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DİN, MEDENİYET VE İNSAN

edeniyet, insanın maddî ve manevî varlık bütününün bir yansı-
ması olarak tezâhür eder. Dolayısıyla maddî ve mânevî pek çok
unsur, medeniyet bütününü insânî çabalar yardımıyla oluştur-

makta, burada da medeniyeti oluşturan insan modelinin önemi ortaya çık-
maktadır.

Nakîb Attâs’ın dîn-deyn-medeniyet kavramları üzerinde yaptığı tahlil-
ler konuyla ilgili dikkate değer ipuçları vermektedir.1 Din kavramının, âdet,
durum, hüküm, ceza, mükâfat, itaat, hesap, yönetme-yönetilme, tapınma,
tevhid, İslâm, şeriat, hudûd, millet gibi anlamlara gelmesi yanında, aynı kök-
ten gelen borç anlamındaki deyn mastarının dîn mastarından gelen hesap an-
lamıyla kavramsal ilişkisi de dikkat çekicidir. Daha dikkat çekici hususlardan
biri de, deyn kavramıyla dîn kavramının bir arada ele alınarak insanın hem
varlık, hem ahlâkî değerler açısından Allah’a borçlu olması ve bu durumun
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far kın da bu lun ma sı dır. Nakîb Attâs, kav ra mı tah lil
eder ken, -ilk sûfîler den Cü neyd-i Bağdâdî’nin (ö.
297/909) gö rüş le ri ni ha tır la ta cak tarz da- Al lah ’a ver-
di ği söz (mîsâk) ile ir ti bat lı ola rak gör mek te ve dîn
kav ra mı nın ta biî eği lim (fıt rat) an la mı içe ri sin de Al-
lah ’a bo yun eğ me yi de içer di ği tes pi tin de bu lun -
mak ta dır.2 Bir adım da ha ata rak, sos yal dü ze nin
in san eliy le oluş tu rul du ğu en ge niş kap sam lı olu şum
ola rak me de ni ye ti de bu kav ram la ir ti bat lı gör mek -
te, in sa nın me de ni ye tin olu şu mun da bir yan dan öz -
gür, ama di ğer yan dan so rum lu var lık olu şu nu
vur gu la mak ta dır.3 Bu nok ta da dîn kav ra mı nın Ba tı
dil le rin de ki kar şı lı ğı olan re li gi o kav ra mı na ve ri len
an lam lar dan bi ri nin ye ni den bağ lan ma olu şu ha tır -
la na bi lir.4 Ba zı sos yo lo jik tah lil ler de me de ni yet ler -
le on la rın ar ka pla nın da ki dînî ya pı lan ma lar ara sın da
sı kı ir ti bat lar gör mek te dir.5

Yu ka rı da ki kav ram tah lil le rin den ha re ket et -
mek ge re kir se, in san dan yer yü zün de ki se rü ve nin -
de sü rek li ola rak bu so rum lu lu ğun bi lin cin de
ol ma sı is ten mek te dir. Şu hal de in san, is ter şahsî, is -
ter ya kın ya da uzak çev re siy le il gi li dar ya da ge -
niş bo yut ta ki ey lem le rin de ol sun, bu du ru mun
ge rek tir di ği bir ya şan tı içe ri sin de ol mak la mü kel lef
tu tul mak ta dır. Bu da Ya ra tı cı, ken di var lı ğı, in san
ve ta bi at kar şı sın da onu so rum lu bir ko num da bu-
lun dur mak ta dır.

Ah met Da vu toğ lu’ nun tah li le tâbî tut tu ğu tas-
nif te de gö rül dü ğü gi bi me de ni yet ler bu iliş ki ler
çer çe ve sin de de ğer len di ril mek te dir.6 An cak bu nun
te me lin de yi ne o me de ni ye tin or ta ya koy du ğu in -
san mo de li yat mak ta dır. Ni te kim İslâmî kav ram -
lar dan îlâ-yı ke li me tullâha ve ri len ta nım lar dan
bi ri, “ken din de ve baş ka la rın da doğ ru bir me de ni -
yet kur ma adı na in san ol ma k” şek lin de or ta ya kon-
mak ta dır.7 İnsan ve me de ni ye tin kar şı lık lı ola rak
olu şu mu na pa ra lel bir tarz da, bir me de ni ye te men-
sup olan in san ti pi nin or ta ya çı kı şın da sü rük le yi ci
ör nek le rin var lı ğı da bir ger çek tir. An cak gü nü -
müz de hâkim an la yı şın te me lin de ego nun idol leş -
ti ril me si nin var lı ğın dan söz edil mek te, kül tü rel
alan da ya pı la cak de ği şim ler le her tür lü ego iz mi do -
ğu ran akım lar la mü ca de le edil me den bu du rum dan
kur tul ma nın müm kün ol ma dı ğı be lir til mek te dir .
Şu hal de me de ni ye tin te me lin de ki in san fak tö rü -
nün ifa de et ti ği an lam önem ka zan mak ta dır.

Top lu ma su nu lan ör nek le rin böy le bir ze min -
den bes len me si de me de ni ye tin ge le ce ği açı sın dan
teh li ke arz et mek te dir. Ni te kim on do ku zun cu ve
yir min ci yüz yıl la ra dam ga sı nı vu ran sö mür ge ci lik
fa a li yet le ri, ye rel ça tış ma lar ve dün ya sa vaş la rıy la,
geç miş te ve gü nü müz de ya şa nan eko no mik kriz le rin
te me lin de yer alan hu sus lar dan bi ri nin de böy le bir
in san ti pi nin sı nır ta nı maz aç göz lü lü ğü ol du ğu nu
söy le mek zor de ğil dir. Eğer bir in sa nın me denî ol-
ma sı, Ali Şeri atî’nin de de di ği gi bi ye te nek le ri nin ge-
liş ti ği oran da müm kün ola bi li yor sa, bu nok ta da
ön ce lik le in sa nın ne ol du ğu ve ne tür ye te nek le re
sa hip ol du ğu so ru su ce vap bek le mek te dir.

İş te bu nok ta, İslâm me de ni ye ti söz ko nu su ol-
du ğun da ta sav vu fun an la mı nın or ta ya çık tı ğı nok-
ta lar dan bi ri dir. An cak ta sav vuf la il gi li bir kaç ko nu
baş tan tes pit edil me li dir. Her şey den ön ce ta sav vu -
fun tek bir for mu ve yo lu ol ma dı ğı he sa ba ka tıl ma -
lı dır. Ay rı ca tüm bir me de ni ye ti yal nız ca ta sav vuf
dü şün ce si ne in dir ge mek de doğ ru de ğil dir. Bu nun -
la be ra ber bu dik kat, ta sav vuf dü şün ce si nin ha ya tın
de ği şik gö rü nüm le ri kar şı sın da or ta ya koy du ğu dü-
şün ce ve pra tik ler den is ti fa de et me önün de bir en -
gel de oluş tur ma ma lı dır.

