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Schimmel, temelini ders notlannın oluşturduğu ve "Şiraz

lı Ve/ilere" itlıaf ettiği' bu eseri, ilk defa 1975'te "Mystica/ 

Dimensions of Islam" adıyla The University of North Ca

rolina Press tarafından yayımlanmıştır. Eser, Türkçe'ye ilk 

kez 1982 yılında Ender Gürol tarafından "Tasavvujun Bo

yutları''ismiyle; ' 1999'da ise Ergı.ın Kocabıyık tarafından 

"İslamın Mistik Boyuılan " adıyla ikinci kez çevrilmiştir. ·' 

Schimınel, önsözde tasavvuf veya islam gizemciliği 

(Mistisizmi) hakkında yazı yazmanın neredeyse mümkün 

olmadığını ifade etmiştir. Ona göre sadece mevcut doğu ve 

batı kaynaklarının (basılı ve yazma olarak) sayılamayacak kadar çok olması bile, 

tasavvufun kimi temel özelliklerinin, herkesi tatmin edecek bir şekilde tarü: edil

mesini imkansız kılmaktadır.4 Daha önce bilinmeyen yeni elyazmalarının peş pe

şe ortaya çıktığını ve bunların incelenmesi gerektiğini vurgulayan yazar, kendi ça

lışması ile ilgili olarak da, "Tasavvujun ancak birkaç yönüne kısa bir bakış ata

bilir" demiştir. s 

Bu tespiti yaptıktan sonra böyle bir eser yazmasının nedenini ise, "Hal böy
k-yken, Harvard'daki öğrencilerim, tasavvuf hakkındaki bi1·kaç de1-sirı temelini 

ı Aııneınarie Sdıimmel, isldm'tn Mıstik Boyuttan, çev. Ergtın Kocabıyık, İstanbul 2001, s. 4. 
2 Adam Yayınları, istanbul 1982. 
3 Kabalcı Yayınları, istanbul 2001. (Çalışmamııda bu çeviriyi esas aldık.) 

4 Schimınel , ls!am'm Mistik Boyutları, s. 13. 

5 Ayrıı eser, :;. 28. 
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oluşturan notlan bir araya geti1mem konusunda ısrar ettiler·': diyerek açıkla
mıştır.6 Yazar, önsözü, eserin hazırlanmasında katkısı bulunanlara birteşekkür ile 

bitirmektedir. 
Schimmel, Arap alfabesi ve hicrl takvim ile ilgili bazı lüzumlu bilgiler7 verdik

ten sonra "Tasawuf nedir?" sorusunun cevabını aramakta ve tasavvufu tarif et
meyi, körlerin filleri tanımlamalarına benzetmektedir. Kısmen de olsa tasavvufun 
anlamına yaklaşabilmek için önce gizemcilik (mistisizm) sözcüğünün ne anlama 
geldiği üzerinde durmuştur. Gizemciliği , 'Mutlak aşkı ' olarak tanımlayan yazar, 
gerçek gizemciliği kaba zahitlikten ayıran gücün ise, aşkolduğunu ifade etmiştir .8 

••• 
Schiınmel, Avrupa'nın tasavvufi düşünceyle ilk karşı laşmasınm ortaçağlara 

kadar uzandığını, süfi edebiyatının dikkat çekici etkisinin ilk defa Ramon Lull (ö. 
1316)'ın eserlerinde görüldüğünü9 ve Avrupa edebiyatında tanırılan ilk kişinin 
Rabiatü'l-Adeviyye olduğunu kaydetmiştir. 10 Ardından Batıda tasavvuf olgusuna 
yaklaşımın çeşitliliğini vurgulamış ve btı alanda yapılan çalışmalara dikkat çek
miştir. Özellikle F. A. D. Tholuck, A. ]. Arberry, E. H. Palmer, Reynold Nichol
son, Tor Andrae, Alfred von Kremer, Ignaz Goldziher, Louis Massignon, Rein

harc P. Dozy ve Max Horten gibi müsteşriklerin eserlerinden hareketle onların ta
savvufun kökeni hakkındaki teorilerine yer vermiştir." 

Schimmel, süfilerin "tasavvuj" sözcüğünün kaynağı konusunda neler söyle
dikleri ve bu kavramı nasıl yorumladıklan üzerinde de durmuş ve konuyu ilk 
mutasavvıtlardan ve tasavvuf klasiklerinden alıntılar yaparak incelemiş ve "sufi" 

kelimesinin zamanla kazandığı anlamlan da ayrıca kaydetıniştir. 12 

Tasawufun başlangıcının Hz. Peygamber'e kadar uzandığını, ilhamını ise 
Kur'an'dan aldığını 13 vurgulayan Schimmel , sGfilerin, Kur'an 'ın buyruklarını titiz
likle yerine getirdiklerini belirtir. '4 Hz. Peygamber\ tasavvufun manevi zincirinin 
ilk halkası; miracı da tasavvuf ehli için Allah'ın huzuruna manevi yükselişin ilk ör
neği olarak kaydetmiştir. ' ; Schimmel, tasavvufi biarın ve manevi evlatlığın örneği 

6 Schimınel, islam 'ın Mistik Boyut/an, s. 13. Schimmel, bu çalışması ile temel olar.ık genel oku

yucu kitles ini hedeflediğini ve bu nedenle istemeyetek de olsa çok sayıda dipnot ve çok geniş bir 

kaynakça vermekten kaçındığını ifade etmiştir. (Aynı eser, s. 8) Ancak eserin sonundaki bibliyograf

ya incelendiğinde, içerisinde Türkçe'nin de yer aldığı, farklı dillerde yazılmış 950'ye yakın kaynak

tan yararlandığı görülür. 

7 Aynı eser, ss. 15-17. 

8 Aynı eser, ss. 19-20. 

9 Aynı eser, s. 23. 

10 Aynı eser, s. 24. 

ll Aynı eser, ss. 25-27. 

12 Aynı eser, s. 28-. 

13 Aynı eser, s. 40. 

14 Ayrıı eser, s. 41. 
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olarak da Selman-ı Farisi'nin önemli bir kişilik olduğunu belirtmiştir.'' İslam ve 
imandan sonra "ihscın" kavramının da eklenmesiyle İslam'ın içselleştirilmesinin 
tam olarak gerçekleştiğine dikkat çeken yazar, Emev!ler döneminde yönetime 

muhalif ıahitçe tutumun akla getirdiği ilk isim olarak Hasan-ı Basri'ye dikkat çek
. miştir. 17 Ayrıca tasavvufun başlangıcındaki İsliim dinine geçme menkıbelerinin en 
ünlüleri arasında Fudayl b. I yaz ve Bişr-i Hafi'nin menkıbelerine de yer vermiştir. 18 

Ardından Mısırlı Zünoun (ö. 859), İranlı Bayezid Bistami (ö.874), Reyli Yah

ya b. Muaz (ö. 871) ve I raklı Haris el-Muhlisibl (ö. 857)'yi ele alan yazar, 19 onla
rın bazı önemli özelliklerini ve tartışma konusu bazı kavramları da zikrederek 
halifeleri üzerinde de ayrıca dumıuştur.20 

.Hallilc'ı müstakil bir başlık altında ele alan Schimmel, önce onunla ilgili leh
te ve aleyhteki görüşleri zikrettikten sonra, Louis Massignon'un Hallac'la ilgili 
ömıi.inü tükettiği çalışmasından rakdirle bahsermiş ve bu sayede Batı'da daha iyi 
anlaşıldığını ve tanındığını savunmuştur.21 Schimmel daha sonra Hallik'ın haya
tı, eserleri ve tartışmalı sözleri üzerinde durrnuştur.22 

Hallac'ı tasavvufun ilk döneminin donık noktası olarak değerlendiren Schim
mel, erken dönem Bağdat okulundaki tasavvuf coşkusunun, ondan hemen son
ra yaşayan ve tasavvufun çeşitli yönlerini temsil eden bazı sOfllerce sürdürüldü
ğünü söylemjş ve bunJar arasında HaJHic'ın dostlanndan Ebu Bekir Şibll üzerin
de durmuş2~ ve ardından Nifferi'yi ele almıştır . ı~ Daha sonra Kitabü '1-lüma fi't

tasavvf1( müellifi Ebu Nasr es-Serrac et-TU.sl (ö. 988), et-Taarrnf sahibi KeHiba
zi, Kutü'l-kulu.b yazarı Ebu TfHib el-Mekki (ö.996) gibi ınmasawıflar ile Sülemi 
(ö. 1021)'nin Tahakiltü's-süfiyyr!si ile Eblı Nuaym el-Isfehaol (ö. 1037)'nin Hil

yetü 'l-ev/iyasından söz etmiştir. ıs Ardından başlangıç dönemlerinin en çok oku
nan metni Kuşeyrf Risalesi, tasavvufı edebiyana yeni bir dönem başlatan Keşfü '1-

mahcüb sahibi Hucvirl (ö. 1071) ve yine anadili Farsça ile eser veren Abdullah 
Ensarl (ö. 1089Yyi ele almışbr. Özellikle bakış açıları taban tabana zıt olan 

15 Schimmel, Islam 'ın Mistik Boyutları, s . 42. 

16 Aynı eser, s. 43. 
17 Aynı eser, s. 45. 
18 Aynı eser, s. 50. 

19 Aynı eSI..'!", S. 55. 

20 Aynı eser, ss. 56-75. 

21 Aynı eseT, s. 76. 

22 Halliic ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulunmuştur: "Gerçekten de Halfac, Hans ticin

rich Schaeder'in Massignon'un L>ilab-ı üzerine yazdığı yazısında dediği gibi gerçek bir islam şehidi

dir; çünkü Halfac, islam 'daki kişisel dindarfığ ın. örneği olmuş; mükemmel aşkın. sonuçlannı ve itti
bl maşukun birliğine boyun eğişin arılammı gösıenniştfr; herhangi bir özel kutsallık kazaneını de

ğil, o sır içinde yaşamayı ve uğruna ölmeyi amaç edinmiş/ir". Bk. Aym eser, ss. 77-88. 

23 Aynı eser, ss. 88-91. 
24 Aynı eser, ss. 91-94. 
25 Aynı eser, ss. 94-96. 
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(Eş'ari-Hanbell) Kuşeyrl ve Ensarl'nin siyasal çalkantılarla dolu bir dönemde yan 
yana yaşayabilmiş olmalarını tasawufun manevi nefesine bağlayan26 Schimmel, 

Ensar'i'nin vefatından kısa bir süre önce görüştüğü ve feyz aldığı Haraklinfden 
de bahsetmiş ve üveyslliğine dikkat çekmiştir. Ayrıca Ensarl'nin eserlerine de 
dikkat çeken yazar, onun Selçuklu yönetiminden cefa çektiğini kaydetmiştir.27 

Bu dönemde Ensaı1'nin aksine yönetiınle iyi ilişkiler içerisinde bulunan Gaza
ll'yi'b.l de ele alınış; hayatı, eserleri;:<) ve düşüncesi üzerinde durmuştur.:ıo Gazall'nin 

eserleri içerisinde özellikle Mişkiltü'l-envdr'a dikkar çeken Schimmel, bu eseri, 
kemale eren bir ınistiğin "kendisiyle Allah arasında bir sır olan inancını, öğ

rencilerinden oluşan bir çevre dışında kimseye açmaması "gerektiğinin bir an
latımı olarak görmüştür.~' SchimmeJ, ınanevi yolun temellerine geçmeden önce 
şeriat, tarikat ve hakikat kavramlan üzerinde de durmuştur.3ı 

••• 
Tasavvtıf yoluna girmek isteyenin ilk görevini, şeriat kapısının eşiğini öpmek 

olarak kaydeden Schimmel, hal ve makam kavramlarını efe almış ve hal'i, 1-Iakk'ı:an 

kal be gelen bir m ana; makam' ı ise insanın belli ölçüde kendi çabasıyla vard ığı son

suz bir mertebe olarak kaydetmiştir.33 Tasawuf kitaplarında farklı tasnifler olmakla 

26 Schimmel, lslttm'm Mistik Boyut/an, :;s. 98-99. 
27 Aynı eser, ss. 100-101. 

28 Schimınel'e göre hiçbir or111çağ islfun düşünürü, Batılı bilginleri n dikkatini Gazali kadar çek
ınemişrir. Batı dillerinde, eserlerinin birçok çevirisi vardır. Gaziili'nin gerçek karakteri konusundaki 

tartışm;ının on yıllard ır surdüğüne işaret eden yazar, G:ızali'nin düşüncesinin, geçmişte incelenmiş
se de, hala bir çok yönüyle ele alınmayı b~klediğini kaydetmektedir. 'Bk. Aynı eser, s . L06. 

