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ALLAH&rsquo;A SELİM BİR KALP SUNABİLMEK[1] &nbsp; Kalben Hakk&rsquo;a vuslatın en
kestirme yolu olan il&acirc;h&icirc; aşk ve muhabbete erişebilmek i&ccedil;in evvel&acirc;
g&ouml;nl&uuml;n, Hakk&rsquo;tan uzaklaştıran nefs&acirc;n&icirc; arzulardan arındırılarak
Allah&rsquo;ın zikriyle şeff&acirc;f h&acirc;le getirilmesi ic&acirc;b eder ki o g&ouml;n&uuml;l,
hakk&icirc;katin ve sırların aynası olsun. Hakk&rsquo;ın g&uuml;zelliğine ayna olabilecek kadar
saf ve berrak bir kalb ise, Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;a g&ouml;t&uuml;r&uuml;lmeye en
l&acirc;yık hediyedir. Z&acirc;ten Rabbbimizin bizleri huz&ucirc;r-i il&acirc;hisine kab&ucirc;l
buyurması da ancak &ldquo;kalb-i sel&icirc;m&rdquo; ile m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.
İl&acirc;h&icirc; hikmetler dershanesi olan şu imtihan &acirc;leminde, Rab-bimiz, biz kullarını
hak&icirc;kate ulaştıracak bir&ccedil;ok ves&icirc;leler l&uuml;tfetmiştir. Birer hid&acirc;yet rehberi
olan il&acirc;h&icirc; kitaplar, peygamberler ve evliy&acirc;ull&acirc;h, d&acirc;ima insanlığı hak ve
hak&icirc;kate sevk ederek Ce-n&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın &ldquo;cennet d&acirc;vetine&rdquo;
el&ccedil;ilik yapmaktadırlar. Z&icirc;r&acirc; Rabbimiz:
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609; &#1583;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616;&#1609;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1610;&#1614;&#1588;&#1614;&#1575;&#1569;&#1615;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1589;&#1616;&#1585;&#1614;&#1575;&#1591;&#1613;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1602;&#1616;&#1610;&#1605;&#1613;
&ldquo;Allah, kullarını D&acirc;ru&rsquo;s-Sel&acirc;m&rsquo;a (saadet yurdu cennete) davet
ediyor&hellip;&rdquo; [2] buyurmaktadır. Tabi&icirc; ki her davetin bir kabul şartı, her n&icirc;metin
de bir bedeli vardır. Rabbimiz bu bedelin ne olduğunu, diğer bir &acirc;yet-i ker&icirc;mede
ş&ouml;yle bey&acirc;n buyurmaktadır: &#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1575;&#1614;&#1578;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1602;&#1614;&#1604;&#1618;&#1576;&#1613;
&#1587;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1605;&#1613;*
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1614;&#1593;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1612; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &rdquo;O g&uuml;n, ne mal fayda verir
ne de evl&acirc;t. Ancak Allah&rsquo;a kalb-i sel&icirc;m (temiz bir kalb) ile gelenler (o
g&uuml;nde fayda bulur).&rdquo;[3] Kalb-i sel&icirc;m, m&acirc;siv&acirc;dan arınmış ve
m&uuml;cell&acirc; bir ayna gibi Hakk&rsquo;ın cem&acirc;l&icirc; sıfatlarının
tecell&icirc;g&acirc;hı h&acirc;line gelmiş bir kalbdir. Hak Te&acirc;l&acirc;, kulunun kalbinde
cem&acirc;l&icirc; sıfatlarının tecell&icirc;lerini g&ouml;r&uuml;nce onu sever ve ondan razı olur.
Rabbimizin cennet d&acirc;vetine ve ihsan edeceği sonsuz m&uuml;k&acirc;fatlara l&acirc;yık
olabilmek i&ccedil;in m&acirc;siv&acirc;dan uzaklaşıp kalben Hakk&rsquo;a y&ouml;nelmek şarttır.
Z&icirc;r&acirc; Rabbimiz, bizden il&acirc;h&icirc; tecell&icirc;g&acirc;h olan bir g&ouml;n&uuml;l,
y&acirc;ni kalb-i sel&icirc;m istemektedir. Hazret-i Mevl&acirc;n&acirc;&rsquo;nın
Mesneu&icirc;&rsquo;sinde bir kıssa vardır: Hazret-i Y&ucirc;suf&rsquo;a &ccedil;ok uzak
diyarlardan, y&uuml;reği muhabbetle dolu bir dostu gelip misafir olur. Onlar, &ccedil;ocukluktan

beri sam&icirc;m&icirc; birer dostturlar. Ahbaplık ve dostluk yastığına beraberce yaslanmışlardır.
Hazret-i Y&ucirc;suf, bir m&uuml;ddet onunla sohbet ettikten sonra n&uuml;kteli bir tarzda:
&ldquo;-S&ouml;yle bakalım dostum, bize gittiğin yerlerden ne hediye getirdin?&rdquo; der.