Bu ra da kar şı mı za çık ma sı muh te mel bir so run
da, ta sav vu fun kıs men ken di özel ya pı sın dan kay-
nak la nan, bu ya pıy la iliş ki li ya da iliş ki siz ola rak
or ta ya çı kan ta sav vuf kar şı sın da ki olum suz ta vır al-
ış la rın var lı ğı dır. Hat ta po zi ti vist ba kış açı la rı nın
yay gın lık ka zan dı ğı dö nem ler de ta sav vuf, İslâm
me de ni ye tin den atıl ma sı ge re ken bir saf ra ola rak
gö rül müş tür. Bu gö rüş te, or yan ta list ba kış açı sı nın
kıs men yan lı, kıs men de ta sav vufî dü şün ce yi yan s-
ı tan me tin le ri bir bü tü nün an lam lı par ça la rı ola rak
de ğil, bir bi riy le ta ma men il gi siz ve rast ge le par ça -
lar ola rak de ğer len dir me si nin de pa yı ol du ğu şüp-
he siz dir.10 Bu nun la be ra ber, gü nü müz de “po zi ti viz-
min ka le si ” ko nu mun da ki ül ke le rin in san la rı bi le
mis tik ya pı lan ma lar dan müs tağ ni ka la ma mak ta, ta-
sav vu fun da dâhil ol du ğu çe şit li mis tik/ini si ya tik
ya pı lan ma lar dan sahîh ya da gay rı sahîh yol lar la da
ol sa is ti fa de eden, hat ta bu yol lar la İslâm’a gi ren in-
san la rın var lı ğın dan söz edil mek te dir.11 Bu nok ta -
da bü yük İslâm âli mi mer hum Ha mi dul lah ’ın ba zı
mek tup la rı na yan sı yan ba tı dün ya sı nın İslâmlaş -
ma sı ko nu sun da ta sav vu fun önem li bir rol üst le ne -
ce ği tes pi ti de ha tır la na bi lir.12
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Baş lı ğı na ba kıl dı ğın da hay li kap sam lı bir ko-
nu yu bel li bir sı nır için de ele al mak du ru mun da
olan bu ça lış ma, bu çer çe ve de ta sav vu fun ge rek dü-
şün ce ve ge rek se ye tiş tir di ği in san tip le ri yo luy la
önem li bir pa yı ol du ğu var sa yı mın dan ha re ket le
ya pı lan dı rıl ma ya ça lı şıl mış tır. Bu çer çe ve de, in san
zih ni ve in san tip le ri ko nu sun da ta sav vuf dü şün ce -
si nin İslâm me de ni ye ti ne sun du ğu tas nif ler le sı nır -
lı ola rak ele alı na cak, bu yak la şım la rın ge ti re ce ği
muh te mel so nuç lar ta rih te ki iki ör nek ten ha re ket -
le des tek len me ye ça lı şı la cak tır.

İNSA NIN TE MEL Nİ TE Lİ Ğİ NE BA KIŞ

Her şey den ön ce ta sav vuf ta ki in san mo de li nin İslâm
in sa nı kap sa mı için de dü şü nül me si ge rek ti ği vur gu -
lan ma lı dır. Yu ka rı da ve ri len mo dern in san ti piy le
kar şı laş tır ma lı ola rak ele alın dı ğın da, bu in san ti piy -
le İslâm in sa nı ara sın da şu fark lı lık lar or ta ya çık mak-
ta dır: Mo dern in san da ço ğul cu luk adı al tın da tek bir
te me le da ya lı ol ma yan da ğı nık il ke ler sis te mi ne kar -
şı lık İslâm’da ki tev hid il ke si; mo dern in sa nın so rum-
lu luk la rı göl ge le yen öz gür lük vur gu su na kar şı lık
İslâm in sa nın da öz gür lü ğü de içi ne alan so rum lu luk;
bu na bağ lı ola rak mo dern in sa nın ma nevî de ğer ler -
den so yut lan ma sı na kar şı lık İslâm in sa nı nın de ğer -
le re bağ lı lı ğı; bü tün bun la ra bağ lı ola rak da mo dern
in sa nın var lık kar şı sın da ken di ni ka nıt la mak için ba-
ş kal dı rı içe ri sin de ol ma sı kar şı sın da İslâm in sa nı nın
Yü ce Var lık kar şı sın da bo yun eğe rek var ol ma sı. Bu
ge nel çer çe ve çi zil dik ten son ra ta sav vu fun in san an-
la yı şı na ge çi le bi lir.

Ta sav vuf dü şün ce sin de in san ruh-be den bü-
tün lü ğü içe ri sin de ele alın mak ta dır. İlk ba kış ta dü -
a lizm ol du ğu ya nıl sa ma sı na se bep ol sa da bu
bir lik te lik, İbn Arabî’nin kul lan dı ğı kav ram lar içe-
ri sin de ce m‘ iy yet, Mevlânâ’nın di lin de ise âlemî
kübrâ/âlem-i kübrîst ola rak ad lan dı rıl mış tır.13 Bu
yak la şı ma gö re in san bir yan dan -zâtı de ğil- sı fat -
la rı iti ba riy le ilâhî sûret te ya ra tıl mış, di ğer yan dan
ise âle min bir min ya tü rü kı lın mış tır.

An cak bu min ya tür kı lı nış, Hz. Ali’ nin bir
dört lü ğün den de mül hem ola rak Mevlânâ’nın ifâ-
de siy le gö rü nüş te bir min ya tür kı lı nış olup, ger çek -
te in sa nı âlem den bü yük ya pan şey, kü çü cük
cüs se si için de tüm âlem le be ra ber, o âle mi idrâk
edip on da bel li de ğer ler doğ rul tu sun da ta sar ruf ta

bu lun ma sı nı sağ la ya cak bi lin ce sa hip kı lın mış ol-
ma sı dır. Bir yan dan maddî ve ma nevî un sur la rı
var lık ba kı mın dan bir iki lik söz ko nu su ol ma dan
ken di sin de ta şı yan, fa kat di ğer yan dan ahlâkî düz-
lem de bir çe liş ki var lı ğı olan in san, bir lik te çok luk,
çok luk ta bir li ğin te za hür et ti ği bir var lık ola rak
kar şı mız da dur mak ta dır. Gö rüş le ri ni nass lar ışı ğın -
da ya pı lan dı ran sûfîler, bu ya pı da ki in sa nın bir yö-
nüy le ilâhî isim ve sı fat la rın bir ta şı yı cı sı, di ğer
yan dan da âle min kü çük bir ör ne ği ol du ğu nu vur-
gu la mak ta dır lar. Bu yö nü de onu, yer yü zün de Al -
lah adı na ta sar ruf yet ki si ne sa hip olan bir var lık
ko nu mu na yük selt mek te dir. Âle min kü çük bir ör-
ne ği ol ma sı, her tür lü iyi ve kö tü nün de on da top-
lan ma sı nı, do la yı sıy la hem di key açı dan gö rü len ve
gö rül me yen âlem le re nis pet le, hem de ya tay açı dan
bi linç ve de ğer sa hi bi ol ma ba kı mın dan in sa nın çift
ku tup lu ve he nüz ta mam lan ma mış bir ya pı da ol-
du ğu nu or ta ya koy mak ta dır. Bu çift ku tup lu luk ve
ta mam lan ma mış lık du ru mu, din dı şı fel sefî akım lar
ta ra fın dan da tes pit edil mek te dir.14

Bu nok ta da or ta ya çı kan hu sus lar dan bi ri de,
tev hid il ke si nin bir gö rü nü mü ola rak bü tün cül ba -
kış açı sı dır. Ta sav vufî dü şün ce de gö ze çar pan özel-
lik ler den bü tün cül (ho lis tic) ba kış açı sı, onun
fe no men öte si bo yut la fe no men ler ara sın da an lam -
lı bir bü tün lük ara yı şı na gö tür mek te dir. Bu nok ta -
da âlem, Al lah ’ın âyet le ri nin tezâhür et ti ği bir
sah ne dir ve in ce len me ye de ğer dir. İnsan da âlem-
de ki tüm ol gu la rın özet ola rak bu lun du ğu şuur sa-
hi bi var lık ola rak ilâhî kud re tin en bü yük ese ri dir.
Bu gö rüş, İslâm me de ni ye tin de ki bi lim, sa nat ve
sos yal fa a li yet le rin te me lin de yer alan öner me dir
ve tev hid inan cıy la da sı kı sı kı ya iliş ki li dir. İnsan
böy le bir bü tün lük içe ri sin de ele alı nın ca, ya ra tı lı -
şın te me lin de ol du ğu gi bi sos yal ha yat ta da ka os ve
ça tış ma de ğil, ni zam ve uyum ara yı şı he def ha li ne
gel mek te dir. İnsa na seç me hak kı ta nı yan zıt lık la -
rın bel li bir uyu ma ka vuş tu rul ma sı bu he de fin en
önem li yön le rin den bi ri ni oluş tur mak ta dır.

