meseleleriyle
ilgilenirken evlenme yaþý geçmekte olan Himmet Sul-
tan, vezirlerinin de ýsrarýyla artýk evlilik konusunu dü-
þünmeye baþlamýþtý. Sonunda kendine uygun bir eþ bu-
larak mütevazý bir düðün yaptý. Her konuda ona destek
olan bir eþi ve mutlu bir yuvasý oldu. Ýlerleyen yýllarda
Himmet'in bir oðlu ve iki de kýzý oldu. Mutluluðuna
mutluluk eklenmiþti. Eþiyle birlikte çocuklarýnýn iyi ye-
tiþmesi için ellerinden geleni yapýyorlardý. Þehzadenin
doðuþtan lider yapýlý bir insan olmasý, Sultan Himmet'i
çok memnun ediyordu. Kýzlarý ise iffet abidesiydi.

Yýllar ilerlemiþ, þehzade büyümüþ, Himmet ise ar-
týk iyice yaþlanmýþtý. Himmet Sultan, bir gün meclisi
toplayarak ülkenin idaresini oðluna býrakmak istediði-
ni açýkladý. Genç ve dinamik þehzadenin, Hayat Ülke-
si'ni daha da ilerilere götürebileceðini düþünüyordu. Bu
fikir, meclisten de kabul gördü ve ülke, genç padiþaha
teslim edildi. Ne var ki Hayat Ülkesi'nin alabildiðine
geliþmiþliði, genç padiþahý biraz gurura sevk ediyordu.
Ülkedeki zenginlik ve debdebe göz kamaþtýrýyordu. 

Genç padiþah, babasý Himmet Sultan'ýn hayalinin
aksine gece gündüz dur durak bilmeden çalýþacaðý yer-
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de ülkenin mevcut hâline çok güvendi. Hayat Ülke-
si'ni geliþtirme adýna pek fazla gayreti olmazken, baba-
sýnýn kurduðu düzeni devam ettirmek çoðu zaman ona
yetti. Yýllar böyle ilerlerken zenginlik, ferahlýk ve ra-
hatlýk memlekete iyice yerleþti.

Rahatlýða çok çabuk alýþýlmýþ ve bu durum, insan-
larýn çoðunu sarmaþýðýn aðaçlara dolanmasý gibi ku-
þatmýþtý. Tabii bu hayat tarzý, bazý olumsuzluklarý da
beraberinde getirmiþti. Ýnsanlar, kýsa yollardan daha
da zengin olmayý plânlýyor ve artýk eskisi kadar çok ça-
lýþmýyordu. Ýþ yerleri eskisinden daha geç açýlýyor ve
daha erken kapanýyordu. Ýnsanlar, sahip olduklarý zen-
ginliðe çok güvenir olmuþtu. 

Bu hâlin sonucunda parmakla gösterilen bir ilim
merkezi olan Hayat Ülkesi'nde pek çok eðlence mekâný
ortaya çýktý. Bu arada ne yazýk ki içki içenlerin ve ku-
mar oynayanlarýn sayýsý da hatýrý sayýlýr derecede arttý.
Hatta kumar oynamak için ülke dýþýna, gayrimüslim
memleketlere gidenler bile oluyordu. Ülke insanýnýn
birlik ve beraberliði de günden güne zedeleniyordu. 

Evlerde hizmetçiden bol bir þey yoktu. Günler
ilerledikçe israf artýyor, sofralarda günde beþ altý öðün
yemek yeniyordu. Hanýmlar arasýnda bir sürü lüzum-
suz meclis teþekkül etmiþti. Bu meclislerde birbirini
çekiþtirme, gýybet ve her þeyi tenkit etme en ön sýra-
daydý. Birbirinin zenginliðini konuþma ve lüzumsuz
alýþveriþ muhabbetleri, bu meclislerin en önemli konu-
larýydý. Maalesef insanlar arasýndaki iliþkiler de zaman-
la menfaate dayanýr olmuþtu. Nedendir bilinmez in-
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sanlarýn çoðu, kendini daha üst seviyedekilerle kýyaslý-
yordu. Bu duygularýna yenik düþüp, maddî durumu
oldukça iyi olmasýna raðmen hýrsýzlýk yapanlar bile
vardý. Hapishanelerdeki insan sayýsý, o zamana kadar
hiç bu kadar çoðalmamýþtý. Soygunculardan sonra
ikinci sýrayý alkollü olmalarý sebebiyle olay çýkarýp
adam öldürenler ve ailesinden ayrý düþüp ahlâksýzlýk
yapanlar alýyordu. 

