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MiSTiSiZMDE RUHSAL UYGULAMALAR, 
NEFSDiSiPLiNi ve MEDİTASYON 

OrhanGÜRSU 

Konuya geçmeden önce nıistisizın hakkında ge
nel bir bilgi vermenin faydalı olacağı kruıaatindeyiz. 
Mistisizın, kişi üstü ruhsal bir alem olduğundan 

mistisizın üzerinde yapılmış tariflerde bir birlik bul
mak miimliiıı değildir. Bu nedenle çoğu nıistik de• 
neyimlerini yazıya dökerken dalıa çok deneyiınleri
nin ne olmadığından söz ederler. Yine de bir trumn 
yapmak gerekirse, nıistisizın; eski yunruıca da 
"gözleri kaprunak" ruılrunına gelen "myein" 
sözcüğünden gelir. "Dinler içinden akan büyük ruh 
nehri" diyenler olmuştur mistisizın'e. Siz ister bilge
lik, ister aydmlık ister aşk, ister lıiçlik deyin ona, en 
geniş ruılrunıyla mistisizın, tek bir bakikatİn bilin
cine varmaktırı denilebilir. 

1vfistik tecıiibe içerdiği uygulrunu ve tekniklerden 
ötürü "-ki bUnlar arasında trans hali, inzivaya 
çekilme, seslerin işitilınesi, uzun süren kendinden 
geçmeler, baygınlık hali, nefs'e eziyet etme vb.iııi 

sayabiliriz- çoğunlukla normal dışı fenomenler ola
tak algılanır ve hatta psikopatolojideki hastalıklada 
karıştırılır. Bemard Grom mistisizıııin yukarıda 

sıraladığımız özellik ve görüntülerden ibaret kabul 
edilmemesi gerektiğini belirtir. Ona göre, valıiy 

tecrübesi, extase, değişken zrunruı bilinci, bedensiz
lik duygusu, açık görü ya da telepati gibi haller 
bütün dünya dinlerinde geçmiş ve şimdiki zrunan 
delillerinin genel fenomenolojik özünü ifade eder
ler.2 1vfistik yaşantısının evrensel fenomenolojik 
özü bir birlik ve uyum göstermektedir. 1vfistik 
yaşantısını tamrunen içsel bir tarzda tecrübe ettiği 

ve pozitif ben smırsızlığını ve bilinen suje-obje 
farklılığını aşıp birliği hissettiği müddetçe bu 
böyledir. Gerek kendiliğinden gelen ve gerekse me
ditasyon pratikleri sonucu ortaya çıkan birlik 
tecrübeleri deruni olarak vasıtasızca ortaya çıkar ve 
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içsel temellere oturur. 

Doğıı geleneklerinde ya da dalıa geniş bir tabirle 
nıistik batıni geleneklerde merlitasyana hazırlık 

aşrunasında bir dizi farklı uygulrunalar 
gerçekleştirilir. Merlitasyon öncesi yoğunlaşma için 
kı.ıllanılan tekniklerin farklılığı ilk anda dikkati 
çeker. İslrun tasavvuf geleneğinde sufi, zikir öncesi 
yoğunlaşma ve teknikleri lnıllanmak durumundadır. 
Mevlevilerde "sema" denilen bir daire etrafında 

sürekli dömne vardır. Budistler nefes alıştırina

larında yoğtuılaşırlar, yogacılar ise herhangi bir 
nesne üzerinde dikkati yoğunlaştırarak merlitasyana 
lıazırlruıırlar. Farklı farklı olan bu alıştırnıa teknik
lerinin ne gibi ortak yruıları vardır? 