İslâm me de ni ye ti nin te mel il ke si tev hi din bir
baş ka gö rü nü mü ola rak ta sav vuf dü şün ce si ha ki ka -
ti tek, fa kat onun tezâhür le ri ni çok say mak ta, böy-
le ce bir lik te çok luk, çok luk ta bir lik an la yı şı nı
or ta ya koy mak ta dır. Do la yı sıy la ne ha ki ka tin tek-
li ği an la yı şı in san ve âle mi tek tip leş tir me yi be ra -
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be rin de ge tir mek te, ne de in san ve âlem de ki fark -
lı lık lar dan ha re ket le bu fark lı lık lar ka dar ha ki kat
ol du ğu nok ta sı na va rıl mak ta dır. Bu na gö re ha ki kat
bir dir, an cak in san la rın ha ki kat kar şı sın da ki ta vır
alış la rı nı hakîkat kar şı sın da ki ko num la rı ve hakî-
ka te olan me sa fe le ri be lir le mek te dir.

Bu yak la şım bir yan dan in sa nın ilâhî sı fat la ra sa -
hip ol ma sı ba kı mın dan ilâhî öl çü ve de ğer le ri an la yıp
ka bul ede cek bir po tan si ye le, di ğer yan dan yi ne ken-
di si ne ben ze yen âlem üze rin de bu öl çü ve de ğer ler
doğ rul tu sun da ta sar ruf ta bu lu na cak ye ter li li ğe sa hip
kı lın dı ğı ka bu lü nü içer mek te dir. Da vu toğ lu’ nun işâ-
ret et ti ği,15 bir me de ni ye tin in san ti pi nin mekân, za -
man, bil gi, ta bi at, in san ve Tan rı’y la iliş ki le ri
hak kın da fi kir ve re cek ipuç la rı nı da ta şı mak ta dır. İbn
Arabî ve Mevlânâ’nın öne al dı ğı kav ram lar dan ha re -
ket et mek ge re kir se in sa nın Tan rı’y la iliş ki si, her şey-
den ön ce var lık düz le min de an lam ifâde et mek te dir.
İnsan, var lık ve sı fat la rı ya nın da de ğer le ri de Ya ra tı -
cı’ sın dan al mak ta dır. Ta bi a tın da dâhil ol du ğu âlem
de in san la ben zer sı fat lar ta şı mak ta dır. Böy le lik le
Tan rı, in san ve âlem, sı fat la rı ba kı mın dan bir bi ri ne
ben ze mek te, bu ben zer lik in sa nın Tan rı, âlem ve di -
ğer in san lar kar şı sın da bel li bir tav ra sa hip ol ma sı nı
ge rek tir mek te dir. Bu pers pek tif ten ba kıl dı ğın da in sa -
nın bil giy le iliş ki si de ilâhî oto ri te ye baş kal dı ran bir
yak la şı ma ka pı ara la ya cak bir muh tevâdan uzak ola-
cak tır. Üs te lik in san, ide al dü zey de de ol sa, mekânla
mekân-üs tü, za man la za man-üs tü du rum la rın bir leş -
ti ği ve an lam lı bir bü tün lü ğe ka vuş tu ğu bir var lık ol -
ma ni te li ği ta şı mak ta dır.

İnsa nın bü tün lü ğü, ay nı za man da onun maddî
ve mânevî yön le ri nin bü tün lü ğü an la mı na da gel-
mek te dir.16 Ya ni in san, ihmâl edil me si doğ ru ol ma-
yan iki yö nüy le, be de ni ve ru huy la in san dır. Hâkim
me de ni yet ka lıp la rı, Hı ris ti yan lık eliy le en azın dan
in san ger çek li ği nin maddî yö nü nü, maddî me de ni -
yet eliy le ise ma nevî bo yu tu nu göz ar dı et miş tir.
Üs te lik mo der niz me, in sa nı da tek tip leş tir di ği yo-
lun da eleş ti ri ler ge ti ril mek te dir.17

İnsa nın bi linç sa hi bi bir var lık olu şu tüm dü-
şün ce tarz la rı ta ra fın dan tes pit edi len bir hu sus tur.
An cak ta sav vuf dü şün ce sin de bu bi lin cin ni te li ği,
mo dern yak la şım la rın yük le di ği ni te lik ler den bel -
li fark lı lık lar içer mek te dir. Ni te kim ba tı nın bu bi-
lin ci ak la in dir ge ye rek ak lı par ça la ra ayır dı ğı

vur gu lan mak ta dır. Bu na gö re ba tı dü şün ce sin de
ak lın be şerî (ra ti o/re a son) ve ilâhî (divine in tel lect)
yön le ri ke sin çiz gi le riy le bir bi rin den ay rıl mış, da -
ha son ra akıl ahlâkî muh tevâsın dan bü tü nüy le
arın dı rıl mış tır.18 Hı ris ti yan lı ğın akıl la ima nı ayı ran
ya pı sı ka dar, branş laş ma ya yö ne lik ola rak bil gi nin
ve in sa nın par ça lan ma sı so nu cu nu do ğu ran bu sü -
reç, da ha II. Dün ya Sa va şı’ nın pat lak ver di ği yıl lar -
da Ale xis Car rel gi bi ba zı mü el lif ler ta ra fın dan, ba tı
me de ni ye ti ni teh li ke ye sok tu ğu uya rı sı na va ra cak
de re ce de şikâyet ko nu su edil miş tir. Car rel in sa nın
bir bü tün ola rak ele alın ma sı ve onu par ça la ra ayı -
ra rak ta nı ma nın bil gi sel ola rak kal ma sı ge rek ti ği ni
vur gu la mış,19 böy le ce, me de ni ye tin te me lin de ki in-
sa nın bü tün lü ğü fik ri nin al tı nı çiz me ih ti ya cı duy-
muş tur.

Yir min ci yüz yı lın son çey re ğin de ya pı lan be -
yin üze rin de ki araş tır ma lar, in sa nın bü tün lü ğü ara -
yış la rın da ye ni bo yut lar or ta ya koy muş tur. Bu na
gö re bey nin sağ lo bu nun bü tün cül lük, ha yal ve
duy gu dün ya sı nın, sol lo bu nun ise par ça lı lık, mu-
ha ke me ve ma te ma tik sel yön le rin iş ler li ğin de et-
ki li ol du ğu, bu iki lo bun da bir bi ri ne bir bağ la
bağ lan dı ğı tes pit edil miş tir .20 Bu tes pi tin il ginç yö -
nü, her iki tür bi linç ya pı sı nın da her in san te kin -
de kar şı lı ğı ol du ğu dü şün ce si ni ta şı ma sı dır.

De ney sel bir yol la tes pit edil miş ol ma sa da her
kül tür ve me de ni yet te ol du ğu gi bi, İslâm kül tür ve
me de ni ye tin de de bu tür ay rım la rın var ol du ğu bi-
lin mek te dir. İnsa nın ana li tik, ras yo nel ve va sı ta lı
bi linç tü rüy le, bü tün cül, sez gi sel ve va sı ta sız bi linç
tür le ri ne sa hip ol du ğu nu söy le yen İbn Haldûn (ö.
808/1406), bu bi linç tür le ri nin in sa nı hay van dan
ayır dı ğı nı da be lirt mek te dir .21 Da ha ön ce ki yüz yıl-
lar da Gazzâlî de (ö. 505/1111) ben zer bir ay rım
yap mış tır.22 İslâm dü şün ce sin de akl-ı ma aş, akl-ı
meâd ay rı mı bu lun mak la be ra ber, bu ay rı mın ke sin
bir ay rım ha li ne gel di ği du rum la rın sı nır lı ol du ğu
gö rül mek te dir.23 Bu ay rım in san var lı ğın da zıt lık la -
rın bir ara da bu lu nu şuy la da il gi li dir.