29 Schimınel , ibyau ulumi'd-dfrı ile ilgili şu değerlendirmeyi yap:ın:ıktadır: "İbya 'nm tilmıtnun 

ölüme hazırlık olduğu söylenebilir: Son bölümü, ölümün korl..>i.mç ı-e güzel yanlarına ayrılmıştır. 

Ölüm, insanı, sonsuz cezalandırılmanın başlangıc-ı olabilecek kıyamet gününün sert bakiminin 
karşısına çıkardığı içirı korkunçtur; arıcak öte yandan aşığı sonsuz miişukim.a kaııuştıı.rduğu, böy
lelikle de rubun şevkini gerçekleştirdiği, sonunda da ebedf buzU7·a ulaştırdığı için de güzeldir. Ga
ztllf'niıı önceki 39 bölümde öğretmeye çalıştığı ber ~}', şeriata göre yaşam sürecek bir kişiye yar
dımcı olmak içirıdit; yalnızca haı:fiyyerı uyulmamalı, aynı zamanda derin arılam-ı da kavranma
lt, tüm hayat kutsanma/ıdır; böyle kiş~ Rabb'iniıı karşısına ber an çıkabilecek durumda olawk
tır . ., Bk. Aynı eser, s. lOS. 

30 Aynı eser, ss. 101-103. 
31 Aynı eser, s. 106. 
32 Schiınmel, bu konuda şunları şöyler: "Tarikal, ycıni mutasaVlJ1jların yürı'.idükleı·i yo~ şerait

ten çıktın bir yol ola·rak tanım/anıt; çünkü ana yol şeriat, onda rı çıkan yol ise tarikattır. Bu köken, 
sılfilerin tasavvuji eğitim yolunu, Allah 'm yasalarm ın oluşturduğu veber Müslümarı 'ın yürümesi 
gereken ana caddcıye bağlarıarı bit· sokak gibi gördüklerini gösterir. Hiçbir yol, bağlandığı ya eta 
ayrıldığı bir cma cadde olmaciarı var olamaz; şeriatın bağlayıcı emirleri sadık bir şekilde yerine ge
tirilmediği sürece, biçbir tasavvufi deneyim yaşanamaz. Bunımla birlikte tarikat daha dardır ve 
yürü·mesi daba zon:lur; tarikat, siilikin (yolcunun), manevfyolcu.luğunda "Al/ab Birdir" varoluş
sal ikraıma, yani tam tevbid hedt?flne agır cığırıılaşmcaya kadar farklı makamlardan geçerek iler
ledf81 biryoldıır." Bk. Ayrıı eser, s. 107. 

33 Schiınınel, age, s. 108. 
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birlikte başlıca aşamalar, her zaman tövbe, tevekkülvefakrolmuştur."' 

Schiınmel'in belirttiğine göre müridin, manevi yola girmek için kendisini çe

şitli makamlardan geçirecek, hedefe giden yolu gösterecek bir kılavuza ihtiyacı 
vardır. 3s Mürid, üç yıllık hizmetini tamamladıktan sonra "mutasavvıfların şiiirı" 

olan hırkayı giymeye hak kazanabilirdi.36 

Schimmel'e göre Batılılar; stıfileri, kendilerini İslam şeriatının buynıkJarından 
azat etmiş bir hareketin temsilcileri olarak kabul etmişlerdir. Böylece sı1fi sözcü
ğü birçok Avrupalı için neredeyse "serbest fikir/i kişi" anlaınına gelmeye başla

mıştır. Ancak bu doğru değildir, diyen yazar; şu hatırlatınayı yapmaktadır: Unu
tulmamalıdır ki Kur'an'da em redilen ve Hz. Peygamber tarafından uygulanan şe

riat, kıyamet inancıyla birlikte süfilerin dindarlıklarının büyüyüp serpildiği top
raktır; ibadetleri kaldım1aınışlardır; "Allah Tealayı en çok bilen kişi, Hakk'ın 
emirlerine uyma ve Nebi'nin sünnetine tabi olma hususunda en kuvvetli olan 

kişidir. "sözünde ifade edildiği gibi bunları içselleştirmişlerdir. İlk sı1tilerin çoğu 

namaz, onıç ve hac ibadetlerini yerine getirmiştir; aksi halde tüm tasavvufi eği

tim faydasız ve anlamsız olurdu:17 

Schimmel, makamlar ve haller/e ilgili olarak bu kısımda detaylı bilgiler ver

miştir: Manevi yoldaki ilk makam ya da başlangıç noktası, tövbe'dir. Tövbe gü
nahlardan uzak durmak, her türlü clünyevi kaygıdan vazgeçmektir. )t! Tarikatın ilk 
ınertebelerinde müridin vera ve zühdünü artırması gerekir.39 Tarikatın tövbe ve 

zühcl ile girilen sonraki aşaması nefse, aşağı benliğe, temel iç güdülere karşı sü
rekli bir mücadeleyi içerir.40 

Tasavvufta en önemli makamlardan bir diğeri tevekküfdür. Allah'a tam ola-

34 Schiınınel, istam 'ın Mistik JJoyutlcm, s. 109. 

35 Schinımel'in kaydettiğine göre tasavvufı eğitimde yöntemi ve teınrinleri öğretecek mürşit, ön

ce mOridi n istekli olup olmadığını, yolda onu bekleyen zorluklar.:ı dayanıp dayanamaya<."ağını öğren

mek için sın;ıyacaktır. Müridin, şeyh in cenı:ı:ıtine resmen kabul edilebilmesinden önce genellikle üç 

yıl hizmette bulunması gerekliydi; bir yılı halka hizmet, bir yılı Hakk'a Jıi:ı:nıet, bir yılı da kendi kal

bini mOşalıede içindi. MOrşid ile nıürid arasında bir sevgi ve yakınlığın oluşması, eskiden olduğu gi

bi bugün de bir kur.ıldır. Pek çok sQfı, kendilerini tümüyle teslim edebilecekleri bir pir bulabilmek 

için yıllarca ülke ülke dohışmıştır; ve kimi şeyh ler, isimleri Levb-i Mabfuzda yazılı olan müridieri ara

sında adını görmedikçe, ralibi sohbellerine kabul etmemişlerdir. Bk.Aynı eser, ss. 109-llO. 
36 Mürşidin dervişleri ar.ısına giren mürid "şeyhin evladı" gibi olur ve onun bir parçası sayılır; 

"Evlat, babanın parç~sıdır". Şeyh, gerçek bir 'kalbi' doğunnasında müridine yardım eder ve sık sık 

tekrarlandığı gibi bir anne misali manevi sütüyle onu besler. Bk. Aynı eser, ss. 1 I0-11 l . 

37 Aynı eser, s. 114. 
38 Aynı eser, s. 117. 

39 Aynı eser, s. 118. 

40 Nefsin talim ve terbiyesi için ana araç eskiden olduğu gibi bugün de oruç ve uykusu:duktur. 

Süfı fıdfibının üç \ınsunınun, az yemek, &ız uyku ve az konuşma (bunlarn çoğunlukla balvet de ek

lenirdi) olduğunu söyleyen eski bir söz, bin yıl önce geçerli olduğu gibi bugün de geçerlidir. Bk. 

Aym eser; ss. 120-122. 
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rak güven duymak ve kendini O'na teslim etmektir. •ı Her duygu ve düşünce, 

ikincil bir neden olmadan ihlasla Allah'a yöneitilir yöneltilmez, artık ne insanlar 

ne de hayvanlar mutasavvıfa kötülük yapamaz. Böylece tevekkül tam bir iç hu

zuru doğurur. •ı 

Tasavvufi hayatın temel tutumujakrdır. SGfiler zahiri fakirliği tasavvuf yolu

nun başlangıcında gerekli bir makam saymışlar, mümkün olduğu kadar uzun sü
re, çoğu kere de hayatlan boyunca bunu korumaya çalışmışlardır. .. ' 

Manevi yoldaki ba~ka bir makam da, sık sık tanımlanmış olan sabır'dır. Muha
sibl'nin "Sabır, ilahf buyruklarm okiarı karşısında kıpırdamadan durmaktır. " 
tanımını hatırlatan Schimmel; sabrın, salikin önünde uzanan uçsuz bucaksız çöl

leri geçmesi ve kendisiyle ilaili maşuku arasında taş yürekli sineler gibi yükselen 
dağlan aşmak için gerekli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca sabrın, manevi yol üze

rindeki önemli bir kilometre taşı olduğuna da dikkat çekmiş ve şükrün sabırdan 
daha üstün olduğunu kaydetmiş ve ardından şükrün derecelerini saymıştır.44 

Şükr'ün rıza ile ilişkisine de dikkat çeken yazar, rıza yı hayatın tüm acı tatlı yan

larına sabırla katlanıp ıstırap çekmek değil; fakirlik ve bela içinde mutlu olmaktır, 

şeklinde kaydetmiştir.~5 Havj(korku) verecdnın (umut) makam mı yoksa hal mi 

olduğu konusunda mutasavvıfların farklı düşüncelere saltip olduklarını ve psiko
lojik açıdan bunların makam olarak sınıflandırılmasının daha doğru olacağını ifa
de eden yazar, bu kavramların başlangıç aşamasında ve hatta daha sonraki düzey
lerinde, tasavvufi hayatın asli' ve eskiden beri süregelen yönlerine ait olduklarını 

belirtmiştir. Havjve reca makamları , bast ve kabz hallerine karşılık gelir..ı.s 
Schimmel'in kaydettiğine göre, bast, "ferahlama", "açılma" kökünden gelmek

te ve keyif duygusunun genişlemesi anlamına kullanılır. Ancak kabz, ruhun sıkış
tınlması anlamına da gelir. Ayrıca huzur-gaybet, sekr-sahv, fena-beka gibi kav

ramların, irşad e.clilmemişlerce anla~ılaması zor, gizli anlamları vardır. <~'~ Manevi yo
lun son makamları muhabbet ve marijeftir. Bunlar bazen birbirinin tamamlayıcı

sı sayılır; bazen mahabbet, bazen demarifet daha üstün görülür. Tasavvufun baş
langıç dönernindeki aşk sorunu ise, fikir ayrılıklarının yaşandığı temel noktadır.<~~ 

41 Schimmel, Islam 'm Mistik Boywlan, s . 124. 

42 Aynı eser, ss. 125-126. 
43 Manevi anlamda fakiri ik, servet a rzusunun olnıayışıdır; bu, ö teki dünya nimetlerine kavuşma 

arwsunun yokluğunu da içerir. Gerçek fakrıo görünümlerinden biri de, mutasavvıfın hiç kimseden 

bir şey isıemenıesidir. insanın ne bu dünyada ne de öbür dünyada kendisi için bir dileği yoksa, o za
man ona gerçek.fakiı· denilebi lirdi. Bk. Aynı eser, :;s. 127-128. 

44 Aynı eser, ss. 130-131. 

45 Aynı eser, s. 132. 
46 Ayrıı eser, s . 133. 
47 Aynı eser, ss. 134-135. 
48 Schimmel devamla şöyle der: Görünüşe bakılırsa, hakikati Cüneyd keşfeımişti: '1kt kişiden 

her biri diğerine 'Ey ben ( oü:m sen)!' diye hitap etmedikçe, aralanndaki muhabbet sıhhatli olmaz .. " 
bk. Aynı eser, ss. 136-137. 
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Son makam ister aşk olsun ister marifet; mürit kendisini sonunda hedefe, ya
ni fena ve bekaya götürecek olan zikir ve teveccüh gibi haZtrlık faaliyetlerini sür
dürmek zorundadır. Murakabe halinde kendine tam hakimiyet üzerine yoğunlaş

malıdır; ancak bu noktadan müşahedeye ulaşabilecektir. Fenanın gerçek anlamı, 
tasavvuf konusundaki çalışmalarda, tartışmalı konulardan biri olagelmiştir.49 

Bazı bilginierin fenayı Hinduizm ya da Budizmdeki niroana kavramıyla 
eşanlamlı görmeye çalışmalarını doğru bulmayan 50 Schimmel, fenanın ve onu iz
leyen bekanın en iyi yorumunu Japon bilgini Toshihiko Izutsu'nun yaptığını 
söylemiştir: Ona göre fena , "Ben bilincinin tümüyle iptal edilmesi, geriye sade
ce nesne-6zne ikileşmesi öncesindeki mutlak uyanıklık olan. saf ve mutlak Ha
kikatin Birliği 'nin kalmasıdır. " Bu ise, sufilerin cem', yani toplama, birleştirme 
dedikleri bir durumdur. s' 

Schimmel, namazkonusunda ise şunları kaydeder: İlk Müslüman zahitler ve 
mutasavvıtlar namazı, insanı Allah'ın huzuruna çıkaran bir göğe yükseliş, bir tür 
mirac olarak görmÜŞlerdir. Namazın gereklerinden biri olan abdest, sünnete da
yanan sıkı kurallara uygun bir şekilde alınmalıdır. Tasavvuf ehli abdestin titizlik
le a lınmasına büyük önem vermiştir; onlar için abdesr nefsin arındırılmasının 
simgesi haline gelmiştir.;ı 