Misafiri, bu istek karşısında &ccedil;ok mahc&ucirc;b olur ve ne diyeceğini bilemez. Ardından,
hissiyatını şu sam&icirc;m&icirc; if&acirc;delerle dile getirir: &ldquo;-Sana hediye getirmek
i&ccedil;in, şu f&acirc;n&icirc; &acirc;lemde bir&ccedil;ok şeye nazar ettim. Fakat hi&ccedil;birini
g&ouml;z&uuml;m tutmadı, hi&ccedil;birini sana l&acirc;yık g&ouml;remedim. Bir kırıntı
b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ndeki altın par&ccedil;asını bir altın yatağına veya bir damlayı bir
denize nasıl hediye olarak g&ouml;t&uuml;rebilirdim ki? Senin g&uuml;zelliğine denk olacak hangi
tohum vardır ki bu Mısır &uuml;lkesinin ambarında bulunmasın? Sana getirilecek hediye ancak
senin g&uuml;zelliğinin bir eşi, bir benzeri olmalıdır. Bu y&uuml;zden ben de &ccedil;aresiz, sana
g&ouml;n&uuml;l nuru gibi tozsuz, lekesiz, parlak bir ayna getirip sunmayı l&acirc;yık
g&ouml;rd&uuml;m. Ey g&uuml;neş gibi g&ouml;ky&uuml;z&uuml;n&uuml;n nuru olan Y&ucirc;suf!
Sana g&ouml;n&uuml;l nurundan bir ayna getirdim ki, ona baktık&ccedil;a kendi g&uuml;zelliğini
g&ouml;r&uuml;p hayran olasın. Onda g&uuml;zel y&uuml;z&uuml;n&uuml;
g&ouml;rd&uuml;k&ccedil;e, Rabbin sendeki cem&acirc;l&icirc; tecell&icirc;lerini seyredesin ve
beni de hatırlayasın.&rdquo; Misafir bunları s&ouml;yledikten sonra koltuğunun altından bir ayna
&ccedil;ıkarır ve Hazret-i Y&ucirc;suf&rsquo;a takd&icirc;m eder. Hazret-i Mevl&acirc;n&acirc;
buyurur: &ldquo;Varlığın aynası nedir? Varlığın aynası yokluktur. (Şunu iyi bil ki, sen &ccedil;ıkınca
aradan, kalır seni Yaratan!) Ey Hak &acirc;şığı! Eğer ahmak değilsen, Hakk&rsquo;ın huzuruna
yokluk g&ouml;t&uuml;r. Marifet, kesretten vahdete intik&acirc;l edebilmek ve Hakk&rsquo;ın
rengine boyanabilmektir. G&ouml;klerdeki bulutların, dery&acirc;lardaki suların kendi renkleri
yoktur. Onları renkten renge koyan, sem&acirc;daki G&uuml;neş&rsquo;tir. Sen de
nefs&acirc;n&icirc; arzulardan sıyrıl, yokluğa, y&acirc;ni hi&ccedil;liğe er! Z&icirc;r&acirc; her
il&acirc;h&icirc; tecell&icirc;nin kem&acirc;li, hi&ccedil;liğe v&acirc;sıl olduktan sonra başlar&hellip;
Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ı dost edinmek istersen, şunu iyi bil ki, dostların yanına eli (ve
g&ouml;nl&uuml;) boş gidilmez. Dostların yanına eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmeye
benzer. Cen&acirc;b-ı Hak mahşer g&uuml;n&uuml;nde kullarına-. &laquo;-Kıyamet
g&uuml;n&uuml; i&ccedil;in ne hediye getirdiniz?&raquo; diye soracak ve ardından ş&ouml;yle
buyuracak: &raquo;-Sizi ilk yarattığımızda olduğu gibi, eli boş, azıksız olarak, tek başınıza ve
muhta&ccedil; bir h&acirc;lde geldiniz. Haydi s&ouml;yleyin, kıyamet g&uuml;n&uuml; i&ccedil;in
ne hediye getirdiniz? Yoksa sizde d&uuml;ny&acirc;dan &acirc;hirete d&ouml;nmek ve
Allah&rsquo;ın huzuruna &ccedil;ıkmak &uuml;m&icirc;di yok mu idi? Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;m
kıyamet hakkındaki haberleri, size boş mu g&ouml;r&uuml;nm&uuml;şt&uuml;?&raquo; Ey ahsen-i
takvim, y&acirc;ni en g&uuml;zel vasıfta yaratılan insan! O dostun kapısına b&ouml;yle boş bir
g&ouml;n&uuml;lle nasıl ayak atıyorsun? Bu f&acirc;n&icirc; &acirc;lemde azıcık olsun uykuyu,
yemeyi-i&ccedil;meyi azalt da Hak ile buluşacağın zaman i&ccedil;in bir hediye hazırla!&rdquo;
Kula d&uuml;şen, il&acirc;h&icirc; azamet ve kudretin sonsuzluğu karşısında hi&ccedil;lik ve
acziyetini idr&acirc;k edebilmektir. Z&icirc;r&acirc; Rabbimiz, her şeyin yaratıcısı ve sahibidir.