Di ğer yan dan ta sav vuf dü şün ce sin de akıl tür-
le ri ara sın da ki fark lar de re ce fark la rı ola rak ka bul
edil miş tir.24 Gazzâlî akıl, kalp, ne fis ve ruh gi bi kav-
ram la rın ay nı ha ki ka ti ifâde et ti ği ni be lirt miş tir.25

Ni te kim Nec med din Kübrâ (ö. 618/1221) ta ra fın -
dan nefs-i emmâre ne fis, nefs-i levvâme akıl, nefs-
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i mut me in ne de kalp ola rak ad lan dı rı lır ken de bu
tek lik du ru mu or ta ya çık mak ta dır.26 Şu du rum da
kla sik ta sav vufî an la yı şa gö re bir ay rım dan söz edil -
se bi le, ba zı sûfîler in sanî me le ke le ri ay nı ha ki ka tin
fark lı bo yut ya da se vi ye le rin den ibâret gör müş ler,
böy le lik le in sa nın bü tün lü ğü ne işâret te bu lun muş -
lar dır. An cak bu bir lik, mo dern di sip lin ler de ol du -
ğu gi bi in sa nı oluş tu ran un sur lar dan her han gi
bi ri ne in dir gen me miş tir.

Öte yan dan sûfîler in sa nın ken di iç bü tün lü -
ğü nü sağ la ma sı ge rek ti ği ni de ifâde et mek te dir. Bu
ka bul on la rın tevhîd-i kusûdî ta nım la ma la rıy la ör-
tüş mek te dir. Tevhîd-i kusûdînin de, ira de nin ilâhî
emir ler doğ rul tu sun da ter bi ye edil me si so nu cu el -
de edi le bi le ce ği ni ifâde et mek te dir ler.27 Şu du rum -
da in san la rın ço ğun lu ğu için ge çer li gö zük se bi le,
mo dern sos yo lo ji te o ri le ri ara sın da in sa nın top lum
ta ra fın dan bi çim len di ril di ği bir mo de lin sûfî dü-
şün ce açı sın dan ka bul edi le bi lir ol ma sı imkânsız -
dır.28 Bu nok ta da sûfî pers pek ti fin de ğer vur gu su da
or ta ya çık mak ta dır.

Bu ra da şöy le bir so ru ak la ge le bi lir: Aca ba sû-
fîler tek li ğe da ya lı ide al bir tab lo çi zer ken, in san -
da ki olum suz yön le ri hiç mi gör me mek te dir ler?
Eğer du rum böy ley se, bir me de ni ye tin in san ta sav -
vu run da ta sav vufî dü şün ce ye de yer ayır mak, in sa -
nı sağ lam bir ze min de ele al ma yı müm kün kı lar
mı? Öte yan dan, ta sav vu fun in san mo de li oluş tur -
ma da ki üs tün lü ğü ka bul edil se bi le, bir me de ni ye -
tin tüm men sup la rı nın sûfî ol ma sı imkânı var
mı dır?

Bu so ru ya ve ri le cek muh te mel bir ce vap, so-
ru dan ön ce ge len “de ğer vur gu su ” na te mas eden
cüm le den ha re ket le ya pı lan dı rı la bi lir. Her şey den
ön ce sûfîler bu ide al tab lo yu bir he def ola rak or ta -
ya koy mak ta dır lar. Ni te kim gü nü müz de ahlâkî de-
ğer ler den bes le nen böy le bir ide a lin ek sik li ği
his se dil mek te dir. İslâmî bir an tro po lo ji pers pek ti fi
ara yı şı içe ri sin de olan Da vi es, İbn Hal dun ’un ge liş -
tir di ği ilm-i umrân kav ra mın dan ha re ket le, “ahlâklı
bir ki şi ola rak bi rey ile sos yal dü şün ce sa ha mı zı ge-
liş ti ren bir ahlâk sa ha sı ola rak top lum kav ra mı ara -
sın da ki iliş ki nin âci len araş tı rıl ma sı ” ge rek ti ği ni
vur gu la mış tır.29 Bu du rum da hem bi rey sel, hem de
sos yal an lam da ahlâkî bir ze mi nin ge rek li li ği ni or-
ta ya koy mak ta dır. İş te sûfî dü şün ce bu ahlâkî ze -

min ih ti ya cı nı bir ha re ket nok ta sı ola rak al mak ta
ve ahlâkî bir he de fe yö nel me nin pra tik le ri ni for-
mü le et mek te dir.

Bu ara yış gü nü müz de de di le ge ti ril me ye baş -
lan mış tır. Son za man lar da psi ko te ra pi yön tem le rin -
de ta sav vufî pers pek tif ten ya rar lan ma eği lim le ri fark
edil mek te, in san var lı ğın da ruh fik ri nin ye ni den ha-
ya ti yet ka zan ma sı ge rek ti ği vur gu lan mak ta dır.30 Ta-
sav vufî dü şün ce de tra jik ko num da gö rü len ve
in san-ı hayvân de ni len be de ne bağ lı in sa nın, yük se -
le bi le ce ği bi linç se vi ye si nin al tın da kal ma sı yü zün -
den ge ri lim için de ol du ğu, hat ta ba zı aşı rı lık la rın bu
ge ri lim den kay nak lan dı ğı gö rüş le ri psi ki yat ri uz-
man la rı ta ra fın dan di le ge ti ril me ye baş lan mış tır.31

Ger çi ta sav vufî dü şün ce ve uy gu la ma lar da ah-
lâkî he def le re ulaş ma nın tek bir yo lu ol ma dı ğı nı
ye ni den vur gu la mak ge re kir. XI I. yüz yıl son la rıy -
la XI I I. yüz yıl baş la rın da Tür kis tan ’ın bü yük şeyh-
le rin den Nec meddîn Kübrâ bir ese rin de
mürîdle ri ne en kı sa yo lu gös te re ce ği ni be yan eder-
ken sö ze şöy le baş la mak ta dır: “Al lah ’a gi den yol lar
var lık la rın ne fes le ri sa yı sı ka dar dır.” Kübrâ’nın ilk
ba kış ta post-mo dern ola rak al gı la na bi le cek bu yak-
la şı mı na ben zer yak la şım lar, mo dern te ra pi yol la -
rı nı ge liş ti ren ki mi ya zar lar ca da di le
ge ti ril mek te dir: “Yal nız ca bir tek za man ve uzay
yok tur, in san sa yı sı ka dar za man ve uzay var dır.” 32

İnsan sa yı sı ka dar uzay ve za ma nın var lı ğı nı ka bul
eden mo dern yak la şım, he nüz in san la rın fark lı za -
man ve mekânlar da ki du rum la rı nın sa yı sı ka dar yol
bu lun du ğu nu söy le yen kla sik sûfî yak la şı mın var -
mış ol du ğu nok ta dan uzak gö zük mek te dir.33 Bu tür
yak la şım lar, bir açı dan in sa nın tek li ği ni, ikin ci bir
açı dan in san tek le ri nin, üçün cü bir açı dan ise her
bir in san te kin de ki iç du rum la rın son suz lu ğu nu
vur gu la mak ta dır. Bu du rum çok luk ta bir lik ve bir-
lik te çok lu ğun in san da ki tezâhü rü ola rak gö ze
çarp mak ta dır. Ta rih te bu ör nek le rin yö ne ti ci ler
üze rin de ki olum lu et ki le ri nin top lu ma yan sı ma la -
rı da gö rü le bil mek te,34 do la yı sıy la sûfî ti pi top lum
için ahlâkî ide al ba kı mın dan ör nek alı na cak bir in -
san sa yıl mak ta dır. An cak bu ör nek lik, bir bas kı ya
da tek tip leş tir me şek lin de de ğil, sev gi, say gı ve
mü sa ma ha te me lin den ha re ket le ve çok sa yı da ta-
sav vufî meş re bin ge li şe bil me si ni müm kün kı la cak
tarz da or ta ya kon muş tur.
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SÛFÎ YAK LA ŞI MA GÖ RE İNSAN TİP LE Rİ

İnsa nın yu ka rı da vur gu la nan tek li ği ve son suz lu ğu
ya nın da sûfîler, da ha ba sit grup la ma lar üze rin de de
dur muş lar dır. Sûfîle rin grup la ma la rı, in san la rı bi-
linç se vi ye le ri ne gö re ayır ma ya yö ne lik tir. En me-
ş hur olan grup la ma lar dan bi ri avâm-havâss-ehass
ay rı mı dır.

