
Modern Dönemde Dinî
Ýlimlerin Temel Meseleleri

- Ýlmî Toplantý -



Düzenleme Kurulu:

Tahsin Görgün

Adnan Aslan

Seyfi Kenan

E. Said Kaya

Yayýn No:  379

Sempozyumlar /Paneller – 4

Modern Dönemde Dinî Ýlimlerin Temel Meseleleri
-Ýlmî Toplantý-
Redaksiyon:  Nurettin Albayrak – Cengiz Þeker
Kapak tasarýmý:  MimEmin
Sayfa tasarýmý:  Ender Boztürk
Baský:  TDV Yayýn Matbaacýlýk ve Ticaret Ýþletmesi

ISBN  978-975-389-491-3

Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi (ÝSAM)
Altunizade Ýcadiye Baðlarbaþý Cad. 40
Baðlarbaþý 34662  Üsküdar-Ýstanbul
Tel. (0216) 474 08 50   Faks (0216) 474 08 74

www.isam.org.tr

Bu kitap;
Türkiye Diyanet Vakfý Mütevelli Heyeti’nin
17.05.2006 gün ve 1208/4 sayýlý kararýyla basýlmýþtýr.
Teblið ve müzakerelerin bilim, dil ve düþünce açýsýndan 
sorumluluðu tebliðci ve müzakerecilere aittir.
© Her hakký mahfuzdur.

Ýstanbul, Temmuz 2007



325

Modern Dönemde Tasavvuf Tarihi
Araþtýrmalarý ve Problemleri

Prof. Dr. Mustafa Kara
Uludað Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi

“Modern Dönemde Dinî Ýlimlerin Temel Meseleleri” baþlýðýnýn akla getirdiði ilk soru
þudur: Bu dönem ne zaman baþladý? Bir baþka ifade ile bu dönemi nereden baþlat-
mak gerekiyor?

Sempozyumla ilgili açýklamada “Öncelikli olarak Türkiye’de son kýrk yýlda yapýlan
çalýþmalar incelenerek konu ve problem tespiti yapýlmalýdýr” cümlesinin ardýndan,
üzerinde düþünülmesi beklenen konularýn çokluðuna bakýldýðýnda, meseleyi son kýrk
yýla sýkýþtýrarak anlatmanýn zor olduðu gerçeði ortaya çýkmaktadýr.

Türkiye’deki tasavvuf tarihi araþtýrmalarýnýn modern dönemi þu tarihlendirmeler-
den biriyle baþlayabilir:

1959 Ýstanbul Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nün Açýlmasý
1951 AÜÝF Dergisi’nin Yayýmlanmasý
1949 Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nin Açýlmasý
1924 Ýstanbul Dârülfünûn Ýlâhiyat Fakültesi’nin Açýlmasý
1912 Dârülfünûn Ulûm-ý Þer‘iyye Þubesi’nin Açýlmasý
Tasavvuf tarihi araþtýrmalarýnýn miladýný müesseselere göre deðil, eserlere göre

yapmak da mümkündür:
1919 Fuat Köprülü, Türk Edebiyâtýnda Ýlk Mutasavvvýflar

1922 Sâdýk Vicdânî, Tomâr-ý Turuk-ý Aliyye

1925 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ (Yazma, henüz bütünüyle neþredilmedi.)
1925 Mehmet Ali Aynî, Tasavvuf Tarihi veya Dârülfünûn Ýlâhiyat Fakültesi

Mecmuasý’nýn (DFÝFM) yayýn hayatýna girmesi.
1931 A. Gölpýnarlý, Melâmîlik ve Melâmîler

Bu tasniflerden hangisini ele alýrsak alalým veya daha farklý bir baþlangýç tarihi
tespit edelim, geçen yüzyýlda yazýlan bazý eserlerden müstaðnî kalmamýz mümkün
deðildir. Üç tanesini zikredelim:
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Tibyânü vesâili’l-hakåik

Harîrîzâde Kemâleddîn Efendi’nin (öl. 1882) Arapça üç cilt halinde kaleme aldýðý
ve yaklaþýk 400 tarikatý, esaslarý, kurucu þahsiyetleri ve temel risaleleriyle bir araya
getirdiði eser hâlâ kisve-i tab’a bürünememiþtir.1

Câmiu’l-usûl

Gümüþhânevî Ahmed Ziyâuddîn Efendi (öl. 1893) tarafýndan kaleme alýnan bu
eser, ana tarikatlar, esas ve özellikleriyle, 1000 tasavvuf terimini kýsa bir þekilde
açýklayan Arapça bir eserdir (Ýstanbul 1859).

Mir’âtü’l-makåsýd

Ahmet Rifat (öl. 1876) tarafýndan Bektaþiliði savunmak için kaleme alýnan bu
eserde diðer tarikatlar ve tasavvuf terimleriyle ilgili bilgi de verilmiþtir (Ýstanbul 1876).

Kýrklar

Son yüzyýlýn “kýrk”lý dökümü þöyle bir seçme listeyle verilebilir:
1901 Asin Palacios, Gazzâlî konulu doktorasýný Ýspanya’da yayýmladý.
1903 Ahmed Hilmi, Hadîkatü’l-evliyâ

1911 Keþfü’l-mahcûb, Nicholson tarafýndan Ýngilizce’ye çevrildi.
1913 Massignon, Kitâbu’t-Tavâsîn’i neþretti.
1914 Nicholson, Ýslam Sûfîleri’ni yayýmladý.
1915 Mehmet Tâhir, Osmanlý Müellifleri

1919 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatýnda Ýlk Mutasavvýflar

1922 Sâdýk Vicdânî, Tomâr-ý Turuk-ý Aliyye

1925 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ’nýn yazýmý tamamlandý.
1925 DFÝF Mecmûasý’nýn yayýn hayatýna girmesi
1925 M. Ali Aynî, Tasavvuf Tarihi

1931 Abdülbâki Gölpýnarlý, Melâmîlik ve Melâmîler

1937 F. Meier, Ebû Ýshâk Kâzerûnî ile ilgili doktorasýný tamamladý.
1942 Ö. L. Barkan, Kolonizatör Türk Derviþleri

1943 Kasým Ganî’nin Târîh-i Tasavvuf der Ýslâm’ý Tahran’da yayýmlandý.
1952 Ömer Rýza Doðrul, Ýslâmiyetin Geliþtirdiði Tasavvuf

1955 Titus Burckhard Fusûs’un özetini Fransýzca neþretti.
1963 Ebü’l-Alâ Afîfî’nin et-Tasavvuf’u Ýskenderiye’de yayýmlandý.
1964 H. Corbin Paris’te Ýslâm Felsefesi Tarihi’ni yayýmladý.
1966 Ebü’l-Hasan Nedvî, Rabbâniyye’yi neþretti.
1966 Abdülkadir Mahmûd el-Felsefetü’s-sûfiyye’yi neþretti.
1969 Mahir Ýz, Tasavvuf

1969 Abdülbâki Gölpýnarlý, 100 Soruda Tasavvuf

1975 Cavid Sunar, Tasavvuf Tarihi

1 Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 430-432. Meslektaþýmýz Yakup Çiçek’in himmet ve gayretlerini gözlüyoruz. 
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1975 A. Schimmel Ýslâm’ýn Mistik Boyutlarý’ný Ýngilizce yayýmladý.
1981 Sabri Ülgener, Zihniyet ve Din-Ýslâm Tasavvuf

1981 Selçuk Eraydýn, Tasavvuf Tarihi ve Tarikatlar Tarihi

1982 Erol Güngör, Ýslâm Tasavvufunun Meseleleri

1985 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi

1986 Hayrani Altýntaþ, Tasavvuf Tarihi

1988 Yaþar Nuri Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar

1990 Hasan Kâmil Yýlmaz, Ana Hatlarýyla Tasavvuf ve Tarikatlar

1991 Süleyman Uludað, Tasavvuf Terimleri Sözlüðü

1992 A. Yaþar Ocak, Osmanlý Ýmparatorluðunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler

1992 Süleyman Ateþ, Ýslâm Tasavvufu

1995 Osman Türer, Ana Hatlarýyla Tasavvuf Tarihi

1996 Erhan Yetik, Tarikatlar ve Dinî Hayat

1997 Hülya Küçük, Tasavvuf Tarihine Giriþ

2000 Necmeddin Bardakçý, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf

2001 Mehmet Demirci, Sorularla Tasavvuf ve Tarikatlar

Bu listeyi deðiþtirmek, bazý eserleri çýkarýp bazýlarýn ilave etmek, bir baþka ifade
ile, bu listeyi on’a düþürmek veya yüz’e çýkarmak mümkündür. Cumhuriyet devrinde
doðrudan tasavvuf ve tarikatlarla ilgili konularý ele alan eserler, þüphesiz bu kadar
deðildir. Ancak burada daha çok akademisyenlerin eserlerine yer verilmiþtir.

Bugünkü anlamda bir tasavvuf tarihi dün yazýlmýþ mýydý? Bu soruya doðru bir
cevap verebilmek için “Tasavvuf tarihi neden bahseder?” sorusuna cevap bulmak
gerekir.

Günümüzde kaleme alýnan bir tasavvuf tarihi, asgarî olarak þu konulara temas
etmelidir:

1. Tasavvufî/mistik düþüncenin doðuþu ve önceki medeniyetlerdeki tezahür þe-
killeri.

2. Tasavvufî hayat ve düþüncenin dinî-insanî temelleri.
3. Temel terimler ve bu terimlerin zaman içinde kazandýðý farklý anlam ve yorumlar.
4. Tasavvufî yollar, tarikler, meþrepler, tasavvufî terbiyenin âdâb ve erkâný.
5. Tasavvufî þahsiyetler, sufîler, derviþler.”tarîkat folkloru” diye isimlendirilebilecek

kültürel zenginlikler.
6. Tasavvufî eserler, tercümeler, þerhler, reddiyeler, yazarlarýn üslup ve meþrep

farklýlýklarý.
7. Tasavvufî müesseseler; tekkeler, zaviyeler; tekkelerin mimarî yapýsý.
8. Tasavvufî hayat ve düþüncenin insanlara aktarýlma metodu, irþat ve sohbet

adabý.
9. Vahdet-i vücut, Melâmetiyye, sesli zikir, þathiye, istiðase, ricâlü’l-gayb, râbýta

gibi tartýþmalý meseleler.
10. Toplumun diðer kesim ve kültürleriyle olan iliþkiler.
11. Tasavvufî eser ve þahsiyetlerin iktisadî, siyasî, askerî, bediî hayata etkileri.
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12. Tasavvufî hayat, kültürde aþýrý yorumlar ve aldýðý tepkiler.
13. Derviþlerin yöneticilerle olan iliþkilerinin getirdikleri, götürdükleri; teslimiyetçi

derviþlerle muhalif sufîlerin serüvenleri.
14. Son yüzyýl itibariyle sufîler tarafýndan neþredilen mecmua ve tesis edilen ce-

miyetler.

Cumhuriyet döneminden önce sûfîlerce yazýlan yüzlerce, binlerce eser vardýr. Söz
konusu eserler, doðrudan veya dolaylý olarak yukarýda sýralanan mevzulara temas
etmiþlerdir. Ancak bütün bu bilgi ve belgeleri, belli bir düzen içinde ele alýp telif et-
me anlayýþý yaygýnlaþmadýðý için böyle bir gelenek oluþmamýþtýr.