Dolayısıyla O, her varlıktan m&uuml;s-tağn&icirc;dir. O&rsquo;na g&ouml;t&uuml;r&uuml;lebilecek
hi&ccedil;bir hediye yoktur ki O&rsquo;n&uuml;n sonsuz haz&icirc;nesinde bulunmasın. O,
h&uuml;sn-i mutlaktır; b&uuml;t&uuml;n g&uuml;zelliklerin menşeidir. Bu y&uuml;zden varlıklar
i&ccedil;inde en g&uuml;zel ve kıymetli şey, Hakk&rsquo;ın g&uuml;zelliğine ayna olabilecek
kadar saf ve berrak bir &ldquo;kalb&rdquo;dir. Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;a
g&ouml;t&uuml;r&uuml;lmeye en l&acirc;yık hediye, Rabbimizin bizden istediği &ldquo;kalb-i
sel&icirc;m&rdquo;dir. Ş&acirc;ir ne g&uuml;zel s&ouml;yler: Sanma ey h&acirc;ce kim senden zer
&uuml; s&icirc;m isterler Yevme la yenfeu&rsquo;da kalb-i sel&icirc;m isterler &ldquo;Ey tacir!
Sanma ki senden altın ve g&uuml;m&uuml;ş isterler. M&acirc;l ve evl&acirc;dın bile fayda

vermeyeceği hesap g&uuml;n&uuml;nde, ancak kalb-i sel&icirc;m isterler.&rdquo; Kalb-i
sel&icirc;m sahibi s&acirc;lih kul, gizli saklı her şeyin a&ccedil;ığa &ccedil;ıktığı hesap
g&uuml;n&uuml;nde Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın, O&rsquo;nun
Ras&ucirc;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n ve b&uuml;t&uuml;n &acirc;lemlerin huzurunda mahc&ucirc;b
ve rez&icirc;l olmaktan em&icirc;n olur. O g&uuml;n&uuml;n sıkıntı, &ccedil;ile ve zorluklarından
da sel&acirc;mete erer. Nitekim Ras&ucirc;lull&acirc;h -sall&acirc;ll&acirc;hu aleyhi ve sellemEfendimiz: &#1608;&#1593;&#1606; &#1588;&#1583;&#1575;&#1583; &#1576;&#1606;
&#1571;&#1608;&#1587; &#1585;&#1614;&#1590;&#1616;&#1610;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615; &#1602;&#1575;&#1604;:
]&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614; &#1585;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; .
&#1610;&#1615;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1615;&#1606;&#1614;&#15
75; &#1571;&#1606;&#1618; &#1606;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;
&#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1614;&#1577;&#1616;:
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1573;&#1606;&#1617;&#1616;&#1609;
&#1571;&#1587;&#1618;&#1571;&#1604;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1579;&#1617;&#1614;&#1576;&#1614;&#1575;&#1578;&#1614;
&#1601;&#1610; &#1575;&lsquo;&#1605;&#1618;&#1585;&#1616;&#1548;
&#1608;&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1586;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614;&#15
77;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1615;&#1588;&#1618;&#1583;&#1616;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1587;&#1618;&#1571;&#1604;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1588;&#1615;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;
&#1606;&#1616;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1581;&#1615;&#1587;&#1618;&#1606;&#1614;
&#1593;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614;&#15
48; &#1608;&#1614;&#1571;&#1587;&#1618;&#1571;&#1604;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#1575;&#1611;
&#1589;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1602;&#1575;&#1611;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1604;&#1618;&#1576;&#1575;&#1611;
&#1587;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1605;&#1575;&#1611;&#1548; "Allahım! Senden işte
(dinde) sebat etmeyi, doğruluğa da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine ş&uuml;kretmeyi, sana
g&uuml;zel ibadette bulunmayı taleb ediyor, doğruyu konuşan bir dil, eğriliklerden uzak bir kalb
diliyorum. &hellip;&rdquo; [4] diye Rabbine niyazda bulunurdu. İşte b&ouml;ylesine kıymetli olan
kalbi, f&acirc;n&icirc; ve gelge&ccedil; sevdalara es&icirc;r etmek kadar fec&icirc; bir gaflet