Sûfîle rin, maddî ve sos yal ih ti yaç la rı dı şın da
bir bi lin ce sâhip ol ma yan sı ra dan in san ti pi için
avâm te ri mi ni kul lan dık la rı gö rül mek te dir. Bu ih-
ti yaç la ra ek ola rak mânevî ih ti yaç la rı nı kar şı la mak
üze re kök lü bir ter bi ye sü re cin de iler le yen in san
ti pi havâss, bu nok ta da ile ri dü zey le re ulaş mış in san
ti pi ise ehass ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Da vu toğ -
lu’ nun tas ni fin de ki un sur lar la ir ti bat lı ola rak, ta-
sav vuf ta ki ba zı te rim ler de ki bu grup la ma lar
bir lik te ele alın dı ğın da ba zı so nuç la ra ula şı la bi lir.
Yu ka rı da be lir ti len mekân, za man, bil gi, ta bi at, in -
san ve Tan rı’y la il gi li yak la şım lar bu fark lı bi linç
tip le ri nin be lir li te rim ler den çı ka rı la cak ta nım la -
rın da da ha açık ha le ge le cek tir. An cak bu tas ni fi bi -
raz fark lı laş tı ra rak mad de, za man, ta bi at, in san,
Al lah gi bi ka te go ri ler den ha re ket et mek ta sav vuf
dü şün ce si açı sın dan ilk plan da da ha el ve riş li gö zük-
mek te dir. Bu tas nif te mekân yer al ma mak ta dır.
Çün kü mekân, Da vu toğ lu’ nun İslâm dü şün ce si için
ge çer li ol mak üze re be lirt ti ği gi bi,35 ta sav vufî dü-
şün ce nin ba kış açı sın dan ba kıl dı ğın da da müs ta kil
de ğil, çev re şart la rı ve de ğer ler le be lir le nen bir un-
sur dur. İnsa na ba kış ise kıs men yu ka rı da ele alın -
mış tır.

Bir me de ni ye te men sup olan bir in sa nın mad-
dey le iliş ki si ni or ta ya koy ma açı sın dan ta sav vuf ta -
ki zühd te ri mi, mer kezî bir ko num iş gal
et mek te dir. Ge nel lik le dün ya ya kar şı ta vır al ma
ola rak an la şı lan zühd, ta sav vuf dü şün ce si açı sın dan
ger çek te dünyâ kar şı sın da ben li ğe kar şı ta vır al ma -
nın adı dır. Ta sav vuf di lin de bi rin ci ta vır avâmın,
ikin ci ta vır ise havâssın züh dü ola rak ni te len di ril -
mek te dir. Bun la ra ek ola rak bir de ehas sın züh dü
var dır ki, bu da dünyâ kar şı sın da ta vır al ma yı bi le
ge rek tir me ye cek ka yıt sız lı ğa da ya lı bir bi linç ya pı -
sı na sâhip ol mak tır.36 Bu ka yıt sız lık, ba zı çev re ler -
de dünyâdan el-etek çek me şek lin de tezâhür et miş
ol mak la bir lik te, bu ta vır tek bir ta vır de ğil dir.

Zühd ve ta sav vuf çev re le rin de çok ça meş hur olan
zühd ko nu sun da Ömer b. Ab dü la ziz ’in tav rıy la
Üveys el-Ka renî’nin tav rı ara sın da han gi si nin ter-
cih edi le ce ği tar tış ma la rı,37 bu ko nu da çok es ki za-
man lar dan be ri fark lı eği lim ler bu lun du ğu nu
gös ter me ye ye ter li dir.

Dünyâ üze rin de ta sar ruf et me yi en gel le me si
mut lak bir so nuç ol ma yan bu ka yıt sız lık he de fi, bir
yan dan in san var lı ğı nın ilâhî oto ri te kar şı sın da ki
ko nu mu na da işâret et mek te dir. Do la yı sıy la ta sav -
vuf dü şün ce si, mad de kar şı sın da ki ta vır ba kı mın -
dan İslâm in sa nı na koy du ğu he def ler iti ba riy le
İslâm top lu mu için pra ti ğe da ya lı ide al ara yış la rın -
dan bi ri ni tem sil et mek te dir. Bu he def ler de mad-
de ye hâkim kül tür ve me de ni yet ka lıp la rı nın
ver di ği an lam var yas yon la rın dan çı ka rı lan he def -
ler le kar şı laş tı rıl dı ğın da ol duk ça fark lı dır.

Mad de kar şı sın da ben li ğe kar şı ta vır, ta bi at
kar şı sın da ki du ruş üze rin de de et ki li dir. Yu ka rı da
gö rül dü ğü gi bi in san an la yı şı iti ba riy le, Tan rı-in -
san-âlem ara sın da sı fat lar ba kı mın dan öz deş lik ler
ku ran ta sav vufî dü şün ce nin, ta bi at kar şı sın da da
fark lı bir ba kış açı sı ge liş tir me si müm kün ola bil -
miş tir. Te mel İslâmî ba kı şın ta bi a tı Al lah ’ın âyet-
le ri nin te cellî et ti ği bir ay na say ma sı na pa ra lel
ola rak, âle mi âlem-i kebîr (mak ro koz moz), in sa nı
ise âlem-i sagîr (mik ro koz moz), hat ta âle me üs tün
ol du ğu sı fat la rın dan do la yı ba zı du rum lar da âlem-
i ek ber ka bul eden ta sav vuf dü şün ce sin de ta bi at,
ilâhî isim ve sı fat la rın te cellîgâhı ola rak gö rül müş -
tür. Hat ta da ha ile ri gi de rek, âlem de ki her şeyin in-
sa noğ lu nun hiz me ti ne su nul du ğu nu ka bul eden
ba zı sûfîler her şeyi can lı say mış lar ve say gı ya de -
ğer gör müş ler dir. Özel lik le Mev levîlik’ te gö rüş mek
de ni len, in san hiz me tin de ki her şeyi in cit me den ve
öpe rek kar şı la ma ede bi bu yak la şı mın bir tezâhü -
rü dür .38 Şeklî yö nü bir ta ra fa bı ra kı la cak olur sa, bu
dü şün ce nin ar ka pla nın da ki eşyâya, onu ken di hiz-
me ti ne su nan Hak’ tan do la yı say gı duy ma an la yı şı
dik ka te de ğer dir. Böy le bir ba kış açı sı nın, Ba tı dü-
şün ce sin de ilk sis te ma tik şek li Des car tes’ da gö rü -
len, maddî ve mânevî âlem le rin bir bi rin den
ta ma men ay rı ol du ğu, mânevî âlem den ba ğım sız
olan ta bi at üze rin de, onun iş le yiş ku ral la rı nı öğ ren -
me yo luy la hâki mi yet ku ru la bi le ce ği an la yı şın dan
fark lı so nuç la ra gi de ce ği açık tır .39
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Za man kar şı sın da ki in san tav rı açı sın dan ba -
kıl dı ğın da, ta sav vuf ta za ma nın bir yö nüy le vakt
kav ra mı çer çe ve sin de mad dey le mâne vi yat ara sın -
da ara bir kav ram ola rak ele alın dı ğı fark edil mek -
te dir.40 İçin de bu lu nu lan ânı ifâde eden ve
ta sav vu fun te mel te rim le rin den hâl ile de sı kı sı kı -
ya iliş ki li olan vakt kav ra mı, sûfînin “vak tin oğ lu ”
ol du ğu an la yı şı ta ra fın dan tem sil edi len kıs men
irâdî bir du ru ma da işâret et mek te dir .41 Vak tin oğ -
lu ol ma ifâde si, şek len gü nü müz de yay gın la şan “ânı
ya şa ” fel se fe si ni ha tır la tı yor sa ve za man la ki mi çev-
re ler ta ra fın dan an lam kay ma la rı na uğ ra tı la rak
olay lar kar şı sın da ha re ket siz kal ma ola rak an la şı -
lan bir te vek kül an la yı şı na dö nüş tü rül müş se de,
ara la rın da tam bir mâhi yet far kı bu lun mak ta dır.
Vak tin oğ lu ol mak, için de bu lu nu lan ân, ko num ve
şart la rın ge re ği nin tam ve doğ ru ola rak ye ri ne ge-
ti ril me si nok ta sın da de ğer bo yu tu öne çı kan bir an-
la yış iken, ânı ya şa ma an la yı şı haz te mel li bir
yak la şı mın ürü nü dür. Bi rin ci si, za ma nı sa de ce
mad dey le sı nır lı gör me yip ona mânevî bir bo yut da
ka tar ken, ikin ci si mad de ci yak la şım lar dan bu nal -
mış in san la rın, tra jik bir şekil de yi ne mad de yo luy -
la tat min ara yış la rı nı or ta ya koy mak ta dır.42 Her
aşı rı lık zıd dı nı da be ra be rin de ge tir mek te, za ma -
nın mad de leş ti ril me si kar şı sın da in san lar ânı ya şa -
mak la ra hat la ma ya ça lış mak ta dır lar.43