Bu konuyla ilgilenen psikologlar için bile medi
tasyon bir çok yönden şaşırtıcıdır. "Aklın almadığı 
ya da gizemli karruılık dtırumları nedir? İnsruılar bi
lincini değiştirmek, genellikle, nıistik olarak ad
landırılruı yapıya erişmek için merlitasyon yaparlar. 
Ancak bu yaşantının özellikleri nedir ve merlitasyon 
teknikleri ile buna nasıl erişilebilir? Bu teknik ve 
yaşruıtıları bilinç psikolojisinin çağdaş bilgisi ile 
birleştirmenin bir yolu varınıdır ve insruılara uy
gmıluğıı nedir? Geleneksel psikolojilerin en yaygın 
ve en üst mi.ikemmcllik düzeyine tılaşmış olan tek
niklerden birisidir, meditasyon. Eski Jvfısır h.iil
türünden çağdaş eskimalara kadar hemen hemen her 
kiUtürde bu teknikiere rastlanır.3 Hatta ilkel kavim
lerde de bu teknikiere rastlrunak miİıııh.iindiir. Ancak 
ilkel kavimlerdeki meditasyona hazırlık egzersizleri 

1 Sclıiınrnel, Annemari e, Tasavvufun Boyutlan, Adam Yay., İstanbul 1982, 

s.17. 
2Gronı. Bernard, Religions Pyscologlıie, Kösel-Vandeulıoeck Ruprecht, 
Milnchen 1992, s.339. 
3omstein, Robert, Yeni Bir Psikoloji (çev: Erol Göka-Femy Işık) İnsan 
Yayınlan, İstanbul 1990, s. ıo9. 
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nılli merkezli değil fakat daha çok maddi unsurlada 
kendisini gösterir. Örneğin kokular, bir takım 
kimyevi maddeler, büyü ve sillirler, galeyanlı dans
lar, sağır edici giiriiltüler, korkutucu gösteriler vecd 
halini hazırlayan usuller arasındaydı.4 Amerikan 
kızılderililerin geçıııişten gelen bir alışkmılık ola
rak günümüzde halen ayiıılerde LSD, lvlorfin, 
Kolmin vb. uyuştumculara yakın kimyevi maddeler 
içeren bitkileri h.Lıllandıkları bilinmektedir. 

Bu aşamadmı soııra muhtemelen gelebilecek bir 
som meditasyomuı gerekliliği üzerinde olacaktır. 

Merlitasyon gerekli ıııidir'? Önenli nereden kaynak
lmunaktadır'? Kutsal olan'a yapılan bütün yolculuk
lar, yolcunun kendi içine yönelmesiyle başlar. 

"Kendiıli bilen Rabbiıli bilir" sözünün hikıneti bu 
olsa gerek. Sufi iistiidları insan benliğiıli uçsuz bu
caksız bir iilem'e, kozınoz'a benzetirlcr . . Mu/ay ed
Darkavi'ılin deyişiyle: "Alemde ne varsa, ''ar olan 
her şey nefs'te mevcuttur"5, "İç filemde olmı şeyler, 
dış filemde de vardır. Dış iilemde var olan her şey, 
iç illernde de vardır."6 Şu halde mistiğin kutsal'ı 
dışarıda araınıısı bir ymıılgıdmı başka şey değildir. 
Merlitasyon tmn da bu noktada karşıımza çıkar. 

:rvlistiğin çıkacağı o uzun ve zorlu yolculukta ol
mazsa olmaz şartı olarak kullanacağı tekniklerden 
birisidir meditasyon. Bu uygulmna sayesinde 
Hindular'ın Mokslıa, Taoistlcrin, Tao ilc uyum 
içinde yaşmnak, Budistlerin Nirvana, Sufilerin 
İnsan-ı Kfunil ve Hristiymıların Bütünleyici hayat 
dedikleri7 gerçek özgürlüğe ulaşılır. Binduların 
meşhur efsanesi "Bagavad Gita"da ilalli olana ait 
bilginin ediııilınesiıliıı zillinsel yetilerle değil, tanı 

tersine, ölümlü bedene ait olan zilulin tümüyle dur
dumlması sonucu gerçekleşcce,!:>i8 aıılatılır. Buna 
ıılaşmanm yolu olarakta, meditasyonun düşünce

lerin aracılığım ortadmı kaldırarak Evren'in nıhu ile 
biitiiııleşmeyi sağlayacağı gösterilir. 