d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lebilir mi? Hakk&rsquo;ın rız&acirc;sına vuslatın yeg&acirc;ne bedeli olan
kalbi, m&acirc;siv&acirc; ile kirletmekten daha b&uuml;y&uuml;k bir fel&acirc;ket olabilir mi? Kalb
kirli olduktan sonra da kalıbı y&acirc;ni bedeni ve dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml;
temizlemenin bir anlamı kalır mı? Eski bir istanbul hamamı kitabesinde şu manidar beyt yer
alırmış: Tıynetin n&acirc;-p&acirc;k ise, hayr umma sen germ&acirc;beden, &Ouml;nce
tath&icirc;r-i kalb et, sonra tath&icirc;r-i beden! Y&acirc;ni; k&ouml;t&uuml; huylu ve bozuk
karakterli bir kimse isen, hamamdan bir hayır bekleme! Temizlik istiyorsan evvel&acirc; kalbini
temizle sonra da bedenini&hellip; Kalb-i sel&icirc;m, i&ccedil;inde iman nurunun ışıldadığı, berrak
ve billur bir fanus gibidir. M&uuml;&rsquo;min, kalbindeki bu nur ile, doğruyu eğriden, hayrı serden,
hakkı b&acirc;tıldan, hel&acirc;li haramdan ayırt eder. Nitekim rikkat-i kalbiye sahibi,
g&ouml;z&uuml; yaşlı ve duygulu bir sah&acirc;b&icirc; olan V&acirc;bisa bin Ma&rsquo;bed

-radıyall&acirc;hu anh-, bu h&acirc;lin g&uuml;zel bir mis&acirc;lidir. Bu m&uuml;barek
sah&acirc;b&icirc; ş&ouml;yle anlatıyor: Birg&uuml;n Ras&ucirc;lull&acirc;h -sall&acirc;ll&acirc;hu
aleyhi ve sellem-&rsquo;in huzuruna varmıştım. Bana hit&acirc;b ederek: &ldquo;-iyiliğin ne
olduğunu sormaya mı geldin?&rdquo; buyurdu. Ben de: &ldquo;-Evet, y&acirc;
Ras&ucirc;lall&acirc;h!&rdquo; dedim. O zaman ş&ouml;yle buyurdu: &ldquo;-Kalbine danış! iyilik,
sana uygun gelen ve yapılmasını kalbinin tasdik ettiği şeydir. G&uuml;nah ise i&ccedil;ini
tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice defa fetva verse bile i&ccedil;inde ş&uuml;phe ve
teredd&uuml;t uyandıran şeydir.&rdquo;[5] Ras&ucirc;l-i Ekrem Efendimiz, bu g&uuml;z&icirc;de
sah&acirc;b&icirc;sine, iyinin, g&uuml;zelin, hak ve hayrın ne olduğunu kalbine danışarak
&ouml;ğrenmesini tavsiye buyuruyor. Dolayısıyla, g&uuml;nah ve ihtiraslarla zedelenmemiş temiz
bir kalbin, iyiyi k&ouml;t&uuml;den ayırt edebileceğini bey&acirc;n ediyor. Z&icirc;r&acirc;
sel&icirc;m bir kalb, hakikatin şaşmaz pusulasıdır. Onun safiyetine halel getirip hastalanmasına
sebebiyet veren şeyler ise, gaflet, nefs&acirc;n&icirc; ihtiraslar ve g&uuml;nahlardır. Had&icirc;s-i
şerifte -aley-hissal&acirc;t&uuml; vesselam- Efendimiz ş&ouml;yle buyuruyor:
&ldquo;M&uuml;&rsquo;min, bir g&uuml;nah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana
gelir. Eğer o g&uuml;n&acirc;hı hemen terk edip tevbe ve istiğfar ederse kalbi cilalanır, eski
parlaklığına kavuşur. B&ouml;yle yapmaz da g&uuml;nah işlemeye devam ederse, siyah noktalar
gittik&ccedil;e &ccedil;oğalır ve neticede kalbini b&uuml;sb&uuml;t&uuml;n kaplar.[6] İşte Hak
Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nm: &#1603;&#1614;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1604;&#1618; &#1585;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1602;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1603;&#1618;&#1587;&#1616;&#1576;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&laquo;Hayır, doğrusu onlann işleyip kazandıktan (k&ouml;t&uuml;) şeyler sebebiyle, kalblerinin
&uuml;zeri pas tutmuştur.&raquo; [7] diye bey&acirc;n ettiği h&acirc;l budur. &ldquo; [8] Hasan-ı
Basr&icirc; -rahmetull&acirc;hi aleyh- nasihatlerinde ş&ouml;yle buyurur: &ldquo;Kalbler altı
şeyden dolayı &ccedil;&uuml;r&uuml;r ve bozulur: 1- Tevbe ederim &uuml;midiyle g&uuml;nah
işlemek. 2- İlim &ouml;ğrenip mucibince amel etmemek. 3- Hareket ve davranışlarda i&ccedil;ten
ve sam&icirc;mi (ihl&acirc;slı) olmamak. 4- Allah&rsquo;ın verdiği nimetlerden faydalanıp
ş&uuml;kretmemek. 5- Allah&rsquo;ın yarattıkları arasında paylaştırdığı rızka razıolmamak. 6&Ouml;l&uuml;leri defnedip onlardan ibret almamak.&rdquo; Kalb, i&ccedil;inde bulunduğu
