
dım. Eğer ٠ an öldürseydim, sana olan kızgınlığım- 
dan dolayı bunu yapmış olacaktım. Yani seni Allah 
rızası için değil de kendi nefsim için öldürmüş ola- 
çaktım, işte ه ال  düşünceyle seni serbest bıraktım, 
dedi.

و ال  cevap karşısında adam, ه ال  büyük asâlet ve 
ince anlayış karşısında iman ederek Müslüman ol- 
du ve Müslümanların safına katıldı.”1

Kişi nefsiyle mi yel alacak yeksa Allah Teâlâ ile 
mi? Acaba yapıp ettiklerim izde nefsimizin arzuları 
ne kadar etkili eluyer? Gfkemiz hırsımız, içim izde- 
ki haset duygusu, kinlerimiz, nefretlerim iz, konuş- 
malarımızda, faaliyetlerim izde ve fiillerim izde etki- 
li e luyer mu? Günlük hayatımızda nefsimizin fiille - 
rimizin üzerindeki tesiri ne kadar? Cenab-I Hakk’ın 
rızası ne kadar tesirli? Şiddet dediğim iz şey kişinin 
nefsine uymasından başka bir şey midir ki?

Efendimiz (s .a .v)’in “A llah ’ım beni gbz açıp ka-

j؛؛؛•-   V a h i t

(  )  i  1 esnevi’de Hazret¡ Mevlânâ Hz. Ali Efendimiz’le 
ilgili şöyle bir kıssa anlatır: “Hz. Ali (r.a.) bir sa

vaş sırasında düşmanı olan adamla epeyce vuruşa
rak sonunda onu yere yıktı. Tam öldürmek üzerey
ken, o düşman askeri Hz. A li’ (r.a.)nin yüzüne tü
kürdü. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a.) düşmanını bırak
tı ve ayağa kalktı:

-Yürü git, seni öldürmekten vazgeçtim, serbest
sin, dedi.

Adam bu duruma şaşırdı:

-Beni öldürmek üzereyken neden vazgeçtin. Seni 
ne alıkoydu? diye sordu.

Hz. Ali (r.a.;

-Ben seninle Allah yolunda ve sırf Allah’ın hoş
nutluğunu kazanmak, Allah rızası için savaşıyor
dum Sen yüzüme tükürünce öfkelendim, sana kız-



ahlâkın güzelleşmesi için ünemli olduğunu vu rgu - 
lamıştır. Gazâlî hulku (huy, ahlak) nefiste kararlaş- 
tırılm ış hir hey’ete benzetmiş, bu hey’et kendisin- 
den şer’an ve aklen güzel fiiller çıkacak bir durum - 
da ise güzel ahlâk, eğer çirkin fiiller ortaya çıkara- 
cak bir konuda ise kötü ahlâkın söz konusu olaca- 
ğını belirtmiştir.^

Güzel ahlâkı kazanmanın yolu riyâzet ve 
m ücâhedeyoludurve bu mücâhede güzel âdetlerin 
tamamını alışkanlık haline getirene ve kötü fiille - 
rin tamamını terkedinceye kadar devam etmelidir.8 
süfiler nefisle mücadelenin son nefese kadar ya - 
pılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Çünkü son ne- 
feste bile nefsin insanı kandırma tehlikesi vardır.

¥azımızın başında Hz. Ali (r.a.) Efendi’mizle ilg i- 
li olayda yapılan fiil aynı olmakla 

hirliktp birinde nefsin arzusu 
diğerinde ise Cenâb-I Hak^’m 
rızası söz konusu olmaktadır. 
A llah ’la yol alınca; G’nun ٢١- 
zası doğrultusunda hareket 
edince netice hep dirilik, ay- 
dınlık, nur ve fayda olmak- 
ta; nefisle hareket edince ya - 
pılan iş güzel de olsa netice- 
si zulm et ve karanlık ve zarar 
olabilmektedir

kişinin bu yolda kendi ba- 
şına yol almaması gerektiğini 
Abdulkadir Geylani (k.s.) şu 
cümlelerle ifade eder: “ Hak 

yolcusu afet ve akreplerle do- 
lu, susuzluğu çok, y ırtıc ı hayvan- 

ları bol bir sahradadır. ¥anlız başı- 
na yola çıkan hemen herkesin y ırt ı- 

cı hayvan, yılan ve akrep nev’inden ha- 
şerata rastlaması mümkündür ve bir çok 

afetler inşam sarabilir.”8
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