Dün yazýlan kitaplarýn ana konularý þöyle sýralanabilir:

1. Tabakat, tezkire, menâkýbnâme, velâyetnâme, vefeyâtnâme, silsilenâme... gi-
bi isimlerle sufîlerin hayat hikâyelerini fikir ve görüþlerini, mürþit ve müritlerini bir
araya getiren eserler. Sülemî’nin Tabakåtü’s-sûfiyye’si ile baþlayan bu çizgi, Attâr,
Câmî ve Þa‘ranî ile devam etmiþ ve günümüze kadar gelmiþtir.

2. Temel ýstýlahlarý açýklayan eserler. Muhâsibî’nin er-Riâye isimli eserleriyle baþ-
layan bu faaliyet, Tûsî’nin el-Lüma‘, Mekkî’nin K†tü’l-kulûb, Kelâbâzî’nin et-Taarruf,
Kuþeyrî’nin er-Risâle, Hücvîrî’nin Keþfü’l-mahcûb, Herevî’nin Menâzil ve Gazzâ-
lî’nin Ýhyâ’sý ilk klasik devrini yaþamýþtýr.

3. Selçuklularla birlikte oluþmaya ve müesseseleþmeye baþlayan tarikatlarla bir-
likte, bir veya birkaç tarikatý temel þahsiyet, kurum ve yorumlarýyla ele alan eserler
de kaleme alýnmaya baþlanmýþtýr. Tasavvufî düþüncenin XIII. yüzyýlda yaþayan üç
büyük þahsiyetinden Ýbnü’l-Arabî Arapça, Mevlânâ Farsça, Yunus Emre Türkçe yaz-
mýþtýr. Her üçü de ömrünün bir kýsmýný Orta Anadolu’da geçirmiþtir.

4. Tasavvuf dünyasýnda ortaya çýkan bazý fikir, yorum ve uygulamalarýn tepki al-
dýðý da bilinmektedir. Bu tartýþmalar söz konusu fikirleri benimseyen sufîlerle benim-
semeyen âlimler arasýnda karþýlýklý eser yazmayý teþvik ve tahrik etmiþtir. Bu tartýþ-
malar birçok konunun açýklýk kazanmasýna sebep olmuþtur. Muhalif bakýþýn en meþ-
hur temsilcisi ise Urfa-Harran doðumlu Ýbn Teymiyye’dir (ö. Þam 728/1328).

Ýlk Tasavvuf Tarihi

Tevhîd-i Tedrisât Kanunu’nun gereði olarak Ýstanbul Dârülfünûn’da açýlan Ýlâhi-
yat Fakültesi’nde okutulan derslerden biri de tasavvuf tarihi idi. Mehmet Ali Aynî (ö.
1945) ders notlarýný ayný isimle neþretti (Ýstanbul 1340). Daha sonraki yýllarda Harp
Okulu’nda ahlâk felsefesi, Harb Akademisi’nde siyasî tarih okutan Aynî’nin Tasav-
vuf Tarihi’nde þu konular yer almýþtýr:

Hindistan’da Tasavvuf
Mýsýr’da Tasavvuf
Yunan’da Tasavvuf
Musevîlikte Tasavvuf
Ýskenderiye Hikmeti
Ýsevîlikte Tasavvuf
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Ýslâm Tasavvufu
Ýslâm’da Tasavvufun Zuhuru
Sûfî Kelimesinin Aslý
Kavâid-i Umûmiyye
Tarikat
Terbiye ve Ýrþâd.2

Þeyh Sait Olayý’nýn arefesinde kaleme alýnan eser, þu cümlelerle takdim edilmiþ-
tir: “Bir tasavvuf tarihi yazmaktaki müþkilatý tecrübemle biliyorum. Fakat böyle bir
tarihi okutmak vazifesi uhdeme tevdi edilmiþ olduðu içün þimdilik yalnýz Dârülfünûn
talebesine mahsus olmak üzere takrirlerimi bir mecmua þeklinde neþre hasbe’l-icâb
muvafakat ettim. Ýleride bu babdaki tedkîkat ve tahkîkatým biraz daha tevessu’ eder-
se o vakit bunlarý yeniden umum içün de temsile muvaffakiyetimi eltâf-ý ilâhiyyeden
niyaz ederim.”

22 Teþrîn-i sânî 1340

Müderris

Mehmet Ali Aynî

Müderris Aynî, tasavvuf tarihi ile ilgili düþüncelerini gerçekleþtiremedi. Çünkü
1925’te tekkelerin kapatýlmasý, bu alan için farklý istikamete doðru açýlan bir kapýyý
araladý.

Mehmet Ali Aynî bahsini tamamlamadan, bir hususa daha iþaret etmek gerek-
mektedir. Aynî 1923’te neþrettiði Þeyh-i Ekber’i Niçin Severim isimli eserini “Gazi
Mustafa Kemâl Paþa”ya ithaf etmiþti. Eser büyükelçi Ahmed Reþid Bey tarafýndan
Fransýzca’ya çevrilmiþ ve Paris’te basýlmýþtýr. M. A. Aynî, eserden bir nüsha L. Mas-
signon’a göndermiþ ve kanaatlerini istirham etmiþtir. Massignon eseri okuduktan
sonra düþüncelerini ve özellikle Ýbnü’l- Arabî’ye yönelttiði tenkitleri ihtiva eden bir
mektup yazdý. Aynî, mektubu Sebîlürreþâd’da yayýmlarken durumu anlatmýþ ve
Massignon’un itirazlarýna cevap vermek için de Veled Çelebi ve Þeyh Safvet’ten yar-
dým istemiþtir.

Makalenin baþlýðý þöyledir: “Kastamonu Mebûs-ý Muhteremi Fâzýl-ý Muhterem
Veled Çelebi Efendi Hazretleriyle Sâbýk Meclis-i Meþâyýh Reîs-i Muhteremi Þeyh Saf-
fet Efendi Hazretleri’ne.”3 Veled Çelebi’nin konu ile ilgili kaleme aldýðý bazý açýklama-
lar ayný dergide yayýmlanmýþtýr.4

2 Kütüphâne-i Sudî, Vatan Matbaasý Bâbýali caddesi, 1341. Ýkinci cilt de teksir þeklinde talebelerden Afyon-
karahisarlý Keskinoðlu Mehmed Raþid’in notlarýndan yayýmlanmýþtýr (168 sayfa). 
Cumhuriyet öncesi dönemde Medresetü’l-Mütehassisîn’de ilm-i tasavvuf müderrisliði yapan Abdülhakîm
Arvâsî’nin ders notlarý, er-Riyâzatü’t-tasavvufiyye adýyla (Ýstanbul 1341) basýlmýþ, ayný dersi okutan
Erzurumî Nureddin Efendi’nin Tehzîbü’t-Tasavvuf’u basýlma imkâný bulamamýþtýr. Bk. Hüseyin Vassâf,
Sefîne (haz. Ali Yýlmaz-Mehmet Akkuþ), Ýstanbul 1999, II, 164. 

3 Sebîlürreþâd, XXII/563, Eylül 1339/1923. 
4 Geniþ bilgi için bk. Zülfikar Güngör, “Muhyiddin Ýbn Arabî Hakkýnda Louis Massignon’un Eleþtirileri ve

Veled Çelebi’nin Cevaplarý”, Tasavvuf, sy. 11 (2003), s. 377-406.
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1949’da Ankara Üniversitesi’ne baðlý olarak açýlan Ýlâhiyat Fakültesi’nde tasav-
vuf tarihi diye bir ders yoktur. Bu fakültenin çýkardýðý derginin ilk sayýlarýnda (Þeyh)
Safvet Kemâleddîn Yetkin ve Kemal Edib Kürkçüoðlu’nun tasavvuf kültürüyle ilgili
makaleleri varsa da, söz konusu dersin istiklâliyetini ilan etmesi için uzun bir zaman
beklemek gerekecekti.5

Mahir Ýz ve Talebeleri

1959 yýlýnda Ýstanbul’da açýlan Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nün tasavvuf tarihi ho-
casý ise Mahir Ýz’di (ö. 1974). O da ders notlarýný, Tasavvuf: Mâhiyeti, Büyükleri
ve Tarikatler baþlýðýyla yayýmladý (Ýstanbul 1969). Mahir Ýz’in yanýnda yetiþen Sel-
çuk Eraydýn (ö. 1995) kitabýna Tasavvuf ve Tarikatlar adýný verdi (Ýstanbul 1981).
Selçuk Eraydýn’ýn asistaný olan Hasan Kâmil Yýlmaz ise, Ana Hatlarýyla Tasavvuf
ve Tarikatlar ismini tercih etti (Ýstanbul 1994).

Bu üç eserde ele alýnan konularda benzer olan ve olmayan birçok meselenin bu-
lunmasý normaldir. Kýsa da olsa tasavvuf tarihinin daha çok konu, þahsiyet ve teri-
me temas etmesi açýsýndan da en mütekâmili, H. Kâmil Yýlmaz’ýn eseridir. Ancak üç
eserde de yer almayan iki tarikat vardýr: Bektaþîlik ve Melâmîlik. Niçin? [H. K. Yýl-
maz, eserinin son baskýsýnda Bektaþiliðe yer vermiþtir.] Mahir Ýz’in bir diðer talebesi
Ahmet Yaþar Ocak ise, enerjisini daha çok Bektaþîlik Melâmîlik ve Kalenderîlik gibi
heterodoks kabul edilen tarikatlara yöneltmiþtir.

Mahir Ýz tarafýndan kaleme alýnan eserin ilk bölümü, Aynî’nin eserinden kaynak-
lanmýþ gibi görünüyor:

Tasavvufun Tarihi
Tasavvufun Menþei
Müsteþriklerin Tasavvufun Menþei Hakkýndaki Görüþleri
Ýran Menþei
Hind Menþei
Yeni Eflatuncu Menþe
Ýbranî-Hýristiyan Muhit Fikri
Sofiye Istýlahlarý
Tarikatta Usûl-i Aþare
Tarikatlarýn Doðuþu
Tarikatta Dereceler
Tarikatlarýn Usul ve Adâbý
Tarikatlar ve Kurucularý
Büyük Mutasavvýflar
Vahdet-i vücûd.6

Yüksek Ýslâm Enstitüsü öðrencilerine ithaf edilen eserin 2 Haziran 1968 tarihli
ön sözü þu cümle ile baþlamaktadýr: “Tasavvuf tarihi dersinin yüksek Ýslâm enstitü-

5 Bk. Münir Koþtaþ, “Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dünü Bugünü”, AÜÝFD, özel sy. (1999), s.
200.

6 Ýstanbul: Rahle Yayýnlarý, 1969. 
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leri programýna konmasý çok isabetli bir karar olmuþtur. Herhangi ilmî bir müessesede
veya ilâhiyat fakültesinde bu dersin okutulmasý, ancak ilmî bir araþtýrma deðerini ta-
þýr. Fakat enstitülerimizde bu ders meslek dersleri kadar mühimdir. Henüz bu ehem-
miyet herkes tarafýndan layýk-ý vechile takdir görmemiþtir. Sebebi de tasavvufun te-
lakki tarzýnýn hatalý bir görüþe baðlý olmasýndandýr.”