ortamın tesiri altında kalır. Hayırlara ve g&uuml;zelliklere muhatap olursa g&uuml;zel
in&rsquo;ik&acirc;slarla nurlanır. Bunun aksine, k&ouml;t&uuml;l&uuml;k ve &ccedil;irkinliklere
m&acirc;ruz kalırsa, k&ouml;t&uuml;l&uuml;kler sirayet edip onu karartır. Rivayete g&ouml;re
cennetten gelen ve İbr&acirc;h&icirc;m -aleyhissel&acirc;m-tarafından tavafın başlangıcına
al&acirc;met olsun diye Kabe&rsquo;nin bir k&ouml;şesine yerleştirilen meşhur &ldquo;Hacer-i
Esved&rdquo; Peygamberimizin buyurdular ki:, &#1606;&#1614;&#1586;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1580;&#1614;&#1585;&#1615;
&#1575;&lsquo;&#1587;&#1618;&#1608;&#1614;&#1583;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1571;&#1588;&#1614;&#1583;&#1617;&#1615;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1590;&#1575;&#1611;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;

&#1587;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1583;&#1614;&#1578;&#1618;&#1607;&#1615;
&#1582;&#1614;&#1591;&#1614;&#1575;&#1610;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1609; &#1570;&#1583;&#1614;&#1605;&#1614;
"Haceru'l-Esved, cennetten indi. İndiği vakit s&uuml;tten beyazdı. Onu insanların g&uuml;nahları
kararttı."[9] Malum olduğu &uuml;zere Hacer-i Esved, &ldquo;siyah taş&rdquo;
m&acirc;n&acirc;sına gelir. Nitekim bu siyahlığın s&acirc;dece Hacer-i Esved&rsquo;in
g&ouml;r&uuml;nen kısmında bulunduğu, Kabe duvarına g&ouml;m&uuml;l&uuml; kısmının ise
h&acirc;l&acirc; beyaz olduğuna d&acirc;ir pek&ccedil;ok rivayetler vardır. D&uuml;ş&uuml;nmek
gerekir ki insanların g&uuml;nahları, bir taşa bile bu derece tesir edip onu siyahlaştırabiliyorsa,
tıpkı su gibi, bulunduğu ortamın şekline ve rengine b&uuml;r&uuml;nen kalbi ne kadar tesir altında
bırakır?! O h&acirc;lde kalbin safiyet ve berraklığını muhafaza i&ccedil;in g&uuml;nah ve
m&acirc;siyetlerin menfi telkinlerinden son derece sakınmak &icirc;c&acirc;b eder. Kalb,
g&uuml;nah lekeleri tarafından iyice istila edildiğinde gaflet ve kasvet karanlıklarına
g&ouml;m&uuml;l&uuml;r. Ayna &uuml;zerinde oluşan kirlerin ve lekelerin, zamanla
g&ouml;r&uuml;nt&uuml;n&uuml;n netliğini bozması gibi, g&uuml;nah kirleri de kalb
g&ouml;z&uuml;n&uuml; k&ouml;reltir; g&uuml;zel ile &ccedil;irkini, iyi ile k&ouml;t&uuml;y&uuml;
ayırt etme vazifesinde kişiyi acze d&uuml;ş&uuml;r&uuml;r. Bir zaman gelir ki, kalbe hayat veren
iman nuru da s&ouml;ner. B&ouml;yle bir sine, artık i&ccedil;inde cenaze bulunan kabir
&ccedil;ukurundan farksızdır. Mehmed Akif&rsquo;in dediği gibi: &icirc;mandır o cevher ki
il&acirc;h&icirc; ne b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r! imansız olan paslı y&uuml;rek sinede
y&uuml;kt&uuml;r!.. Kalbin manen &ouml;l&uuml;m&uuml; neticesinde kişi, hayır ve şerri
birbirinden tefrik eden en m&uuml;him istidadını kaybetmiş olur. Artık ruha zehir sa&ccedil;an en
b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlar bile, ağırlığı hissedilmeden işlenebilir h&acirc;le gelir. &Ouml;mer
bin Abd&uuml;laz&icirc;z&nbsp; rahmetull&acirc;hi aleyh&rsquo;in şu s&ouml;zleri, bu
hak&icirc;kati ne g&uuml;zel ortaya koymaktadır: &ldquo;Haramlar bir ateştir. Ona ancak (kalbi)
&ouml;l&uuml;ler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin acısını duyarlardı.&rdquo;
İnsanoğlu, madd&icirc; ve f&acirc;n&icirc; kayıplar karşısında g&ouml;sterdiği teyakkuz ve
endişeyi, gafleti sebebiyle manev&icirc; ve ebed&icirc; kayıplar i&ccedil;in
g&ouml;sterememektedir. En fec&icirc; gaflet, kişinin &ouml;l&uuml; bir kalbe sahip olmasına
rağmen bunun ıztır&acirc;bını duymamasıdır. Vehb bin M&uuml;nebbih rahmetull&acirc;hi
aleyh&rsquo;in şu s&ouml;z&uuml; &ccedil;ok manidardır: &ldquo;insanlar ne kadar da tuhaf!
