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Şah Damarından Yakın Olana Sefer Var! 

Mekânı Nokta, Zamanı An Eyleme Sanatı 
 

Genel-geçer terminoloji ile Fizik Ötesi de denilen Tasavvuf yolunun en iyi anlatıcıları, 

‘Hâl Ehli’ denilen mutasavvıflar olmuşlardır. Çünkü bu ilmin formülle, hesapla anlatılan 

tarafı işin aslına, özüne değil olsa olsa kabuğuna, şekline, zarfına aittir… Ki bu da kast 

edilen tasavvuf yolculuğunu ‘miş-mış’larla anlatma gayretidir ve tabiri caizse fotoğrafa 

bakıp karın doyurma çabasına, ‘Bal, bal’ diyerek ağzı tatlandırma gayretine benzer, der 

ehl-i tasavvuf… 

 

Tasavvuf ehlinin devam edegelen silsilesinin son halkalarından Cemâlnur Sargut; 

yolunu, yolculuğunu, ‘seferini’ anlattığı çalışmasıyla Nefes Yayınları’ndan ses verdi: 

Allah’ıma Sefere Çıktım.  

 

Kurallar, menkıbeler ve görevler listesi olmaktan titizlikle uzak durmaya çalışılarak 

hazırlanan çalışmada okuyucuya tepeden bakmayan, yanı başından seslenen, hatta 

zaman zaman diyaloga çağıran ve mutlaka kalbine, gönlüne dokunan bir üslupta, bir 

muhtevada Allah’ıma Sefere Çıktım.  

 

“Nefs önce Allah’la irtibatlı olan her şeyden uzak olur, her istediğini yapmak ister. Nefs 

her istediğini yaptıkça Allah’la irtibatı kesilir. O zaman da diri olan ruh kendini kör eder, 

vücutla irtibatını keser.” diyen yazara göre “Müslümanlık aşksız olmaz ama yetmez, 

ilim de lâzımdır. İlim aşka götürmek, aşk da bekâya dönmek için şarttır. Hz. Îsâ’yı da  
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mîraca aşk götürdü ama dönmedi. Halbuki İslâm’ın mânâsı, Allah’a âşık olduktan 

sonra o aşk ile halka dönüp hizmet etmektir.” 

 

43 alt bölümden oluşan çalışma; Nefs, Tasavvufta Ahlâk, Edep, Tevhid ve Aşk olmak 

üzere 5 ana bölümden oluşuyor. 

 

Yaratılmışlardan olduğu bildirilen zamanın ‘an’dan ibaret olduğu ve onun da ‘bu an’ 

olduğu söylenir. Benzer şekilde mekân da yaratılmışlardandır ve onun hakîkati de ‘B 

altında nokta olmak’ şeklinde anlatılır.  

 

Zamanı an, mekânı nokta gören idrak seviyesi, sefere çıkma vaktinin de habercisidir… 

 …Ve sonrası, şah damarından yakın olana ‘üç seher, bir güz’  ilerleyip ‘bir arpa 

boyu’na şükretme makamıdır! 

 

Allah’ıma Sefere Çıktım adlı çalışma, Cemâlnur Sargut imzasıyla yol ehline, gönül 

ehline, dinleyecek can kulağı olanlara doğru ‘sefere’ çıktı… 
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