Son kýrk yýlda kaleme alýnan bazý eserlerde tanýtýlan tarikatlar þöyle bir çizelgeyle
gösterilebilir:

Yaþar Nuri Öztürk

Yetmiþli-seksenli yýllarda tercümede Süleyman Uludað, telifte Yaþar Nuri Öztürk
önde görünmektedir. Her ikisi de Mahir Ýz’in rahle-i tedrisinden feyz almýþtýr. Süley-
man Uludað; Kuþeyrî, Kelâbâzî, Attâr, Hücvîrî, Ýbn Haldûn’dan konu ile ilgili klasik-
leri tercüme ederken, Yaþar N. Öztürk daha çok telifle meþgul olmuþtur. 1998’de ya-
yýmladýðý Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar isimli eserinin üçüncü ve son bölümüne
“Yeni Devir” adýný vermiþ, Kuþadalý Ýbrahim Efendi’nin (ö. 1845) bazý görüþlerinden
hareketle tekke devrinin bittiðini savunmuþtur. Son sayfalarda ise, Türkiye’deki dinî-
tasavvufî hayatla ilgili olarak “Gerçekten tekkelerin kapatýlmýþ olmasý Türk insaný-
nýn tasavvuftan ilham almasýný önleyici bir unsur olmamýþtýr.” dedikten sonra dik-
kat çekici tespitler de yapmýþtýr.

Doksanlý yýllarla birlikte farklý bir “kulvar”a geçen Öztürk,7 1992’de ilk baskýsýný
yapan eserinin ön sözünde bu “deðiþim”i þöyle ifade etmektedir: “Kur’an’daki Ýslâm

Mâhir Selçuk Mustafa Kamil Y. Nuri Abdülbaki
Ýz Eraydýn Kara Yýlmaz Öztürk Gölpýnarlý

Kadiriyye x x x x x x

Rifâiyye x x x x x

Yeseviyye x x x x x x

Sühreverdiyye x x x

Bektâþiyye x x x

Mevleviyye x x x x x x

Sadiyye x x x

Þâzeliyye x x x x

Çeþtiyye x x

Desûkiyye x x x x

Bedeviyye x x x x

Bayrâmiyye x x x x x

Halvetiyye x x x x x x

Kübreviyye x x x

Celvetiyye x

Medyeniyye x x

Ekberiyye x x x

Nakþibendiyye x x x x x x

Zeyniyye x

Melâmiyye x x x x

7 Bu satýrlarý yazdýðým gün, CHP’den daha önce istifa etmiþ olan Yaþar Nuri Öztürk, Halkýn Yükseliþi Par-
tisi için kuruluþ dilekçesini Ýçiþleri Bakanlýðý’na verdi (16. 02. 2005).
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her þeyden önce benim hatalarýmý tashih eden bir kitaptýr. Bugüne kadar yazdýkla-
rýmda ve konuþtuklarýmda bu kitaba uymayan ne varsa yanlýþtýr. Bu kitaptaki veri-
ler esas alýnarak düzeltilecektir. Okuyucularýmýn bugüne kadar yazdýklarýmý, bu açýk-
lamayý göz önünde tutarak deðerlendirmelerini rica ediyorum.”8

Þu anda bir partinin genel baþkaný olan Öztürk’ün 1925-1950 yýllarý ile ilgili tes-
pit ve müþâhedelerini okuyalým: “Günümüz Türkiye’sinde tasavvuf hayatýnýn duru-
munu kýsaca deðerlendirdiðimiz bu bölümde, yürürlükteki Türk mevzuatý ile tasav-
vuf hayatýnýn münasebetine de, kýsaca deðinmek isteriz. Her þeyden önce þunu, al-
týný çizerek belirtmek gerekir: Türk toplumu, çok yakýn bir geçmiþte, çok köklü bir
deðiþiklik yaþamýþtýr. Bu, bir toplumda vücuda gelebilecek deðiþikliklerin, her anlam-
da en derin ve en köklülerindendir. Þu kadarýný söylemek, bir fikir vermek için yeter:
Türk toplumu, beþ asrý aþkýn bir zaman devam eden bir devletin çöküþ ve yýkýlýþýna
ve yeni bir devletin doðuþ ve kuruluþuna tanýk olmuþ, böyle bir deðiþmenin getirdi-
ði bütün gerilimleri, bunalýmlarý, çileleri yaþamýþtýr. Ýlâve etmeliyiz ki, bu büyük de-
ðiþme, beraberinde “medeniyet deðiþtirmeyi” de getirmek suretiyle, çok derin kültü-
rel, ruhsal çalkantýlara, bir baþka etkeni daha eklemiþtir. Düþünülsün ki geçmiþi, çað-
lar ve çaðlar geriye giden bir toplum, 15 yýl gibi çok kýsa bir zaman zarfýnda tepeden
týrnaða, maddeden ruha yepyeni sitüasyonlara ve þartlara maruz kalmýþ ve her top-
lumun tahammül edemeyeceði gerilim ve bunalýmlarýn kucaðýna düþmüþtür. Her do-
ðuþ bir sancýyla gelir; bu inkâr edilemez. Fakat Türk toplumunun maruz kaldýðý san-
cýlar, bir deðil, birkaç doðumluk sancýydý. Koca bir kitle her sabah kalktýðýnda ruhu-
na, þuuraltýna yerleþmiþ bir kurum ve kavramýn deðiþtirildiðini veya ortadan kaldý-
rýldýðýný görmüþtür. Bir gün kýyafetinin, bir baþka gün alfabesinin, daha baþka bir
gün dilinin deðiþtiðini görmüþ, hatta hiç “el sürülmez” kabul ettiði bir çok kurum ve
kavramýn, gözleri önünde eriyip tükendiðini seyretme durumunda kalmýþtýr.

Bu deðiþmenin, felsefe, politika ve akýl planýnda gerekçesi ne kadar mükemmel
ve inandýrýcý olursa olun, kitle ruhu üzerindeki tahribi korkunçtur ve kýsa zamanda
silinecek cinsten deðildir. Türkiye’nin ve Türk insanýnýn bugünkü sancýlarýnýn teme-
linde, andýðýmýz sürecin etkisi, akýldan çýkarýlmayacak kadar önemli ve derindir.

Kýsacasý, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþu sýrasýnda ve Türk Ýnkýlabý’nýn yerleþ-
me devresinde çýkarýlmýþ bulunan bazý kanunlar, konmuþ bulunan bazý normlar, in-
kýlaplarýn yerleþmesi ve Türk toplumunun beklenen duyuþ ve anlayýþa ulaþmasýn-
dan sonra, mâna ifade etmez hale gelmiþ ve yaþanan hayatýn dýþýna çýkmýþlardýr. Ta-
savvuf hayatýnýn Türk mevzuatý açýsýndan deðerlendirilmesini, bu temel esprinin ýþý-
ðýnda yapmak durumundayýz.

Konunun bir baþka görünümü de þudur: Geçiþ dönemleri, aþýrýlýklarýn dikkat çek-
tiði dönemlerdir. Bu dönemlerde, aðlayanla gülen pek ayýrt edilemez. Türk insaný, bi-
raz önce andýðýmýz geçiþ döneminde bu aþýrýlýklardan çok çekmiþtir. Ýnkýlaplarý yerleþ-
tirmek için çýkarýlan kanunlar ve getirilen müeyyideler, alt seviye temsilciler tarafýndan
çok zalim bir yoruma tabi tutularak Müslüman halka kan kusturmuþtur. Ana-babamýz-

8 Yaþar Nuri Öztürk, Kur’an’daki Ýslâm, Ýstanbul 1999, s. 10. 
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dan dinlediðimiz bir çok olay, gerçekten ürperticidir. Bir cumhuriyet çocuðu olan bu
satýrlarýn yazarý da, buna örnek olacak bir yýðýn olayýn tanýðýdýr. Çanakkale’de, Türk
Ýstiklal Harbinde, uðrunda yüz binlerce þehit verdiði deðerlerinin, bizzat kendi insa-
ný tarafýndan horlandýðýný veya imha edildiðini gören, yahut zanneden Müslüman-
Türk, büyük hayal kýrýklýðýna uðramýþ, yýkýlmýþ, ümitsizlik ve güvensizlik içine düþ-
müþtür. Bu durumdan sýyrýlmak çok zor olmuþtur; hatta tam anlamýyla bir sýyrýlma-
nýn gerçekleþtiðini söylemek de zordur.9

Sessizliðin Tecellileri

1925 Þeyh Said Olayý’ndan sonra çok sert tedbirlere baþvuran devlet, Güneydo-
ðu’daki tekkeleri hemen, yýl sonunda da bütün tekke ve zâviyeleri kapattý. Bu ola-
yýn dalgalanmalarý bitmeden Menemen Olayý patlak verdi. Bu iki olay sebebiyle ta-
savvuf dünyasýna karþý olan resmî görüþ tamamen deðiþti. Bu “deðiþim” konu ile il-
gili yayýnlara da doðrudan tesir etti.

Tasavvuf kültürü bu topraklarda yaþayan insanlarýn “olmazsa olmaz”larýndan bi-
ri olduðu için bu “sessiz” dönemde nasýl bir tecelli zuhura gelecek ve bu engel nasýl
aþýlacaktý? Bugünden düne doðru bakýldýðýnda, otuzlu yýllarda dört deðiþik tecelliden
bahsedilebilir.

Abdülbâki Gölpýnarlý, Melâmîlik ve Melâmîler (Ýstanbul 1931)
Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi (Ýstanbul 1933)
Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Þairleri (Ýstanbul 1936)
Mehmet Ali Aynî, Türk Ahlâkçýlarý (Ýstanbul 1939)

Menemen Olayý’nýn hemen akabinde yayýmlanan birinci eserin þansý, 1924 tari-
hinde Edebiyat Fakültesi Dekanlýðý’nýn yanýnda Milli Eðitim Bakaný’nýn müsteþarý
olan Köprülüzâde Mehmet Fuad’ýn yönetiminde yapýlan bir mezuniyet tezi olmasý-
dýr. Bu eserde 1200 yýllýk Melâmîler tarihinde yer alan pek çok sûfî fikir, yorum ve
tavýrlarýyla tanýtýlmýþtýr.

Galatasaray Lisesi Talebe Cemiyeti’nin neþriyatýndan olmak üzere iki cilt halinde
piyasaya çýkan Türk Tefekkür Tarihi ise, büyük oranda tasavvuf tefekkürü tarihi-
dir. Farabî ve Ýbn Sinâ gibi filozoflarýn yanýnda þu sûfîlerle ilgili geniþ bilgi ve deðer-
lendirmeler de eserde yer almaktadýr: Mevlânâ, Ýbn Arabî, Sadreddin Konevî, Nec-
müddin Kübrâ, Bahâüddîn Veled, Ýsmâil Hakký Bursevî, Ahmed Yesevî...