Bedeni &ouml;lenlere ağlıyorlar da g&ouml;nl&uuml; &ouml;lenlere ağlamıyorlar. Oysa asıl
fel&acirc;ket, g&ouml;nl&uuml;n &ouml;lmesidir!&rdquo; Namazı b&uuml;y&uuml;k bir vecd
h&acirc;linde &icirc;f&acirc; etmeye gayret eden Fadl bin Abb&acirc;s -radıyall&acirc;hu anh- de
ş&ouml;yle der: &ldquo;Doğrusu şu insanlara hayret ediyorum; bir &ccedil;ocuğum
&ouml;ld&uuml;ğ&uuml;nde binlercesi gelip başsağlığı diliyor da, mesela bir vakit cemaatle
namazı ka&ccedil;ırdığım i&ccedil;in kimse gelip bana taziyede bulunmuyor, teess&uuml;rlerini
bildirmiyor. Yeminle s&ouml;yl&uuml;yorum, bir vakit cemaatte bulunmamam, benim i&ccedil;in,
yetişmiş, &acirc;lim ve s&acirc;lih bir &ccedil;ocuğumun &ouml;l&uuml;m&uuml;nden &ccedil;ok
daha b&uuml;y&uuml;k bir musibettir.&rdquo; İşte bu hak&icirc;kati en zirve seviyede idr&acirc;k
h&acirc;linde olan Hak dostları, d&uuml;nyev&icirc; ve f&acirc;n&icirc; kayıplardan ziy&acirc;de,
d&acirc;ima uhrev&icirc; ve ebed&icirc; hayatı ilgilendiren manev&icirc; kayıplara karşı teyakkuz
h&acirc;linde olmayı telkin etmişlerdir. Eb&ucirc; Tur&acirc;b en-Nahşeb&icirc; -rahmetull&acirc;hi
aleyh- ş&ouml;yle buyuruyor &rdquo;Kararmış bir kalbin &uuml;&ccedil; al&acirc;meti vardır: 1Kişinin g&uuml;nahlardan &uuml;rperti duymaması. 2- itaat ve ib&acirc;detlerin g&ouml;nle lezzet
vermemesi. 3- Nasihatlerin tesir etmemesi.&rdquo; G&ouml;n&uuml;l d&uuml;ny&acirc;mızın bu
duruma d&uuml;şmemesi i&ccedil;in, Rabbimizin l&uuml;tfettiği hid&acirc;yet rehberleri olan
il&acirc;h&icirc; kitapları, peygamberleri ve peygamber v&acirc;risi Hak dostlarının kalbleri ihya

eden feyizli ir-şadlarını baş tacı etmemiz &icirc;c&acirc;b eder. Hazret-i Mevl&acirc;n&acirc;
-kuddise sirruh- buyurur: &ldquo;Salih ve s&acirc;dıklardan uzakta kalıp d&uuml;nyaya bağlanan
ve nefsine ram olan kişi, &acirc;leme sultan da olsa, hakikatte &ouml;l&uuml;d&uuml;r.&rdquo;
Eb&ucirc; &Uuml;m&acirc;me -radıyall&acirc;hu anh-&rsquo;ın rivayetine g&ouml;re
Ras&ucirc;lul-l&acirc;h -sall&acirc;ll&acirc;hu aleyhi ve sellem- ş&ouml;yle buyurmuştur:
&ldquo;Lokman Hak&icirc;m, oğluna dedi ki: &laquo;&Acirc;limlerin (ve ariflerin) meclislerinde
bulun! Hikmet ehlinin s&ouml;zlerini dinle! &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah Te&acirc;l&acirc;,
&ouml;l&uuml; toprağı yağdırdığı bol yağmurla dirilttiği gibi, &ouml;l&uuml; kalbi de hikmet nuruyla
diriltir.&raquo;&rdquo;[10] Kalbin manev&icirc; sıhhatini muhafaza etmek veya hasta bir kalbi
iyileştirmek i&ccedil;in yapılması gereken faaliyeti, kalbi yaratan Mevl&acirc;&rsquo;mız
ş&ouml;yle bildirmiştir:
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&rdquo;&hellip;Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah&rsquo;ı zikretmekle huzur bulur.&rdquo;[11]
V&uuml;cut m&uuml;lk&uuml;n&uuml;n sult&acirc;nı mevkiinde olan kalb, zikrull&acirc;h ile ihya
olup hakkı b&acirc;tıldan ayırt edebilecek bir nura kavuştuğunda, emri altındaki b&uuml;t&uuml;n
uzuvlara isabetli emirler verir. Net&icirc;cede Hakk&rsquo;ın razı olduğu bir kulluk kıvamına erişilir.
