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MANEViYAT
ه؟□ . Dr. VahitGdKTA$

nerede? Goniil huzurunu tek- 
rardan nasil kazanacagiz? Bu 
yazida Celveti Tarikatl'nm onde 
gelen iki ismi Aziz M ahm ud 
Hiidayi veTacettin Sultan Haz- 
retleri'nin siirlerinden orneklerle 
maneviyatin ve Rabbimiz'e SI- 

ginmanin manevi huzurum uz 
i؟ in ne kadar gerekli oldugunu 
ortaya kovmaya cali§acagiz.

nerede bulacaklar? Tasav'v'uf 
bu  konuda ؟oziini iiretebilir 
mi? Dunyalik dertler ve girdap- 
lardan insan kime siginacak? 
Bize ne oldu da varlik i؟ inde 
m utsuzuz? Ecdadirrazm refah 
seviyesi bizden daha لص yukan- 
daydi ki onlar daha mutluvdu? 
Afrika'da tebessiim edebilen 
insanlann rnaddi im kanlan 
bizden daha m i iyi? Problem

Gerekintemettebasitbirtaraina 
yaptigimizda, gerek medyada 
ve gerek.^ de ؟evremizde ؟ ok 
sayida intihar haberine rastla- 
vabiliy'oruz.

Peki, intihara siirtikleyen i، 
bunalimi ve sikintidan insanlan 
ldm kurtaracak? Dill, maneviyat, 
i؟sel dayaniklilik halinin giiden- 
dirilm ^i vbduygulaninsanlar
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Allah'a olan aski ve sevgisiv- 
le dogru orantili oldugu ifade 
edilmi$tir. Sufilere gOre "sifa 
aci seylerdcdir." Sufiler ba$a 

uklir؟ gelen sikinti VC belalara 
ile karsilik verrnek gerektigini 
sOylemislerdir. Imam -1 Gazali 

0 demektedir: "Belaya §uk-ا'إؤو 
linku klifur ve؟ .retmek lazimdir 

glinahlardan baskabelayoktur 
inde senin bilmedigin bir؟ki, i 

iyilik olmasin." Belki bundan 
dolayi biivtik sikintilan pey- 

ekm islerdir.؟ gamberler

NSAN؛ NDE؛؟DERTLER i

ok insan؟ G unum tizde pek 
inde bogulmakta ve؟derdinin i 

tan kurtulamamakta;؟bu kiska 
ku$a- آلةث،دةا dert ve sikinti 

tilmaktadir. Derdi ve hatalan 
evtan firsat bilip gecmi^e؟ ise 

ok vesvese ile؟ yonelik pek 
inde؟problem inin i ااد 

kahrolm asina, yok olm asm a 
ve hatta hayatiru dahi bitir- 
mesine sebep olabilmektcdir. 
Halbuki insan "Allah var, dert 
yok." dli§lincesi icinde oldugu 
zam an dertler kugiilmektedir. 

-Allah en glizel yardim a en gli

Maddi refah seviyesinin vlik- 
selmesi, insanin mutlulugu i؟in 
tek ba،؛ina yeterli olmamaktadir. 
Insanin, bunun vaninda manevi 
ihtiyaclanrun da karsilanmasi 
gerekmektedir. Hicbirsikintiyla 
karalasmadanbuyiiY’en؟ocuklar, 
ileriki hayatlannda kar؟ila$tiklan 
 ok basit sikintilara tahammtil؟
gosterememektedirler. Iradesi 
zavif insanlar hayatta daha az 
ba$anli olabilmektedirler. Ira- 
desi zavif insanlar, ؟٠ ^ hafif 
sikintilarda dahi depresyona 
girebilmekte iken, iradesi kuv- 
vetli olanlardaha btiytik sikinti 
ve kederlerle kar$i karsiya ol- 
m alanna ragm en daha itidalli 
davranabilmektedirler.

T asaw u f'u n  bu noktada 
"irade egitimi" ile ilgili insana 
katkisi olabilir. ؟ linkli tasav- 
vufun genel prensibinde "nza" 
ve "teslimiyet", toplum sal ve 
ruhsal problemlere kai؟ i direndi 
olmayi saglamakta ve kisinin 
davaniklilik glicunlin artmasina 
katkida bulunmaktadir. Tasav- 
vufta a a  ve a$k arasinda, nza ve 
bela arasinda irtibat kurulm us 
ve aa, keder ve  belarun insanin