Ta sav vuf ta yu ka rı da ve ri len za man la il gi li pers-
pek ti fin, havâssa öz gü bir bi linç ol du ğu an la şıl mak -
ta dır. Ehass için ise za man üze rin de ta sar ruf ta
bu lun mak şek lin de or ta ya çı kan ve ger çek leş ti re bi -
len le re sûfîle rin âbâü’l-vakt, sâhi bü’l-vakt, sâhi -
bü’z-zamân gi bi ad lar ver dik le ri da ha ile ri bir bi linç
tü rün den de söz edil mek te dir.44 Bu ra da mo dern an-
la yış lar da ol du ğu gi bi doğ ru sal ve ke sik ke sik ya şa -
nan de ğil, var lı ğı iti ba riy le bir bü tün ola rak
sü rek li lik arz eden, süb jek tif ve ahlâkî ba kım dan da
ge niş le me ve da ral ma ya uğ ra yan bir za man an la yı -
şı söz ko nu su dur.45 Ahlâkî te me lin den ko pa rıl ma -
mak şar tıy la bu an la yı şın İslâm me de ni ye ti men sup-
la rı için, bir yö nüy le tevhîde uza nan bir dü şün ce
çiz gi si, di ğer yö nüy le de kâmil in sa nın bel li bir dü-
zey le sı nır lı kal mak kay dıy la za ma nı iyi de ğer len -
dir me ör ne ği oluş tur ma sı uzak bir ih ti mal de ğil dir.

Doğ ru bil di ği yol da yü rür ken kı na ma la ra al dır -
ma ma nın ta sav vuf ta ki adı olan melâmet, doğ ru tu -

tum ve dav ra nış la rın dış et ken le re bağ lı ola rak de ğil,
ta ma men iç ten ge len bi linç li bir sâik yo luy la or ta ya
kon ma sı nok ta sın da ör nek lik oluş tur mak ta dır.46

Ta sav vuf ta ki bu bi linç tip le ri, in sa nı, Ya ra tı -
cı-Mü deb bir Var lı ğın oto ri te si ni he sa ba ka ta rak
mer ke ze ve he de fe alan bir yak la şım ta ra fın dan
adım adım ge liş ti ri len bir ter bi ye nin du rak la rı ko-
nu mun da dır. Bu ra da in sa nın mad de ye bağ lı ben li -
ği ne (nefs) kar şı bel li du rum lar da ki tav rı söz
ko nu su dur. Bu ra da be lir le yi ci olan ilk ba kış ta irâde
ve ahlâktır. Bu yak la şım, son tah lil de mad de nin be-
lir le yi ci ko nu ma ge ti ril di ği mo dern bir tas nif olan
ve ta ma men eko no mik ge liş me ye da yan dı rı lan, alt
ta ba ka-or ta ta ba ka-yük sek ta ba ka tas ni fin den çok
fark lı so nuç lar ge tir mek te dir. Bur ju va ola rak ad lan-
dı rı lan or ta ta ba ka nın ahlâkî za af la rı na da ir gün lük
ha yat ta ba sın ya yın or gan la rın da da rast la na bi len
açık la ma lar da ta ma men mad de nin be lir le yi ci ol du -
ğu bir ahlâkî ya pı nın var lı ğı his se dil mek te dir.47 Oy -
sa ta sav vuf dü şün ce sin de sı ra dan in san için böy le
bir du ru mun var lı ğı ka bul edil se bi le sûfî yak la şım,
in sa noğ lu nun böy le bir ko num da ka la ca ğı ka bu lü -
nü be nim se me ye yat kın de ğil dir.

Mad de kar şı sın da ki ta vır açı sın dan ba kıl dı ğın -
da çı kan muh te mel so nuç lar dan bi ri, mad de ye ba -
ğım lı lık yo luy la yük se len ve in sa nı ca na var laş tı ran
mut lak bi rey ci eği lim le rin en gel len me si dir.45 Bu
nok ta da baş ka in san la rın var lı ğı da, salt bir sos yal
ger çek lik ol ma nın öte sin de bir an lam ka zan mak ta -
dır. Ki şi le ra ra sı iliş ki ler açı sın dan ba kıl dı ğın da, ta-
sav vufî dü şün ce de en az ta sav vuf kav ra mı ka dar
faz la ta nım la ma ya ko nu ol du ğu gö rü len fü tüv vet
kav ra mı bir baş ka pers pek tif sun mak ta dır. Kitâbü’l-
fü tüv ve, Fü tüv vetnâme gi bi özel eser ad la rı na ko -
nu ol muş olan bu kav ram hak kın da ki açık la ma lar,
in san-Al lah, in san-ne fis, in san-in san iliş ki le ri ne
da ir tüm ahlâkî tu tum la rı içi ne ala cak ka dar ge niş
bir kap sa ma sâhip tir.49 Ör nek ola rak ve ri len bu
kav ram ve te rim le re da ha pek çok ilâve ya pı la bi lir.
İslâm dü şün ce si nin önem li bir şube si ni oluş tu ran
ta sav vufî dü şün ce de bu ra ya ka dar sö zü edi len tüm
yak la şım lar, di ğer me de ni yet le rin yak la şım la rın -
dan fark lı ola rak bir yan dan ilâhî oto ri tey le, di ğer
yan dan da maddî ve sos yal ger çek lik le sı kı sı kı ya
iliş ki li bir bi lin cin ge liş ti ril me si ne yar dım cı ol mak-
ta dır.



İSLÂM MEDENİYETİNİN İNSAN TASAVVURU VE TASAVVUF ÜZERİNE Zafer ERGİNLİ

Journal of Islamic Research 2010;21(1) 47

TA SAV VUF DÜ ŞÜN CE Sİ NİN ME DE Nİ YET 
ÜRÜN LE RİN DE Kİ YAN SI MA LA RI NA
ÖR NEK LER

Ta sav vufî dü şün ce nin or ta ya koy du ğu in san ör ne -
ği nin te mel esas la rı kav ram sal ola rak be lir len se bi -
le, bu in san ti pi nin fark lı tezâhür le ri ol du ğu
yu ka rı da be lir til miş ti. Bu ra da iki te mel ör nek üze-
rin de du ru la cak tır. Bun lar dan bi rin ci si sa na yi ve ti-
ca ret ha ya tı, ikin ci si ise sa nat tır. Bu iki ay rı alan,
mad de üze rin de bi ri eko no mik, di ğe ri ise es te tik ta-
sar ru fa da ya lı, an cak tevhîd ve ahlâk or tak pay da -
sın da bü tün le şen iki fark lı tezâhür bi çi mi ni tem sil
et mek te dir.

Bir ik ti sat ta rih çi miz ta sav vu fu in sa na ya şa ma
se vin ci ve son suz luk duy gu su aşı la yan eko no mi mi -
zin en önem li kay nak la rın dan bi ri ola rak ni te le miş,
ta sav vufî mo tif le rin ağır lık lı ol du ğu bir eği tim sü-
re ci nin so nu cun da or ta ya çı kan in san ti pi nin çö küş
dö nem le rin de bi le me de ni ye tin de va mı nı sağ la dı -
ğı nı be lirt miş tir.50 Son de re ce dik ka te de ğer olan bu
tes pit 80’le re ka dar Türk top lu mu na ren gi ni ve ren
te mel ni te lik ler den bi ri nin ka na at ahlâkı ol du ğu,
tü ke tim top lu mu na dö nüş me sü re ci nin 80’ler den
iti ba ren hız lan dı ğı tes pit le ri ışı ğın da da ha bir an lam
ka zan mak ta,51 böy le lik le ta sav vufî eği ti min top lu -
mu muz da ki de rin et ki si or ta ya çık mak ta dır.

