
Yatılı ve ücretsiz olan Aşiret Mektebi, 
öğrencilerin verilen yemekleri beğen

meyerek mektep idaresine karşı isyan 
etmeleri üzerine Şubat 1907 tarihinde 
kapatılmıştır. Kapatılmasının gerçek se
bebi ise şüphesiz mektebin o günkü si
yasi fikir akımlarının tesir sahası içine 
girmesi ve beklenen gayeye hizmet ede
mez hale gelmesidir. 
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ll. Meşrutiyet'ten sonra yayımlanan 
ilmi, edebi ve ahlaki muhtevalı 

haftalık dergi. 
_j 

28 Ağustos 1324-26 Şubat 1324 ( 1 o 
Eylül 1908-11 Mart 1909) tarihleri arasın
da 26 sayı çıkmıştır. Kurucusu İbnü ' s
Sırrİ Mustafa Namık, mesut müdürü İb
nü's-Sırri Ahmet Cevdet'tir. ll. Meşruti
yet'in ilanından sonraki hürriyet havası 
içinde yayın hayatına giren kısa ömürlü 
birçok dergiden farklı olarak burada şi
ir, hikaye, piyes ve musahabe gibi edebi 
türlerde çeşitli yazılara ve tiyatro ten
kitleriyle kitap tahlillerine büyük ölçüde 
yer verilmiştir. Ayrıca Fransızca'dan çev
riten bir kısım makalelerin yanı sıra İs
lam felsefesi ile ilgili bazı incelemeler 
ve sosyal muhtevalı çeşitli yazılar da ya
yımlanmıştır. Ahmed Şuayb'ın Ernest Re-

.r·-·•J.ıo 

As iyan'ı n 

1. sayısın ın 
kapağ ı 

nan'ın hayatına dair bir makalesi (nr. 2, 
4 Eylül ı 324, s. 43-58) ile İbn H azım Fe
ri d 'in İmam Gazzali ile ilgili bir yazısı 
(nr. 19, 8 Kanunusani 1324, s. 168-174) 

bunlar arasındadır. 

Derginin devri içinde asıl önemi, bü
yük bir kısmını daha önce dağılan Ser
vet-i Fünün edebi topluluğuna mensup 
şair ve yazarların eserlerine geniş ölçü
de yer vermesinden. yani bir nevi Ser
vet-i Fünıln'un devamı gibi görünme
sinden ileri gelmektedir. 1 O. sayıdan iti
baren Cenab Şahabeddin'in başyazar ol
duğu dergide Said Hikmet' in Mazf ve 
Atf adlı dört perdelik piyesi ilave olarak 
verilmiştir. Başlangıçtaki edebi ağırlığ ı 

nı sonuna kadar devam ettiren dergiye 
asıl hüviyetini kazandıran devrin tanın
mış şair ve yazarları arasında şu isimler 
bulunur : Abdülhak Hamid. Tevfik Fik
ret. Cenab Şahabeddin, Hüseyin Cahid, 
Ahmed Haşim. İsmail Safa. Faik Ali. Tah
sin Nahid, Ruhsan Neware. Ahmed Şu
ayb, Ali Canib, Ömer Seyfeddin, Hüseyin 
Siret, Hüseyin Suad, Raif Necdet. Celal 
Sahir. Halide Salih (Edip). Satı (Bey). Emin 
Bülend. Kilisli Rifat, Müfit Ratıp. Bunlar
dan başka bazı sayılarda şu isimlere de 
rastlanır: Mustafa Namık. Ali Suad. Sü
leyman Fehmi, Safveti Ziya, Süleyman 
Nesib. İsmail Müştak. Ferid Vecdi, İsak 
Ferera. Cemi! Süleyman. Ali Kami. Ser
ver Cemal, İbrahim Alaeddin, Enis Av
ni, Hakkı Tarık, Akil Koyuncu. Mehmed 
Asım ve Halil Nihad. 
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Tasawuf, 
İslam felsefesi ve 

edebiyatta kullanılan 
geniş anlamlı bir terim. 

_j 

Arapça aslı ışk olup sözlükte "şiddetli 
ve aşırı sevgi; bir kimsenin kendisini 
tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisin
den başka güzel görmeyecek kadar 
ona düşkün olması" anlamına gelir. Lu
gat kitaplarında aşk kelimesinin sözlük 
anlamının . aynı kökten olup "sarmaşık " 

anlamına gelen aşeka ile yakından ilgili 
olduğu belirtilir. Buna göre sarmaşığın 

AŞK 

kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu 
soldurup zayıftatması ve bazan kurut
ması gibi aşırı sevgi de sevenin sevdi
ğinden başkasıyla ilgisini kestiği, onu 
sarartıp soldurduğu için bu duyguya 
aşk denilmiştir. Ayrıca hem tatlı hem 
ekşi olan bir çeşit meyveye de uşuk de
nilir (bk. Lisanü'l- 'Arab, "'aşk" md. ; Ta

cü '/- 'aras, "'aşk" md.; Kamus Tercümesi, 

"'aşk" md .) 

İslami literatürde aşk ilahi ve beşeri 
olmak üzere başlıca iki anlamda kulla
nılmış, ilahi aşka genellikle "hakiki aşk", 
beşeri aşka da "mecazi" veya "uzri aşk" 
denilmiştir. İlahi aşk geniş ölçüde ta
sawufta, kısmen de İslam felsefesinde 
işlenmiş; İslam felsefesinde ayrıca koz
mik varlıklar hiyerarşisinde alttaki bir 
varlığın üstteki varlık veya varlıklara duy
duğu arzu (şevk) ve sevgi de çoğu zaman 
aşk terimiyle ifade edilmiştir. Ketama 
dair bazı kaynaklarda ise tasawuftaki 
aşk anlayışı tenkit edilmiştir. Hem ilahi 
hem de mecazi anlamda aşk edebiyatın 
ana temalarından birini oluşturmuş, bu 
kavram etrafında geniş bir aşk edebi
yatı meydana gelmiştir. Ayrıca daha çok 
felsefi mahiyetteki bazı ahlak kitapların
da mecazi aşkın kötülüğü ve zararları 

üzerinde durulmuştur. 