M ANEVIYATVE 
RABBiM iZ'E SIGINM AK

Tasavvuf; insana kendini ve 
Rabbi'ni tarutmayi hedefleven 
bir ilim dahdir. Bu ilim dali 
kendine, insanin olgunla،؛masi- 
m hedefkoyar. Insan Rabbi'ni 
ve  kendini tanima hususunda 
acizdir. Diinva, $eytan ve §eh- 
vet u؟genindc Rabbi'nin Itituf 
ve ihsanina m uhta؟ tir. Cunkii 
aczivet i؟inde olan insana en 
biiyiik yardima ve vekil Allahu 
Teala'dir. Ankara'nmmaneviyat 
sultanlarindan biri olan Celveti 
Tarikati §eyhi Tacettin Sultan 
Hazretleri'nin (1590-1680) §u 
siiribu durum u ne glizel ifade 
eder:
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Geldik kapuna ثا/ا  $ekur, 
irham lendya Rabbend

Sensin Kerim Sensin Gafiir, 
irham lend yd Rabbend

isitn benim sell vu hatd, 
cendbina dii§en aid

ircii'den gelen nidd, 
irham lend yd Rabbend

Quit ismitulirSenin Rnhnuin, 
kamuya sen ittin ihsdn

Medet exile seiulcn derman, 
irham lendya Rabbend

Ba$im kodum bu meyddnd, 
muntazinm ben insana

Garikim gery isydna, irham 
lendya Rnblvnd

Giindlnm oldu gdyetsiz, 
senin liitfun niluiyetsiz

Nice bulam hidayetsiz, 
irhnm lendya Rabbend

Taceddinoglu dir kaldnn, 
giindlnm anladim bildini

Yiiziim kara Sana geldim, 
irham lend ya Rabbena



ME VEBDiM SE O DUR DAHI 
NEIVliZ VAR?

Allah'in veli kullan ba،؛a gelen 
bela'yiganimetbilmislerve"Hik- 
metinden sual olunmaz." bakis 
acisi ile olaydara baknuslardir; 
sikintilara sabirla mukabelede 
bulunmu،؛lardn\ Insanin barilla 
gelenlere sabretmesiyle alakali 
olarak Mevlana Mesnevisi'nde 
su glizel liikayreyd anlatir: Bir 
kadm vardi. H er yd bir ؟ ocuk 
dogururdu . Fakat ؟ ocuk alh 
aydan fazla yasamazdi. Ya ؟نآ  
aylik, ya dort ayli^ iken ollip 
giderdi. Sonunda kadin; "Ey 
Allahim!" dive feryrad  etti. 
"Bu ؟ocuklar..." dedi. " Bana 
dokuz ay' yaik oluy'or, tig ay 
da belli sevdndirivor; bana ver- 
digin nim et ebem kusagindan 
da tez ge؟ ip gidiyor." Kadin 
velilerin de huzuruna gider, 
bu dertten sikay’ette bulunur- 
du. Bovlece tarn ydrmi cocuk 
m ezara gith. K adinin canma 
y'^kia bir ate،؛ dli؛؛tli. Nihayet 
bir gece riiyasinda ona; yemye- 
sil, glizel, kusursuz ebediyyet 
vurdunu, cenneti gosterdiler. 
Kadin cenneti goriince mest 
oldu ve bu Ocelli vlizlinden 
kendinden ge؟ ti. Bu ko$kiin 
ustiinde adinin y'azilmis oldu- 
gunu gordii. o  inanci dogru 
olan kadm, orasrmn kendisine 
ait oldugunu anladi. Sonra ona 
dediler ki: " Bu nim et aalara  
katlananin, buytik lzdiraplara 
tali^mmlil edenin, 1 lakk sevgisi 
ugrunda her §eyi feda edenin- 
dir." Kadin; "Ya Rabbi!" dedi. 
"Istersen ylizyil, hatta daha da 
iazla bir zam an bana bu ؟esit 
musibetleri ver. Yeter ki gordii- 
glim bu cennet nimellerinden 
beni mahrum etme." Kadrn ya-

Ey citmlcyc nm'bud olan 
derdirne derman sendedir

derdirne dernmn sendedir.

A$kttr begin! ana giden, 
asktir murada irgoren

Oliuus gonullerdir goren, 
derdirne derman sendcdir.

A$ktir tenimde can olan.
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derdirne derman sendedir.

Sensin Kerim Sensin Kalitm, 
asiklara askm naim

Vaslm dndn hicrin cahim, 
derdirne derman sendedir.