Schimmel, dua-kader ilişkis i üzerinde de durmuş ve duanın kaderle bağdaş

mazlığı itirazına, Gazali'nin: "Kader, dua ile kötülüğü engelleme imklinını içe~ 

rir; tıpkı kalkanın okla1"t engellemesi gibi bit-biri'erine karşı çalışırlar. ·; söıüyle 
açıklık getinniştir. 53 Duaların kabul olup olmadığı konusuna da değinen Schim
mel, her zaman kabul edilecek bir duanın başkaları için yapılan dua olduğuna 
işaret ermiş ve kişinin kendisi için yapacağı dualarda yalnızca dünya malı için 
değil, aynı zamanda manevi cömertlik için de Allah'a yakarması gerektiğini kay

detmiş ve tasavvufi bir duanın içinde tevekkül, mc.ıhabbet ve şevliın mutlaka bu- · 
lunması gerektiğine dikkat çekmiştir. ;.ı 

Namaz ve dua, hem murasavvıtların hem de mutasavvıf olmayanların katıl 
dıklan manevi hayatın görünümleridir. Ancak sufinin kendine özgü ibaderi zikir-

49 Sch.immel, isliJm'ın Mistik JJoyuılan, ss. 146-147. 
50 Aynı e:;er, s. 147. 

51 SCıfı, yalnızca Allalı'ın var olduğu. başka hiçbir şeyin olmadığı ana dönme deneyimi yaşar. Fe
ml "kesiulikle insani' bir drmeyimdir; ancak insan bu deneyimin filili değildir. Fiiil; metafizik Ha

kikaı 'in kendiSidir. " Su, Rumi'nin, aynı hali, dilbilgisinden verdiği bir örnekle açıklama girişimini ha
urlatıyor; mat e Zeyd: "Zeyd öldü"ciimlesinde Zeyd öznedir, ancak eylemde bulunan bir özne değil

dir. Bk. Aynı eser, s. 148. 

52 Aynı eser, ss. 152-153. 
53 Birçok mmasavvıf, dufı için somut reçeteler verm işlerdir; Gazali'nin ibya'daki dua sınıflam:ı

sını Jıaurlamak yeterl idir diyen Schimmel, duanın doğru zamanda, doğru bir tutum içinde yapılma
sının, :ô.hir'i özellikleri kadar önemli sayıldığına dikkat çekmiştir. Bk. Aynı eser, s. 16o. 

54 Aynı eser, ss. 163-164. 
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dir; yani Allah'ın hatırlanınası veya arulmasıdır.;; Zikir, aşk yolundaki ilk adımdır; 
çünkü kişi, birisini severse, onun adını sık sık anmaktan, sürekli onu hatırlamak

tan hoşlan ır. Bu yüzden içinde Allah sevgisinin ekilmiş olduğu kalp, sürekli zik
rin meskeni olacaktır. 5<1 

Yazarın kaydettiğine göre müritlerine "dil billbüiüne zikri öğretmelerini"tem
bihleyen mutasavvıt1ar, tasavvufi makam ve hallerde olduğu gibi zikrin çeşitli de
recelerini tespit etmişlerdir. Telkin-i zikr'in, yani zikir sözcüklerinin öğretilmesi
nin, sülukün en önemli yanlarından biri olduğunu ve bunun daha soma karmaşık 
bir sanat olarak geliştiriidiğini unutmamak gerekir. Yalnızca manevibir yol göste
rici tarafından uygun şekilde telkin edilen ve sürekli olarak onun denetiminde sür
dürülen bir zikir etkili olabilir." Zikir usulü, Hz. Peygamher'e ya da vahiy getiren 
meleğe kadar uzanan bir manevi üstadlar silsilesiyle aktarılınalıdı r.58 Schiınmel, 

zikrin çeşi tleri (zikr-i llsani ve zikr-i kalbl)59 üzerinde de durduktan ve konu ile il
gili ~ırtışınalara değindikten sonra, Nakşibendi geleneğinin , beş letaifin (bedenin 
beş ince noktasının) zikrini öğrettiğin i ifade etmiş ve bedendeki bu ince noktala
rın yerlerini Hace M1r Derd'in llmü '1-kitab adlı eserinden naklen kaydetmiştir.60 

Sema konusuna girmeden önce vecd kavramı üzerinde duran Schimmel, 
vecd kavramını "kendinden geçme" olarak nitelendirmiştir. Tasavvufla ilgili 
actap kitapları, islam'da tasavvuf hayatının en yaygın ifadesi olarak bilinen sema
ın, caiz olup olmadığı konusundaki tartışmalarla doludur. Varılan sonuçlar, mu
tasavvıHara ve tarikatiara göre farklılık gösterir.1

' ' 

Nefsin hareketleri Allah'a yaklaşımı sırasında, nadiren de olsa kimi zaman ila
hi bir raks olarak tasvir edildiğini kaydeden yazar, bu coşkulu raksın en güzel 
ifadesini CeHileddin Rumfnin şiirlerinde bulunduğuna ve zikir gibi semaın da nı
h un azığı olarak kabul edileliğine dikkat çekmiştir.(ıı 

Semaın Hindistan'da Çişti tarikatı tarafından desteklendiğine de işaret eden 
Schimmel, Mevlevi dervişlerin etkinliklerinin diğer tarikatlada birlikte 1925'te 
Atatürk tarafından yasaklandığını; 1954'ten itibaren de Rumi'nin ölüm yıldönü

mü olan 7 Aralıkta, Konya'da -farklı bir mekanda olsa da- sema ayini düzenlen
mesine izin verildiğini hatırlatır.6~ 

55 Schiınmel, ;sltinı 'm Mistik Boyutları, s. 169. 

56 Aynı eser, s. 170. 
57 Aynı eseı; s. 171. 
58 Dokuzuncu yüzyı ldan it ibaren tespih, zikrin tekrarını saymak için kullarulmıştır; ancak ger

çek muıasavvıflar bu amca ''ga:fleli cezbederı.,bir oyuncak gözü ile bakmışlardır. Gerçek zikirde bu
lunan bir sCıfi, i badere dalıp gittiği için onu nadiren kull<ınırdı. Ama, sürekli ve yoğun zikrin yaratıı

ğı zihinsel gerginliği atmak için bazen 'gaflet'de gerekliydi. Bk. Aynı eser, s . 172. 
59 Aynı eser, s. 173. 
60 Aynı eser, s. 176. 

61 Aynı eser, ss. 179-181. 
62 Aym eser, s. 184. 
63 Aynı est?r, s. 186. 



 

 

ramazan muslu/ annemarle schimmel'in "is/dm 'ın mistik boyut/an" adlı eseri üzerine 535 

İnsanın İs lam'daki, özellikle tasavvuftaki yerinin Batılı bilginler arasında tar
tışma konusu olduğunu kaydeden Schimmel. Kur'an'a göre insanın, Allah'ın iki 
eliyle yaratıiclığına ve Allah'ın ona kendi nefesinden üfleyerek cao ve ruh verdi
ğine işaret etmiş; bu nedenle insana fazlasıyla yüksek bir konum verildiğine dik
kat çekmiştir. insan her açıdan Allah'ın mükemmel bir eseridir. O'nun. netesiyle 
yaşamaktadır ve bu yüzden Allah'ın niteliklerini yansıtan bir aynadır.64 "Gizli bir 
hazineydim bilinmek istedim, bu yüzden dünyayı yarattım. " hadls-i kudsls.ini 
hatırlatan Schimmel, insamn mikrokozmos olduğuna ve Allah'ın, seven bir kalp
te bulunduğuna dikkat çekmiş ve "Yere göğe sığmam, ama bir mürnin kulu
rnun kalbine sığarım. " hadisini kaydetmiştir. 6S 

SGfi psikolojisi, tasavvuftaki her şey gibi, Kur'an'daki düşüncelere dayamr di
yen yazar, insanın manevi merkezleri (kalp, ruh, sır vs.) üzerinde de ayrıca dur
muştur.6S 

İslam'da tasavvufi psikolojinin en ilginç yanlarından birinin, sGfilerin kötülük 
gücü şeytanın üstesinden gelme yöntemi olduğuna dikkat çeken yazar, Kur'an'a 
göre hem ateşten yaratılmış bir cin ve hem de kovulmuş bir melek olan şeytan ın, 

kimi mutasavvıflara göre meleklerin hocası olduğunu ve bu rolüyle onun, hiçbir 
zaman 'sadece kötü' olmadığını; her zaman için Allah'ın yarattığı bir mahluk ol
duğunu kaydetmiştir. Dolayısıyla Allah'ın denetiminde olan gerekli b ir araçtır. 

Schimmel'in kaydettiğine göre Hallac, dünyada yalnızca iki gerçek muvahhid ta
rumışrır: Hz. Muhammed ve Şeytan; ancak Hz. Muhammed Wih1 lütfun; İblis ise 
ilahi gazabın hazınedan olmuştur.67 

Ne var ki diğer murasawıflar, İblis'in Adem'e secde etmeyi reddetmesinde 
yalnızca bir itaatsizlik eylemi değil, aynı zamanda sevginin eksikliğinden kay
naklanan bir eylem görmüşlerdir. Süfilerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri şey

tanın pek çok yönü, günümüzde Muhammed ikbal'in eserinde yankılanmakta

dır; onun son derece renkli şeytan tasviri, alışılmışın bir hayli dışındadır. Schim
mel'in kaydettiğine göre İkbiil, Şeytan'ı bir aşık, bir entelektüel ve bir muvahhid 
olarak gördüğü kadar, insan-ı kamil tarafından yenilgiye uğratılmaya ve seHime
te ermek için mahvedilmeye özlem duyan kötülüğün ruhu olarak da görür.&~ 

64 Kur'an'da Allah'ın , "Adem'e isim/erin tümünü. öğretti. " şeklindeki ayeıe dikkat çeken Schim

mel, bir şeyin ismini bilmek demek, ona hükmedebilmek ve kişinin kendisi için onu kull.an:ıbilmesi 
demektir: Adenı, sahip olduğu bu iSimlerio bilgisi sayesinde yaratılan şeyler üzerinde hakimiyet sa
hibi olmuştur. Göklerin ve yerin taşımayı reddettiği emaneti insan yüklenmiştir. Bu emanet; sorum

luluk, özgür irade, aşk ya da kişisel olgunlaşma gücü gibi farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bk. Sclıim
ınel, ls/dm 'm Mislik Boyut/an, ss: 188-189. 

65 Aynı eser, ss. 190-191. 

66 Aynı eser, s. 192. 
67 Aynı eser, s. 194. 

68 Şeytanla ilgili sorunların iyilik ve kötülük, dolayısıyla kader ve özgür irade problemleriyle ya
kından ilgili olduğunu kaydeden Schimmel, bunların İslam düşün<.-esinin başlangıç dönemlerindeki ilk 
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fi öğretilere dönüşecek olan Peygamber'in nuru hakkındaki üst düzey kurgusal 
düşüncelere de değinen Schimmel, müminin bu tarz düşünceleri bilmese de sa
mimiyetle Peygamber'e karşı sevgi beslediğini; Peygamber sevgisinin de Allah 
sevgisini doğurduğunu belirtmiş ve bu düşüncenin tasavvufta, fena fi'r-rasul 
kavramıyla ifade edildiğini kaydetmiştir.73 

Schimmel'in kaydettiğine göre, tasavvufı tefekküıün ana hedefi, Hz. Muham
med'in gece yolculuğu , felekler arasında yükselişi , yani miracıdır. Tasavvuf ehli, 
mirac terminolojisini, kendi veeelleri sırasmda yaşadıklarına uygulamıştır. Nite
kim Bayezid Bistaınl, gök alemleri arasındaki tasavvufi yükselişini anlatırken bu 
imgeyi kullanmış ve başka pek çok kişi de onu izlemiştir. 74 

Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti, tasavvuf yolunun, vatandan 
ayrılıp tekrar oraya dönmenin ilk örneği haline gelmiştir. Ancak böyle bir yolcu

luk, insanı kemale erdirebilir. Yine O'nun yoksulluğu , tasavvufi yoksulluğun; 
O'nun nefsini terbiye yöntemi, sutlnin sürekli olarak net'siyle mücadelesinin ör
neği olmu~tUF.75 