O TASAVVUF. Kur 'an ve sahih ha
dislerde aşk kelimesi geçmez; "sevgi" 
çoğunlukla hub ve muhabbet, bazan da 
meveddet kelimeleri ve bunların müş

taklarıyla ifade edilir. Allah sevgisinden 
çok Allah korkusuna ağırlık veren ilk za
hidler de aşktan söz etmemişlerdir. İlk 
defa ll. (VIII.) yüzyılda Allah ile kul ara
sındaki sevgiyi anlatmak üzere nadiren 
de olsa aşk kelimesinin kullanılmaya 

başlandığını gösteren rivayetler vardır. 
Nitekim söylendiğine göre Hasan-ı Bas
ri (ö . 110/ 728) Allah'ın , "Kulum bana. 
ben de ona aşık olurum" buyurduğunu 
belirtmiştir. Abdülvahid b. Zeyd ise (ö 

ı 771 793) peygamberlerden birinin, "Al
lah bana. ben de O'na aşık oldum" dedi
ğini söyler. Başka bir rivayette buna ben
zer bir söz Ebü'I-Hüseyin en-Nüri'ye (ö. 
295/ 908) isnat edilmiştir. Bakli'nin nak
lettiğine göre (Şerfı-i Şatfıiyyat, s. 165) 
Ebü'I-Hüseyin en-Nuri, "Ben Allah'a aşı
kım, o da bana aşıktır" dediği için ka
fir olduğuna hükmedilerek memleketin
den kovulmuş, daha sonra idam edilmek 
üzere celladın önüne çıkarılmış ve son 
anda asılmaktan kurtulabilmiştir. Bu ri
vayetten de anlaşılacağı üzere alimler, 
hatta ilk dönemlerde mutasawıfların 



AŞK 

büyük çoğunluğu, Allah sevgisini ifade 
etmek üzere Kur'an ve Sünnet'te yer 
alan hub ve muhabbet yerine aşk keli
mesinin kullanılmasına karşı çıkmışlar: 
Rabia el-Adeviyye (ö 185/801). Baye
zid-i Bistami (ö 234/848). Cüneyd-i Bağ
ctadi (ö 2971 909). Hallac-ı Mansür (ö 

3 I O/ 922) gibi sevgi temasını işleyen ilk 
süffler genellikle aşk, aşık ve maşuk ye
rine hub, muhabbet. habib, mahbüb ke
limelerin! kullanmayı tercih etmişlerdir. 
Şer'i hükümlere titizlikle bağ lı olduğu bi
linen İbn Hafif de (ö 371 / 981)Allah sev
gisinin aşk kelimesiyle ifade edilmesine 
uzun süre karşı çıkmıştır. Ancak onun 
Cüneyd- i Bağdadf'ye isnat edilen aşkın 
mahiyetine dair bir risaleyi okuduktan 
sonra görüşünü değiştirdiği, hatta bu 
konuda bir de risale yazdığı rivayet edilir. 

Haris el-Muhasibi, Hace Abdullah el
Herevi, Muhammed b. Hüseyin es-Süle
mi, Ebü Talib el-Mekkiv Hakim et-Tir
mizi, Ebü Nasr es-Serrac, Muhammed 
b. İbrahim el-Kelabazf. Ebü Nuaym, Ab
dülkerfm el-Kuşeyri, Hücviri, Gazzali gi
bi mutasawıf yazarlar da eserlerinde 
aşk kelimesine ya hiç yer vermemişler 
veya nadiren kullanmışlar, bunun yeri
ne büyük önem verdikleri Allah sevgisi 
konusunu hub ve muhabbet terimleriy
le aniatmayı tercih etmişlerdir. Bunlar
dan Kuşeyrf'nin naklettiğine göre Allah 
ile kul arasındaki sevginin aşk kavra
mıyla ifade edilmesine karşı olan şeyhi 
Ebü Ali ed-Dekkak bu görüşünü şöyle 
açıkla mı ştı: Aşk aşırı sevgi yani sevgide 
ölçüyü aşma anlamına gelir. Allah için 
böyle bir aşırılık düşünülemeyeceğinden 
O'nun kuluna olan sevgisine aşk dene
mez. Öte yandan kulun Allah'a duydu
ğu sevgi ne kadar güçlü olursa olsun 
yine de O'nu yeterince ve layık olduğu 

ölçüde sevemeyeceğinden kulun Allah 
sevgisi de aşk diye adlandırılamaz (bk. 
Risale, s. 6 I 5) Bununla birlikte Kuşeyri 
süfflerin Allah sevgisini aşk kelimesiyle 
ifade etmelerini müsamaha ile karşıla
mıştır. Nitekim o eserinin "Muhabbet" 
bölümünü, "Aşıklar söyledikleri sözler
den dolayı k.ınanmazlar" cümlesiyle biti
rir (a.e., s. 625) . 

Aşk kelimesinin dini bir terim olarak 
kullanılmasını caiz gören süfflerin da
yandıkları bazı ayet ve hadisler vardır. 
Mesela onlara göre, "İman edenler Al
lah'ı daha şiddetle severler" (el-Bakara 
2/ 165) ayetindeki "şiddetli sevgi"den 
maksat aşktır. Diğer bir ayette de (et
Tevbe 9/ 24) müminlerin Allah'ı her şey
den çok sevrneleri gerektiği belirtilmiş-
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tir. Hz. Peygamber Hz. Ömer'e, ''Ben sa
na herkesten daha sevimli olmadıkça 

iman etmiş olamazsın" demişti (Buhari. 
"İman", 8-9, Müslim, "İman", 67-70) Mu
tasawıflar bu manaya gelen ayet ve 
hadislerden Allah'a ve resulüne aşık ol
manın lüzumu manasını çıkarmışlardır. 