Geleneksel öğretiler nlistisiznlin katı bir etik te
meliılin olduğuna ısrar ederler. Budistler Sila'yı (saf 
etik ve erdem) merlitasyon pratizesi öncesinde ge
rekli olan bir şey olarak göriirler. İlk beş h.ı.ırallar 
öldü~nekten, çalınaktmı, gayri ıneşnı tensel 
ilişkilerden, yalan söylemekten ve sarhoşluk verici 
şeylerden kaçınmaktır. Dalıa büyük bir yüriiyüş 

için yasaklmunalar artabilir. Biiyük Hristiymı nlistik
Ieri de benzer açıklamal<ırda bulumırlar. AviTalı 

Teresa "Arayış içinde olanlar biiyük düşüşler atla
madan iç kaleye giremez! er" diye anlatır. 

ITindu yogasınnı büyük adıını (yama), Budist 
hükümleriıli açıkça yansıtır; zarar vermeden, yalan 
söylemeden, çrumadan, duygusal ifrattan ve 
açgözliiliikten kaçınınak. İkinci yoga adıını 
(Niyema) erdem gerektirir. Tensel ve zillinsel saflık, 
gönül huzunı, 7 ... 1llidlik, tinsel işlere çalışma ile ben 
bilgisiıli toplaına ve tanrıya teslinıiyet.9 

Belirtilen l.ı.ırallar incelendiğinde doğulu gele
neklerle İslmn geleneği, dolayısıylada tasavvuf 
arasındaki benzerlik şaşırtıcı olsa gerek. Tasavvuf 
geleneğinde sufiııin öncelikli görevi dini enıir ve ya
saklarm uygulanmasırıda hassas davranmasıdır. Bu 
kural cliıliıı bir vecibesi olarak karşısına çıkar; 

"İnsmı benliğiıli düşün ve onun nasıl (yaradılış) 
mnacına uygun şekillendirildiğiııi. Ve nasıl ahlaki 
zaaflara olduğu kadar Allalı'a karşı sonımluluk bi
linciyle de donatıldığım. Her kim benliğiili 

armclırırsa, kesinlikle mutluluğa erişecektir. Onu 
(karanlığa) gönıen ise hiisrmıdadır. "10 

i\listik bir denemeye nılısal hazır oluş hali hiç 
şüphesiz pek kolay olmayacaktır. Öncelikle ruhıın 
var olan somut eşyalar dünyasından ve yine kendi
sini smırlmıdıran bütün düşüncelerden uzaklaşması 
beklenecektir. Ruhsal hazır oluş lmliılin yakalan
masında en biiyük etmenlerden biri, içe çekilme'dir. 
Bütün batııli gelenekler de var olan içe çekilme kut
sal olruıla gerçekleştirilecek birleşnıeıliıı öncesinde 
yapılınası gereken etnıeıılerden biridir. İçe çekilme 
ve çile bir usuldur, mücadeledir. Bedeıli hayat ile 
rıılıi hayat ikili,!:>inin ortadmı kaldırılması için elzem
dir. 

Bir sfıfi sözünde, "Bir ekmek parçasma 

bakrşrmz. aç olup olmadrğrmza bağltdrr." de1lilir. 
Sufiler de bilinç ya da diklmt yoğunlaşması hedefle
nen nesne üzeıinde gerçekleşir. (Çoğwılukla bu ha
yal edilen isııli-i celil'dir) 

Kısıtlı olmı bilinç, belirli teknik ve alıştırmalarla 
üst bir düzeye çıkarılmaya çal1şılır. Bundan do-

"'sara Peyami, Mistisizm. Blibıa!i Yayınevi, İstanbul 196ı. s.28. 