Yahya bin Mu&acirc;z -rahmetull&acirc;hi aleyh- ş&ouml;yle buyurur: &ldquo;Allah&rsquo;ın
zikriyle g&ouml;n&uuml;llerinizi yenileyiniz, &ccedil;&uuml;nk&uuml; g&ouml;n&uuml;ller
&ccedil;abuk gaflete d&uuml;şerler.&rdquo; Hak&icirc;katen, kalben Hakk&rsquo;a vuslatın en
kestirme yolu olan aşkull&acirc;h ve muhabbetull&acirc;ha erişebilmek i&ccedil;in evvel&acirc;
g&ouml;nl&uuml;n m&acirc;siv&acirc;dan arınıp Allah&rsquo;ın zikriyle m&uuml;cell&acirc;
h&acirc;le getirilmesi &icirc;c&acirc;b eder ki o g&ouml;n&uuml;l, hak&icirc;katin ve sırların aynası
olabilsin. İhl&acirc;s, samimiyet, aşk ve vecd i&ccedil;inde bir kulluk hay&acirc;tı yaşayabilmek
i&ccedil;in gecelerin feyzinden istif&acirc;de edebilmek şarttır. Hazret-i Eb&ucirc; Bekir
-radıyall&acirc;hu anh-&rsquo;ın, vefatı sırasında Haz-ret-i &Ouml;mer -radıyall&acirc;hu
anh-&rsquo;a verdiği nasihatlerden biri ş&ouml;yledir: &ldquo;&hellip;Ey &Ouml;mer! İyi belle!
Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın gece yapılmasını istediği bir takım vazifeler vardır, bunların
g&uuml;nd&uuml;z yapılması muvafık olmaz! G&uuml;nd&uuml;z yapılması gereken işler de vardır
ki, bunlar da gece yapılırsa sıhhatli olmaz&hellip;&rdquo; Hazret-i Ali -radıyall&acirc;hu
anh-&rsquo;ın, Mısır&rsquo;a vali t&acirc;yin ettiği M&acirc;lik bin H&acirc;ris&rsquo;e yazdığı
emirnamede ge&ccedil;en şu c&uuml;mleler ne kadar manidardır: &ldquo;Her ne kadar temiz bir
niyetle ve insanların faydası i&ccedil;in yaptığın b&uuml;t&uuml;n &ccedil;alışmalar Allah
rız&acirc;sı i&ccedil;inse de, sen yine de vakitlerinin en hayırlısını Allah ile kendi orandaki işler
i&ccedil;in ayır! Sırf Allah rız&acirc;sı i&ccedil;in eda edeceğin ibadetlerin en m&uuml;himi de
Allah&rsquo;ın z&acirc;tına mahsus olan farzlardır. Gecende ve g&uuml;nd&uuml;z&uuml;nde,
bedenindeki Allah&rsquo;a ait kulluk hissesini ayır ve seni Y&uuml;ce Rabbine yaklaştıran bu
ib&acirc;detleri her ne pahasına olursa olsun eksiksiz yerine getir!..&rdquo; Geceleri sabahlara

kadar ib&acirc;detle meşgul olan Bişr-i Haf&icirc; Hazretlerine: &ldquo;-Geceleyin belli bir
s&uuml;re istirahat edemez misin?&rdquo; dediklerinde o Hak &acirc;şığı b&uuml;y&uuml;k
vel&icirc;, şu hikmetli mukabelede bulunur: &ldquo;-Hak Te&acirc;l&acirc;, ge&ccedil;miş ve
gelecek b&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahlarını bağışladığı h&acirc;lde Allah Ras&ucirc;l&uuml;
-sall&acirc;ll&acirc;hu aleyhi ve sellem- geceleri m&uuml;barek ayaklan şişinceye kadar namaz
kılmışken; Hak Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın bir tek g&uuml;n&acirc;hımı dah&icirc; bağışladığını
bilmeyen ben, nasıl uyuyabilirim?!&rdquo; G&ouml;n&uuml;ller sult&acirc;nı Hazret-i
Mevl&acirc;n&acirc; da ş&ouml;yle buyurur: &ldquo;Ey Hak &acirc;şığı! Geceleri az uyuyanlardan,
seher vakitleri g&uuml;nahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol! Bari ana rahmindeki
&ccedil;ocuk gibi azıcık kımılda da, sana n&ucirc;r&acirc;n&icirc; duygular l&uuml;tfedilsin. Ana
rahmine benzeyen, şu sıkıntılı, kasvetli, kederlerle dolu d&uuml;ny&acirc;dan dışarı
&ccedil;ıkarsan, yery&uuml;z&uuml;nden daha geniş, daha ferah bir &acirc;leme &ccedil;ıkmış
olursun. Hasan-ı Basr&icirc; -rahmetull&acirc;hi aleyh- buyuruyor ki: &ldquo;Kişinin gece