1341’de (1922) Ýlm-i Tasavvuf diye bir eser yayýmlayan Sadettin Nüzhet’in bir-
kaç ciltlik bir tasavvuf tarihi projesinin varlýðý biliniyorsa da, bu proje gerçek-
leþ(e)memiþtir. Bektaþî Þairleri 1930’da, Mevlânâ isimli eseri 1932’de, Türk Mûsi-
kisi Anatolojisi ise 1942’de yayýmlanmýþtýr.

Þimdi Aynî’nin söz konusu eserini neþreden Ýsmail Kara’yý dinleyelim: “Mehmed
Ali Aynî merhum, hayatýnýn Cumhuriyet devrine tekabül eden yýllarýnda Türk keli-

9 Öztürk, a.g.e., s. 256-258. Öztürk’ün ilk eserleri þunlardýr: Tasavvufî Düþünce (1974), Hallac-ý Man-
sur (1976), Varlýk ve Ýnsan (1978), Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf (1979), M. Tevfik Bosnevî
(1981), Kuþadalý Ýbrahim (1982). 
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mesi ile baþlayan eserler yazdý: Türk Ahlâkçýlarý, Türk Mantýkçýlarý, Türk Azizleri...
Muhteva itibariyle Milliyetçilik kitabýnýn baþýna da rahatlýkla bir Türk kelimesi ek-
leyebiliriz.

Kitaplarýn muhtevalarýna ve telif tarzýna baktýðýmýz zaman, Türk kelimesinin, bir
tarafýyla milliyetçiliði çaðrýþtýracak ölçüde gerçek anlamýnda, bir yönüyle de siyaseten
Ýslâm yerine kullanýldýðýný görüyoruz. Yazar, baskýcý tekparti yönetiminin Ýslâm ve din
kokusu taþýyan hemen hiçbir þeye sýcak bakmadýðý ve tahammül göstermediði bir or-
tamda Ýslâm kültürünün aslen Türk olan (veya öyle varsayýlan) büyük isimlerini ve
önemli eserlerini böyle bir siyaset uygulayarak yeniden ele almak istemiþtir.

Yukarýda yazarýn, döneminin genel meyillerinin etkisi altýnda doðrudan milliyet-
çilik, Türkçülük, Türkçecilik diyebileceðimiz yöneliþlerinin olduðunu söylemiþtik. Ki-
tabýn Önsözü bu gözle okunup deðerlendirilebilir. Eþrefoðlu’nun eserlerinden bahse-
derken yaptýðý þu yorum buna bir örnektir:

“(...) Bu kitabýn [Müzekki’n-nüfûs’un] en büyük meziyeti ve kýymeti, evvela di-
linin halis bir Türkçe olmasýdýr. Kendisi ‘bu kitabý sýrf Türk dilince cem eyledim ki ol
kitabýn faydasý umuma þamil ola’ diyor. Eðer Eþrefoðlu’ndan sonra âlimler, edipler
ve kâtipler bu dili o tabiilikten çýkarmasalar, Acem ediplerine taklîdden birçok istiare-
ler, mecazlar, cinaslar ve manasýz terkipler ile ifsâd etmeselerdi bugün ne yüksek ve
tatlý bir edebiyatýmýz olacaktý (...) ” (s. 59-60)

Fakat iþ bu kadarla bitmiyor. Ahlâk ve tasavvuf kitaplarýnýn, devrin siyasî, sos-
yal ve dinî þartlarý müvacehesinde yeni bir tür “okuma”sý olarak deðerlendirebilece-
ðimiz. Türk Ahlâkçýlarý bir antolojidir ve burada tasavvuf kültürü önemli bir yer tut-
maktadýr. Ýslâm kültüründe ahlâk ve tasavvuf kitaplarýnýn yeri ve muhtevasý açýsýn-
dan bakýldýðýnda burada önemli ve vurguya deðer bir husus yoktur. Fakat kendisi de
tarikat ehli olan (Nakþî) yazarýn bu eserinde tasavvuf kültürü için takýndýðý, bir baþ-
ka deyiþle dönemin þartlarý altýnda takýnmak zorunda kaldýðý, belki de benimseme-
diði tavýr, vurguya deðer bir noktadýr.

Her þeyden önce yazarýn tasavvuf kitaplarýndan ancak “ahlâk” kitabý olarak bah-
sedebildiðinden söz açmalýyýz. “Ön Söz”de (s. 4) ahlâkýn kaynaklarý üzerinde duru-
lurken Kur’an âyetleri ve hadîslerden sonra, kelimeleri dikkatle seçilmiþ þu ifadeleri
görüyoruz: “Eski ahlâk kitaplarýmýzýn mühim bir kaynaðý daha vardýr. Bu da yüksek
maneviyat ve hüviyetleri herkese hörmet telkin etmiþ olan kemalât sahibi bazý müs-
tesna zatlarýn Pendnâme ve Nasihatnâme adýný verdikleri öðütleri ve yaþayýþ tarz-
larýdýr. Bu mümtaz zümre (....).”

Hemen aþaðýda sýralanan “bu müstesna zatlar”a baktýðýmýz zaman Abdullah En-
sarî, Gazzâlî, Senâyî, Sadî, Attâr, Mevlânâ, Câmî gibi ahlâkçýlardan çok mutasavvýf-
larla karþýlaþýyoruz. Fakat metinde “tasavvuf, tarikat, þeyh” vb. kelimeler yoktur.
Ayný hassasiyete Eþrefoðlu’ndan bahseden kýsýmda da tesadüf ediyoruz.

“(...) Muid ve daniþmendlik etmiþ bir adam [Eþrefoðlu] ondan sonra medreseyi
býrakarak o vaktin Emir Sultan ve Hacý Bayram Veli gibi mübarek ve kudsî þahsiyet-
lerine uzun seneler hizmet etmiþ, Hama’ya kadar giderek orada Kâdiriyye þeyhi Hü-
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seyin’in de himmetine mazhar olmuþ ve nihayet seksen yaþýnda iken kendisi de hal-
ka doðru yolda yürümelerini, fenalýktan çekinmelerini ve daima iyilik gayesiyle ça-
lýþmalarýný öðüt vermeye baþlamýþ (...)”

Yazar ele aldýðý ahlâkçýlarýn eserlerinden seçmeler yaparken de ayný veya benzer
titizlikler gösterecek, ona göre tercihler yapacaktýr.10

1939’da milli eðitim bakaný olan Hasan Ali Yücel ile kýrklý yýllarda bir baþka cemalî
tecellî zuhura geldi: Tarikatýn “te”sini duymak istemeyen devlet, “Þark Klasikleri” adý
altýnda tarikat büyüklerinin eserlerini tasavvufî düþüncenin bazý kaynaklarýný tercüme
ettirdi ve kamuoyuna sundu. Birkaç tanesinin adý verilebilir:

Ýbnü’l-Arabî, Fusûsü’l-hikem11

Mevlânâ, Mesnevî, Fîh-i mâ fîh

Ýbn Atâullah Ýskenderî, el-Hikemü’l-Atâiyye

Kuþeyrî, Risâle

Eflâkî, Ariflerin Menkýbeleri

Sühreverdî, Nur Heykelleri

Sadî, Gülistan, Bostan

Câmî, Salamanla Absal, Baharistan

Þebüsterî, Gülþen-i Râz

Sultan Veled, Maârif

Attâr, Mantýku’t-tayr

Gazzâlî, el-Münkýz

Fahreddin Irâký, Parýltýlar

Nizâmî, Mahzen-i Esrâr

1941 yýlýndan itibaren tercüme edilerek neþredilen Ýslâm Ansiklopedisi ile
1946’da yayýnlanmaya baþlanan M. Zeki Pakalýn’ýn Osmanlý Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüðü de kaydedilmesi gereken çalýþmalardýr.

Abdülbâki Gölpýnarlý

Þark klasikleri projesine destek verenlerden biri de Abdülbaki Gölpýnarlý’dýr (ö.
1982). Babasý Âgâh Efendi, Ruscuk’ta iken Bektaþî meþreb bir devlet memuru iken
Ýstanbul’a intikal ettikten sonra Nakþibendî muhitlerle haþir-neþir olmuþ bir zattýr.

Arapça’ya, özellikle Farsça’ya hakimiyeti sebebiyle gençlik yýllarýndan itibaren
tasavvuf ve edebiyat konularýna eðilmiþ, Ýstanbul Edebiyat Fakültesi’nde 1929 yý-
lýnda Fuat Köprülü’nün danýþmanlýðýnda tamamladýðý Melâmîlik ve Melâmîler onu
bu alanýn incelikleriyle tanýþtýrmýþtýr.

1928 yýlýnda Cumhuriyet Çocuðunun Din Dersleri’ni yazmýþ, daha sonraki
yýllarda 100’den fazla esere, 400’den fazla makaleye imza atmýþtýr. Ancak yaratýlý-

10 Dergâh, sy. 41 (1993).
11 Basýmý çok sonra yapýlsa da A. Avni Konuk’un (ö. Ýst. 1938) Fusûsü’l-Hikem Þerhi 1928, Mesnevî

Þerhi 1937 yýlýnda tamamlanmýþtýr. 
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þýndan kaynaklanan özelliklerden dolayý zaman zaman görüþ ve cephe deðiþtirmiþ-
tir. 1931 yýlýnda basýlan Melâmîlik ve Melâmîler’i uzun bir cümle ile hocasýna it-
haf etmiþ, daha sonra ikili iliþkilerinin bozulmasý sebebiyle çarpý iþaretiyle çizmiþ ve
“kaziyye-yi mensûha” kaydýný düþmüþtür. Nazým Hikmet’e karþý çýkan Gölpýnarlý,
üniversitede hoca iken Marksistlik suçundan yargýlanmýþtýr. 1925’ten önce birkaç
tarikata girip çýkan ve daha çok Þiî-Mevlevî bir çizgiyi muhafaza eden Gölpýnarlý’nýn
hayatýnda görülen en büyük tezat ise, 1945 yýlýnda kaleme aldýðý “Divân Edebiyâtý
Beyânýndadýr” isimli risâlesidir. Bu tarihten önceki yýllarda Fuzulî, Bakî, Vizeli Ala-
addîn, Yunus Emre, Âþýk Paþa, Namýk Kemâl gibi þahsiyetlerin þiirleri üzerine eser
neþreden bir insanýn, divân edebiyatýný yerden yere vurmak için eser kaleme almasý
düþündürücüdür.12 Dolayýsýyla Gölpýnarlý’nýn tasavvuf kültürü ve tasavvufî meþrep-
lerle ilgili kanaatlerine ihtiyatla yaklaþmak gerekir.

Komþu Disiplinler

Tasavvufî hayat ve düþünce, toplumu yönlendiren, zihniyetin oluþumuna tesir
eden bir mekanizmaya sahip olduðu için sosyal hayatýn her alanýný az veya çok et-
kilemiþtir. Dolayýsýyla bizim toplumumuzun psikolojisini, sosyolojisini öðrenmek is-
teyenler kadar iktisadî, siyasî, bediî, askerî hatta folklorik hayatýn “kýlcal damarla-
rý”ný kavramak isteyenler de mutlaka tekke kültürüne bakmak durumundadýrlar. Bu
gerçeði ciddiye almayan araþtýrmacýlar, ergeç þu soruyu sormaya mahkûm olacak-
lardýr: Biz nerede yanlýþ yaptýk?