Hücviri meşayihin aşk konusunda fark
lı görüşler taşıdıklarını belirterek başlı
ca görüşleri şöyle açıklar: Bir zümreye 
göre aşk sevgilisinden ayrı düşenin bir 
niteliğidir. Kul da Allah'tan ayrı kaldığı
na göre onun Allah sevgisine aşk demek 
caizdir. Buna karşılık Allah hiçbir şey
den ayrı ve uzak bulunmadığına göre 
O'nun sevgisi aşk kelimesiyle ifade edi
lemez. Başka bir görüşe göre aşk sınırı 
aşma demek olduğu, Allah da sınırsız 

varlık olduğu için O'na duyulan sevgi hiç
bir şekilde aşırı olamaz, dolayısıyla aşk 
diye adlandırılamaz. Hücvirf. dayandık
ları çeşitli gerekçeleri de sıralayarak mü
teahhirinin, Allah'a duyulan sevginin mu
habbet terimiyle ifade edilmesi gerekti
ği, bunun yerine aşk kelimesini kullan
manın caiz olmadığı görüşünü benimse
diklerini belirtir (Keş{ü'l·mahcub, s. 40 ı) 

Gazzali İJ:ıyd,ü <ulıJ.mi'd-din'in Allah 
sevgisi konusunu işlediği "Kitabü'l- Ma
habbe ve'ş-şevk ve'l-üns ve'r-rıza" baş
lıklı bölümünde aşk kelimesine iltifat 
etmemiştir. Bununla birlikte o aynı ese
rin sema konusu ile ilgili bölümünde Al
lah 'ı seven, O'na aşık olan ve O'na ka
vuşma iştiyakı duyan kişinin sernamdan 
da söz etmekte ve bu sernam kişinin 

şevk, aşk ve sevgisini eaşturacağını be
lirtmektedir. Gazzalf'ye göre Allah' ı ta
nıyan O'nu sever. Tanıma (marifet) art
tıkça sevgi de gelişir ve güçlenir. İşte 
bu sevgiye aşk denir. Sevginin bu şekil
de aşk halini alması, kulun marifette 
yetkinleşerek ilahi güzelliği idrak etme
sinden ileri gelir: bu idrak arttıkça aşk 
da güçlenir. Nitekim Hz. Peygamber'in 
Hira'da ibadete kapandığını gören Mek
ke müşrikleri, "Muhammed Tanrı'sına 

aşık oldu" demişlerdi. Gerçek aşık kal
bindeki Allah sevgisine hiçbir varlığın 

sevgisini ortak etmez. Bu yüzden başka 
şeylere karşı duyulan sevgiye ancak me
caz yoluyla aşk denebilir: çünkü ortağı 
olmayan, dolayısıyla ortaksız sevilebilen 
tek varlık Allah'tır (ihya,, Il, 279-280) 

Çeşitli sebeplerden dolayı aşk kelime
sini yaygın olarak kullanmaktan çeki
nen ilk süfflerin arasında coşkulu aşk 
halleri yaşayan pek çok süff vardı. Me
sela Seri es-Sakati, derisi kemiklerine 

yapışmış ellerini Cüneyd'e göstererek, 
"İşte muhabbet budur" demişti. Ona gö
re bir kimse, "ey ben olan sen" diyecek 
kadar benliğin! sevdiğinde eritmedikçe 
muhabbet! tam ve mükemmel olamaz. 
Menkıbeye göre Semnün Muhib de bir 
defasında muhabbetten o kadar etkili 
sözlerle bahsetmişti ki uçan bir kuş bu 
sözlerin cazibesine kapılarak onun önü
ne konmuş ve gagasını yere vura vura 
ölmüştü (Kuşeyri, s. 6 ı 9) Görüldüğü gi
bi bu rivayetlerdeki sevgi muhabbetten 
çok aşk haline uymaktadır. 

Başta Hallac. Ebü Bekir eş-Şi bii ve Ba
yezid-i Bistami olmak üzere bazı muta
sawıflarda tam anlamıyla aşk hali mev
cuttur. Tasawuf tarihinde aşkı ilk defa 
ıstırap ve elem şeklinde anlayan ve bu 
tarzda tarif eden Hallac Kitdbü't- Tavd
sin'de ilahi aşkı pervaneve mum misa
liyle anlatmıştır. Pervanenin mum ışığını 
görmesi "ilme'l-yakln", ona yaklaşıp ha
raretini hissetmesi "ayne'I -yakln" , ateşin 
içinde yanıp kül olması "hakka'l-yakln"
dir. Aşkın en son gayesi yana yakıla yok 
olmaktır. Aşk kavramına ilk defa kanı 
karıştıran da Hallac'dır. idam edilirken
elleri kesildiği zaman yüzünü kana bula
mış, sebebi sorulunca, "Aşk ile kılınacak 
iki rek'at namazın abctesti kanla alın

mazsa sahih olmaz" cevabını vermişti. 

Menkıbeye göre vücudundan akan kan
lar yere Allah kelimesini yazacak şekilde 
akmıştı. Hallac'a bundan dotayı "şehid-i 
aşk" denilmiş, onun dert ve elem dolu 
aşk macerası bütün mutasawıflara ör
nek olmuştur. 