Sı.ıulay ci-Arabi ed-Darkavi. Bir Müıiidin Mch.'1tıplan (çev: İbrahim 
Kalın). insan Yay .• İstanbul 1995. s. 18. 
6upanişadlar (derlcyen: 1lehmct Ali Işun), Dergah Yay .• İstanbul 1997, s. 

128. 
7Dexter James, Meditasyon (çcı·: Gönül Üzınez), Kıbele Yay., İstanbul 
19%. s. 24. 
ılsagavad Gita (çev: Scvda Çalışkan). İınge Kitabevi, Ankara 1995, s. ll. 

~leadow Ja Maıy, D. Kahoe Richard, Psycology of Religion, Religion in 
Indiı·idual Lives. Harper Row Pııbl., New Y ark 1984, s. 145. 
10Escd, !vluhaıruned, Kur'an Mesajı (çev: Calıit Ko)1ak, Ahmet Eıtürk), 
Şenıs Suresi. s. 1273. 
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layıdır ki sufıler sıradan bilinci "deıin uyku", ya da 
"körlük" olarak görürler. !\!!anevi aydınlınıınanın 

merkezi olan kalb dünyaya ait olgular nedeniyle kir
lenmiştir, karannıştır. Sürekli danılayan suyun sert 
kayayı incelteceği, deleceği gibi sürekli yapılını zi
kir kalb'i kötü hasletlerden arındıracak, ınanevi 

aydııılannıayı sağlayacaktır. Kalp gözünün açıl

ması, çakralarııı çalıştırılınası veya aydııılanına 

sıradan bilincin aşılması soıırasıııda ortaya çıkacak 
dunnnlardır. Zikir esnasında nefesin kontrollu ve rit
mik bir şekilde yapılınası istenilen yoğıııılaştırmayı 
gerçekleştirir. Nefes alına pratiği sadece islam su
filiği için değil, aynı zrunanda Zen-budizm, 
Hinduizın, Tao gibi diğer doğulu gelenekler için de 
geçerlidir. Bugün artık modem psikoloji de nefes 
alma, egzersizlerinden nasibini alınış ve uygula
maya koymuştur. Bu teknik özellikle kaygı, stres ve 
heyecan'ın yolaçtığı gerginliklerde ve fobiler de h.ı.ıl
lanılır olmuştur. 

1viistik geleneklerin çoğunda meditasyon öncesi 
yoğuıılaşmayı sağlrunak runacıyla kullruHlan teknik
lerden biri de dua'dır. Dua dikkati içerideki truırıdan 
gelen bir alış veriş üzerine toplarken aynı zamanda 
da k<ttsal faaliyet ve Tınırı ilc ilişki kunııa olru·ak 
yonıınlanabilecek bazı etkin hallere uygulanabilir. 
Ruh gözüyle seyretme gerçekleştirildiği takdirde, 
genel bir ilgisizlik, özgürlük, huzur, dünyadan ko
pup göklere yükselme, mutluluk hali belirir. 1 ı 
Dua'nın esasında bir takun istek ve arzular olduğu 
gibi dua eden mistik bir ruılınnda kendisini çıplak bir 
biçimde sergilemiştir. Martin Lings sufilerde 
dua'nın şer'i dımımunun ötesinde, sulinin tadabi
l_tceği, tümüyle ve sürekli olarak tadınası gereken 
gerçek saflık gibi bir boyutuının olduğunu söyler. 12 

İkbfil'in dua'ya yönelik şu sözleri ise çok dalıa 

çarpıcıdır: "İster ferdf, ister içtimal olsun dua, kai
natm dehşet verici sessizliği içinde, insanoğlunun 
kendisine bir cevap bulmak için hissettiği derin has
ret ve iştiyakm ifadesi dir. "13 der İkbôl. 

1Jeditasyon da nıhsal hazır oluş hali'nin tam ola
rak sağlanabilmesi için fiziki olarak da hazır olmak. 
gereklidir. Dexter'a göre merlitasyon öncesi 
yapılacak olruı bazı şartlar şunlardır; "Bol bir 
kıyafet giyin, f..Tavat, kemer gibi sıkı giyecekleri 
çıkamı ya da gevşetin. Ayakkabılarımzı çıkartm. 