Konuyla ilgili 1980’li yýllarýn baþýnda birer yýl ara ile iktisat, sosyal pisikoloji ve
kültür tarihçisi üç akademisyen tarafýndan yayýmlanan üç eser üzerinde durmak,
tenkit ve tahlil etmek, eksi ve artýlarýný tartýþmak gerekmektedir:

1. Zihniyet ve Din: Ýslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri Ýktisat Ahlaký, Ýstan-
bul 1981 (Sabri Ülgener). Kitabýn yayýmlanmasýndan iki sene sonra vefat eden mü-
ellif, ön sözünde þöyle diyor: “Zihniyet araþtýrmalarý genel olarak iki koldan yürütü-
lür: Zihniyetin önce -hangi çaða ve çevreye aitse- geniþ bir panoramasý verilir, son-
ra da köklerine ve kaynaklarýna inilir. Panoramik görüntü, ne de olsa, çaðýn kültür
muhtevasýnda yeri ve önemli payý olan çizgilerin toplanýp bir araya getirilmesi ile el-
de edilmiþ olacaðýna göre, araþtýrmacýnýn -sübjektif deðer yargýlarýnýn deðilse bile- yi-
ne de muayyen bir bakýþ açýsýnýn ürünü olmaktan öteye geçmez. Bir kýsým çizgilerin
diðerleri önüne geçirilmesi ve belki gereðinden fazla vurgulanýþý seçilen tabloya ister
istemez sübjektif ve öyle olduðu için de her an tartýþmaya açýk bir renk katmýþ ola-
caktýr. Öyle olmasýnda her halde fazla yadýrganacak bir taraf olmasa gerektir. Arka-
dan söküp gelecek olan farklý deðerlendirmeler tablonun eksiklerini ve –varsa- yan-
lýþlarýný giderme bakýmýndan her zaman yararlý olmuþtur ve olacaklardýr.”

12 Bu risâleye Orhan Þaik Gökyay, ayný sene þu risâle ile cevap vermiþtir: “Bu da ‘Divân Edebiyâtý Beya-
nýnda’dýr”, Yücel, sy. 112, Þubat 1946, s. 186-193.
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Gümüþhanevî dergâhý þeyhi Ýsmail Necati Efendi’nin torunu, Ýstanbul Müftüsü
Fehmi Efendi’nin oðlu olan Sabri Ülgener (ö. 1983), Þerif Mardin’in ifadesiyle “Tür-
kiye’nin en önde gelen iktisatçýsý ve sosyologu”dur.

Yýllarca Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi’nde öðretim üyesi olarak hizmet
veren Ülgener’in temel konusu, iktisat, ahlâk ve zihniyet meseleleri olmuþtur. Ýkti-
sadî hayattaki durgunluk ve çöküntüyü izah ederken Osmanlý toplumunun dinamik-
lerini anlamaya, bir diðer ifade ile, kendi toplumunu tahlil etmeye gayret etmiþtir. Bu
esnada toplumun “kýlcal damarlarý”na nüfuz eden ve yetiþtiði ailede yakýndan taný-
dýðý tasavvufî kültüre de yöneldi.

Dünkü hayat anlayýþýmýzda görülen “boþ vermiþlik” hali ile kapitalizmin demir
kafesi arasýnda sýkýþan insanýn zihniyetini gözler önüne seren Ülgener’in hedefi öð-
rencisi Ahmet Güner Sayar’a göre “para ile güzel ahlâkýn dengeli hali” idi.13

Ülgener’in son cümleleri þöyle: “Bu hususta nasýl düþünülürse düþünülsün, her
halde -Profesör Fuad Köprülü’nün çok yerinde bir ifadesiyle- içtimaî kýymetlerin en
mühimmi olan dinî kýymetlerin, yani dinî vicdanýn deðiþmesini icap eden yeni din
ahlâkî, hukukî, iktisadî kýymetler üzerinde de müessir olabilir ve bilfiil müessir ol-
muþtur. En iptidaî ve basit zihinlere kadar huzûr-u kalp, bâtýn imâreti vs. þeklinde
basit umdelerle nüfuz etmiþ olan tasavvuf ile hususiyle batýnîlik cereyanlarýnýn Orta
Çað ekonomi zihniyeti üzerinde ne mikyasta müessir olduðu herhalde uzun boylu
tetkike deðer bir meseledir. Fütüvvet, ahi gibi bir çok mefhumlarýn ve tabirlerin hem
esnaf hayatýna ait fütüvvetnâmelerde ve diðer klasik ahlâk eserlerinde ve hem de
dinî-tasavvufî kitaplarda, tarikatnâmelerde hemen hemen ayný þekillerde kullanýl-
masý her iki saha arasýnda yakýn münasebetlerin mevcut olduðu kanaatini þimdiden
takviye etmektedir. Bu kanaati sýrf mücerret bir tahmin ve istidlâlden ibaret býrakma-
yarak, daha yakýn ve daha müspet neticelerle teyit etmek, iktisat tarihi tetkiklerinin
bundan sonraki güç, fakat verimli vazifelerinden birini teþkil edecektir” (s. 135).

Ayný fakülteden emekli olan Prof. Dr. Amiran Kurtkan ise bu tahlîlde tasavvufa
kesilen faturanýn haksýz olduðunu düþünüyordu: “O halde belirli bir zihniyeti izah ve
tenkit edebilmek için bir portre çizer veya enstantane bir fotoðraf çeker gibi sadece
onun vasýflarýný belirtmemiz yeterli deðildir. Aslýnda o vasýflarýn nasýl bir ortamýn ni-
çin makul ve yerinde bir sonucu olduðunu da hesaba katmamýz gerekmektedir. Ka-
pitalist batýnýn döne dolaþa kapitalizmin olgunlaþtýrdýðý bir sosyalizme yönelmesi
dikkate alýnýrsa tasavvuf akýmýndaki orta yol politikasýnýn hatta vaktinden bile daha
ileri ve olgun olduðunu kabul etmek lazým gelecektir. Zaten bu orta yol, Kur’an’ýn
gösterdiði yoldur.” Þu halde iktisadî zihniyetimizin bozulmasýnda tasavvuf ahlakýnýn
deðil fakat tasavvufun yanlýþ yorumlanýr hâle gelmesinde iktisadî daralmanýn rol oy-
nadýðýný söylemek mümkündür.14

13 Milliyet, 01. 07. 1998. Hayatý, eserleri ve fikirleri için bk. A. Güner Sayar, A. Süheyl Ünver, Ýstanbul
1994.

14 Din Sosyolojisi, Ýstanbul 1985, s. 435, 487. 
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2. Ýslâm Tasavvufu’nun Meseleleri, Ýstanbul 1982 (Erol Güngör). Kitabýn ya-
yýmlanmasýndan bir sene sonra vefat eden yazar, “Ön Söz”ünde þöyle diyor: “Bu ki-
tap tasavvuf hakkýnda bir bilgi kitabý deðildir. Tasavvufun temel bilgilerini edinmek
isteyenler bu konuda yazýlmýþ yerli ve yabancý kaynaklara baþvurabilirler. Bizim
yaptýðýmýz iþ adeta imân mevzuu gibi aðýzdan aðza gezen veya kitap, dergi, gazete
satýrlarýnda görülen bir çok þeyler hakkýnda bazý sualler sormak ve bu suallere cevap
aramaktýr. Kýsacasý, burada tasavvufun meseleleri tartýþýlmaktadýr. Ümid edilir ki il-
gili ve yetkili kalem sahiplerinin tenkitleriyle bu meseleler daha ileri seviyede bir vuzuh
kazansýn.”

Cumhuriyet devrinde yetiþen en önemli ilim adamlarýndan biri olan Erol Gün-
gör’ün Ýslâm’ýn Bugünkü Meseleleri isimli eserinden hemen sonra Ýslâm Tasavvu-
fu’nun Meseleleri’ni neþretmesi, tasavvuf tarihi araþtýrmalarý açýsýndan önemlidir.
Meselelere kendi zaviyesinden, sosyal psikoloji açýsýndan bakan Güngör’ün metni,
hemen belirtelim ki, Ülgener gibi “sýký” deðildir.

“Büyük sufîler daha çok Hanbelî mezhebindendir.” gibi yanlýþ tespitlerinin olma-
sýnýn yaný sýra (s. 195) tezat þeklinde görünen ifadeleri de vardýr. Þimdi kitabýn muh-
telif sayfalarýnda yer alan þu cümleleri okuyalým:

“Ýþte bu yüzden Ýslâmcý genç kitlelerin sahip bulunduklarý büyük potansiyeli, ta-
savvuf girdabýnda heba etmeleri tehlikesine karþý uyanýk olmak zorundayýz.” (s. 219)

“Tasavvuf hareketleri, çoklarýnýn zannettiði gibi Ýslâm cemaatýnýn sefalete veya
ahlâkî gevþekliðe düþmesine sebep deðildir. Daha ziyade böyle hallere bir tepki ola-
rak doðmuþ veya kuvvetlenmiþtir.” (s. 217)

“Mazide sûfî tarikatlarýn böyle bir fonksiyonu yerine getirecek yerde, çok defa
müslümanlarý dünya iþleri konusunda atalete sevkettiðini itiraf etmeliyiz.” (s. 218)

“Ýþte Ýslâm’da sûfî hareketi, insaný her anýnda Allah’ýn huzurunda bulunmaya
alýþtýrmakla, onun gerçek manada müslüman olmasýna büyük bir yardým yapmak-
tadýr. Nihayet mutasavvýflarýn insanýn içine tuttuklarý ýþýk, dýþarýyý tamamen ihmal
etmeye yol açmýþ olsa da bize kendimizi tanýtma bakýmýndan fevkalade faydalý ne-
ticeler doðurmuþtur.” (s. 208)

“Onlar bizim sanatýmýza, edebiyatýmýza olduðu kadar dinî düþüncemize de zen-
ginlik getirmiþlerdir. Onlarý yok farzetmek, bizim kültür mirasýmýza büyük bir darbe
indirmek manasýna gelir.” (s. 207)

“Burada Ýslâm mistisizmi ile Hýristiyanlýktaki mistisizm arasýndaki temel farklar-
dan birinin iki deðiþik vecd hâline yol açtýðýný görüyoruz. Gerçekten Ýslâm mistisiz-
mi pasif olmaktan ziyade aktif tarafýyla dikkat çekiyor.” (s. 156)

“Ýþte sûfîlik siyasî-iktisadî çöküntünün bir sonucu deðil fakat bu çöküntüye kar-
þý bir reaksiyondur. Sûfîlerin böyle bir çöküntüye sebep olduklarý tezi hiç müdafaa
edilemeyecek kadar çürük olduðu için onu ele almýyoruz. Asýl mesele, çöküntü ile ta-
savvuf arasýndaki öncelik-sonralýk farkýný doðru bir þekilde deðerlendirmektir. Bura-
daki ince farka çok dikkat edilmelidir. Bir þeyin sonucu olmakla bir þeye reaksiyon
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olarak ortaya çýkmak, birbirinin ayný deðildir. Sonuç, sebebe nisbetle daha pasiftir.”
(s. 193)