Tasawuf tarihinde aşk kavramını ilk 
defa muhabbetten ayırarak ciddi bir şe
kilde inceleyen süff Ahmed el-Gazzalf'
dir (ö 520/ ı 126). Bu sebeple o, tasav
vuff aşka ağırlık veren süfflerce büyük 
kardeşi Ebü Hamid el-Gazzalf'den daha 
üstün tutulmuştur. Zira imam Gazzalf'
nin tasawufu ilim ve marifet ağırlıklı ol
duğu halde kardeşi tasawufta aşkı esas 
almıştır. Onun Sevdnihu'l- <uşşdk (Seva· 
nih fi'l· <ışk) (Tahran 1322; istanbul 1942) 
adlı Farsça risalesi özel olarak aşk ko
nusunun işlendiği ilk eserdir. Aşkın özel
likleri, belirtileri, tesirleri ve mertebele
r inin kısa bölümler halinde ele alındığı 
bu risalenin yaygınlık kazanmasından 

sonra aşk kavramı tasawuf çevrelerince 
hararetle benimsendi. Ahmed el-Gazza
li'nin yaşadığı dönemi takip eden üç asır 
ilahi aşk edebiyatının altın çağı oldu. Ah
med el-Gazzalf'yi bu yolda talebesi Ay
nülkudat el-Hemedani (ö. 525/ 1131) ba
şarılı bir şekilde takip etti. Onun 1000 



beyitten meydana gelen Nüzhetü'l- cuş
şd~ ve nehzetü'l-müştd~'ı ile bu saha
nın en başarılı eserlerinden sayılan Tem
hfddt (Tahran 1962ı adlı eserleri aşka 
dairdir. Le vd, ih 'i de (Tahran 1337 h ş ı 
bu sahanın önemli eserlerindendir. Se
nal (ö. 525 / 11 31ı aşk edebiyatma canlı 
ve cazip bir üslup getirmiş, onu Ferfdüd
din Attar, Fahreddfn-i lrakf, Mevlana ve 
Abdurrahman-ı Cami gibi büyük muta
sawıflar takip etmişlerdir. Senaf 576 be
yitten meydana gelen clşkndme 'sinde 
(Gazne 1332 hş ı ve Hadikatü'l-hakfka 
ve tarf~atü'ş-şerfca . (Lek~ev 18S7). ad
lı eserinin sekizinci bölümünde aşk ko
nusundaki görüşlerini etraflıca anlat
mıştır. 

Özellikle aşk konusuna dair yazılan ta
sawuff eserlerin en genişi, Ruzbihan-ı 

BaklT'nin (ö 606/ 1209ı CAbherü'l- cdşı
~In adlı kitabıdır. BaklT'nin bu eserinde 
sufflerin aşk konusundaki görüşleri ga
yet açık ve parlak bir Üslupla anlatılmış 
ve Hallac'ın nür-ı Muhammedf hakkında
ki nazariyesinin bir devamı olmak üzere 
kainatın yaratılışı aşk unsuru ile açık
lanmıştı r. BaklT, hadfs-i kudsi diye riva
yet edilen ve tasawuf çevresinde büyük 
ilgi gören, "Ben gizli bir hazine idim, bi
linmeyi istedim ve bu yüzden alemi ya
rattım" {bk Aclünf, II. 132) anlamında
ki sözde geçen "bilinmek"ten maksadın 
marifet, "istemek"ten maksadın da mu
habbet yani aşk olduğunu belirtir. Ona 
göre Allah'ın sevgiyle tecelli etmesinden 
alem meydana gelmiştir. Bu ilk tecelli
ye "hakikat-i Muhammediyye" de de
nir. Alemin var olma sebebi Hz. Peygam
ber'in hakikati yani Allah'ın ona olan eze
IT aşkıdır. Bundan dolayı Hz. Peygamber'e 
"habfbullah" ve "mahbüb-i kibriya" de
nilmiştir. Baklf Hz. Peygamber'den sey
yidü'l-aşıkln, ışşikullah, muhibbullah, 
safiyyullah, habibullah, bülbül- i aşk ve 
menba-ı aşk diye de bahseder. Hallac'
dan gelen ve BaklT'de güzel bir ifadesini 
bulan bu görüş daha sonra aşk konusu
nu işleyen mutasawıfların hareket nok
tası olmuş, bütün aşık mutasawıflar aşk 
konusundaki görüşlerini bu mihver et
rafında geliştirmişlerdir. Bu görüşe göre 
alem aşktan yaratıldığı için alemdeki her 
zerrede aşkın izini ve yansımasını gör
mek zor değildir. Tasawuftaki her şeyi 
kuşatan külll ve umumi sevgiye buradan 
ulaşılmıştır. Bu telakkiye göre Allah Hz. 
Muhammed' e, Hz. Muhammed de Allah'a 
aşıktır. Mutasawıflar ve velfler aşk ko
nusunda Hz. Peygamber'in bu halini ör-

nek almışlar, kendilerinin Hakk'ın aşıkı 
ve maşuku olduklarına inanmışlardır. 

BaklT CAbherü'l - cdşıkfn'de aşkın beş 
çeşidinden bahseder: Behfmf (hayvani), 
tabii, ruhanf, akli, ilahi aşk. Behfmf aşk 
ayyaş, günahkar ve aşağılık kimselerin 
tanıdıkları nefs-i emmarenin eseri olup 
aslında heva ve hevesten ibaret olan 
aşktır; şehveti ve nefsf arzuları tatmin 
etmeyi hedef alır. Makul ve meşru çer
çevede olmayan behfmf aşk kötü ve gü
nahtır. Tabii aşK unsurlardaki letafet
ten hasıl olan maddi ve cismanf bir aşk 
olup aklın ve ilmin hakimiyetinde ol
mazsa kötüdür. RuhanT aşk seçkinlerde 
(havas) bulunan, maddi ve manevi gü
zelliklere karşı duyulan aşktır. Böyle bir 
aşka tutulan kimse kendisini şehvetten 
korursa bu aşk onu arifler derecesine 
ulaştırabilir. Melekut alemine çıkmak 

için merdiven vazifesi göreceğinden bu 
aşk makbul sayılmıştır. Aklf aşk ise me
leküt aleminde tecelli eden güzellikleri 
temaşadan hasıl olur. İlahi aşka bura
dan geçilir. İlahi aşk aşkların en yücesi
dir. SOnler makul ve meşru çerçevede 
kalması şartıyla her çeşit aşkı iyi sayar 
ve birinden öbürüne geçe geçe aşkların 
en yükseği olan ilahi aşka ulaşmak is
terler. Buna engel olduğu için şehvet, 

süflf arzular ve nefsanT isteklerin tesi
rinde kalan aşkı kötüler, bunun heva ve 
hevesten ibaret olduğunu söylerler. 

