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Allah'ın Derman Olması İçin...
Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı 

olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir 
sohbete başladı. Değişik konular üzerinde konuştular. Birden 
Allah ile ilgili konu açıldı. Berber:

- Bak adamım, ben senin söylediğin gibi Allah'ın varlığına 
inanmıyorum. Adam:

- Peki neden böyle düşünüyorsun?

Berber:

- Bunu görmek için dışarıya çıkmalısın. Eğer Allah var 
olsaydı, bu kadar çok hasta insan olur muydu? Terk edilmiş 
çocuklar olur muydu? Allah olsaydı bu kadar acı çeken 
insanlar olur muydu? Allah olsaydı bunların olmasına izin 
vereceğini sanmıyorum.

Adam bir an durdu ve düşündü ama gereksiz bir 
tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini 
bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. Tam o anda caddede 
uzun saçlı, sakallı bir adam göründü. Adam bu kadar dağınık 
olduğuna göre belli ki tıraş olmayalı uzun süre olmuştu. 
Adam, berber dükkânına geri döndü ve:

- Biliyor musun? Bence berber diye bir şey yoktur.

Berber:

- Bu nasıl olabilir ki? Görmüyor musun ben buradayım işte.
Adam:

- Hayır, yok. Çünkü berber olsaydı caddede yürüyen uzun 
saçlı ve sakallı adamlar olmazdı. Berber:

Berber diye bir şey var ama o insanlar bana gelmiyorsa, 

ben ne yapabilirim ki? Adam:

Kesinlikle doğru! İşte bütün mesele burada! Allah elbette 
var! İnsanlar ona gitmiyorlarsa, derman olur mu ki? 

                                                                     Anonim
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