“Bizim kültürümüzün büyük simalarýnýn pek çoðu mutasavvýflardýr dersek mü-
balaða etmiþ olmayýz. Bugün hangi Türk’e Mevlânâ Celâleddîn’den, Yunus’tan, Ha-
cý Bektaþ’tan, Hacý Bayram’dan bahsedilse derhal büyük bir saygý duygusu uyanýr...
Bu insanlar gerçekten Türk kültürünün seçkin þahsiyetleridir.” (s. 198)

“Tasavvufun Ýslâm kültürüne yaptýðý en büyük menfi tesir, en kaliteli zihinleri,
en parlak zekâlarý, kültür hayatýmýzýn dýþýna çekmesi ve onlarý kýsýrlýða mahkum et-
mesi olmuþtur.” (s. 199)

3. Bektaþî Menâkýbnâmelerinde Ýslâm Öncesi Ýnanç Motifleri, Ýstanbul 1983,
Ahmet Yaþar Ocak. Kitap þu cümlelerle baþlýyor: “Bu araþtýrma, Türkiye’de Sünnîlik
dýþý Ýslâm anlayýþýnýn teþekkül dönemine ait daha evvel yayýnladýðýmýz, Babaîler
Ýsyâný (Ýstanbul 1980) adlý kitabýn devamý olarak tasarlanmýþtýr. Zikredilen bu kitap-
ta, XIII. yüzyýl Anadolu’sunda heterodoks Türkmen çevrelerinin çýkardýðý Babaî isya-
ný denilen ayaklanmanýn ve bunun peþinden ortaya çýkan dinî hareketin mahiyeti
araþtýrýlmýþtý. Bununla beraber, bu hareketi meydana getiren zümrelerin temsil ettiði
heterodoks Ýslâm anlayýþýnýn nasýl bir yapýya sahip bulunduðu, hangi unsurlardan te-
þekkül ettiði, bu unsurlarýn hangi menþe’lerden geldiði meselesine dokunulmamýþtý.

Motifler yorumlanýrken, açýk ve seçik durumlarda kendimize göre belli ölçüde bir so-
nuca varýlmaya gayret edilmiþ, aksi hallerde ihtimaller ortaya konularak kesin hüküm-
den kaçýnýlmýþtýr. Motiflerin tahlil ve yorumlarýyla ilgili fikir ve kanaatlerde yanlýþ veya
eksikler bulunabilir. Bunlarýn sorumluluðu tamamýyla bu satýrlarýn yazarýna aittir.”15

Ýlâhiyat ve tarih öðretimi gören Ahmet Yaþar Ocak, Fransa’da 1978 yýlýnda ta-
mamladýðý Babaîler Ýsyâný isimli doktora teziyle bu alanýn araþtýrmacýlarýndan biri
oldu. Köprülü’nün açtýðý yoldan yürüyen Ocak, tasavvuf tarihi araþtýrmalarýnýn
1980’den sonraki durumunu tahlil ve tenkit eden makalesinde ilâhiyat ve edebiyat
Fakültelerinde bu bilim dalý ile ilgili çalýþmalarý, metot ve kalite açýsýndan yetersiz
bulmakta ve yazýsýný þöyle neticelendirmektedir: “Türkiye’de halen çoðu üniversite-
de sözde bilim uzmanlýðý ve doktora çalýþmasý adýyla, bazen kifayetsiz danýþmanla-
rýn yönetiminde yapýlan pek çok kalitesiz araþtýrma, belli sebeplerle teþvik edilip ka-
bul görmekte, böylece Türkiye’deki bilimsel standardýn çok aþaðýlara düþmesine se-
bep olmaktadýr. Kalitesini ve bilimsel sorumluluðunu korumaya çalýþan, düþünce ve
yorumlarý kusurlu, eksik ve yanlýþ olsa bile ciddi bilimsel yöntemler uygulayan ve
geleneksel kayýtlarý sorgulayanlar ise, ya yok sayýlmakta, ya küçümsenip hafife alýn-
makta, ya da fanatik tepkilerle karþýlaþmaktadýrlar. Þurasý unutulmamalýdýr ki, yýllardýr
Türkiye’nin bilim hayatýna musallat olan en büyük tehlike bu ideoloji ve fanatizm
kurbaný, kolaycý, basitçi ve kalitesiz araþtýrmalardýr.”16

15 Bektaþî Menâkýbnâmelerinde Ýslâm Öncesi Ýnanç Motifleri, Ýstanbul 1983, s. IX, XI. Yaþar Nuri Öz-
türk, Tarih Boyunca Bektaþîlik isimli eserinde Ocak’ýn bazý tespitlerini tenkit etmiþtir. 

16 A. Yaþar Ocak, “Türkiye’de 1980 Sonrasý Tasavvuf Tarihi Araþtýrmalarýna Genel Bir Bakýþ”, Toplumsal
Tarih, sy. 108, Ýstanbul 2002, s. 19. 
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Ýslâm Dünyasý

Tasavvuf tarihi araþtýrmalarýnýn Mýsýr’daki en büyük ismi, Ebü’l-Alâ Afîfî’dir.
1857’de Mýsýr’da doðmuþ, felsefe tahsilini Ýngiltere’de Nicholson’un yanýnda 1930
yýlýnda tamamlamýþ ve ülkesinin deðiþik üniversitelerinde hizmet verdikten sonra
1966 senesinde Ýskenderiye’de vefat etmiþtir.

Afîfî’nin Ýbn Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi17 adýyla tercüme edilen doktora tezinin
dýþýnda et-Tasavvuf sevretün rûhiyye fi’l-Ýslâm18 baþlýklý eseri önemlidir. Ýbnü’l-
Arabî’nin Fusûsü’l-Hikem’i baþta olmak üzere Sülemî, Ýbn Sînâ, Gazzâlî gibi þahsi-
yetlerin bazý eser ve risâlelerini neþretmiþtir.

Mýsýr’da ikinci önemli þahsiyet 1910 doðumlu Abdulhalim Mahmud’dur.
Muhâsibî ile ilgili doktora tezini Fransa’da tamamlamýþ, ülkesine döndükten sonra
Ezher Þeyhliði’ne kadar yükselmiþ bir Þazelî derviþidir. Bu arada Kahire’de yaþayan
Rene Guenon ile yakýn iliþkileri olmuþtur.

Muhâsibî baþta olmak üzere Kelâbâzî, Serrâc, Kuþeyrî, Gazzâlî, Sühreverdî, Ýbn
Ataullâh, Zerrûk, Ýbn Abbâd gibi birçok sûfînin temel eserlerinin neþredilmesinde
önemli hizmetlerde bulunmuþtur.

Ýranlý Kasým Ganî (ö. 1372/1952) ise, 1942’de yayýmladýðý Târîh-i Tasavvuf
der Ýslâm, otuz sene sonra Sadýk Neþ’et tarafýndan Arapça’ya çevrilmiþtir. Batý dil-
lerine hakim olan ve Türkiye’de de Büyükelçilik görevinde bulunan Ganî, geleneðe
uyarak eserinin ilk sayfalarýnda “Tasavvufun Gayr-i Ýslâmî Kaynaklarý” diye bir baþ-
lýk açmýþ ve burada Hýristiyanlýk, Yeni Eflatunculuk, Ýþrâkîlik, Budizm, Hinduizm ve
Maniheizm gibi din ve cereyanlara temas etmiþtir.

Daha çok Mevlânâ ve Mesnevî üzerinde çalýþan tasavvuf tarihi ve Ýran edebiyatý
tarihi okutan Bedîüzzamân Fürûzanfer de (ö. 1390/1970)19 önemlidir. Telif eserle-
rinin dýþýnda birçok klasiðin neþrini gerçekleþtiren Firûzanfer, Kuþeyrî Risâlesi’ni de
Farsça’ya çevirmiþtir (Tahran 1345).

Söz Ýran’dan açýlmýþken Seyyid Hüseyin Nasr’a da temas etmek gerekmektedir.
Çeyrek yüzyýldan beri ABD’de öðretim üyeliði yapan ve pek çok Ýngilizce esere im-
za atan Nasr, günümüzde Ýslâm düþüncesi ve tasavvuf felsefesini, özellikle Batýlýla-
ra tanýtan ve anlatan bir þahsiyettir.

Çok renkli bir dinî yapýya sahip olan Hindistan alt kýtasý da tasavvuf kültürü açý-
sýndan önemlidir. Kýsa süreli devletler bir tarafa, 1526-1858 yýllarý arasýnda bu böl-
gede hayatiyetini sürdüren Bâbürlüler Devleti, Türk-Ýslâm medeniyeti bakýmýndan
üzerinde durulmasý gereken bir konudur.

Din-i ilâhî tartýþmalarýný yaþadýktan sonra XVIII. yüzyýlda yetiþen Þah Veliyyullâh
Dehlevî (ö. 1176/1762) abide eserleriyle adeta bu gerginliði ortadan kaldýrmýþtýr.

17 Mehmet Dað tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Ankara 1975). 
18 Ekrem Demirli ve Abdullah Kartal tarafýndan Tasavvufî Ýslâm’da Manevî Hayat adýyla Türkçe’ye çev-

rilmiþtir (Ýstanbul 1996). 
19 Bk. DÝA, V, 327. 
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Abdülbarî en-Nedvî tarafýndan Urduca kaleme alýnan Tasavvuf ve Seyr u
Sülûkun Yenileþmesi adlý eser, dinî esaslarla tasavvufî derinlikleri bütünleþtiren bir
çalýþmadýr. Ebü’l-Hasan en-Nedvî’nin 1960 yýlýnda yazdýðý “Ön Söz”le birlikte eseri
Tasavvuf ve Hayat (Ýstanbul 1967) adýyla Türkçe’ye tercüme eden Mustafa Ateþ -
adeta Bombay ile Bosna’yý bir araya getirmek için- Muhammed Tayyib Okiç’in
takrîziyle yayýmladý.

Ebü’l-Hasan en-Nedvî’nin Ruhbanlýk Deðil Rabbânîlik isimli eseri de 1966’da
yayýmlanmýþtýr.20

Abdülhakîm Tabibî’nin Seyr-i Tasavvuf der Afganistan (Kabil 2001) adlý eseri
de bu kültürün Afganistan’daki seyrini özetlemiþtir.

Müsteþrikûn

Müsteþrikler Ýslâmî ilimlerle ilgili yaptýklarý araþtýrmalarda genellikle “yabancý
kaynak” konusunu gündeme getirmiþ ve Ýslâm dünyasýnda orijinal görüþ ve yorum
olmadýðýný ispat etmeye çalýþmýþlardýr. Bu tarafgir tutum, bizim cenahta baþka bir ta-
rafgirliðe sebep olmuþtur: Ýslâm dünyasýnda var olan görüþ ve müesseseler, tama-
men orijinaldir.

Halbuki hepimiz Âdemoðluyuz ve hepimiz bu insanlar tarafýndan üretilen kültür-
den istifade ediyoruz. Taklit yoluyla aldýklarýmýz olduðu gibi, orijinal olarak bu kül-
türe kattýklarýmýz da vardýr. Mistik düþünce ve mistik hayat “Dinler arasýndan akýp
gelen bir ruh ýrmaðýdýr.” Doðru olduktan sonra taklit kötü bir þey deðildir; yanlýþ ol-
duktan sonra orijinallik tek baþýna bir þey ifade etmez.