Ülkedeki giderek artan rehavet, beraberinde asýl
felaketi getirmiþti. Yaratýlýþ itibariyle harekete ve çalýþ-
maya uygun olan insan yapýsý, boþ durunca için için
kendini tüketiyordu. Devrin en geliþmiþ ülkesi, bu
gevþeme sonunda âdeta kansere yakalanmýþ bir bünye-
ye dönmüþtü. Oysaki eskiden günde on beþ on altý sa-
at çalýþýlýr, ama kimse hâlinden þikâyet etmezdi. Ýnsan-
lar, ne kadar yorgun olsalar da evlerine gittiklerinde
huzurla uyurdu. Herkes birbirini sayar, sever, hiç kim-
se hak yemezdi. Ýçki, kumar, hýrsýzlýk ve ahlâksýzlýk ül-
ke fakirken olmamýþtý da hiçbir eksiklikleri olmayan
insanlara neler olmuþtu böyle? 

Diðer yandan ülkenin bu durumu padiþaha bildiril-
miyor, nasýl olsa dünyanýn en ileri ülkesinin baþýndayým
diye sarayýndan baþýný çýkarmayan genç padiþah ise bað
bahçe iþleriyle meþgul oluyordu. Saray bile gözünü hýrs
bürümüþ, yattýðý yerden bir anda zengin olma heveslisi
insanlarla doluydu. Bunlarýn kimisi iþi daha da ilerletmiþ
ve devletin hazinesini soyup soðana çevirmiþti. En kötü-
sü de bu kiþilerin baþýnda ülkenin ahvali ile ilgilenen ve-
zirlerin olmasýydý. Padiþah, nedense ilim meclislerini ta-
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kip etmiyor, sadece kendine iletilen raporlarý dinlemek-
le yetiniyordu. Öyle ya nasýl olsa mükemmel bir iþ bö-
lümü yapmýþtý. Vezirleri, her þeyi güzelce takip ediyor-
du. Ýþler saat gibi iþliyordu. Olan bitenden habersiz olan
genç padiþah, kendi kendine mükemmel bir sistem kur-
muþ olmanýn sahte mutluluðunu yaþýyordu.

Genç padiþahýn yine çiçekleriyle ilgilendiði günler-
den birinde, vicdan sahibi olan vezirlerinden biri kendi-
siyle görüþmek istediðini söyledi. Ülkedeki huzursuz-
luk o kadar artmýþtý ki artýk mýzrak çuvala sýðmýyordu.
Bu görüþme isteðini bile garip bulan padiþah vezire:

– Hayrola vezirim, toplantý gününü beklemeden bir
an önce söylemek istediðin þey nedir, diye sordu.

– Efendim, ülkemizin zenginliði dillere destan ol-
muþ durumdadýr. Ancak bilmenizi istediðim bazý kötü
hâller var. Eðer bunlara bir çözüm bulamazsak, çok ký-
sa bir sürede koca devletimizin baþýna nelerin geleceði-
ni düþünmek bile istemiyorum, deyiverdi vezir.

– Sen ne dediðinin farkýnda mýsýn vezirim? Böyle
eþsiz bir devleti nasýl bir kötü hâl bekleyebilir? Hayat
Ülkesi'ni kim nasýl yýkabilir? Yanýlýyor olmayasýn?

– Efendim, izin verirseniz anlatayým. Böyle gider-
sek dýþarýdan kimseye gerek kalmadan kendi ellerimiz-
le devletimizi yýkacaðýz, diye sözlerine devam etti vezir.

Padiþah hâlâ durumun ciddiyetini kavrayabilmiþ
deðildi:

– Bak þimdi tadýmý tuzumu kaçýrdýn. Anlat baka-
lým, neymiþ bu kadar kötü giden þeyler? Tam da bah-
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çenin en güzel çiçeklerinin yanýndayken olmadý bu ha-
berler, dedi.