Sa na yi ve ti ca ret ha ya tı nın ta ri hi miz de ki en
önem li yan sı ma la rın dan bi ri ni, ta sav vufî bir te me -
le da ya nan Ahî Bir lik le ri oluş tur mak ta dır.52 Ge çim
sağ la yan iş an la mın da mes lek kav ra mıy la, ta sav vuf
yo lun da yü rü mek an la mı na ge len sülûk kav ra mı -
nın ay nı kök ten gel me si, maddî ge çim yo luy la ma -
nevî yük se li şin an lam lı bir bü tün lü ğe
ka vuş tu rul ma sı gay re ti nin bir ürü nü dür.53 İnsa nın
eko no mik güç le sı na vın dan ba şa rıy la çık ma yol la -
rı nı ara yan Ahîlik, eko no mik ha ya tı mız da de ğer -
le rin be lir le yi ci ol du ğu bir ör nek ola rak kar şı mız da
dur mak ta dır. Ahî’nin ka zan cın dan ken di ge çi mi
ka dar ayır dık tan son ra ka la nı nı ih ti yaç sa hip le ri ne
har can mak üze re hîbe et me si esa sı,54 hem top lu ma
ya rar sağ la ma ya, hem de bu ko nu da ör nek ve ön der
ol ma ya tâlip ol du ğu nu gös ter mek te dir. Do la yı sıy la
bu nok ta da ta sav vuf, “sos yal dev le t” ol gu su na des-
tek sağ la yan “da ya nış ma cı ” an lam da bir “sos yal top-
lu m” olu şu mu na te mel ve ör nek lik or ta ya

koy muş tur. Çün kü sos yal top lum dan yok sun bir
sos yal dev let an la yı şı, enin de so nun da fert le rin sos-
yal prob lem le re du yar sız ha le gel me siy le so nuç la -
na cak tır.

Eko no mi ve ahlâkın bir leş ti ği bu ocak la rın bu -
gün ta rih te ki for mu için de ge ri gel me si el bet te
müm kün de ğil dir. An cak gü nü müz de Top lam Ka li -
te Yö ne ti mi de ni len ve hem hiz met ve üre tim sek-
tö rü nün, hem de müş te ri nin tat mi ni ni he def le yen
mo del le Ahîlik uy gu la ma la rı nın bir bi riy le ör tüş tü ğü
nok ta la rın çok lu ğu, ta rih te ki tec rü be le ri  miz den ye-
te rin ce ya rar la na ma dı ğı mı zı gös ter mek tedir,55 Ahî
bir lik le ri nin Al man kal kın ma sı te me lin de ki mo del -
ler den bi ri ola rak yer al ma sı, bi zim sır tı mı zı dön dü -
ğü müz ge le ne ğin Ba tı lı iş çev re le rin ce
de ğer len di ril me si ne bir ör nek ola rak gös te ril mek te -
dir.56 Üs te lik me se le nin di ğer bir yö nü de, gü nü -
müz de ye ni du yul ma ya ve ku rum laş ma ya baş la yan
iç de ne tim me ka niz ma la rı nın, Ahîlik tec rü be si için -
de bir ye ri ol du ğu dur. Hat ta İskan di nav ül ke le rin de
ge liş ti ri len ve di li mi ze “ka mu de net çi li ği” ola rak ter-
cü me edi len om buds man lık ku ru mu nun İsveç Kra -
lı XI I. Şarl ta ra fın dan Ahîlik ku ru mun dan mül hem
ola rak ya pı lan dı rıl dı ğı ifâde edil mek te dir.57 Ahî teş -
ki lat la rı, müş te ri le ri ni tü ke ti ci der nek le ri nin in sa fı -
na bı rak ma mış lar, ken di iç de ne tim le ri ni ya pa rak
ha ta lı uy gu la ma la rın ce za lan dı rıl ma sı yo luy la müş -
te ri nin is tis mar la ra kar şı ko run ma sı esa sı nı be nim -
se miş ler dir. Do la yı sıy la ahî, ahlâkî ba kım dan da
top lu ma ör nek ol mak du ru mun da dır.58

Eşyâ üze rin de ki ta sar ru fun te mel gö rü nüm le -
rin den bi ri ni de sa nat oluş tur mak ta dır. Ali ya İzzet -
be go viç ’in çar pı cı bir dil le tas vir et ti ği gi bi sa nat,
din le öz deş leş ti ril me si müm kün ol ma sa da, in sa na
bir nes ne ol ma yıp in san ol du ğu nu ha tır la tan önem -
li bir un sur dur.59 Ba tı me de ni ye tin de olu şan sa nat -
la İslâm me de ni ye ti nin sa nat an la yı şı ara sın da var
ol du ğu söy le ne ge len te mel bir fark lı lı ğı bu ra da tek-
rar et mek te ya rar var dır: Ba tı sa na tı “bir mey dan
oku yu ş”, İslâm sa na tı ise “Al lah ’a bo yun eği ş” ola-
rak tas vir edil mek te dir.60 Bu te mel fark lı lık la il gi li
nok ta lar dan bi ri, Ba tı sa na tın da so mut, İslâm sa na -
tın da ise so yut un sur la rın da ha faz la ön pla na çık -
ma sı dır. Hat ta İslâm sa na tı nı di ğer le rin den ayırt
eden ve ona üs tün lük ve ren hu sus lar dan bi ri nin bu
yö nü ol du ğu da vur gu lan mak ta dır.61
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So mut tan ha re ket le so yu ta gi diş, sa nat ka dar
ta sav vuf ta ra fın dan da yön tem ola rak be lir len miş -
tir. Sa nat çı nın so yu ta yö nel me si ve so yut la ma sıy la,
der vi şin so mut tan so yu ta doğ ru gi den eği tim sü re -
ci ara sın da pa ra lel lik ler bu lun mak ta dır. Da ha sı ta-
sav vuf ta nor mal al gı dü ze yi ne gö re so yut sa yı lan
hakîka tin so mut ola rak ifâde edi liş bi çim le ri nin so-
yu tu açık la mak ta ye ter siz olu şu, sûfîyi so yut bir dil
kul lan ma ya gö tür mek te ve do ğal ola rak ta sav vuf ta
hakîka tin ifâde si sa nat di li yo luy la ol mak ta dır. Sa-
nat la ta sav vuf ara sın da do ğal bir bağ oluş ma sı nı sa-
ğ la yan bu du rum, ta rih bo yun ca gü zel sa nat la rın
dergâhlar da ge liş me si ni sağ la mış tır.62 Bu çer çe ve -
de gü nü müz de bir kıs mı re ha bi li tas yon ara cı ola-
rak da de ğer len di ri len gör sel sa nat lar dan hat,
tez hib ve eb ru, geç miş te re ha bi li te amaç lı kul la nıl -
dı ğı bi li nen işit sel bir sa nat ola rak mûsikî ile söz lü-
ya zı lı sa nat ola rak şiir ve ede bi ya tın en ve rim li
eser le ri ne im za atan lar ara sın da çok sa yı da der viş
bu lun mak ta dır. Sa nat, in sa nın an lam ara yı şı nın bir
ifâde siy se, ta sav vuf dü şün ce sin de ki mo del le rin ye -
ni bir ba kış la ele alın ma sı nın ye ni açı lım lar or ta ya
çı ka ra ca ğı nı dü şün mek yan lış ol ma sa ge rek tir. Za -
ten İslâm me de ni ye ti nin hâkim ol du ğu at mos fer de
ye ti şen sa nat çıy la ta sav vuf dü şün ce si ara sın da do -
ğal ola rak bir bağ oluş mak ta dır.63