Schimnıel 'e göre Peygamber sevgisi, tasavvuf ebiinin derin tecrübesi gibi, is
ter köylü ister üst düzey memur olsun, her yerde Müslümanları birbirlerine bağ
layan en güçlü bağ olım.ı şttır, olmaya da devam etmektedir. .. İslam ' ı ayrı bir din 
yapan Muhammed' dir. İslam siyasal o larak her yerde yenilgiye uğradıkça ve Ba
tılı güçler, İslam aleminde maddi ve manevi olarak tecavüzlerde bulundukça, 
yeni tarikatlar ve dergahlar kuran mutasavvıflar, onlara ''Tarfkat-ı Muhamme

diyye" demişlerdir. Muhammed'in kişiliği onlar için Müslüman olmayanlara ya 

da Hindistan'daki İngilizlere karşı ya da Kuzey Afrika'da Senusllerin yaptığı gibi 
Fransızlara karşı mücadelelerinde güç kaynağı olınuşttır. Muhammed onların şe
faatçisiydi, Müslümanların geleceğini düşünerek O'na güvendiler. Bu, tasavvu
fun Müslüman'ın hayatına kattığı en önemli katkılarından birisidir. "M 

••• 

73 Yaygın olarak on ikinci yüzyıldan itibaren J-l:t. Peygamber'e gösterilen derin saygının, doğum 
günü olan Rebiülevvel ayının on ikisinde gerçekleştirilen mevlid kandiliyle belirli bir biçime bütiin· 

düğüne -dikkat çeken Schimmel, bu özel günü kutlaımık için tüm islam ülkelerinde sayısız şiirlerin 
yazıldığını; ancak hiçbir yerde Türkiye'dekinden daha güzel ifade edilemediğini kaydeder. Özellik
le de Burs;ılı Süleyman Çelebi (ö. 1419)' nin "Vesfletü 'n-necat" adlı ınesnevl fonnundaki Melllfd-i Şe

n]ini örnek göstermiş ve ımıkanıla okunduğu na da dikkat çekmiştir. Bk. Schimnıel, isitim 'ın Mistik 

Boyutları, ss. 213·21 5. 
74 Aynı eser. s. 217. 
75 H:t . Muhammed'in ehli beytine de özel bir önem verildiğini; sufi hırkasının, Hz. Peyganı

ber'in, ailesinden olanlara giydirdiği 'büı·de'den ilham alarak geliştirildiği yorumunun yapıldığını di
le getiren Sdıimnıel, Şii İsliinı'da y:ıygın olan ehl-i beyte saygının, suf'i çevrelerde de görüldüğünü ve 

Hz. Peygamber'in soytından gelenlere (seyyidlere) gösterilen saygının, bunun bir parçası oldu&runu 
kaydeuniştir. Bk. Aynı eser, ss. 220-221. 

76 Aynı eser, ss. 224-225. 
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Schimmel'in kaydettiğine göre, ''lı1ümin müminin aynasıdır'; hadisinin ha
yata geçirilmesi, tasavvuf tarihinde açıkça görülmüş ve akımın en güzel yanların
dan birisine, yani önceleri bir grup sCifi arasında uygulanan, daha sonraları tüm 
insanlığı kapsayacak şekilde genişletilen "uhuvvet"(kardeşlik) sevgisine yol aç
mıştır. Riyazatla ve elini veeibeleri yerine getirmedeki aşırılıklarla bireysel kurtu
luşa u laşınaya vurgu yapan ilk zahirierinkinden hayli farklı bir davraruştı bu. Su
fı için geçerli olan ana kurallardan biri, ihvanına iyilik yapmak, başkalarını ken
dine yeğlemek (!sar), arkadaşları uğruna kendi itibarından vazgeçmektir. İnsan
lara hizmet her zaman, manevi yolun hazırlık basamaklarındaki ilk aşamalardan 
birisi olmuş ve sufinin hayatı boyunca asıl görevi olarak kalmıştır. SOfı çok yor
gunken bile bir hastanın yardımına koşmalıdır.77 

Kardeşlik gruplarının ortaya çıkmasıyla tasavvufi faaliyetin merkezi, artık üs
tadın evi ya da dükkanı olmaktan çıkmıştır. Giderek artan sayıdaki talip ve ınü

ridin üstesinden gelebilmek için daha kurumsal bir yapı ihtiyacı belirmiştir. Bu 
yeni merkeziere İslam ~ilerninin doğusunda genellikle "bdngah"denilmiştir. Ay
nı teriın ortaçağda Mısır'da da kullanılmıştır. Zamanla hangalllar (tekke, zaviye, 
dergah) kültürel ve ilmi merkezler haline gelmiş ve hükümetin mali yardımıyla 
ya da etkili hayırseverlerin bağışlarıyla desteklenmiştir.'"' 

Her talibin tarikat silsilesini, yani şeybinden başlayıp Hz. Peygamber'e kadar 
uzanan manevi soy zinc.irini öğrenmek zonında olduğunu ve pek çok silsilede 
eksen kişinin Cü neye! olduğunu kayeleden Schimmel, eksiksiz bir silsile bilgisini 
öğrenmenin irşad edilmemiş birisi için güç olmasına karşın, tasavvufi geleneği 
anlamak açısından kesinlikle gerekli olduğunu belirtmiştir. Dervişlerin bayramı 

olan el alma sırasında talip, bey'at denilen bağlılık yemini eder ve kendisine hır
ka ve tae giydirilir.79 

Süfinin, başka dost cemaatleri ziyaret etmek veya kendisini daha ileriye gö
türecek, hatta belki ele hırka- i teberrük giydirecek bir şeyh bulmak için Müslü
man ülkeleri dolaşmaya karar verdiğinde, yanına bir asa bir de keşkül almasının 
adet olduğunu beliıten Schimmel, önceleri şeyhin ölüm döşeğinde iken, mane-

77 Süfı, ilıvanını her ıaman mazur görmelidir ve onlara özür dilemelerini gerektirmeyecek şekil· 
de davmnmalıdır; sevgisini, yaratılmış her şeye yöneltınelidir. Bu nedenle onların sevgisi, insan sev· 

gisiyle sınırlı değildir; hayvan sevgisini de kapsar. Eğer Allah, kullan olarak zayıf insanlarhı yetiniyor
sa, sufı de kardeşleri olarak onlarla yeıinmelidir. Sufiler, birbirlerine ait olduklarından emindiler ve 
birbirlerinden sır saklaınazlardı. Bk. Schimınel, Islam'ın Mistik Boyutları, ss. 226-228. 

78 Şeyh, ailesiyle birlikte külliyenin bir bölümünde oıunır ve manevi gelişimlerini izleyebilmek 
için belli saatlerde mi.iriılerini görürdü; genellikle namaz vakitlerinde cemaate imamlık yapardı. Bir 
şeyhin hi:cmetine girmek için eskiden düıenlemeler daha kişisel iken zamanla ınürid sayısının art
masıyl:ı daha da katı laştı; ancak nefı;i kırıp terbiye etmek gibi temel hedefler tarikatiann çoğu için ay· 

nı kaldı. Zi.ihde hazırlıktan çok, kalbin ;ırındırılm .. ·lsına vurgu yapan yalnızca birkaç tarikat kaldı. Bk 
Aynı eser; ss. 230·231. 

79 Aynı eser, s. 232. 
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vi erdemiere sahip, kimsenin aklına gelmeyen birisini, yerine halife olarak seçti

ğini; daha sonralan ise postnişinliğin babadan oğula geçmeye başladığını ve bu 
durumun makamın yozlaşmasına , bazı pir ailelerinin iktidar ve servet sahibi ol

masına neden olduğunu ve bu sebeple ruhaniyetten eser ka lmadığını ve zaman

la şeyhe ya da plre, aşırı bir önem atfedilmeye başlandığını kaydetmiştir.~ 
Schimmel'in belirttiğine göre ilk süfiler, "Şeyh, kendi cemaati içinde, ümme

ti içindeki Peygamber'e benzern hadisini tekrarlarken; sonraki sOfiler, Hz. Pey

gamber'e gösterilen derin saygıyla ilgili olarakjenafi'ş-şeyh, yani şeyhte fanl ol
ma mertebesini geliştirmişlerdir; bu ınertebe Hz. Peygamber'de fani olma (jena 
.fi'r-rasu!) yolunu açıyordu . Çoğu sufi, bu meıtebelerin birinde kalır; ancak Id
mil olan şeyh, Hz. Muhammed'de Fanl olmuş kişidir. Hakikat-i Muhammediye ile 

birleşen kişi insan-ı kamil olur ve böylece doğrudan Allah tarafından balışedil
miş bir mürşidlik ile müridierine yol gösterir.81 

Bazı şeyhlerin, Mecdüddin Bağdaeli örneğinde olduğu gibi, müririerinin geçi

mi için büyük miktarda paralar harcadıkları; kimilerinin de kendilerine miras bıra
kılan malı mülkü müritlerinin geçimine harcanmak üzere bir vakfa bağışladıkları 
bilinmektedir. Diğer taraftan fakirliği ile övi.inen bunca şeyhin nasıl olup da zen
gin toprak ağalan oldukları; yoksul ve cahil müriderio ayak uçlarına bıraktıkları 

serveti biriktirerek, tam olarak feodal sisteme uydukları da, yazara göre çözülme
si gereken bir muammadır. Bazı şeyhler, çoğu okuma yazma bilmeyen müritleri

nin kendisine gösterdikleri saygıyı istismar etmişlerdir. İsHim ülkelerinde bir kısım 
şeyhlerin oynadığı siyasal rolün tarihi, hala yazılmış değildir diyen82 Schimmel, 

Aratürk'ün 1925'te Türkiye'de tekke ve zaviyeleri neden kapattığını; tasavvufi dü
şüncelere sahip İkbal gibi bir modernistin pirciliği, neden İslam'ın en tehlikeli yan

larından biri olarak kabul ettiğini ve bunun peşine takılan kitleleri, neden isHiml 
değederin yeni ve hayati yorumlarını' yapmaktan alıkoyan bir duvar olarak gördü
ğünü, ancak bu olguyu dikkatle inceledikten sonra anlayabileceğiınizi kaydetmiş
tir. Şeyh cahilse, iyi niyetli olsa bile, erkilerinin kötü sayılacağı kaçınılmazdır, di
yen yazar; İslam'ı n.ıhanileştim1e ihtiyacından doğan dergahların, zamanla İslam 

dininin durgunlaşmasının asıl nedeni hiline geldiğini de ifade etmiştir.8~ 

Tarikatların , tasavvufun bir kitle hareketine dönüşmesine yardım ettiğini; an

cak klasik süfilerin yüce amaçlarını bir hayli sulandırdığına işaret eden Schimmel, 
tasavvuf yolunda ilıvan ile birlikte ilerlemenin, pek çok insan için, salikin kendi 

başına sürdürdüğü manevi mücadeleden daha kolay olduğunu; toplu ibadetin on

lara kuvvet verdiğini ve imanlarını sağlam tutmalarını sağladığını ifade etmiştir. 

Yazara göre tarikatlar, her toplumsal katınana olduğu kadar, İslam'da temsil edi-

80 Sdıinımel, isianı'ın Mislik Boyut/an, ss. 233-234. 

sı Aynı eser, s. 235. 
82 Aynı eseı·, s. 235. 
83 Aynı eser, s. 236. 
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!en çeşitli ırkiara da intibak edebilir bir nitelikteydi. Manevi hayat her ortamda 
hayli farklı şekillerde tezahür etse de, tarikatlar şaşılacak bir şekilde tasavvufı yö
nelimleri olan Endonezya ve Afrika'da uygarlaştırıcı ve İslamlaştıncı bir güç olarak 
görülmüşlerdir. Kuzey Afrika'daki tasavvufi topluluklar, zenci köleler için manevi 
hayatın çok önemli bir kaynağı olmuştur; bunlar, Hz. Peygamber'in müezzini, 
zenci sırdaşı Bilal-i Habeşi'de kendi durumlarının ilk örneğini bulmuşlardır.114 

Sfıfi tarikatlarının çoğunun belli halk tabakalarıyla özdeşleştirildiğine dikkat 
çeken Schiınmel, Şihiliye tarikatının esasen orta sınıflara çekici geldiğini; Mevle
v'iliğin Osmanlı padişahlarına yakın bir tarikat olduğunu ve aynı zamanda dini 
mGsikl, şiir ve güzel sanatlada ilgilenen sanatçıların da ilgilerini çektiğini; buna 
karşın k ırsal nitelikli Bektaşller'in ise Yeniçerilerle bağlantılı olduklannı ve tipik 
bir Türk halk edebiyatı oluşturduklarını kaydetmiştir. s; 

Schimmel, tarikatiara geçmeden önce, müritleri için başlangıç aşaması olarak 
bir riyazet usulü hazırlayan ilk sfıfi Ebu Said b. Ebi'l -Hayr 'dan da söz etmiş ve 
onun, müritleri için, sonraki dergah kunıcuları tarafından örnek alınan on kuralas 
koyduğunu kaydetmiştir."' 