Eksiklerine raðmen müsteþriklerin hizmetlerini bütünüyle inkâr etmemek gerekir.
Onlar dikkatimizi daha çok klasik dönem üzerine çekmiþ, ciddi sorular sormuþ ve
kayda deðer metinler neþretmiþlerdir. Daha da önemlisi bugün Batý’da tasavvuf yo-
luyla ihtidalar oluyorsa, bunun bir sebebi de müsteþriklerin Batý dillerine yaptýklarý
tercümelerdir.21 Birkaç tanesine temas edilebilir:

Çanakkale harplerine tercüman olarak katýlan Louis Massignon (ö. 1962) zama-
nýnýn önemli bir kýsmýný Hallâc konusuna tahsis etmiþ ve Kitâbü’t-Tavâsîn tercüme-
sini 1913’de Paris’te neþretmiþtir. 24 Mayýs 1922’de Hallâc’la ilgili tezini Sorbon’da
savunan Massignon, 1930’lu yýllarda doktora öðrencisi olarak Fransa’da bulunan
Nurettin Topçu’dan Türkçe dersler almýþtýr.

Tasavvufla ilgili bazý yorumlarýna, Müslüman araþtýrmacýlar bir tarafa, Gibb ve
Corbin gibi müsteþrikler de itiraz etmiþlerdir.22

Daha çok Mesnevî’nin Ýngilizce tercümesiyle tanýnan Nicholson (ö. 1945) müs-
teþriklerin rehber kabul ettiði þahsiyetlerden biridir. Hücvîrî’nin Keþfü’l-mahcûb adlý

20 Ýsmet Ersöz tarafýndan Gerçek Tasavvuf adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir (Ýstanbul 1974). 
21 Genel bir deðerlendirme için bk. Hülya Küçük, “Batýda Sufizm Meselesine Toplu Bir Bakýþ”, Tasavvuf, sy.

13 (2004), s. 231-263. 
22 DÝA, XXVII, 103. Corbin’in Ýslâm Felsefesi Tarihi’nde ise (trc. Hüseyin Hatemi, Ýstanbul 1986) tasav-

vufî kültüre Þiî elbisesi giydirilmektedir. 
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eserini Ýngilizce’ye çevirip bastýktan seksen sene sonra Türkçe’si basýlabilmiþtir.
1914 yýlýnda neþrettiði Ýslâm Sûfîleri isimli eserinde þu terimleri açýklamýþtýr (s. 144):
“Tarikat”, “iþrak”, “vecd”, “marifet”, “ilâhî aþk, kerâmet”, “vahdet”.

Nicholson’un öðrencisi, Arberry (ö. 1969) Kelâbâzî’nin et-Taaruf adlý eserini Ýn-
gilizce’ye çevirmiþtir. Türkçe’ye Ýbrahim Kapaklýkaya tarafýndan çevrilen Tasavvuf
adlý kitabý, “Müslüman Mistiklere Toplu Bakýþ” alt baþlýðýný taþýmaktadýr. Sonuç bö-
lümünde þu ifadeler yer almaktadýr (s. 132) : “Uzak geçmiþin sayfalarýna bakmak
elbette yararlýdýr. Bizler Müslüman olalým ya da olmayalým ayný atanýn çocuklarýyýz.
Bu nedenle Batýlý ilim adamlarýnýn sufî hareketlerini hayýrlý yönde bu kadar güçlü bir
etki kaynaðý haline getiren hayatî hakikatleri yeniden keþfetmeyi amaçlamalarýnda
hiçbir uygunsuzluk ya da gereksizlik yoktur. Eðer bu araþtýrmada Müslüman mes-
lektaþlarýyla iþbirliði yaparlarsa –bunu yapacaklarýna iliþkin bir çok iþaret görülüyor-
hep birlikte yüksek insan çabalarýnýn gerçekten seçkin ve ilham verici tarihini orta-
ya çýkarmayý umabilirler. Hep birlikte bu karanlýk ve tehditkâr çaðda ahlâkî ve ma-
nevî deðerleri yeniden kurmayý amaçlayan bir çoklarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak
bir düþünce ve davranýþ kalýbýný yeniden bulmada baþarýlý olabilirler.”

Batý’da yapýlan tasavvuf ve tarikatlar tarihiyle ilgili araþtýrmalarýn önemli isimle-
rinden biri de Ýsviçreli Fritz Meier’dir (ö. 1998). Ýstanbul’da 1935 yýlýnda Hellmut
Ritter’in yanýnda yazmalar üzerinde çalýþan Meier, daha sonraki yýllarda Ebû Ýshak
Kâzerûnî, Necmüddîn Kübrâ, Ebû Saîd Ebü’l-Hayr, Bahâeddîn Veled gibi sufîler baþta
olmak üzere, birçok konu hakkýnda araþtýrmalar yapmýþ, metinler yayýmlamýþtýr.23

G. Anawati ile L. Gardet’in birlikte hazýrladýklarý Mystique Musulmane (Paris
1968) sufîler ve terimler hakkýnda bilgi verirken, Spencer Trimingham’ýn The Sufi
Orders in Islam (London 1973) isimli eseri, daha çok Ýslâm dünyasýnda ortaya çý-
kan tarikatlar hakkýnda bilgi vermektedir.

Tasavvuf tarihi ile ilgilenen Batýlýlarýn 1982’de Paris’te yaptýðý sempozyumun
metinleri Osman Türer tarafýndan tercüme edilmiþ ve Ýslâm Dünyasýnda Tarikatlar
adýyla basýlmýþtýr (Ankara 2004). Tarih içinde tasavvufî hayat ve düþüncenin aldýðý
tepki ve tenkitleri konu edinen ve 1996’da Hollanda’da akdedilen sempozyumun
bildirileri de Türkçe’ye çevrilmiþ olup henüz basýlmamýþtýr. Müsteþriklerin “yaþayan
halka”sýný görmek açýsýndan bu eser önemlidir.

Batý’da tasavvuf tarihi ve kültürü ile ilgili çalýþmalarýn en son ismi Annemarie
Schimmel’dir (ö. 2003) Batý dillerinin yanýnda Arapça, Farsça ve Türkçe’ye hakim
olmasý, uzun süre Pakistan, Ýran ve Türkiye’de kalmasý, ABD’de, Hindistan altkýtasý
ile ilgili dersler vermesi, elde ettiði en önemli fýrsatlardýr. Kaleme aldýðý seksen kadar
eserin konumuz açýsýndan en önemlisi Ýslâm’ýn Mistik Boyutlarý adýyla Türkçe’ye
çevrilen Mystical Dimensions of Islam’dýr (North Carolina 1975). Schimmel’in
Ýslâm ve tasavvuf kültürü ile ilgili eserleri meseleye “dýþarýdan” bakan bir müsteþri-
kin soðukluðunu deðil, “içeriden” bakan bir âlimin sýcaklýðýný barýndýrýr.24

23 DÝA, XXVIII, 549. 
24 Hayatý ve eserleriyle ilgili geniþ bilgi için bk. Tasavvuf, sy. 11 (2003)’de yer alan çeþitli makaleler; Se-

nail Özkan, “Vefeyat”, Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 9 (2003), s. 153-166.
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1928 yýlýnda Râbiatü’l-Adeviyye konusunda doktora hazýrlayan Margaret Smith
(ö. 1970) ile özellikle Bektaþîlik üzerine eðilen Iréne Melikof’u (d. 1917), Balkanlar-
daki tasavvufî hayatý inceleyen N. Clayer’i unutmamak gerekir.

Batý’da mistisizm ile ilgili deðerlendirmelerin vazgeçilmez isimlerinden biri de
1886 doðumlu Rene Guenon’dur (Abdülvahid Yahya). Gençliðinde “gizli”, “bâtýnî”
ilimlere “neo-spiritüalist” akýmlara ilgi duymuþ, masonluða girmiþ ve 1912 yýlýnda
Þazelî Þeyhi Abdurrahman Ýllis el-Kebîr’in rehberliðiyle Müslüman olmuþtur. Batý’nýn
modernist ve materyalist bakýþ açýsýný tenkit eden Abdülvâhid Yahya, deðiþik din ve
geleneklere sahip pek çok insaný etkilemiþtir. 1951’de Kahire’de vefat eden A. Yah-
ya’nýn eserlerinin büyük kýsmý Türkçe’ye çevrilmiþtir. Kendisini yakýndan tanýyan
Abdülhalim Mahmud, 1954’te Mýsýr’da onunla ilgili bir eser neþretmiþtir.25

Titus Burckhardt (Ýbrahim Ýzzeddîn), Michel (Mustafa) Valsan, Frithjof Schuon
(Þeyh Ýsa), Martin Lings (Ebû Bekir Siracüddîn) gibi þahsiyetler onun yolundan yü-
rüyenlerdendir. Genoniyen diye isimlenenler arasýnda her dine mensup insanlar var-
dýr. Bir baþka ifade ile, bu eserler farklý kültürlere mensup insanlara dolaylý da olsa
tasavvuf kültürünü aktarmýþtýr.

Neler Yapýldý?

1. Arapça ve Farsça olarak kaleme alýnan tasavvufun temel eserlerinin birçoðu,
Türkçe’ye çevrilmiþtir. Bu faaliyetin en öndeki ismi Süleyman Uludað’dýr. Onun ter-
cümeleriyle tasavvuf tarihi ile ilgili araþtýrma ve incelemelerin önü açýlmýþtýr. Katkýlarý
ayrý bir çalýþmaya konu olacak kadar önemlidir. Þimdilik bu konuya girmiyoruz.26

Tercümeler konusuna þu da ilave edilmelidir: Rabbanî’nin Mektûbât’ý, Gazzâ-
lî’nin Ýhyâ’sý henüz þanýna layýk bir tercüme ile tanýþmamýþtýr.

2. Osmanlýca olarak kaleme alýnan ve bir kýsmý matbu, bir kýsmý da mahtut olan
eserler, sadeleþtirilmeden yeni harflere aktarýlmýþtýr. Selçuk Eraydýn-Mustafa Tahralý
tarafýndan yayýmlanan Ahmet Avni Konuk’un Füsûs þerhi en çok emek verilen ça-
lýþmalardan biridir. Konuk’un Mesnevî þerhi de yayýmlanmaktadýr.

3. Osmanlýca bazý eserler sadeleþtirilerek okuyucuya sunulmuþtur. Ancak bu sa-
deleþtirmelerin bir kýsmý problemlidir; eksik ve yanlýþ okumalarla malüldür.

4. Tasavvuf edebiyatý ve musikîsi ile ilgili eserler neþredilmiþtir. Ahmet Yesevî,
Yunus Emre, Âþýkpaþa, Eþrefoðlu, Niyâzi-i Mýsrî, Nigarî, Nesimî, Gülþenî, Gaybî,
Kuddusî, Þeyh Galib, Bursevî baþta olmak üzere birçok sûfînin divaný yeni harflere
aktarýlmýþtýr. Cemal Kurnaz ile Mustafa Tatçý, tasavvufî Türk edebiyatý ile ilgili metin
neþrinde daha gayretli görünüyorlar. Yusuf Ömürlü “bir ömür” vererek sekiz ciltlik
Ýlâhîler’i yayýmladý. Sadettin Nüzhet Ergun’un Türk Mûsikisi Antolojisi’nin ömrü
ise altmýþ beþe doðru gidiyor.