Bunun üzerine vezir, ülkede yolunda gitmeyen her
þeyi bir bir anlattý. Bütün bunlarý rapor etmesi gereken
vezirin de maalesef saraydaki birçok kiþi gibi devleti
soymakla meþgul olduðunu söyledi. Genç padiþah, da-
ha önce kendini bu kadar kötü hissettiðini hiç hatýrla-
mýyordu. Vezirin söylediklerine inanmak istemedi ön-
ce. Eðer bütün bunlar doðruysa, çok kýsa bir süre içe-
risinde felaketin eþiðine gelmiþ olmalýydýlar. Ama vezi-
rine güvenirdi, o güne kadar asla yalan söylememiþti.
Olanlarý görmezden gelemezdi, artýk bir þeyler yapma-
lýydý. Bir süre bu düþüncelerle boðuþan padiþah, daha
sonra vezirine dönerek þöyle dedi: 

– Ülkedeki bu durumu etraflýca araþtýrýp, bütün
anlattýklarýný sebepleriyle birlikte bana rapor etmeni
istiyorum.

– Nasýl isterseniz efendim.

– Bu hâllere düþmemizin sebebi zenginlik mi vezi-
rim?

– Efendim zenginliðin ne kabahati var? Kabahati-
miz, büyüyüp geliþtikten ve zengin olduktan sonra
gevþeyip, kendimizi rahatlýðýn rehavetin kucaðýna bý-
rakmamýz, dedi vezir.

– Doðru tabii. Nasýl oldu da böyle bir hataya düþ-
tüm. Hâlbuki babam hep derdi: "Ýnsan yaratýlýþ itiba-
riyle hareket ve faaliyeti sever. Ne zaman dursa, akma-
yan su gibi kokuþmaya baþlar." diye.
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– Haklýsýnýz efendim. Himmet Sultanýmýz hep derdi,
"Ýnsanýn rahatý çalýþma ve gayret etmededir." diye.

Bu görüþmeden sonra vezir, ülkede yolunda git-
meyen durumlarýn hepsini tespit etti, ettirdi. Çözüm
yollarý adýna genç padiþahýn da vezirin de bazý fikirleri
vardý, ama bunlarý bir bilenle istiþare etmeleri gereki-
yordu.
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ÝNSANA ÇALIÞTIÐINDAN
BAÞKASI YOKTUR 

Ülkeyi içine düþtüðü sýkýntýlý durumdan kurtarma
adýna gidilecek yollar, yaþlý baba ve eski padiþah Sultan
Himmet'e çýkmýþtý. O, þimdi þehirden uzakta, meyve
bahçelerinin ortasýndaki mütevazý evinde eþiyle ve to-
runlarýyla tatlý bir hayat yaþýyordu. Her gün onlarca
ziyaretçisi geliyor, onun hatýralarýndan ve sohbetlerin-
den istifade ediyordu. Zaman zaman irtibatýný hiç ko-
parmadýðý can dostu Sultan Kerim'le görüþüyordu.
Karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuyor, eski günleri ko-
nuþuyor, hasret gideriyorlardý.

Bir sabah hanýmýyla birlikte evinin bahçesinde otu-
ran Sultan Himmet, gözünü kamaþtýran ve tozu duma-
na katan bir süvari alayýnýn o tarafa doðru geldiðini gör-
dü. Gelenin, oðlu olduðunu anlamakta gecikmemiþti.
Son zamanlarda ülkede yaþanan sýkýntýlarý çok iyi bili-
yordu. Tabi çözümünü de… Fakat oðlunun bazý þeyleri
yaþayarak anlayýp, kendine kalýcý dersler çýkarmasýný is-
tiyordu. Onun için de olanlara hemen müdahale etme-
miþti. Elini bahçesindeki kiraz aðacýna dayayarak:

– Sonunda gözlerini açtý. Nihayet bir bilene danýþ-
maya geliyor, diye mýrýldandý. Sonra yüzünde tatlý bir
tebessümle hanýmýna seslenerek:
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– Soðuk içecekler hazýrlayýver haným. Dünyanýn
en görkemli ve de en sýkýntýlý ülkesinin sultaný ziyare-
timize geliyor, dedi.  