• • • 
Schimmel'in kaydettiğine göre, Sühreverdiyye tarikatının kunıcusu Abdülka

dir Ebıl Necib es-Sühreverdl (ö.l168), Ahmed Gazali'nin müridiydi. Tasavvufi 
eğitimde en çok okunan kitaplardan biri olan 'Adabü'l-mü:rfdin"adlı eserin mü
ellifidir. Tarikatın ikinci önemli ismi "Avarifü 'l-meari:f' müellifi Şihabeddin Ebu 
Hafs Ömer es-Sühreverd1 (1145-1234), Abbasi halifesi Nasır Lidl'nillah tarafından 
Bağdat'ta "Şryhü'ş-şüyılh " ilan edilmiş ve fütüvvet ideallerini canlandırma fikir
lerini yayma konusunda halifeye yardım etrniştir. 88 İbn Arab1'nin fetfi tannnına da 
dikkat çeken yazar, tasavvufun lsar, başkalarını kendine yeğleıne idealinin, fü

tüvvet kavramında mükemmelliğe ulaştığını belirtmiştir.ıl9 

84 Yazarın kaydettiğine göre, tarikatiann uyum gösterme yetenekleri, onları, isliimi öğret i leıi 

yayma açısından ideal :ıraçlar lı:lline getirmişti r. Hindbt.an, Endonezya ve Afrika'n ın büyük böllim

lerin in islam'ın teme l ş:ırıJarını kendi hayatiarına geçiren silfi vaizlerin yorulmak b ilmez çabalaroyla 
islamlaştıkl:ırı tespit edilmiş bir gerçektir. Bu v;li;der, yerel dilleri kullandıkları için edebi araçlar okı

rak Türkçe, Urduca, Sindi ve Pencabi gibi dillerin çok erken dönemden başlayarak gelişmesinden 

büyük ölçüde sorumludurlar. Bk. Schimnıel, İsitim'ın Mistik Boyut/an, ss. 237-238. 
85 Aynı eseı; ş. 238. 
86 B~ı kuralla r şunlardır: ı. Mürit, giysilerini temiz tutmalı ve daima abdestli olmalıdır. 2. Kutsal 

bir yere dedikodu için otunılmamalıdır. 3. Namaz, cemaatle birlikte, ö;:ellikle taliplerle birlikte kılın

malıd ı r. 4. Vitir namazı kılınmalıdır. 5. Mürit şafak vakti tövbe etmelidir. 6. Gün ağarırken Kur'an 
okumalı ve güneş yükselenekadar konuşmaktan kaçınmalıdır. 7. Mürit, akşam ile yatsı naıruızı ara
sında zikirle meşgul olmalıdır. 8. Süfi' yoksulları , muhtaç dunımdakileri hoş karşılamalı , onlara bak

malıdır. 9. Mürit, başka bir kişi kendisine katılmadan tek başına yemek yememelidir. 10. Mürit, izin 
alınadan ortalıktan kaybolmamalıdır. Bk. Aynı eser, s. 241. 

87 Aynı eser, s. 241. 
88 Aym eser, ss. 242-243. 

89 Aynı eser, s. 244. · 
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Amca Sühreverdl'nin kendi tarikatını kurduğu sıralarda, Bağdat'taki bir Han
bellv~Hz , vaazlan ve nasihatlarıyla geniş bir mürnin kitlesini kendine çekmektey
di. Bu v~iiz, muhtemelen İslam aleminin en popüler velisi, Abdülkadir GeyHini 
(1088-1166) idi, diyen Schimmel'in; Abdülkadir Geylani ile ilgili olarak kusursuz 
bir zahit olmadığı yönündeki ifadeleri dikkat çekicidir. Kırk dokuz oğlu olan bir 
viiizin İslam aleminin her yanında derin saygı gösterilen bir velilik örneğine na
sıl geçtiğinin tatmin edici bir açıklamasının hala bulunrnad.ığını ifade etmiştir.90 

Abdulkadir Geylani ile hemen hemen çağdaş olan ve Irak'ta yaşayan bir kişi 
de kendi adıyla anılan tarikaun kurucusu Ahmed er-Rifaı idi. Schiınınel'in kay
dettiğine göre, Rifaiyye dervişleri, yüksek sesle yaptıklan zikirden dolayı Batı'da 
"inleyen demiŞler" olarak bilinirler. Yüz yıl sonra Irak'taki İslam kültürü Moğol
lar tarafından yok edildiğinde; MJsır, tasavvufi hayatın merkezi oldu. Tantalı Ah
med ei-Bedevl (ö. 1278), mensuplannın büyük bir kısmını Mısır'ın kırsal nüfu
sundan toplayan bir tarikat kurdu; ancak ortaçağın sonlarında iktidardaki Mem
lük hanedanının kimi üyelerini kendjne çekebilmiştir. Tarikatın en dikkat çekici 
temsilcisinin Mısır'ın en son büyük mmasavvıfının Şaranl (ö.1565) olduğunu 
kaydeden yazar, Bedeviye'nin, kırsal alana özgü hatırı sayılır miktarda İsliim ön
cesi geleneği benimsemiş bir tarikar olduğunu ve kutlamalannda Nil ile ilinrili 
Kıpti güneş takvimini kullandığını belirtmiştir. Bedeviyyenin, tıpkı aynı ülkede 
faaliyet gösteren Destıkiye gibi, hiçbir zaman kendi vatanının sınırlarını aşama
dığını kaydeden Schiınmel; buna sebep olarak, tarikat ayinlerinde söz konusu 
takvimin kullanılmasını göstemıiştir.91 

M1sır'da doğan bir başka tarikat ise önce İslam aleminin batısında, daha ya
kın tarihlerde de Avrupalılar arasında geniş bir alana yayılan ve çok sayıda taraf
tar çeken Şaziliyye'dir. Tarikat ögretileri, Faslı murasavvıf Abdüsselam b. Meşiş'ln 
müridi Ebu'i-Hasan Ali eş-Şazill çevresinde billurlaştı. Onun, görünüşte kesinlik
le bir ente1ektüel olmadığını; ancak insan ruhunu kavrama konusunda olağa

nüstü bir yeteneğe ve derin tasavvufi bir ateşe sahip olduğunu ifade eden Schlm
mel; Mısır kaynaklarının, tarikat üyelerinin kılık kryafetlerinin düzgünlüğünden 
söz ettiklerini kaydetmiştir. Yine yazann belirttiğine göre tarikatın kurucusu, di
ğer şeyhlerden farklı olarak ne zühd ya da uzlet hayatının gerekliliğini vurgula
mıştır, ne de sesli zikrin özel biçirnle.rini teşvik etmiştir. Tarikatın tümüyle geliş
miş bir tasavvufi nazariyeter sistemi ele yoktur. En ayıncı özelliği, bir Şazill'nin 
daha ezelde tarikatının üyesi olacağının tayin edildiğinden emin olması ve ma
nevi hiyerarşinin başı olan kutbun daima bu tarikattan çıkacağına inanmasıdrr.92 

Şazill'nin vefatından sonra Ebu'I-Abbas ei-Miirsl ve "Letaifi'i'l-minen"ve "Hi
kem'jn müellifi Tacüddin İbn Ataullah sırasıyla postnişin olmuşlardır. İbn-i Ab-

90 Schimmel, isliim'm Misttk Boyutları, ss. 244-245. 

91 Aynı esc>r, ss. 246-247. 

92 Aynı eser, s. 247. 
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bad'ın Şerh u '1-hikemi, ibrı Atau/lah'ın eserinin batıdaki Müslüman ülkelerde 
kapsamlı bir şekilde tanınmasını sağlamış ve Mağribl tasavvufunun farklı kollan 
üzerinde de büyük bir etkisi olmuştur.93 

Kübreviyye, Şaziliyye'den yarım yüz yıl sonra İslam aleminin doğusunda ku
rulan bir tarikattır. Kurucusu, "Tammetü'l-kübra" lakaplı daha çok Necmüddin 
Kübdi olarak tanınan Ebu'l-Cennab Ahmed'dir. (ö. 1220) Süleml ve Sühreverdi 
gibi, o da müririerin uymalan gereken adab hakkında bir kitap yazmışrır. Küb
ra'nm temel eseri Fevaihu'/-cemal ve fevatihu'l-Cela!dir. O, insanı makrokoz
mosta var olan her şeyi içeren bir mikrokozmos olarak gören diğer sOfi nazari
yecilerle hem· fikirdir. Kübra'ya göre, kişinin mümkün olduğunca yemekten 
uzak durması ve kendi iradesinden tümüyle vazgeçerek onu tamamen şeyhe 
teslim etmesi, on aşamalı manevi yolun esaslarından bazılarıdır. Kübreviyye, ay
rıntılı bir renk simgeciliği geliştirmesi ile dikkat çekmektedir.94 

••• 
Ilımlı Sünni tasavvufun aktığl ana yatak, Gazali tarafından sisremleştirilmiştir; 

ancak onun eserleri, amansız bir şekilde mücadele ettiği İsh:tm teozofisinin9S ya
tağında olgunJaşacak olan düşünceler içerir. Mişkatü'l-envaradlı eseri, sonraki 
pek çok sOfinin hareket noktası olan bir kit.aptır. Eskiden beri sütllerin bildiği ve 
ilk kez Gazali'nin bu eserinde açıkça ortaya koyulan nur tasavvufunun en açık 
ifadesi, Şeyhü'l-İşdik Şihabüddin Sühreverdl'nin (ö. 1191) tasavvufi nazariyele
rinde göri.ilür.<x~ 

Schimrnel, Sühreverdl'nin hayatı üzerinde kısaca durduktan sonra onun Hik

metü'l-işrak (İşı-ak Felsefesi), Heyaktlü'n-rıur(Nur Heykelleri), Akl-ı Sı'irh (Kızıl 

Akıl), Aviiz-ı Per-i Cibrf/ (Cebrailin Kanat Sesleri) ve Lugat-ı Muran (Karıncala
rın Dili) adlı eserleri hakkında kısa bilgiler venniştir.97 

Sühreverdi'nin farklı İslam kaynaklarından ilham a ldığına işaret eden yazar, 
Sühreverdi'nin de kendisini eski İran ve eski Mısır geleneklerinin sürdürüci.isü 
olarak gördüğünü; hikmetini, kendisini gerçek temsilcisi saydığı Hermes'ten (İd
ris) aldığını; bu manevi akımın son noktası Plaron olan Grek filozofları vasıtasıy

la Zünnun ve Sehl Tüsterl'ye; İranlı rahip-krallar vasıtasıyla da Bayez1d Bistami, 
Harakani ve Hallac'a aktarıldığını ifade etmiştir. Schimınel'in belirttiğine göre o, 
İslam öncesi reozofik geleneğin bu iki büyük eğilimini birleştirme gayreti içeri
sinde olınuştur.\lti 

93 Schimmel, isiCim 'ın Mistik Boyut/an, s. 249. 

94 "Mirsildü'l-ibild''müellifi Necmiiddin Daye'ye göre, sarı iman·la; koyıı mavi ihsanla; yeşil it
minan ile; m~wi !kanla; kırnm.ı irfanla ilintilidir. Aynı eser, ss. 252-253. 

95 Teozon, Kilinatın sırlarını. kamınhırını ve bıınlar üzerinde tasarruf edebilme yollarını öğreten 
akım için kullanılan bir ıabirdir. Bk. M. Doğan, Büyı1k Tıh'kçe Sözlük, İstanbul 1994, s. 1065. 

% Schimmel, age, s. 256. 
97 Aynı es<ir, s. 257. 