Banyo yapmak veya elinizi yüzünüzü yıkamak, bur
nwıuzu temizlemek, dişierinizi firçalayıp ağzmızı su 
ile çalkalamak, gözlerinize soğuk su çaıpmak, 

gevşemenize yardımcı olur. İdrar tarhanızı ve 
bağırsaklarımzı da boşaltın, ağzımzı kapatıp bur
mmuzdan soluk alıp verin. Bazılarına göre medilas
yon süresince dilin ucu damağa değmelidir . .. ı-ı 
Y ukarıdaki satırları okurken yuzunuze bir 
gülümsemenin yayılacağmdan emımm. İnsan 
Dcxter'uı meditasyona hazırlanan birini değilde na
maza veya zikr'e hazırlanan bir müınini anlattığı 

hissine kapılıyor. :tvleditasyon süresince dilin ucu
nun damağa eleğınesi ise bütün sufi gnıplannda 

yapılagelen bir uygulrunadır. Bütün buıılan anlat
mamızdaki kastımız İslrun tasavvufunun büyi.ik
liiğiine delil ın·ınna endişesinden kaynaklınunıyor. 

İslam sufiliğinin kendine özgü mükemmel bir 
yapısımn olduğunu, bu yönüyle bırakın uzakdoğu 
geleneklerini, günümüz modem psikoloji'nin dalıi 

üstünde seyrettiğini zaten kabul ediyonız. 

~deditasyon öncesi yoğmılaşma için h.llllanılan 
hazırlık teknikleıiııden bir başkası müziktir. Mınıevi 
hayatın kilid noktası olan kalbdeki ritmik atınılada 
mü7jkıeki tegaııııi ve ritim karşılaştırıldığında ınis
tiklcrin ıneditasyona hazırhkta müziğe neden bu ka
dm· önem verdikleri ortaya çıkıyor. "Hemen hemen 
biitiin mistiklerce faydalamlan ve daha mukaddes ki
tap devrinde ö"nemi çok iyi aydmlatılmış olan 
müzik, ö'liimsiizlerin dilidir. Tıpkı şorabm ö"liimsiiz
lerin içkisi olduğu gibi. İnsam sarhoş eder ve lcut
sallaştırır. Onun tadım tadan esrime halindedir, 
ruhu bu dünyadan uzaklaşmış, eşyamn, görüntü ve 
am ları silimniştir. "15 Sufi gnıplannın çoğunda 
"dcf", "bendir", ınevlevilerde ise "ney" meditasyon, 
zikir süresince kullanılan sembol araçlardır. 

I3aşta da belittiğimiz gibi merlitasyon için farklı 
geleneklerde farklı uygulamalar bulmak ınüınkiin
diir. Kullanılan tekniklerinlıerbiıi farklı bir duyu or
gruıını kapsar. Bir söz çeşitli geleneklerde tekrar
laıur; bir kelime, bir koaıı, bir mınıtra, bir dua ya da 
dervişleıin "lıu"su gibi. Yoğunlaşına, nefes alıp 

verıııe, kalb atışı, kısa bir dua, bir öykii veya 
çağlayan, bir titreşim gibi doğal sesler üzerine odak
laııır. Gunılıırm sembolleri ya da resimlerine sürekli 
bakılır ve uygulrunacmın kalb gözünde hayaller de-

Hcııri. Mistisizın (çev: Nihai Önal), Varlık Yay., İstanbul ı967, 
s. 17·18. 
12üngs !o.lartin, Tasaı·vuf Nedir (çev: Raluni Yaııarlı), Akabe Yay., 

