
okurdergisi.com24

Kemal Sayar* - Zübeyde Çakır

“İnsan kendi varlığıyla 
zahirdir başkasının var-
lığıyla değil/ İnsanın sı-

fatları olan zalimlik ve cahillik 
nurun zıddıdır ama nurun zu-
hurunda da tam mazhardır/ Ay-
nanın bir yüzü bulanık olursa 
insan öbür yüzünde görünür.” 
beytiyle Mahmud-ı Şebüsteri, 
Gülşen-i Raz’da, ayeti kerimede 
insana isnad edilen çok zalim 
ve bilgisiz olma hassasını te-
vil ederken; “Zalimlik ve bil-
gisizlik, ışığın zıddıdır; ama 
zuhurun da tam mazharıdır.” 
şeklinde mana biçmekte.

Ancak aynanın bir yüzü sırlı 
olduğunda, insan yüzünün 
onda belirişi gibi, insanlığa 
dahil bu nitelikler zemininde 
onun öteki yüzü cilalanır ve 
ışıldar. Aynanın arkası karar-

mış değilse, ayna bir camdan 
ibarettir, insan bu halde camın 
ardını da önü gibi görür ancak 
kendini göremez. Bunun gibi, 
tüm alem de mana bakımın-
dan, zübde-i alem olan insa-

nın olumsuz yoğunluğunun 
mazhariyetinde onda akseder. 
İnsanın sonluluğu, sınırlılığı 
-ama derinliğidir- tam da onu 
tecelliye mazhar kılan. “Taş 
dünyasızdır, hayvan dünya 
yoksuludur, insan dünyanın 
banisidir.” diyordu Heidegger. 
Şahit olmak, sorumluluğu yük-
lenmektir.

Vahdet-i şühud geleneği, in-
sanın vahdetin bir açılımı ol-
duğunu bildiği kadar, onu bir 
sınır taşı olarak da kabul eder. 
“Her şey O ise, sen dediğim 
kimdir, ben dediğim nedir?” 

Allah, gayrıya tecelli eder, an-
cak tecellisinde mevcudatta 
ayrımsızken bile sadece yarat-
tığı tek mevcudun nazarı için 
fasılasız ve dur durak bilmek-
sizin taşar durur. Ve nazarın 
şehadetinde izleyen, göz değil 
kalp olur; kalp gözle temaşa 
eder, kulakla temaşa eder, dil, 
damak ve tenle temaşa eder. 
Göz, tecelliye remizdir, kalbin 
bakışı ise tecellinin aksidir. 

Ruhun Barınağı

Kalbin bir organ olarak, tüm 
mistik öğretilerde, bilhassa 
doğu geleneğindeki yeri müs-
tesnadır. Bizim geleneğimizde, 
kalp ve kalbin içinde bulunan 
“Süveyda (karacık)” denen si-
yah nokta, idrakin ve temyi-
zin kaynağı sayılırdı. Kadim 

Çin tıbbında kalp, ruhun 
barınağı olarak kabul 

görürdü. Latince’de 
core, Fransızca’da 
coeur’ün hem kalp 
hem de çekirdek 
manasına geldiği 
gibi Arapça’da da 
“lübb” kalp, akıl 
ve öz manalarında 
kullanılır. 

Kültürün taşıdığı bu bilgelik, 
modern tıbbın şaşırtıcı verile-
riyle de desteklenir. Kalbin ha-
reketini fetüste başlatan beyin 
değildir, beyin ve sinir sistemi 
henüz tam olarak oluşmadan, 
bedende kalp atmaya başlar. 
Yine, beyinle irtibatın kesildiği 
kalp nakil ameliyatlarında dahi 
kalp, atmaya devam eder. Kalp, 
biyolojik olarak da beynin me-
sajlarına tam olarak itaat etmez, 
onun kendi kararı vardır.

Kalb-i Selim

Ancak kalp, organ olarak yapı-
sal sırları keşfedildikçe Allah’ı 
tesbih etmeye vesile olsa da 
bizim tasavvurumuzu şekil-
lendiren temel unsur olmadı 
hiç. Kalbi bizim için kutsal 
kılan “Allah’a selim bir kalp 
ile gelenler dışında malın da, 
çocukların da fayda verme-
yeceği gün” ayeti kerimesi ve 
“Allah sizin dış görünüşünüze 
ve mallarınıza bakmaz. Ama o 
sizin kalplerinize ve işlerinize 
bakar.” hadisi ile bize ulaşan 
haberdir. Bağdatlı Ruhi’nin 
kavlince “Sanma ey hâce ki 
senden zer u sîm isterler / Yev-
me lâ yenfeu’da kalb-i selîm 
isterler.”

Bu işaret ile kalbin arındırıl-
ması, bir insan ve bir mümin 
olarak, yani bir “muhsin” 
olarak, mutasavvıfların asli 
gailesi haline gelmiştir. İmam 
Birgivi, tasavvufu “Bütün kötü 
ahlaktan çıkıp iyi ve âli ahla-
ka girmektir.” şeklinde tarif 
ederek, övülen ahlaki nitelik-
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olarak kabul görürdü. Latince’de core, Fran-

sızca’da coeur’ün hem kalp hem de çekirdek 

manasına geldiği gibi Arapça’da da “lübb” 

kalp, akıl ve öz manalarında kullanılır.
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