98 Sühreverdlnin temel nazariyesin i şu şekilde özetlemek mümkündür: "Ilk Mutlak Nur'un Zcı-
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Schimmel'ii1 kaydettiğine göre, Sühreveredl'nin felsefesi, esasen Şii filozof
larca benimsenmiş ve ortaçağ İran felsefi düşüncesinde son derece önemli bir 
unsur olmuştur. Şirazlı Molla Sadra (ö. 1640), onun fikirlerinden çok etkilenmiş
tir. Hindistan'a göçen İranlılar, işrak felsefesini buraya götürmüşler ve Hind ta
savvuf çevrelerinde bu felsefeyi öğretmişlerdir; öyle ki on sekizinci yüzyılda Mlr 
Derd gibi Sünni bir mutasavvıf bile, Allah' ı nur ile bir tutmuştur; bu fikir, İkbal'in 

bazı cümlelerinde de belli belirsiz bir yankı bulmuştur.99 

İbn Arabl di.işüncesinin 100 tam bir yonımunu yapmanın zorluğuna işaret eden 
Schimmel, geleneksel Batı düşüncesine göre onun, İslam panteizminin (vücudi

ye) ya da bireiliğin (vahdetiye) temsilcisi olduğunu ve bu gibi birci nazariyelerle 
İslam'daki canlı ve etkin bir güç olan Allah düşüncesini yıktığım ve İslam'ın ger
çek dinsel hayatının parçalanmasından büyük ölçüde sonımlu olduğunu ifade 
etmiştir. Öte yandan İbn Arabl'nin, genellikle muhalifi kabul edilen Al1med Sih
rinOı tarafından bile takdir edildiği bilinen bir husustur. ıoı 

İbn Arabi'nin çok sayıda eser kaleme aldığını ve bunlar arasında 560 bölüm
den oluşan Fütuhfit-ı Mekkiyye (Mekke İlhamlan) ve Füsı'ısu '1-hikem (Hikmetle
rin Yüzük Taşları) adlı eserlerinin büyük ün kazandığını belirten Schimmel, Fü

tubtifın vahiy meleği aracılığıyla Allah tarafından yazdırıldığıru, peygamberlerin 
hikmetleriyle ilgili 27 bölümden oluşan ve küçük bir kitap olan Füsus'un ise Pey-

tı oları Al/ab_. sürekli ışık saça1; bı.ı yolla tecelli eder ve her şeyi var eder, ışınlarıyla onlara hayat 

verir. Dü1ıyatlaki her ş,y, O'nıııı zaıının nurundan gelir ve tüm cemtil ue kemal O'nun cönwrtli

ğinin arnıağarndır ııe bıı aydınlanmaya (işrak) tam olat·ak ulaşmak selamete çıkmaktır." Bk. 

S<:himmel, islam'ın Mistik Boyutları, s . 258. 

99 Aynı eser, s. 259. 

100 İbn Arabi'nin sisteminin bir bütün ol:ımk genellikle vahdet-i vüc(ıd, 'ı>arlığın birliği' terimiy

le adlandırıldığını; bu ifadenin doğru çevirisinin, onun diğer nazariyelerinin çoğu için bir anahtar 

oluşturduğunu vurgulayan Schimmel, bu k:.ıvı~ımların daha sonraları isl~m'da görülen 'Jxmteist' ya da 

'monist' eğilimlerle ilgili sayısız taıtışmabra yol açtığını kaydetmektedir. Marijan Mole, "viicı1d" keli

mesinin doğnı olarak tercüme edilmesinin zorluğuna değinmiştir: Arapçada, diğer Sami dillerde o l

duğu gibi 'olmak' fiiline karşılık gelen bir kelime yoktur. Genellikle Ingilizce'ye 'varlık' lbeingl, 'varo

luş' lexistencel diye tercüme edilen vücüd kelimesi aslında 'buluş', 'bulunma' anlamlarına gelir ve bu 

bakımdan 'varoluş'tan çok daha canlı bir anlam taşır. "Manevi yolun sonunda yalnızca Allah vardır. 

yalnızca o 'bulunur'." Böylece. vahdet-i vüdld, sadece 'varlığın birliği' değil, aynı zamanda v:ırlıklaş

m:ının lexisteııtializmionl birliği ve bu fiilin kııvmnm:ısıdır. Kimi :ta man 'şuhüd'la neredeyse eşanlam

lı bir hale gelmektedir; öyle ki ö:teltikle Hindistan'da daha sonrJ ıasavvuf elılince yoğtın bir şekilde 

tartışılan vabdet-i vüciid ve vabdet-i şu hUd baıen birbirinin yerine de kullanılır. Bk. Aynı eser, s. 264. 
101 Yohanan Friedm:ınn'ın "Shaykb Abmad Sihrindl: An Outline of His Tbought anda Study 

of His Image in the Eye.s oj Posterity" (Montre:ıl 1971) adlı eserinden naklen: Ahmed Sihrindi, ibn 

Ar.ıbi hakkında şunları söyler: "Ondan (ilm Arabi'derı) önceki silfi/er, bu konular hakkında konu

şacak olurlarsa, bunlara yalnızca üstü kapalı bir şekilde değin~yor, aynntılara girmiyorlardı. Ken

disinden sonra gelenlerin çoğu, onun izitulerı gitmeyi tercih eıtiler ıoe onun terinılerini kıtl/andı

lar. Biz, çok sonra gelenler de, bu büyük adamm nimetleri11derı yararlanmaktayız ve t&avvııfi 

kavrtl)'ışlarındarı çok şey öğrendik. Allab burıun içhı oru:ı sevapiarttı en büyüğürıü versin." Bk. 

Aym eser, s. 2S9. 
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gamber tarafından ilham edildiğini, müellifinden naklen kaydetmiştir. Schim
mel'e göre, Füsusun Batı dillerine çevirisi çok güçtür; üslup öyle özlüdür ki çok 
zarif bir şekilde kaJeme alınmış olmasına karşın , Müslüman olmayan bir ok11r 
için ayrıntılı açıklamalara gerek vardır. Gnostisizm, Hermetizm ve Yeni Platoncu 
düşünce, İbn A.rabl'nin eserlerini çok karmaşık bir hale sokar ve sıklıkla çevir
mene adeta baş edilmesi olanaksız güçlükler çıkarır. Eserlerinin tefsirleri arasın
daki büyük farklılıkların nedeni de budur. İbn Arabl'nin tasavvufi sistemine has
redilmiş ilk tezde, ıoz Ebu'I-AHi ei-Afifi, aşk nazariyesine göre onun tam bir pante
İst olduğunu söylemiştir.'0~ 

Schimmel'e göre vahdet-i vücud kavramı, Allah ile yaratılış arasında cismani 

bir devamlılık içermediğinden bu, pan.teizm veya panenteizm terimlerinin ve 
ha rta Louis Massignon 'un 'varoluşçu moniznı 'teriminin yeniden gözden geçiril

mesi gerektiğini gösterir. İbn Arabi'nin düşüncesinde, öz dahil, kategoriler öte

sine geçen bir üstünlük vardır. Allah bütün niteliklerin üzerindedir ve O zatıyla 
değil, yalnızca isiınierin aracılığıyla kendine tecelli eder. Zati düzeyde kavraml

maz, kavramlar ötesidir ve tecrübe edilemez. Bunun anlamı şudur: Mahlukat, fi

ili varoluşunda Allah ile özeleş değil , yalnızca O'nun sıfatlarının yansımasıdır. ı04 

Schimmel'e göre, İbn Arabl'nin nazariyelerinin en ilginç yanı, esma ile mü

semma arasındaki sürekli ve karşılıklı ilişkidir. Bu ilişki fikrinin, daha sonralan 

İran tasavvuf şiirinin gözde simgelerinden biri olan yüzük taşı simgesinin oluş

masında etkili olduğu düşünülebilir. Şeyhin kalbi, üzerine ilahi isiınierin ve sıfat
Iarın nakşedilmiş olduğu bir mühür yüzüğü gibi tasavvur edilmiştir; şeyh de, mü

hür mumuna benzetilebilecek olan müridine basıyordu mührünü. RGınl de ken

disini tamamıyla Allah'ta yitirmiş olan mutasavvıfı, üzerinde Allah isminin kazılı 

olduğu bir mühre benzetmiştir. 

Schimnıel'e göre ihn Arabl, genellikle dinsel hoşgörüyü saVlınduğu için övü
lür. "Tasavvufi hoşgörü ideali'hi vurgulamaya ve zahiri biçimleri ve ayinleri 

önemsememeye çalışan her kişi; onun, konu ile ilgili dizelerini'05 alıntılar; ancak 

bu görünüşteki hoşgörü ifadesi, daha çok yazarın kendi yüksek ınanevi düzeyi 
hakkında bir ifade içerir: "Onun için artık Allah 'ın biçimi, diğer tüm inançlan 

102 Ahu'I-'Aii.i ei-Afifı, The Mystical Philosophy ~~ Muhyid'Din Jbnui- 'Arabi (Cambridge 1936). 
103 Schimmel, İslfim'ın MistikBoyuılan, ss. 261-262. 

104 Tefsirdeki temel sorunun 'aşkı n' (müte:ill kavramının kullanımında yatıyormuş gibi görün· 
düğüı'ıü ifade eden yazar, Allah ile malıluk:ı[ arasındaki ilişkiyi kabac::ı şu şekilde özetler: Kildir-i 
Mutlak, yalnızlığı içinde özlemle iç çekmiş (nefes-i rahnıani] ve hadise göre "Oizli bir hazineydim 

biliıımek istedim, bıı yüzden dürıyayı yaratıım. "diyerek tecelliyatma ayna olması için yaradılışı ger
çekl~tirmiştir. Bk. Aynı eser, $5. 265-266. 

105 "K:ılbiın her şekle girebilir:/ Bir keşişin ınanastırı, putlar için bir tapınak,/ Gazallara mer-.i, pe· 
restişkiirın Kiibesi/ Tevr:ıt tableıleri, Kur' an./ Aşktır, iimenıüm: Nereye dönerse dönsün O'nun deve

leri/ Gene de aşktır amentünı , imanım." (İbn 'Arabi, Tarjuman, ed. Nicholson, no. ll, beyit 13-15.) 
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dışarıda bırakan şu ya da bu inanç biçimi değil, tavajinın sonunda karşılaş
tığı kendi sonsuz biçimidir. ,ıoo 

Yine Schimmel'e göre İbn Arabi'nin düşünce sisterrunin temel direklerinden 

biri, Hz. Muhammed'e duyulan derin saygıdır; onun nazariyelerinde Peygamber, 

insan-ı Kamil rolü üstlenir. Hz. Muhammed, ilahi isimlerio tecellilerin in bütünü

dür, ilahi zat tarafından görüldüğü gibi birlik içindeki evrenin bütünüdür. İnsan-ı 

Kamil, varlığın tüm imkanlarını kendinde gerçekJeştirmiş olan kişidir ve tabir ci

izse, herkes için bir örnektir.'07 

Schimmel'e göre, bugün İbn Arabl'nin sistemi, elli yı l önce olduğundan çok 

daha iyi anlaşı labilir; ancak onun olumlu veya olumsuz rolü hakkındaki bir tar

tışma; tasavvutl hedefe, "iradenin faaliyeti ve uygun oluşuyla ulaşma" veya 

"mılşahede ve iifanlcı ulaşma'' gibi iki farklı yaklaş ım olduğu sürece, muhteme

len, hiç sona ermeyecekrir. "ııı 

ünüçüncü yüzyıl Arap tasavvufunun iki büyük üstadı İbn Arabl ve lbnü'l-Fa

riz 'in, birbirlerinden farklı iki kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Schimmel, İb

nü'I-Fariz'in tasa, .. vufi deneyimlerini, klasik Arap şiiri üslubunda yazılmış mükem

mel güzellikteki az sayıda Arapça kasideye aktardı~mı ve hiçbir mensur eserinin 

bulunmadığını kaydetmiştir. Fariz'i ustalıkla yonımiayan Nicholson onun şiiri hak

kında şöyle der: "Üslubu ve kelimeleri kullanma biçimi; ilahf ilharnın ilk meyve
lerinden çok, titiz bit· sanatçının erı seçkin, en ince mücevheratını andırır. " ıo-> 

İbnü' l-Fariz'in şiiri, şarkiyat incelemelerinin başlangıcından beri Avrupalı 

Arap dili bilginlerinin ilgisini çektiğini ve özellikle Fransız şarkiyatçıların, onun 

son derece inceiikli ı:asavvufi şiirini açık lama görevini üstlendikJerini ifade eden 

Schimmel, İbnü'I-Fariz'in Divan'ındaki iki h·üçük şii re karşı özel bir sevgi besien

diğini kaydetmiştir. Bunlardan bir Hamriyye, "Şarap Kasidesi"dir; aşıkların üzüm 

yaratılmadan önce (yani ahit gününde) kana kana içtikleri ve tüm dünyayı sar

hoş eden, hastalıkları iyileştiren, körlerin gözünü, sağırların kulağını açan ve in

sanı Ku zey Yıldızı gibi ebedl ve ezeli hedefine götüren ilahi aşk şarabının bir tas

viridir bu.110 

Ancak, şarkiyatçıların en fazla dikkatini çeken şiir, 756 dizeden oluşan ve 

106 Sclıimmel, 1sliJm 'm Mistik Boyuılan ss. 268-269. (Corbin, " lmagination creatrice", s. 180) 

107 Sclıinımel'e göre İbn Ar:ıbi, herh:ıngi bir sisıenı kurmadığı nı iddia etse de, keskin zekası ve 
sakin düşünen aklı, onu, tecrübelerini ve dCışüncelerini sistemleşıirmeye görürmüştür; oluşturduğu 

terırıinolojinin kendinden sonraki sutiler üzerindeki etkisi, sanki onlann İbn Anıbi'nin fikirlerini, ta

savvufun gerçek özünü oluşturduğunu düşündükleri şeylerin ustaca sisteınleştirilmiş bir hali olarak 

kabul ettiklerini gösterir. Bu ıeozofik w;;:ıvvufun etkileyici olduğunda hiç şüphe yoktur; çünkü varlık 

ve oluş, yaratılış ve dönüş hakkındaki pek çok soruy::ı bir cevap vermektedir. Bk. Ayw eser; s. 269. 