25 Bk. DÝA, I, 279. 
26 Hayatý ve eserleriyle ilgili olarak kendisiyle yapýlan röportaj için bk. “Süleyman Uludað ile Söyleþi”, Ta-

savvuf, sy. 7 (2001), s. 33-92. 
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5. Ders kitabý mahiyetinde tasavvuf ve tarikatlar tarihi kaleme alýnmýþtýr. Ancak
bu kitaplar daha çok “Osmanlý dönemi tasavvuf ve tarikatlar tarihi”dir. Çünkü Ku-
zey Afrika, Güney Asya ve Uzak Doðu tasavvuf ve tarikatlar tarihi Türkiye’de yete-
rince bilinmemektedir. Bir diðer ifade ile bu bölgelerle ilgili yeterli kaynaklara ulaþý-
lamamaktadýr.

6. Tasavvuf ve tarikatlar tarihinin daha detay konularý üzerine tez ve makaleler
yayýmlanmýþtýr.

7. Batýlý ve Doðulu, Müslüman olan ve olmayan araþtýrmacýlarýn bazý eserleri
Türkçe’ye çevrilmiþtir.

8. Ýlâhiyat fakülteleri tarafýndan neþredilen dergilerde, Ankara’da Ethem Cebeci-
oðlu’nun yönetiminde yayýmlanmakta olan Tasavvuf dergisinde yüzlerce makale
neþredilmiþtir.

9. Fen-edebiyat fakültelerinin tarih, sanat tarihi ve Türk edebiyatý bölümlerinde
konu ile ilgili tezler yapýlmýþtýr. Konunun mimarî boyutunu ele alan “usta” Ekrem
Hakký Ayverdi (ö. 1984) olmuþtur. Baha Tanman ve Bârihüdâ Tanrýkorur onu izle-
mektedir. Nuran Atasoy’un Derviþ Çeyizi, sahasýnda tek olma özelliðini korumak-
tadýr.

10. Cumhuriyet devrinde yaþayan bazý sufîlerin eser, mektup ve sohbetleri ya-
yýmlanmýþtýr.

Nasýl Yapýldý?

Tartýþmalý konulara girmeden tasavvuf hakkýnda bilgi veren, tarikatlarýn adâb ve
erkânýný açýklayan eserler: Günümüzde ilâhiyat fakültelerinde tasavvuf tarihi dersi-
ni okutan öðretim elemanlarýnýn eserleri genel çizgileri itibariyle böyledir.

Tasavvuf ve tarikatlar hakkýnda bilgi vermekle birlikte, daha çok bu anlayýþýn
“miadýný tamamladýðý”ný göstermek, tarikatlarýn “gerici yuvalarý” olduðunu ispatla-
mak için kaleme alýnan eserler: Ýsmet Zeki Eyuboðlu’nun bazý eserleri bu guruba gir-
mektedir.

Tasavvufî hayatýn ibadet ve davranýþ boyutuna hiç girmeden iþin sadece etik ve
estetik boyutunu öne çýkaran eserler: Bu yazarlarýn büyük çoðunluðu tasavvuf kül-
türünü günümüz laik, demokrat, rasyonalist ve seküler gözlüðüyle okumakta ve yo-
rumlamaktadýr. “Tek ölçü akýldýr”, “Aklýmýn almadýðýna inanmam” anlayýþý, Hüseyin
Kuvvetli’ye þu kitabý yazdýrdý: et-Tasavvufü’l-aklî fi’l-Ýslâm, Malta 1998.

Tasavvuf anlayýþý, Ýslâm dininin temel esaslarýný tehdit eden bir kültür, dini için-
den çürüten sapýk bir yorum, dinin omurgasýný kýran bir felsefe olarak deðerlendiren
eserler: Ýbrahim Sarmýþ ve Ercüment Özkan’ýn eserleri gibi.

Tasavvuf kültürünün komþu medeniyet ve kültürlerle alýþveriþine dikkat ederek
bu kültürün toplumda meydana getirdiði açýlým, tartýþma ve gerilimleri gözardý etme-
den tahlil ve tenkide tabi tutmak, problemleri anlamaya ve anlatmaya çalýþan eser-
ler: Ahmet Yaþar Ocak’ýn eserleri bu kategoriye girebilir.
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Seviye Nasýl?

Cumhuriyet döneminde tasavvuf tarihi ile ilgili araþtýrma ve incelemeler, yeterli
bir seviye kazan(a)mamýþtýr. Bunun sebepleri nelerdir? Bir kýsmý þöyle sýralanabilir:

1. Tembellik: Tasavvuf tarihi hakkýnda ilmî araþtýrma ve inceleme yapabilmek
için asgarî üç dili; Arapça, Farsça ve Türkçe’yi bilmek gerekir.

2. Akademik bir zihin yapýsýna, olaylarý soðukkanlý bir þekilde tahlil ve tenkit
edebilen bir anlayýþa sahip olmak gerekir.

3. Usul bilmek gerekir: “Usul olmadan vusûl olmaz” sözünün gereði olarak ba-
zen bilgisi yeterli olan insanlar, usûl bilgisini elde etme konusunda yetersiz kalmak-
tadýr.

4. Kanunî durum: Tasavvufî hayatýn, tekke ve zâviyelerin yasak oluþu sebebiy-
le bazen kalemin ucuna kadar gelen gerçekler kâðýda inememektedir. Yakýn tarihle
ilgili yorumlar için farklý bir üslup geliþtirmek gerekmektedir. Bu ihtiyat ve tedbir, gi-
derek insaný nisyana sürüklemekte; sunî durum aslî zannedilmektedir. Resmî görü-
þün dýþýnda görüþ beyan edenlerin durumu, “Nakþibendiliði anlayamayanlar Türki-
ye’yi anlayamazlar” diyen Þerif Mardin’in baþýna gelenlere bakýlarak anlaþýlabilir.27

5. Söz konusu kanunî durum, eli kalem tutanlarý üç gruba ayýrmýþtýr: Ürkenler,
eðip bükenler, hakaret edenler. Ürkenler, susmayý bir þey yazmamayý tercih etmekte,
eðip bükenler ise konjonktürel þartlara takýlmadan bir þeyler üretmeye çabalamakta-
dýr. Hakaret edenlere gelince: Ülkemizde Ýslâm’a ve Kur’an’a küfretmek isteyip de
küfredemeyen bazý insanlar, tarikatlardan hýncýný almakta ve bu kültüre olanca hýz-
larýyla saldýrmaktadýr.

Bu satýrlarý karaladýðým günlerde Elif Þafak, “Tevazu ve Tereddüdü Sevmek, Sev-
memek” baþlýklý gazete yazýsýný þöyle neticelendiriyordu: “Bazen kafamý kurcalýyor.
Eðer Cumhuriyet’in siyasî ve kültürel eliti ta baþýndan beri tasavvufa karþý böylesi-
ne ön yargýlý ve bilgisiz olmasaydý ve eðer tasavvuf aðacýnýn dallarýný budamaya
kalkmasaydý, farklý olabilir miydi bugün kullandýðýmýz üsluplar? Acaba tasavvuf ca-
hili Türk eliti, tevazu ve tereddüt rahlesinden geçmiþ olsaydý, kültürel ve sanatsal ve
siyasî dokumuz daha farklý olabilir miydi? Daha esnek, daha akýþkan, daha az sal-
dýrgan, daha mütereddit, daha mütevazý…”28

Ne Yapmak Gerekir?

1. Ýslâm Medeniyeti’nin üç dili vardýr: Arapça, Farsça ve Türkçe. Ýslâmî ilimlerle
meþgul olan bizlerin her þeyden önce dilimizi, bütün zenginlikleriyle bilen, konuþma
ve yazma dili olarak kullanan kiþiler olmamýz gerekir.

2. Güzel Türkçe’den sonra bir Batý dilini iyice bilmek gerekir.

27 Þerif Mardin’in tarikatlarla ilgili bazý deðerlendirmeleri için bk., Türkiye’de Din ve Siyâset, Ýstanbul
1992, s. 32, 189. 

28 Zaman, 16. 01. 2005. Tasavvuf ve tarikat kültürü ile ilgili 2000 yýlýna kadar yapýlan tez ve makalelerin
dökümü için bk. Mustafa Aþkar, Tasavvuf Literatürü, Ankara 2000. 
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3. Pozitivizm ve materyalizmin beynimize suhûletle enjekte ettiði “seküler” ka-
rartýlarý yok etmek gerekir.

4. Þöhret ve servet tuzaklarýna düþmeyecek kadar uyanýk, makâm-mansýb der-
dine kapýlmayacak kadar güçlü olmak gerekir.

5. Modernizmin üzerimize attýðý “þallar”ý sýyýrýp atmak gerekir.
6. Kötü örneklerden hareketle kendimizi perdelememiz gerekir.
7. Gönül dünyasýnýn sonsuzluða açýlan ufkunu acemilikere kurban etmemek ge-

rekir.
8. Objektiflik þemsiyesi altýnda “kör” ve “saðýr” olmamak gerekir. Dünü tabu ha-

line getirmek ne kadar yanlýþsa, “günah keçisi” olarak görmek de o derece yanlýþtýr.
9. Akademik egoizm ve titr pýrýltýsýnýn esaretinden kurtulmak gerekir.
10. Profesör olduktan sonra “yan gelip yatmak” alýþkanlýðýndan vazgeçmek ge-

rekir.
11. Yaklaþýk yüz yýldýr tekrarlanan yanlýþlarý, -çok tekrar edildiði için- doðru ola-

rak kabul etmemek gerekir.
12. Tarihî belgeleri doðru okuyup anlayabilecek ve yorumlayabilecek bir anlayýþ

ve zihin açýklýðýna sahip olmak gerekir.
13. “Padiþaha kelle götürenler” gibi belli yer ve makamlara þirin görünmek için

“risâle götürenler”den olmamak gerekir.
14. Modernizm ve rasyonalizmin gözlüðüyle “dün”ü okumamak gerekir.
15. Sûfîlerin de insan olduðunu ve hata edebileceklerini hatýrdan çýkarmamak

gerekir.

Son Söz

Tasavvuf tarihi araþtýrmalarýnýn istikbalinden umutlu olabilmenin en önemli þart-
larýndan biri, münekkitler yetiþtirmektir. Egoizm ve sadizm hastalýklarýna yakalan-
mamýþ, aþaðýlýk kompleksine düþmemiþ eleþtirmenlere ihtiyacýmýz vardýr. Tenkitleri-
ni bir “hesaplaþma”nýn hiddet rüzgarýyla deðil, bir hasbihalleþmenin sohbet atmos-
feriyle yapabilen insanlara; umut kýran deðil, umut veren; yol kesen deðil, yol gös-
teren “hoca”lara ihtiyacýmýz vardýr.