İstanbul 1986, s. ıoo. 
13ikbal, Muhaııuned, Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu (çev: Dr. N. 
Alunet Asrar). Birleşik Yay., 2. baskı. İstanbul, s. 129. 
14nexter-James, a.g.c .. s. 35. 
15scrouya. Henri. a.g.e .• s. 23. 
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vamlı dönerek oluşnırulur. Sufi dervişleri sema ya
parlar, taocular karınları üzerinde yoğunlaşırlar, ilk 
lıristiyaıı büyükleri, bir nesne ya da lıaç'ı temaşa 

ederlerdi. Tüm bunlar aynı meditasyonun farklı 

biçimleridir. Bu farklı uygulamaların ortak yanı, 

dikkatin tek bir değişmeyen süreçle aktif bir 
biçimde sınırlanması ve sıradan düşünceden 

uzaklaştırılmasıdır. Kullanılan tekniğin ne ve nasıl 
olduğu o kadar önemli değildir. Psikolojik terimlerle 

bu süreç, sinir sistemindeki aynı bağımlı programin 
defalarca yeniden tekrarlanınasma ilişkin bir 
girişim olabilir. ı6 Algısal alan sınırlandırılıp, iste

nen nesne üzerinde yoğunlaşma gerçekleştiği 

sürece bu böyledir. 

Merlitasyon alıştırmalarının neticesinde bilinç 
düzeylerinde bir değişikliğin olması beklenir. 
Alışurmalar ilerledikçe, Hint geleneğinde; 

çakraların çalışması ve üçüncü göziin açılması, Zen 

budizmde sezgisel bir uyamşm oluşması, İslam su
filiğinde ise kalb gözünün açılması, perdelerin kalk
ması beklenir. Asıl olan hedef her ne kadar bmılar 
olmasa da pratizelerin bir sonucu olarak ortaya 
çıkması düşünülür. Hedef gerçekleştirildiğiııde or
taya çıkan durum kendisini adeta William Blake'iıı 

şu sözleriyle özetler; "Algımn kapıları temizlenirse, 
- herşey insana olduğu gibi, sonsuz gözükecektir. 

Çiin!.:ii insan, herşeyi mağarasımn daracık çatlak
larından görecek denli kendisini kapallmştır. "17 

Sufi üstadlarınm reel dünyayı hayal, velıim olarak 
görmelerinin nedeni de bu olsa gerek. 

Kabul etmek gerekir ki snfilerdeki dinsel rituel
ler ve uygulamaları yaşadıkları hayat şekli ve gi
zem çoğu insan için bir çekicilik arzeder. Aııcak su

filcrde göriilen bu hallerin gerçekleşmesi uzun mer
lıaleler sonrasındadır. Bu hayatı merak edip, 
yaşamak isteyen olmyucu için belki de ilk ve son 
uyarıınız İdris Şah'ın aşağıdaki hikayesinde gizli
dir: Bir gün anlatıldığına göre, iyi niyetli ama calıil 
bir hakikat arayıcısı esrarlı giysiler içerisindeki bir 
grup dervişin konak yerine vardı. Dervişlerden bi
risi, gözyuvarları yana yatmış, sırtüstü, tam bir lıu
zur manzarası gibi yerde uzanınaktaydı. 

"Buraya sizin hayatınızı paylaşmaya ve 
yaşanlllarrmzı yaşamaya geldim" dedi adam 
den•işlerin başına büyük bir istekle. 

Baş derviş "Bizimle neyi paylaşmak istersin?" 
diye sordu. 

Ziyaretçi; "Şu yerde yatan dervişin durımııma 

ortak olmak istiyorum" diye rica etti. 

Dervişler her zaman ki konukseverliklerini ona 
da liitf ettiler. Yeni arkadaşlarının çevresinde bir 

halka oluşnırarak bir akrebin onu sokmasına 

yardırncı oldular. ıs 

16omsıein. Robert, a.g.e., s. ı27. 
17Biake, William, Ceruıet ve Cehenneınin Evliligi (çev: Ralune G. ögdül), 
Altıimkbeş Yayuılan, s. 39. 
18şah İdıis, Yolun Yolu (çev: Ali Özkan), İnsan Yay., İstanbul 1996, s. 
ıo9. 
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