SO NUÇ

Me de ni yet, in san iç dün ya sı nın bir yan sı ma sı dır.
Bu du rum inanç la rı, de ğer le ri, de ğer ler kar şı sın da -
ki tu tum ve dav ra nış la rıy la me de ni ye tin te me lin -
de ki in san mo de li nin öne mi ni or ta ya koy mak ta dır.
İslâm me de ni ye ti açı sın dan ta sav vu fun ro lü bu
nok ta da or ta ya çık mak ta dır. An cak ta sav vu fu tek
bir form ve yol ola rak ka bul et mek ka dar, tüm bir
me de ni ye ti yal nız ca ta sav vuf dü şün ce si ne in dir ge -
me nin de doğ ru ol ma dı ğı tek rar lan ma lı dır. Bu ra -
da, me de ni ye ti mi zin te me lin de yer alan in san
ti pi nin ge nel özel lik le ri ve ha ya tın ba zı yön le rin -
de ki yan sı ma la rı kla sik le ri miz de ki esas lar ve ta ri -
hi miz de ki ör nek ler üze rin den or ta ya kon ma ya,
sö zü edi len in san ti pi nin ör nek lik teş kil ede bi le ce -
ği üze rin de du rul ma ya ça lı şıl mış tır.

İnsa nı bir yö nüy le ilâhî bir te me le, di ğer yö-
nüy le üze rin de ta sar ruf ta bu lun du ğu âle me bağ la -
ma sı, ta sav vufî dü şün ce nin önem li bir avan ta jı gi bi

dur mak ta dır. Bu avan taj, ha yat, ilim ve sa nat ko-
nu la rın da bü tün cül ba kış ya nın da, ahlâkî ve sa nat -
sal de ğer le ri de içi ne al mak ta dır. Bu na bağ lı ola rak
İslâmî dü şün ce nin iz dü şüm le ri nin derûnî tezâhür -
le ri ni ta şı yan ta sav vuf ta in san, Al lah ’ın yer yü zün -
de ki tem sil ci si (halîfe) ola rak gö rül müş, onun
maddî yön le ri bi le mânevî bo yu tu nun yan sı ma sı
sa yıl mış tır.

An cak in sa nın çe liş ki ler ta şı yan ya pı sı, onun
iyi ye ol du ğu ka dar kö tü ye de yö nel me si ni sağ la -
mak ta, zo run lu ola rak inanç lar, ahlâkî de ğer ler ve
bel li yap tı rım lar yo luy la sı nır lan ma sı nı ge rek li kıl -
mak ta dır. Şu hal de in sa nın dünyâyı gü zel leş ti re cek
bir kı va ma gel me si, söz ko nu su pers pek ti fi ka zan -
ma sıy la so nuç la na cak bir eği tim den geç me si ni ge-
rek li kıl mak ta dır. Böy le bir ze min de ye ti şen
in sa nın ha yat, bil gi, bi lim ve sa nat la iliş ki si de Pro-
met he us çu ve iler le me ci bir yak la şı ma ka pı ara la -
ya cak bir muh tevâdan uzak, Ya ra tı cı Kud ret ’e kar şı
bir mey dan oku ma ya de ğil, O’ nun la uyum için de
bi çim le ne cek tir.

İnsa nın ilâhî bir te me le da yan dı rıl ma sı, âlem-
de ki ta sar ru fu nun önün de bir en gel teş kil et mez.
Böy le bir ka na a tin, Hı ris ti yan lık kar şı sın da ki Ba tı
dü şün ce sin den, bel li bir süz geç ten ge çi ril mek si zin
ter cü me edi len fi kir le rin uyan dır dı ğı bir ya nıl sa -
ma dan kay nak lan dı ğı an la şıl mak ta dır. Bu gö rüş,
ha ya tın de ği şik alan la rın da ki par ça lan ma nın da
önem li se bep le rin den bi ri ni oluş tur mak ta dır.

Tev hid inan cı nın bir so nu cu ola rak İslâm dü-
şün ce sin de ki bü tün lük ara yı şı na kar şı lık, Ba tı dü-
şün ce sin de gö rü len bu par ça lan mış lı ğın
Hı ris ti yan lık’ tan baş ka ona ön ce lik eden mi to lo jik
yak la şım lar ve inanç sis tem le riy le sı kı iliş ki si, Din-
ler Ta ri hi ve Fel se fe Ta ri hi uz man la rı ta ra fın dan in-
ce len me yi hak et mek te dir. İslâm me de ni ye tin de
üre ti len bi lim sel bil gi nin te mel İslâm inanç la rıy la
ça tış ma la rı, Hı ris ti yan Ki li se si’y le ba tı lı fi lo zof ve
bi lim adam la rı nın ça tış ma la rıy la kar şı laş tı rıl dı ğın -
da hay li dü şük dü zey de gö rün mek te dir.

Sûfîle rin koy duk la rı he de fi, ta sav vuf di sip li ni -
nin re vaç ta ol du ğu bir me de ni yet te sa de ce sûfîler
ta ra fın dan iz le ne bi le cek bir he def ola rak gör mek
de doğ ru de ğil dir. İnsan-ı kâmil ol ma ide a li, sûfî ol-
ma yan in san lar üze rin de de bel li bir ahlâkî ide a le
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yö nel me ar zu su uyan dı ra bi le cek mâhi yet te dir.
Böy le bir ide a lin var ol ma sı nın, top lum da ahlâkî
ide a le ulaş ma ar zu sun da ki in san la rın ço ğal ma sı yo-
luy la bel li bir sos yal hu zu run yay gın laş ma sı na kat -
kı sağ la ma sı da bek le ne bi lir.

Ta sav vuf dü şün ce ve pra ti ği, di key bo yut ta bi-
linç ko nu sun da ki yük se li şi he def ler ken, ya tay bo-
yut ta eşyâya ta sar ru fu en gel le mez, yal nız ca eşyâya
kar şı ye ni bir bi linç le ta vır al ma yı ge rek li kı lar. Do-
la yı sıy la sâlik, eşyâ kar şı sı na avâm tav rı ser gi le -
mek ten kur tul ma lı, eşyâya ba kı şı nı de ğiş tir me li dir.
Eşyâ kar şı sın da ki ta vır da ki ge liş me, zin cir le me bir
tarz da za man, ben lik ve so nuç ta Ya ra tı cı kar şı sın -
da ki tav ra ka dar, in sa nın gö re ce de ol sa en so mut -
tan en so yu ta doğ ru iliş ki de ol du ğu tüm alan la ra
ya yı la cak tır. Bu sü reç, her in san için fark lı sü re ve
bi çim ler de ger çek leş me si ge re ken, bel li bir ide al

ara yı şı içe ri sin de tüm öm rü içi ne ala bi le cek bir sü-
reç tir. Ta sav vu fun mad de kar şı sın da öner di ği ka-
na at ahlâkı tevâzû ile de iç içe olup, dünyâyı
tü ket me nin önün de önem li bir en gel teş kil et mek -
te dir. Dünyâ ve in san lı ğın çı kar he sap la rıy la tü ke -
til di ği ve za ma nın in san lı ğın aley hi ne iş le di ği bir
ta rih di li min de böy le bir pers pek ti fe şid det le ih ti -
yaç du yul du ğu açık tır.

Tevhîd ve ahlâkî de ğer le rin iki ay rı tezâhü rü
olan eko no mik ve es te tik ör nek le me ler den bi rin -
ci si in sa nın dış dünyâsın da ki (ââffââkk), di ğe ri ise iç
dünyâsın da ki (eenn  ffüüss) ta sar ru fu nun yek di ğe ri ne ba-
ğ lan ma sı yo luy la ya pı lan iki fark lı üre tim bi çi mi ni
tem sil et mek te dir. İlgi li di sip lin le rin uz man la rı ta-
ra fın dan or ta ya ko nan ör nek ça lış ma lar, in sa nı iş le-
ye rek ye tiş ti ren ta sav vuf dü şün ce ve pra tik le ri nin
her iki alan da da gü nü mü ze söy le ye ce ği söz ler ol-
du ğu nu ha tır lat mak ta dır.
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