Başta Fuşuşü'l-J:ıikem ve el-Fütr1hd
tü'l-Mekkiyye olmak üzere hemen bü
tün eserlerinde sevgi konusu üzerinde 
önemle duran İbnü'l-Arabf (ö 638/1240), 
aşk kelimesini de ilgiyle karşılamakla 

beraber daha çok muhabbet terimini 
kullanmayı tercih eder. İbnü'l-Arabf'ye 
göre sevgi üç çeşittir: İlahi muhabbet, 
ruhi muhabbet, tabii muhabbet. Hem 
Allah'ın bize olan sevgisine hem de bi
zim O'na olan sevgimize ilahi muhabbet 
denir. İlahi muhabbet Allah'ın önce 
kendi zatını, sonra bizi sevmesi olmak 
üzere iki türlüdür. Allah zatını zatı için 
zatında sevmiştir. Şeyler (eşya) var ol
madan ewel mutlak gayb olan zat-ı 

baride ayn • lar olarak mevcut olduğun
dan Allah'ın zatını sevmesi aynı zaman
da kendi dışındaki varlıkları da sevmesi 
demektir. Böylece varlıklar ezelde ilahi 
muhabbete konu olmuştur. Bu varlıklar 
Allah'ın onlara olan muhabbetiyle yüklü 
olarak zuhür ve tecellf suretiyle ortaya 
çıkarlar. Onun için hangi şekil ve suret
te görünürse görünsün her çeşit sevgi
nin ilk ve hakiki kaynağı ilahi muhab
bettir. RuhanT sevgi, sevenin sevdiği her 
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şeyi sadece sevgilisi için sevmesi ve sev
gilisinin muradından başka hiçbir şey 
düşünmemesi, başka bir deyişle aşıkın 
kendi iradesinden fani olarak maşukun 
iradesiyle hareket etmesidir. Aşkın ga
yesi aşıkla maşukun zatları yönünden 
birleşmeleridir. Ortada Allah'ın güzelli
ğinden ve O'na duyulan sevgiden başka 
bir şey bulunmadığından Allah'tan baş
kasını sevmek esasen mümkün de de
ğildir. Nitekim O'ndan başkasına ibadet 
etmek de kabil değildir. Bu durumda 
Allah'tan başkasına ibadet aslında Al
lah'a ibadet manasma geldiği gibi Al
lah'tan başkasını sevmek, güzellere ve 
güzel şekiliere tutulmak da aslında Al
lah'ı sevmek manasma gelir. Zira eşya
da tecelli eden ve kendini gösteren ye
gane güzellik O'nun güzelliğidir. 

İbnü'l-Arabf beşeri sevgiyi vahdet-i 
vücud* esasına sadık kalarak açıklamış 
ve böylece insan sevgisini ilahi bir kay
nağa bağlamıştır. Ona göre dünya gü
zelleri şeklinde tecelli eden Allah olduğu 
gibi aşıkın gözünden bu güzelliği tema
şa eden de Allah'tır. Aşık, maşuk ve aşk 
O'dur."Kendi hüsnün hublar şeklinde 

peyda eyledin/Çeşm-i aşıktan dönüp 
sonra temaşa eyledi n 1 Gerçi dilber ken
didir hem giydi aşık kisvesin 1 Pes ce
mal-i cilvesin kendi temenna kıldı Hak" 
gibi mısralarda hep bu çeşit aşk anlayı
şı anlatılmıştır. 

ibnü'l-Arabf ibadetin aslının da sevgi 
olduğunu söyler. Onun içindir ki sevgi
siz ibadet makbul olmaz. Çünkü sevgi 
en yüce ibadettir. Aşk makamı mabud 
olma makamıdır. Bir "sevgi dini"nden 
de (dfnü'J-hub) bahseden İbnü'l-Arabf 
dininin de kıblesinin de sevgi olduğunu 
ifade etmiştir. Mevlana Celaleddin-i RO
mf açıkça aşk dininden bahsederek aşk
tan başka din ve mezhep tanımadığını 
ifade etmiştir. İbnü'l-Arabf'den önce de 
başta "Sultanü'l- aşıkin.. diye meşhur 

olan İbnü'I-Farız (ö 632 / 123 5ı ve Ebü 
Safd-i Ebü'l-Hayr (ö 440/ 1049ı olmak 
üzere birçok büyük mutasawıf peygam
berlerinin ve kıblelerinin aşk olduğunu 

açıkça ifade etmişlerdir. Bu inanç Yunus 
Emre ve Niyazi-i Mısrf gibi mutasawıf 
Türk şairleri tarafından da dile getiril
miştir. inanç farkı gözetmeden yetmiş 
iki millete bir gözle bakmayı , herkesi aşk 
dergahına davet etmeyi sağlayan bu ma
nadaki sevgi telakkisidir. 

İbnü'l-Arabi maddeden Allah'a varın
caya kadar türlü varlıklara duyulan sev
giyi öz itibariyle bir saydığından bunlar 
arasında sadece zahirde bir derece far-
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kı görür. Bu yüzden ayırım gözetmeksi
zin bütün seven ve sevilenlerde ilahi sev
ginin bir izini. bir aksini müşahede eden 
arif. aşk ve muhabbeti Allah'ın bir sıfa
tı olarak görür ve bu sıfatın O'nun gibi 
sonsuz olduğunu söyler. Bunun için aşk 
destanı sonsuza kadar anlatılacaktır . 

Aşk ve muhabbete ne kadar büyük 
önem verirse versin İbnü ' l-Arabi'nin ta
sawufunda ilim ve marifet ağırlık kaza
nır . Halbuki Ahmed el-Gazzali, Aynülku
dat el-Hemedani. Senai, Attar. Rüzbi
han-ı Bakli. İbnü'l-Farız ve Celaleddin-i 
Rümi gibi mutasawıflarda aşk ağırlık
tadır . Hatta bunlar nazarında her şey 
aşktan ibarettir. Varlık hakkındaki açık
lamaları tamamıyla aşka dayanır. Bun
lar bir çeşit aşk metafiziği kurmuşlar
dır. 