Taceddinoglu caresi coklan, 
\)czm-iavdresi

Liitfun senin ؟tin giresi, 
derdirne derman sendedir.

zel V'ekildir. Ayet-i kerimede 
$hyle buyrulmaktadir: "De فا : 
AJIah'in bizim i؟ in vazdigin- 
dan baskasi bize asla erismez. 
o bizim Mevlamiz'dir. O nun 
i؟in m li'niinler }•alniz AllalYa 
dayanip giivensinler." (Tevbe, 
9/51) Mii'minin yalniz Allahu 
Teala'ya giivenmesi gerekniek- 
tedir. Belki bu diisiinceden 
yola ؟ ikarak tasaw ufta , dert 
tasaw uru  farkli algilanmakta- 
dir. Dert, bir nim et ve hediye 
olarak telakki edilmektedir. Bu 
durunum  en m eshur ifadele- 
rinden biri "Derm an arardim 
derdirne, derdim bana derman 
imi$" sozii ile Nivazi-i Misifyre 
aittir. Yine Ankara'run mane- 
viyat sultani Tacettin-i VelFnin 
su siiri, dert sahibinin gidecegi 
yeri gftsteren en giiz.el misal- 
lerden biridir.



insan yaratia degildir. Elin- 
den gelen gavreti gtetcrdikten 
sonra razi olmaklave tevekkulle 
yiikiimludur. Ki؛؛inin kendi si- 
rurlanni bihnesi onemli derecede 
irfan gostergesidir.

™ا  kisisel huxursuzluk- 
tan kurtulniasi, manevi huzuru 
yakalamasi ile miimktin ola- 
bilecektir. Bununla ilgili baxi 
receteleri sufiler cserlerinde 
bizlere sunmuslardir. Kalp hu- 
zm-u icin lielal lokma, Kur'an 
tilaveti, istigfar, salavat, ibadete 
devam, zikir, salih ve sadiklarla 
beraber olma, riza, leslimiyet ve 
tevekul, her biri ؟ ok kivmetli  
birerila؟  mesabesindedir. Iman 
ve iimit عظ bir insana verilmis  
en btiviik nimettir.

Alim sensin verm sensin ktlan sen 

Ne verdinse odur آس  nemiz var 

Haktkat iizre anlayip bilen sat 

Ne ivrdinse odur ilafu nemiz var

Gimigpzukulaksendengdupdiir 

Efendi dil dudak senden gelitpdiir 

Ne verdinse odur daJu nemiz var

lluddyd biz bu zdti kanda bulduk 

Neye efdl sifiih kanda bulduk 

h'enayt yd sebdtt kanda bulduk 

Ne verdinse odur dahi nemiz var

BizimdadlimizeyHai/y-u Kai/Ijihn 

Cendb-I Pakitie hep ciimle nuilum 

Buyitrdun oldu illakaldi mdxiCun 

Ne verdinse odur س  nemiz var

lliiddyi'yi sen eri$tir murdda 

Senindirgmkiihiikmarzusemdda 

Efendi آس  yokgaynn arada 

Ne verdinse odur dainnmtiz var

vas yava§, adim adim, cennet 
bah؟ esinde ilerleyince biitiin  
cocuklannin orada oldugunu  
gordti. Bunun uzerinc kadm  
daha da ؟ok sevindi ve  “Allahim! 
Cocuklanmbenden kayboldular, 
fakat senden kaybolmadilar, 
hepsi buradaymi$." dedi. Bu 
hikavede de gordiigumuz gibi 
asilolanhayatahiret hayatidir. 
insan ؟ ektigi sikintilara sabre- 
derse Allah'in ixniyle aliirette 
bunun ccrini kat kat alacaktir.

Rabbiniiz'den gelen her $eve; 
varhga sukretmek, darhga sab- 
retmek suretiyle mukabelede 
bulunmak, kullugum uzun ve  
insan olmamizin bir geregidir. 
insan, bir yaratia olmadiginin 
farkinda olmali ve  sigmacak 
kapinin vine bir be$er degil 
mutlak yaratia ©lan Cenab -1 

Bakk oldugunun idraki icinde 
bulunmahdir. Alan da O'dur 
veren de O'dur, bilen de O'dur, 
elimize ayagimiza htikmeden de 
O'dur, gonneniizi ve duymanuzi 
saglayan da O'dur, fiillerimixi 
yaratan da O'dur, her halimize 
Y'akifolan da O'dur, htikmeden 
de o. Pe^i O'ndan baska kapi 
var mi? O'nun verdiginden ba؟- 
ka ne\'im iz var? Bunlan A ziz  
M ahmud 1 Iiidayi Hazretleri 

؟٧  dizeierinde ne gtizel ifade 
etniektedir: ة ... .
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