Bu sözden kýsa bir zaman sonra baba ve oðul yan
yanaydý. Sultan Himmet, oðlunu tebessüm ederek
karþýladý. Ona çok samimi ve cana yakýn davrandý. Ba-
basýnýn bu olgun tavýrlarý karþýsýnda genç padiþah çok
utanmýþtý. Çünkü bu ülkeyi babasý kurmuþ ve ona zir-
vede iken teslim etmiþti. Babasý, sayýsýz tecrübesi olan
ve de çok yetenekli, ihlâslý biriydi. Elinde babasýyla sü-
rekli istiþare hâlinde olabilme gibi bir nimet varken o,
uzun süredir babasýný çok az hatýrlamýþtý. Babasýný,
hep baþý sýkýþýnca hatýrlýyor olmaktan da çok sýkýldý. 

Himmet Sultan, onlara oturacak yer gösterdikten
sonra söze girdi:

– Hoþ geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyanýn en
büyük devletinin padiþahý ve onun veziriyle yüz yüze
görüþebilmek ne büyük saadet. Bu ziyaretinizi neye
borçluyuz acaba? 

Genç padiþah, biraz utangaç bir ifadeyle cevap
verdi:

– Hoþ bulduk baba. Öncelikle uzun zamandýr se-
nin ziyaretine gelmediðim için af diliyorum. Bilmem
kabul edecek misin?

– Estaðfurullah, geç de olsa telafi etmiþ oldunuz.
Þimdi söyleyin bakalým ziyaret sebebiniz nedir, dedi
Himmet Sultan. Aslýnda söylenecek þeyleri kestiriyor-
du, ama oðlunun ülkenin durumundan ne kadar ha-
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berdar olduðunu öðrenmek istediði için önce sormayý
tercih etmiþti.

– Sorma baba! Bu yaþadýklarýmýz nasýl iþtir anlaya-
mýyorum. Gece gündüz çalýþýlarak kurulmuþ olan
dünyanýn en büyük devletinin baþýndayým. Fakat þu an
baþýmda öyle büyük bir dert var ki!

Sultan Himmet:

– Üstelik bu dertlerin, seni çok kýsa bir süredir ra-
hatsýz ediyor. Çünkü ülkede olan bitenlere yeni vakýf ol-
dun, deyince genç padiþah baþýný önüne eðdi.

Sonra da Hayat Ülkesi'ndeki kötü gidiþatý babasý-
na bir bir anlattý. Himmet Sultan, oðlunu dikkatle
dinlerken arada ona konuyu daha da açacak sorular
sordu. Ýçine düþülen sýkýntýdan kurtulmanýn çaresini
çok iyi biliyordu. Ülkenin geçmiþteki durumunu, Ha-
yat Meydaný'na yaptýðý yolculuk sýrasýnda edindiði tec-
rübeleri uzun uzun anlatan yaþlý sultan, sözlerini þöyle
tamamladý:

– Bak ha oðul. Bütün zorluklarýn anasý ve bütün
rezaletin yuvasý rahatlýk meylidir. "Aman rahat ede-
yim." duygusu, insanýn elini kolunu baðlayýp onu sefa-
lete düþürür. Hâlbuki insan, yaratýlýþ itibariyle hareke-
ti sever. Ýnsana asýl rahatlýk, çalýþmakta ve gayret et-
mededir.

– Evet, haklýsýn baba, ne zaman durduk iþte böyle
olduk, dedi genç sultan gözleri parlayarak.

Oðlunun hâlinden hoþnut olan Himmet Sultan:

– Evet, hiç durmamak lâzým. "Ýnsana çalýþtýðýndan
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baþkasý yoktur." hakikati daima rehberimiz olmalý, di-
yerek sözlerini tamamladý.

Sonra da onu, zamanýn en büyük ülkesinin baþþeh-
rine geri uðurladý. Ülkenin derdi belliydi ve genç pa-
diþah bu derdin çaresini çok iyi öðrenmiþti: 

Hareket ve faaliyet… Çalýþmak ve gayret etmek.
Hem de durmadan, gece gündüz demeden… 
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