Necmeddin-i Kübra el-Uşulü'l- eaşere 
adlı risalesinde mutasawıfların üç yolu 
bulunduğundan bahseder: Ahyar, ebrar 
ve şüttar. Şüttar denilen süfiler aşk, 

şevk, vecd, cezbe ve sekri esas almışlar. 

sema ayinlerinde müsiki ve raksla coş
muşlar, bu suretle aşk ve özlemlerini 
güçlendirmişlerdiL Mevlana'ya göre dün
ya konusunda aktif olan akıl Allah bah
sinde hiçbir işe yaramaz. Dost aşkında 
aklı kurban etmek lazımdır. Aşk konu
sunu ele alan mutasawıflar akılla aşkı 
karşılaştırır ve aşkın akıldan üstün ol
duğunu ispatlamaya çalışırlar. Erzurum
lu İbrahim Hakkı'nın Marifetname'sinde 
(s. 41 6) bunun bir örneğini görmek müm
kündür. 

Mutasawıflar baştan beri akılla Allah'a 
varılamayacağını. O'na ermenin ancak 
sevgiyle olacağını savunmuşlardır. Mi'
racda söz konusu edilen Cebrail aklı, ref
ref aşkı temsil eder. Cebrail Hz. Pey
gamber'i bir noktaya kadar götürebil
miş, daha ileri götürmesi için onu ref
refe teslim etmişti. Demek ki Allah'a gi
den yolda akıl belli bir yerde durmak 
zorundadır ; bu noktadan itibaren insa
nı Allah'a götüren aşktır. Mutasawıflar 
aşk ile manevi mi'rac yapılabileceğini 
söyler, kendilerinin böyle mi'racları bu
lunduğunu ileri sürerek buna " mi'rac-ı 

muhabbet" veya "mi'rac-ı aşk" adını ve
rirler. İbnü'l-Farız et- Ta 'iyyetü'l-kübra 
kasidesinde sevgi ve aşk esasına daya
nan kendi ruhi ve manevi mi'racını ga
yet parlak bir üslüpla tasvir etmiş, aşk 
merdiveninde basamak basamak yük
selerek nasıl maşukuna erdiğini ve on
da fani olduğunu anlatmıştır. Cemi! ve 
Büseyne, Kuseyyir ve Azze, İbn Hizam 
ve Afra. Mecnun ve Leyla gibi aşk hi-
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kayelerini ilahi aşkın değişik bir biçimi 
olarak gören. bu aşıkları bir bakıma ör
nek alan Allah aşıkı mutasawıflara göre 
bütün alem aşk esasına göre kuruldu
ğuna ve çalıştığına göre bu esasla uyuş
mayan İblis'in ve cehennem telakkileri
nin değişik bir yorumu olması gerekir. 
Hallac ile başlayan ve Ahmed el-Gaz
zali, Aynülkudat el-Hemedani, Senai ve 
Attar gibi mutasawıflar tarafından ge
liştirilen bu yeni yaklaşımda İblis'in bü
tün hal ve hareketleri onun Allah 'a olan 
aşkıyla izah edilmiştir. Buna göre eğer 
maşuku uğrunda en büyük azaba kat
lanmak aşk ise bunu en iyi şekilde İblis 
yapmıştır (bk. Abdülhüseyin Zerrinküb, s. 
ı 06- l 09) Peşinden cebirciliği de (bk. CEB

RİYYE) getiren bu aşk çerçevesinde İb
lis'in Allah'a aşık olduğunu iddia etmek 
mutasawıflar için fazla zor olmamıştır. 

Tasawufta Allah aşkını herkesin an
layacağı bir tarzda anlatmak için birta
kım benzetmeler yapılmış ve duyular 
aleminden misaller verilmiştir. Bunlar
dan en önemlileri kadın, pervane-mum
ateş, gül-bülbül ve bade misalleridir. 
Baştan beri mutasawıflar ya konusu 
kadın ve beşeri aşk olan şarkı ve gazel
leri ilahi aşka uygulamışlar veya Attar. 
Abdurrahman-ı Cami ve Mevlana'da ol
duğu gibi ilahi aşkı doğrudan beşeri 

aşk şeklinde tasvir etmişlerdir. Fuzüli' 
nin Leyla v ü Mecnı1n'u bunun en gü
zel örneklerinden biridir. Bu sebeple 
konusu Allah aşkı olan gazel. kaside ve 
mesnevilerde dilberierin yüz. göz . . kaş, 

yanak. zülüf. gamze, boy, işve ve cilve 
gibi hoşa giden yanları. hal ve hareket
leri sembolik ve mecazi anlatım unsur
ları olarak bol bol kullanılmıştır. Gül ve 
bülbül de mutasawıfların en çok kul
landıkları misallerden biridir. Bülbül 
aşık, gül maşuktur. Güldeki diken aşk
taki ıstırabı , bülbülün yanık nağmeleri 
aşıkın feryat ve figanıdır. Pervane ve 
mum misali de önemlidir. Mum ışığına 
aşık olan pervane bunun etrafında dur
madan döner, en sonunda kendisini 
ateşe atar, yanar ve böylece ateşte fani 
olur. Aşık da aşk ateşinde pervane gibi 
yanar ve sevgilisi uğrunda kendini feda 
ederek fena mertebesine ulaşır. İnsanı 
kendinden geçiren ve aklı baştan alan 
özelliğiyle şarap da (mey, bade) aşk bah
sinde mutasawıflar tarafından çok kul
lanılmış, kadeh, saki ve meyhane gibi 
şarapla ilgili kelimelere geniş yer veril
miştir. Hatta İbnü'l-Farız' ın konusu ilahi 
aşk olan meşhur kasidesinin adı Ijam
riyye'dir. 