108 Schimmel, age, s. 271. 

l09Aymyer. 

110 Aynı eser, s . 272. 
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harf-i revisi "t"olan büyük şiir anlamına gelen "et-TiUyyetü'l-Kübra"dır. Schim

mel'in Nejahiitten yaptığı alıntıya göre şair, düşünde Hz. Peygamber'i görmüş 

ve kendisine bu kasidenin adını sormuş; İbnü'J-Fariz de turoturakalı bir ad söy

leyince, Hz. Peygamber basitçe Nazmü's-süluk, 'Manevi Yolculuğun Düzeni' 

demesini önerıniş, o da öyle yapmıştır."' 

Schimmel'in kaydettiğine göre, İbn Arabl'nin fikirleri kısa zaman içinde İslam 

aleminin her yerinde yayılmış ve esas o larak Farsça ve Türkçe konuşulan bölge

lerde sayısız izleyici bulmuştur. On üçüncü yüzyılın muazzam siyasal değişikhk

leri (Moğolların Asya'nın büyük kısmını ellerine geçirmeleri) bütün Asya ve Av

rupa'da gizernci etkinliklerin, fikir, duygu ve şiirin ani ve hızlı artışına neden ol

muştur. İslam aleminin en büyük mutasavvıf yazarları, bu yüzyılda ortaya çık

mıştır; gerek Atrac gerekse Ncemüddin Kübra, Ncemüddin Dliye, İran tasawuf 

şiirinin ilk dönemlerindeki zirveyi temsil eden Celaleddin Rfırnl, İbn Arabl dü

şüncesini Anadolu'da yayıp açıklayan Sadreddin Konevi bu dönemin önemli 

şahsiyetlerindendir. Daha sonra Yunus Em re ilk kez tümüyle Türkçe olan tasav

vufi şiirler yazmıştır. Hindistan'da ise tarikatlar kök salmış ve burada Muineddin 

Çi~ti, Bahaüddin Zekeriyya Multaru, Ferid Genc-i Şeker, Nizameddin Evliya, Fah

rüdd:in Irak! ve daha başkalarının adları, bu yüzyılın manevi ihtişamıyla anılmış

tır. Mısır'da da Bedeviyye'den Şaziliyye'ye kadar birçok tarikat ortaya çıkmıştır."2 

Yine yazarın belirttiğine göre, Şeyh-i Ekber'in belli başlı düşüncelerini daha 

geniş bir kitleye tanırmak açısından, daha küçük iki nazari eserin önemli katkısı 

olmuştur; bunlarda biri Şebüsteri'nin Gülşen-i Razı, "3 diğeri ise Abdülkecim e1-

Cili'nin İnsan-ı Kami!idir. Şebüsrer1'ye göre İnsan-ı Kamil, ikili bir yol izleyen 

kişidir: Önce aşağıya doğnı (kavs-i nüzul) imkanlar alemine, sonra da yukarı 

doğru (kavs-i uruc) nura ve ilahi vahadete. Bu fikrin çoğu tarikatın temel naza

riyesi olarak devarn eniğine işaret eden Schimrnel; bu düşünceleıin, Yeni Platon

cu kurgulardan tü retilen ve yaygınlaşan fikirler olduğunu ve hatta Anadolu Bek

tiişlliği gibi hayli sade bir tarikatın bile devriye denilen şiirlerinde 'zahiri yol' 

(kavs-i nüzlil) ile ' batınl yol (kavs-i uruc) şeklinde tanunlanan daireler üzerinde 

durduğu mı dikkat çekmekmiş tir. 114 

cm, tasavvtıf nazariyalında birtakım noktalarda İbn Arabi'den ayrı düşınüşse 

lll Tiiiyye'deki en ilham verici ve en çok alıntıl:.ınan sahnelerden birinin gölge oyunuyla ilgili 

bölüm olduğunu belirten Schimmel, bu oyunda hayata, gölge oyununun imgeleri açısından bakıldı

ğını ve gösteriyi düzenieyenin görünmediğini; ama mutas;ıvvıfın, gördüğü her şeyin Bir'in işi oldu

ğumı bildiğin i kaydeder. Bk. Schimmel, İslCim 'ın Mislik BQ}'Utlan, ss. 273-274. 

112 Aynı eser, s. 276. 
113 Farsça olarak kaleme alınan eser, bir sufı dost tarafından Şebusterl'ye sonılan on beş soru

~·a c.:evap mahiyetindedir. İbn-i Ar::ıbl sonrası Lasavvuf;ı en güzel giriş olarak kabul edilen bir şiirdir. 

bk. Aynı eseı; s. 277. 

ll4 Aynı eser, ss. 276-277. 
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de, onun düşüncelerini sistemleştirrnek için elinden geleni yapmıştır. İnsan-ı Kamil 
adlı eseri Reynold A. Nicholson tarafından titizlikle incelenmiştir. Clll'ye göre fiilie

rin tecelllsini, isimlerio tecelllsi; onu da sıfatiann tecelli'si izlemektedir; sonunda her 

deneyim, yalmzca İnsan-ı Kilmilin u taşabileceği zatın tecellisiyle sonlanır. ııs 
Schimmel'e göre bu gibi nazaıiyelerde, tasavvufun ve genel olarak İslam'ın 

merkezi kavramı olan tevhid, sonunda , "yegane Gerçek ile asıl ve sarsılmaz öz
deşliğimizden haber-siz oluşımıuzun sona ermesi" olarak anlaşılır. Bu artık bir 
irade birliği değil, cehalet örtülerinin kalclırılmasıdır: All.ah'la ve dünya ile ilgili 
sorunlara sağlanı bir yaklaşım konusunda, Clll, Rabbin Rab, kulun da kul olarak 
kaldığını kabul ediyor olsa bile, kesin bir ayrılıktır. 116 

••• 
İran gazelleri konusunda, bu edebiyarın tasavvufı düzeyde mi, yoksa erotik 

düzeyde mi yorumlanması gerektiğinin, sık sık tartışılan sorunlardan biri olduğu

nu kaydeden Schimmel, bu tartışmalarla ilgili olarak Hafız, Cami ya da Irakfnin şi
irlerinin gerek tümüyle dindışı gerekse tümüyle tasavvufl olarak yorumlanmasının 

boşuna olduğunu; birden çok anlam taşımalarının amaçlandığını; varlığın iki dü
zeyi arasındaki kararsızlığın bilinçli bir şekilde korunduğunu ifade ·etmişti r. "7 

Aşk deneyimlerindeki yüce güzelliği anlatan şair, bu azametin küçük, berrak 
ve prizma şeklindeki parçalarla yansıtıldığı sanat eserleri yarata biliyordu; bu par
çalar bir araya gelince, bu ihtişamlı güzelliğin gerçek parlaklığı hakkında bir fi
kir eclinilebiliyordu. Urdu şair Mlr, on sekizinci yüzyıl sonlarında, 

Gül, ayna, güneş ve ay, nedir bütün bunlar? 
Her nereye bakt~ysak, hep Sentrı yüzün vardı, 

11 5 Sdıimınel, islam 'ın Mistik IJoyuılan, s. 278. 

ı ı 6 Aynı yer. Sdıimnıel bu konuyu şu sözleriyle t:ımamhır: Her ne kadar ıasavvuf, özellikle de 
vahdet-i vüclıd nazariyesi, dinin zahiri biçimleri araı;ındaki sınırların belirsizleşıirilınesine katkıda 
butunınuşs.a da, tek gerçek hakik;.ır.i n zıt ıeıfıhürleri otar.ık şeyh ile brahmirti, Kilbe ile puılı:ıneyi yan 
yıına k.oyıın h:ıyılller çok geçıne<.len k:ılıpl;ışını.şrır; bu nedenle bunl:ınn şiirde sürekli olarak kullanıl
nıalarındaı1 kapsamlı sonuçltı r çık:ırılımıınalıdır. Bu hayfıller, aşkın şeriat, ruhun da harf üzerindeki 
hakimiyetini ifade eder; ancak bu hayiilter, şiirlerine kzzet katmak isteyen şerima bağlı pek çok şa

ir ıarafınd;tn da kullanılmıştır. Şiir diliyle ın~wfizik ~istemler :ır;ısınd:ı özenli bir ayırım yapılmalıdır. 
Bk. Aym eseı·, :;. 282. 

11 7 Schinun~l bu konudaki görüşlerini şu şekilde sürdürür: Bir sözcüğün anlamının dokusu ve 

ıadı, bir ir~n camisinin içindeki çiniterin günün her saatinde ayn bir renge bürünmesi gibi her an 
değişebilir. İran ya d:ı Türk şiirinden h~rhangi bir tasavvufi sistem çtkarıhtınaz ya da yüzeysel bir 

değer verilmiş deneyimlerin bir ifadesi görülenıt!:.::. İran şiirinin opaliınki gibi yanar döner renkleri, 

R:ıtı'da pek çok yanlış anl::ırnay:ı neden olmuştur; çünkü çeviri, bir mısraın v·ey::ı yarım mısraın söz
cükleri ardındaki o ptrı!ıılı ve örülü simgeci!iği tümüyle yansıtmaz. İran gazelleri, ı.asavvuf 

nazariyeleri olmaksızın özel cazibelerini asla knan.ımazlardı; bu onariyeler söz konusu şiirin 
getişiminin arka planını oluşaınır ve hayatın dinsel yonımtıyla dindışı yorumu ar,ısındaki gerilim, bu 
sanatın büyük i.istatlannın şiirlerinde ruhsal, manevi ve duyusal bileşenterin mükemmel uyumu 
sayesinde a~ılır." Ayn1. eser, ss. 283-284. 
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der; o, aşkın bu tarifsiz deneyimini dolu dolu yaşayan ve onu gü/ve bülbül im
geleriyle terennüm etmeye çalışan yüzlerce şairden birisiydi.1 ı8 Bu gelişimin al

tında yatan sırri aşk olgusu, tasawufun en ilginç yönlerinden biridir:ı 19 Aşkın ve 
mutlak bir nesne, her düşünce ve duygunun amacı haline getirilir; öyle ki aşk, 
aşığın ruhunda ve zihnindemutlak öncelik kaza.nır.ı20 

Tasavvuf şiirinde güzel sevgili için şahid sözcüğü kullanılır; çünkü ilahi' ce
malin gerçek şahididir o. Ona bakmak, onu uzaktan sevmek, sillıyi gerçek vee
de geçirebilir ve onun yüzünü seyre dalmak ibadettir. Güzelliğin ortaya çıktığı 
her yerde, zorunlu olarak aşk doğacaktır. 

Ahmed Gazati, Celaleddin Rum1 ve Fahreddin Irak! gibi aşk tasavvufunun 
büyük üstatlan, dünyevl aşkı pedogojik bir deneyim, Allah'a taar konusunda bir 
eğitim o larak kabul etmişlerdir; çünkü insan sevgiliye, Allah gibi mutlak olarak 
itaat edilmelidir. Aşık ve maşuk birbirinden ayrı düşünülemez; aşığın eylemleri 
tümüyle niyaz'dan, yalvarma yakarmadan; mişukunki ise baştan aşağı naz'dan 
ibarettir. Bu karşıtlığın ötesinde aşkta birlik bulunmaktadır. ııı Tasavvufi aşkın 

önemU bir örneği de eski Arap masalının kahramanı ve Leyla'ya olan aşkı yüzün
den aklı başından gitmiş Mecnun'dur. Ruzbihan BakU, insani aşkın, Ralımani aş

ka uzanan bir merdiven olduğunu söylerken, klasik Arapça'daki, 'mecaz, haki
kale uzanan k6prüdür'özdeyişine attfta bulunmuşrur.121 

Schimmel, Sena:i'nin Hadikatü'l-hakika (Hakikat Bahçesi) ve Seyrü'l-ibad i/a'l

mead (Kulların Dönüş Yerlerine Yolculukları) ve Attar'ın Tezkiratü'l-evliya ve 
Mantıku 't-tayr'ını ele almış ve şiirlerinde kullandıkları semboller üzerinde durmuş
tur.'l} Ardından Batı'da en çok tanınan aşk ve tutkunun emsalsiz ustası Celaleddin 
Rfunl'nin hayatı, eserleri ve şiirleri ile kullandığı semboller üzerinde durmuştur. 
Schimmel'e göre Mevlana'da, Attiir'da olduğu gibi baştan sona aynı güç ile sürdü
rülen anlatım zenginliği yoktur. 12' Mesnevi'nin başında anlatmış olduğu kamış hi-

ı ıs Schirnmel, Islam'ın Mistik Boyurlan, ss. 284-285. 
119 İlk siifiler, yalnızca iHi.lıi aşk üzerinde yoğunlaşınışlardı. Onlar hiçbir zaman insanı aşk duy

gusunun bir aracı olarak kabul etmezlerdi. İnsanın aşk nesnesi olarak görülmesinin, rnünasebetsiz 
sonuçlardan dah;ı fazlasına yol açacağının ve duygunun saflığını tehdit edebileceğinin farkınday
dılar. bk. Aynı eser~ s. 285. 