ib&acirc;detine kalkmamasının tek sebebi, işlediği bir g&uuml;nahtır. O h&acirc;lde her akşam
nefsinizi sorgulayıp kendinizi denetleyiniz. Gece ib&acirc;detine kalkmak i&ccedil;in Rabbi-nize
tevbe ediniz. Gece ib&acirc;detine kalkmak, ancak g&uuml;nahları altında ezilen kişiye ağır
gelir.&rdquo; Gecelerin manev&icirc; feyzinden l&acirc;yıkıyla istif&acirc;de i&ccedil;in
g&uuml;nd&uuml;zleri m&acirc;siyetten sakınmak ve seher vaktinin feyzini b&uuml;t&uuml;n
g&uuml;ne tasımak &icirc;c&acirc;b eder. Nitekim, adamın biri İbr&acirc;h&icirc;m bin Edhem
Hazretlerine: &ldquo;-Gece ib&acirc;detine kalkamıyorum, bana bir &ccedil;&acirc;re
&ouml;ğret!&rdquo; deyince İbr&acirc;h&icirc;m bin Edhem Hazretleri, ona şu cev&acirc;bı verir:
&ldquo;-G&uuml;nd&uuml;zleyin Allah&rsquo;a isyan etme; geceleri O seni huzurunda durdurur,
geceleyin O&rsquo;nun huzurunda bulunmak en y&uuml;ce bir şereftir. G&uuml;nahk&acirc;rlar bu
şerefi hak edemezler!&rdquo; Gece ve g&uuml;nd&uuml;zlerin ib&acirc;detlerle ihya edilmesinin
yanısıra, bu ib&acirc;detlerin kalb&icirc; bir rikkat ve hassasiyet ile &icirc;f&acirc; edilmesi de son
derece m&uuml;himdir. İbn-i Abb&acirc;s -radıyall&acirc;hu anh- buyurur: &ldquo;Tefekk&uuml;r
ile kılman iki rek&acirc;t namaz, Rabbinden gaflete d&uuml;şm&uuml;ş bir g&ouml;n&uuml;lle
b&uuml;t&uuml;n bir geceyi ib&acirc;detle ge&ccedil;irmekten daha hayırlıdır.&rdquo;
Ebu&rsquo;d-Derd&acirc; -radıyall&acirc;hu anh- da ş&ouml;yle buyuruyor: &ldquo;Bir saat
tefekk&uuml;r; kırk gece nafile ib&acirc;detten &uuml;st&uuml;nd&uuml;r.&rdquo;
G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; &uuml;zere, ib&acirc;detler ancak manev&icirc; teyakkuz, huşu
ve tefekk&uuml;r ile &icirc;f&acirc; edildiğinde kıymet kazanır. Ash&acirc;b-ı kiramın ve onları
g&uuml;zelce t&acirc;kib eden s&acirc;lih m&uuml;&rsquo;minlerin en m&uuml;him hasleti de bu
kalb&icirc; kıvama sahip olmalarıdır. Nitekim Abdullah bin Mes&rsquo;&ucirc;d -radıyall&acirc;hu
anh-, dostlarına ş&ouml;yle derdi: &ldquo;Siz, ash&acirc;bdan daha &ccedil;ok namaz kılıyor ve
ictihad yapıyorsunuz. Ama onlar d&uuml;ny&acirc;ya karşı sizden daha z&acirc;hid, &acirc;hirete
karşı sizden daha rağbetli idi.&rdquo; İb&acirc;detleri Hak katında makb&ucirc;l kılan da ihl&acirc;s
ve takv&acirc;dır. Y&acirc;ni All&acirc;h&rsquo;ın emir ve nehiylerine karşı b&uuml;y&uuml;k bir
sam&icirc;miyet, h&uuml;rmet ve hass&acirc;siyet ile boyun b&uuml;kerek rız&acirc;-yı
il&acirc;h&icirc; istik&acirc;metinde dosdoğru y&uuml;r&uuml;mektir. Bu ves&icirc;leyle,
&ouml;mr&uuml; boyunca
&#1601;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1602;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1615;&#1605;&#1616;&#1585;&#1618;&#1578;&#1614; &ldquo;Emrolunduğun gibi
dosdoğru ol&hellip;&rdquo;[12] &acirc;yetinin ş&uuml;m&ucirc;l&uuml;ne girme gayretiyle yaşayıp,
Hazret-i Peygamber -sall&acirc;ll&acirc;hu aleyhi ve sellem- ve O&rsquo;nun v&acirc;risleri olan
Hak dostlarının r&ucirc;h&acirc;niyet ikl&icirc;minden ve &ouml;rnek şahsiyetlerinden feyiz alarak
rız&acirc;yı il&acirc;h&icirc;sine erdirdiği s&acirc;lih kullarından eylesin! &nbsp;
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