Mutasawıflar ilahi aşkla ilgili duygu ve 
düşüncelerini daha çok teşbih ve tem
sillerle aniattıklarından tasawuf edebi
yatı bir mecazlar ve rumuzlar edebiyatı 
haline gelmiştir. Bazı hallerde bir man
zumenin ilahi aşka mı, yoksa beşeri aş
ka mı dair olduğunu anlamak çok zor
dur. 
Aşk ve muhabbet kavramları edebi

yat. felsefe ve tasawuf çevrelerinde git
tikçe artan bir ilgiyle karşılanır ve özel
likle tasawufun hakim ve asli unsuru 
haline gelirken fıkıh ve kelam alimleri 
meseleyi ciddi olarak ele almamışlardır. 

Bununla beraber aşk ve muhabbeti esas 
alan bir tasawuf anlayışının gelişmesini 
ve yaygınlaşmasını sürekli olarak kay
gıyla karşılamışlar , bazı hallerde konu
yu hafife almışlar ve O'ndan müstehzi 
ifadelerle bahsetmişlerdir. Ancak onla
rın mutasawıfların aşk anlayışına karşı 

iler i sürdükleri tenkit ve itirazlar son 
derece sathidir. 

Eserlerinde aşk meselesine yer ver
meyen ketarn alimleri sonradan felsefi 
ve tasawufi kaynaklardan faydalanarak 
ahlak ilmine dair yazdıkları eserlerde bu 
konuya temas etmişlerdir. Mesela Nasi
rüddin-i Tüsi'nin Al]JQ~-ı Naşırf'sinde, 

Celaleddin ed-Dewani'nin Al.Jla~-ı Ce
lQJf'sinde ve Adudüddin el - İci'nin Ah-
1~-ı 'Aciudiyye'sinde muhabbet bah
sine birer alt bölüm ayrılmıştır. Kınalı

zade de Ahlak-ı Alai'de meseleyi on
lar gibi ele almıştır. 

Aşk ve muhabbet meselesini İslami 
açıdan ele alıp inceleyen, tenkit ve mü
nakaşasını yapan. dine uygun ve aykırı 
şekillerini tesbit eden, birincisini savu
nan, ikincisini reddedenler muhaddisler 
ve özellikle Hanbeli ve Zahiri mezhep
lerine mensup alimler olmuştur. Konu 
bunlar tarafından tamamıyla kelami bir 
mahiyette ele alınmıştır . Aşk konusunu 
İslami açıdan ilk defa inceleyen. Zahiriy
ye mezhebinin kurucusu Davüd b. Ali'nin 
oğlu İbn Davüd ez-Zahiri (ö 297 / 909). 
ez-Zehre (ez·Zühre) adlı eserinde (Chi
cago 1932) aşka dair birçok şiir naklet
miştir. İbn Davüd aşk ve sevginin esası
nı , şekillerini , türler ini, şartlarını ve ku
rallarını açıkladıktan sonra hem Eflatun 
ve Galen'in (Calinüs) konuyla ilgili fikirle
rini aktarmış, hem eski Arap geleneğin

de sevgi ve aşkın yerini belirterek uzri* 
ve afif aşka temas etmiş, hem de ken
di görüşlerini anlatmıştır. 

İbn Hazm (ö. 456/ 1064) aşk ve sevgi 
konusunu ele aldığı Tav~u 'l-Jıamame 

adlı eserinde aşkın sebebi. kaynağı ve 



gayesi konusunda filozofların görüşleri
ne katılmakla birlikte çağdaşlarının göz
lemleriyle kendi görüşlerini geniş ölçüde 
söz konusu ederek bu sahanın en güzel 
eserlerinden birini ortaya koymuştur. 

Çok sert bir mizaca sahip olduğu için di
li Haccac'ın kılıcına benzetilen İbn Hazm 
aşk ve muhabbet konusunu Tav~u1-

hamô.me'de son derece mOsamahalı ve 
gerçekçi bir şekilde işler ve çok güzel 
psikolojik tahlil ve tasvirler yapar. An
cak gerek İbn Davüd gerekse İbn Hazm 
eserlerinde sadece beşeri aşk konusu
nu işlemişler, mutasawıfların ilahi aşk 
ve sevgi konusundaki fikirlerine temas 
etmemişlerdir. Buna karşılık Ebü'I-Fe
rec İbnü'I-Cevzi (ö 597/1200), İbn Tey
miyye ve İbn Kayyim gibi Hanbeli alim
ler bir taraftan mutasawıfların bu ko
nudaki görüşlerini ciddi şekilde tahlil ve 
tenkit etmişler, diğer taraftan konu ile 
ilgili kendi görüşlerini geniş olarak or
taya koymuşlardır. Genellikle onlar keli
me ve kavram olarak " aşk"ı reddeder, 
yerine "muhabbet"i koyarlar. Onlara gö
re aşk şer'an da aklen de kötü, muhab
bet ise hem din hem akıl yönünden fay
dalı ve güzel bir duygudur. İbnü'I-CevzY 
?-emmü'l-hevô.' (Kahire 1962) adlı ese
rinde en basit arzudan başlayıp aşka 

kadar varan bütün his ve heyecan hal
lerini geniş bir tahlil ve tenkide tabi tut
muş, bunlardan dini ve İsiamY olanlarla 
olmayanları tesbit edip şer'Y hükümleri
ni tayin etmeye çalışmıştır. Ona göre 
aşk güzel suretiere meftun olmaktır (ış
ku's-suver). Cazip ve güzel suretiere düş
kün ve tutkun olana "süri aşık" (aşıku's
suver) denir. Suretler fani olduğu gibi 
onlara bağlı olan aşk da fanidir. Nitekim 
çocuklar resim ve oyuncakları yetişkin
lerden daha çok severler, eğitimle olgun
laştıkları zaman bu türlü şeylere fazla il
gi duymazlar. Eğitilen ve olgunlaşan in
sanlar suretleri sevme mertebesini ge
çerek zatları sevme mertebesine ulaşır
lar. Bedenin güzelliğinden çok aklf ve 
ruhi güzelliği severler. Mücerret güzel
liğe duyulan sevgiyi müşahhas güzellik
le alakah sevgiye tercih ederler. Şekil ve 
suretten ziyade ilim ve marifetten hoş
lanırlar. 