120 Aynı yer. 

121 Aym eser, ss. 286-287. 
122 Ahmed Gazfıli, birrakını tasavvufi risaleler kaleme alm ıştır, bunlardan biri de senı:i hakkın

dadır; ancak o, yalnızca Sevanih (Aşk Hakkında Özdeyişler) adlı küçük risaleyi yazmış olsayd1 bile, 
bu, onu İslam iiieminin en büyük mutasavvıflanndan biri yapmaya yeterdi, diyen Schimrnel, onun 
kendisiyle güzel sevgili arasında bir gül koyup giih gi.ilü, galı sevgiliyi seyrettiğini nakleder. 
Sevanih' in Farsçası ilk bakışta basit ve müteva:ô görünür; ancak dil öylesine incelikli; sözdikler ve 
cümleler öylesine kınlgandır ki, tezzetlerini eksiksiz bir şekilde konı.yarak onları herhangi bir Batı 
diline çevinne gayreti boşunadır. Bk. Aynı eser, s. 290. 

123 Aynı eser, ss. 295-303. 
124 Aynı eser, s. 309. 
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kayesinin Sen~ii'den alınmış olduğunu '2' ifade eden Schimmel, Müslüman gizemci
ler arasında ilhama dayanan bir yazar varsa onun da kesin]jkJe Celaleddin Rumi ol
duğunu kaydetmiştir.'ıı; Rumi'nin gücü aşkından, insani koşullarda yaşanan, ancak 
tümüyle Allah'a dayandınlmış bir aşkran gelmektedir. 127 Rumi'nin eserlerinin en 
büyük etkisinin Hint-Pakistan alt kıtasında olmuştur. Şems-i Tebriz!, Hindistan'da 
menkabevi bir şahsiyer olmuş ve genellikle aşk şehitleri arasında sayılmıştır. '·28 

Tasavvufi Türk edebiyatının ilk büyük temsilcisi, Yusuf Hemedanl'nin müri
di Ahmed Yesevf'dir. (ö. 1166) Hikem'i [DMin-ı Hikmet}, günümüz Özbekis
tan'ının Yesi bölgesinde konuşulan bir Türkçe ile yazılmış ilk rasavvufi hikınet
Jerdir. Sultan Veled ise Divan'ında Türkçeyi ustalıkla kullanmıştır. Ancak, anadi
li Türkçe'yi tasavvufi anlatım aracına dönüştüren, Sultan Veled'in çağdaşı Oıta 
Anadolultı Yunus Emre olmuştur. ' 29 Schimmel'e göre , mutasavvıf arkadaşları gi
bi Yunus Emre de Hz. Peygamber'i tutkuyla sevenlerdendi ve onu, ehl-i sünnet 
olma yan "Türk milli dindat'iığının "temsilcisi olarak görmeye eğilimli olan 'Yu
nus şiirinin modern Türk yorumcuları ', onun tasavvutl yaklaşımının İslam gele
neğine nasıl derinden bağlı olduğunu unutuyorlar. '~' Schirnmel, Kaygusuz Ab
dal, Pir Sultan Ahdal13

' ile Adanalı bir nalbant olan İsmai l Emre (ö.l973)'den de 
söz etmekte ve onların şiirlerinden örnekler vermektedir. ı.ıı 

Schimmel, son olarak konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır : Ne var 
ki zamanla, yerleşik gelenekler modernleşme ihtiyaç larına cevap vermekte ve 
bakış açısmı değiştirmekte başarısız olmuştur. Manevi eğitim merkezleri olarak 
yüzyıllar boyu yerine getirdikleri eski işlevlerini sürdürecekleri yerde, gericilik 
ve uygarlık aleyhtarlığı merkezleri haline gelmişlerdir. Atatürk'ün 1925'te tekke
leri kaparın..1.sının nedeni budur; tasavvufi hiyerarşinin önde gelen kimi şahsiyet
lerince de onaylanmış bir adımdır bu. Anadolu şairlerinin öğrettikleri gibi tasav
vufun manevi değerlerinin , tarikatların bozulmuş yapısı olmadan, hatta belki de 
bu haliyle daha hakiki bir şekilde yaşayacağını anlaınışlardır. Gerçekten de bu 
değerler bugün bile ayaktadır.'1ı 

••• 
Schimmel, "Hindistan ve Pakistan'daki Tasavvuf' başlığı altında bu bölgede

ki tasavvufi' gelişmelere değinmiş ve ardından "Nakşibendl Tepkileri" üzerinde 
durınuştur. 

125 Schimmel , ls/iinı ·m· Mistik Boyutları, s. 310. 

126 Aynı eser, s. 309. 
127 Aynı eser, s. 316. 
128 Aynı eseı·, s. 319. 
129 Aynı eser, s. 321. 

130 Aynı eser, :>. 324. 

131 Aynı eseı·, s. 329 vd. 
132 Ay~ıı eser, ss. 326-328. 

133 Aynı eseı; s. 334. 
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Schimmel, bu kitabın son sözünde şu hususlara dikkat çekmiştir: Bu inceleme 
boyunca daha onuncu yüzyıldan itibaren tasavvufa ne kadar çok eleştiri yönellii

diğini gördük. Tasavvufun yozlaştığından yakınma, geçen her yüzyılda birnz da
ha şiddetlenmiştic Bu, tasavvufun sonraki biçimlerinin alim kesimin ilgisini göre

ce az çekmesinin bir nedeni olabilir. Elbette bir başka neden, sonraki süfilerin ço
ğunun, görünüşe bakılırsa İbn Arabl sistemine olan ıninnettarlıklandır. ı.\4 

Son yıllarda, Kuzey ve Batı Afrika'daki bazı tarikatiara yönelik ilgi hayli art
mış bulunuyor. Ticaniye ve Senüsiye'nin siyasal alandaki başarısı, yaklaşımları

nın birçok süfi için c;azip olduğunu gösterir. Bu hususta söz etmeye değer bir 

nokta da, içinde bulunduğumuz yüzyılda, Müslüman kardeşlerin kurucusu Ha
san e1-Benna gibi Müslüman liderlerin tarikattarla güçlü bağları olan bir ortaın

dan geldikleridir. Benna, halkın hevesini dinsel faaliyetlere yönlendirme yönte
mini sufilerden almıştır. u ; 

Tarikatların geçerliliği ve tasavvııfun genelde kültürel rolü konusundaki tar
tışma lar yıllardır sürüp gitmektedir. Genel görüş , şu anki biçimiyle tarikatların 
çoğunun, halkın aşağı içgüdülerine hitap ettiği ve hem İslam dışı hem de mo
dem karşıtı olarak gördüğüdi.ir. Bugün hala faal olan pek çok tarikat vardır. Mı

sır Yüksek Sııf'i Kunılu birkaç yıl önce en az altmış tarikat tespit etmişti; ancak 
aralarından bazıları her ne kadar yeni müritler çekebiliyorsa da, kentleşme yü

zünden müriderinin sayısı azalmaktadır. Başarılı tarikatlar arasında, yalnızca 
zühd yoluyla ulaşılan vecd halinden ziyade, insanın görevlerini tam olarak yeri
ne getirmesini öğreten bir Şaziliyye kolunun olması tipiktir. ı!ll 

Tarikatlarm Türkiye'de 1925'te yasaklanması , onların yalnızca görünürdeki fa
aliyetlerini durdurdu; ancak varlıklarını gizlice sürdürmeye devam ettiler, hala da 
devam ediyorlar. Gerçekten ve li gibi davranan kişilere karşı sevgi ve hürmet gös
terilmesi ve islam'ın tasavvufi deneyim açısından yorumu, hala önemli bir rol oy
namaktadır. Modern Türkiye'de birtakım şeyhler, her şeyi kucaklayan bir sevgi 
mesajını, dostlarına sessizce ve yoğun bir şekilde vaaz eden ve uygulayan mürit

ler kazanınışlardır. Diğer Müslüman ülkelerde de dunıın aynıdır; ancak 'köy' şey
hinin veya mürşidin etkisinde olan bazıları , hala siyasal kararları · etkileyecek ka
dar güçlüdür. Bazı mürşitler, özellikle Kuzey Afrika'da, bazı Avrupalılan müricl 

olarak kazanacak manevi cazibeye sahiptirler. Martin Lings'in kitabı A Sufi Saint 
of the Twerıtietb Centuıy, bu ruhani faaliyetin canlı bir izlenimini vermektedir. '37 

ı 34 Mısır'daki Şiiriini gibi bir on :ı ltıncı yüzyıl ınuı.asavvıfı, birtak ım Avrupalı bilginlerce işl·enmiş

se de, tas:ı vvufun ve kültürel hayatın tarihine yaptığı çeşitli katkılann tam bir değerlendirilmesi hala 
yapılamaınıştı r. Aynı durum ws:ıvvuf öğrencilerinin, kl:is ik kaynaklan daha iyi anlamak için yorum

larından faydalandığı Suriyeli alim ve ınut:ısavvıf Abdillganô en-Nablusi (ö. 1728) için de geçerlidir. 

Bk. Schimmel, Isitim 'm Mistik Boyu ı/an, ss. 389-390. 
135 Aynı eset; s. 390. 
136 Aynı }'(.>r. 

137 Aym eser, ss. 390-391. 
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Muhammed İkba l , birçok kez Hint-Pakistan alt kıtasındaki pirciliğe ve "söz

de şeyhler'in gericiliğine saldırmıştır; ancak eserlerinin ayrıntılı bir şekilde ince
lenmesi, kendisinin de klasik dönemin tasawuf düşüncesini yakından izlediğini 
ortaya koyar.'·"' 

Bugün bütün İslam aleminde Ha1Hi.c'ın kişiliğine karşı artan bir ilgi olması , 

bayat teozofinin, tehlikeli pirciliğin, hareketsiz vahdet-i vücGdçuluğun uzağın

da, tasavvufun en güzel geleneklerinin sürdürülmesinde umutverici bir işaret gi
bi görünüyor. Hiç kuşkusuz bu ilgiyi uyandıran Massignon'un anıtsal eseridir; 
ancak Hallik geleneği, yüzytlla r boyunca rasavvuf şiirinde canlı tutulmuşn.ır. 

Şeyh Gaıib'in, "aşkın sırrının açıklanacağı yerin vaaz kürsüsü değil, darağaç

lan o/duğu " şeklindeki şiirsel ifadesi, köken o larak Seoat'ye kadar geri gider ve 
pek çok kez Farsça ve Urdu dilinde eser veren yazarlarca taklit edilmiştir. 

"Darağacı ve urganın acısını seve seve tatmış aşıklar'' tasviri, Hint bağımsızlık 

hareketi sırasında ve hatra li. Dünya savaşı sonrasında, dinsel olsun ideolojik ol
sun, fikirleri yüzünden acı çekenlerin simgesi olmuştur. 

İnsana kendi dışında bir hedef için yaşayıp ölmeyi öğreten bir aşk ve acı gizem

ciliği, tasavvufun günümüz için en önemli mesajıdır belki de. Tasavvuf yolundaki 

bazı taliplere göre, teozofik yaklaşım , modern entelektüel dünya göıiişüyle bütün
leşrnekten dah<ı kolay olabilir. l\.imileri de, tasavvuf~ın duygusal yanlal1nı, kendini 
Allah'a adamanın küçük zahiri işaretlerini daha cazip bulacaklardır. 

138 ik hal bir düşüntir olarak, Hegel' inkine benzer bir ilm Aı-.ıhi panteizminden, ona gerçek is

lfım ol ::ır.ık görünen bir inanca dönmüştür. Aslında ağırlıklı o larak ilk dönem tasavvufunun büyük üs

taılarının miras ını teıne l alm ıştı r. Geleneksel t;ıs;ıvvuf düşüncesiyle, tasavvufı.ın ilk dönemlerindeki 

heyec:ın verici bnı ifadelt:rin yeni ve asiımı uygun yonımlıırı arasındaki gerilim, ikhiil 'in gerçekten 

ilginç yönlerinden b iridir. Türkçe, Farsr,:a ya da Urdu dilinde eser veren yazarların çoğununk i gibi 

tasvirleri büyl'ık ölçüde sCıfi simgecil iğiyle renklendirilnıiştir. Bk. Schinımel, isltlm'm Mistik Boyııtla

rı, ss. 391-392. 