İbnü'l-Cevzi, İbn Teymiyye ve İbn Kay
yim'e göre aşk insanı insan yapan aklı, 

fikri ve muhakemeyi yok eder. Çünkü 
aşk bir çeşit cinnet halidir. Bu sebeple 
aşk yolunu tutan mutasawıflar çoğun
lukla akıl ve mantığa meydan okumuş
lar, düşüncenin ürünü olan ilmi hiçe say
mışlardır. Düşünce haliyle aşk hali bir-

birine zıttır. Düşünce yok olduğu nis
bette aşk hakim olur. Onun için şuur ve 
idrak halini yok eden aşk bir fazilet ola
maz. Aklın duyguya hakim olmasına fa
zilet, duygununun akla hakim olmasına 
rezilet denir. Şuuru yok eden ve hissi bir 
hal olan aşk bu bakımdan makbul bir 
şey değildir. Gerek iradelerine hakim 
olamayıp arzuların esiri olmaları bakı

mından, gerekse şuur ve idrak halini 
kaybetmeleri bakımından aşıklar hay
vanların seviyesine, hatta daha da aşa
ğılara düşerler. Aşk bir ifrat halidir. Hal
buki fazilet ifratla tefrit arasında bulu
nan itidal halidir. Şu halde aşk bir fazi
let değildir; zira hiçbir şeyin ifratı mak
bul değildir. Aşk ölçüsüzlüktür, aşık da 
dengesizdir. Ölçüsüzlük ve dengesizlik 
hiçbir zaman iyi bir şey değildir. 

Tasawuff aşkın karşısında olan alim
ler aşkı elem, ıstırap, uykusuzluk, iştah
sızlık gibi patolojik tezahürlerle kendini 
belli eden, cinnet ve intihara kadar gö
türen ruhi ve bedeni hastalıklara yol aç
tığını dikkate alarak selim fıtrata da 
aykırı bulmuşlardır. İbnü'I-Cevzi aşk yü
zünden intihar eden veya cinayet işle

yen kimseler bulunduğunu belirterek çe
şitli isimler sıralar ve örnekler verir (Zem· 
mü'l·heva', s. 458-465) 

Telbfsü İblis'te de mutasawıfların aşk 
anlayışını tenkit eden İbnü'I-Cevzi Say
dü'l-ly:itzr'da güzel aşk hikayeleri anla
tır. Ona göre muhabbet iyi bir duygu 
olmakla birlikte onun aşırı şekli olan 
aşk kötüdür. Zira aşk insanın gözünü 
kör, kulağını sağır eder. Bu sebeple aşk
la başlayan ve gerçekleri görmeme esa
sına dayanan birleşme ve beraberlikler 
ayrılık ve hüsranla neticelenir. Aşkı uğ
runda katil olanlar, intihar edenler bu
lunduğu gibi bu yolda din değiştirenler 
de vardır. 

Aşkı , "nefsin kendisine zarar veren şe_

yi sevmesidir" diye tarif eden İbn Tey
miyye'ye göre aşk ruhi ve kalbi bir has
talıktır. Beden üzerindeki tesiri arttıkça 
cismanY bir hastalığa da dönüşebilir. 

Kendini aşka kaptıran hüsrana uğrar. 

Aşk bir irade bozukluğu ve hastalığıdır. 
Aşkı, maşuku tasawur etmekten hasıl 

olan muhayyile bozukluğu olarak gören
ler de vardır. Aşk bir kemal hali olmadı
ğı için Allah'ın vasfı değildir. Allah aşık
tır veya maşuktur denemez. Bu durum
da kulun Allah sevgisi ancak muhabbet 
diye adlandırılabilir. İbn Teymiyye süri 
aşka da şiddetle karşı çıkmıştır. Zira 
aşk önce kişinin dinini ve namusunu, 
sonra aklını ve sıhhatini tahrip eder. 
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Ona göre kalp Allah ' ı sevmek için yaratıl
dığından O'ndan başkasını kayıtsız şart
sız olarak sevemez. Allah'ı ihlasla sevdi
ği için Hz. Yüsuf Züleyha'ya aşık olma
mıştı. Züleyha müşrik olduğu için Hz. 
Yusuf'a aşık olmuştu. Aşkın yegane se
bebi tevhid ve imandaki eksikliktir. Al
lah'tan korkmak ve O'na gönül vermek, 
O'ndan başkasına gönül vermeye engel
dir. 

Sevginin önem ve gereğine işaret eden 
İbn Kayyim aşk konusunda İbn Teymiy
ye'yi takip eder. Ona göre konusu şekil 
ve suret olan sürY aşk büyük bir bela, 
korkunç bir afettir, kalbi tahrip eder. 
Ruhu Allah'tan başkasının kulu ve köle
si haline getirir, esarete düşürür. Bunun 
için aşık maşukuna "kulun kölen ola
yım , kurbanın olayım" diye hitap eder. 
Böylelikle aşkını ve maşukunu ilahlaştı
rarak ona tapar. Bir şeyi tapareasma 
sevmek kişiyi o şeye bağımlı kılar, hür
riyetini elinden alır. Sadece Allah'ın ku
lu olan ve sadece O'nun huzurunda bo
yun eğen bir kimseyi kendisi gibi bir in
sanın kölesi haline getiren ve kayıtsız 

şartsız onun iradesinin ve hakimiyetinin 
altına sokan aşkın hiçbir faydası yoktur. 
Hak Teala, "Hevasını (aşkını) ilahlaştıran 

kişiyi görmedin mi" (el-C1siye 45/23) di
yerek aşkın sapıklık olduğuna işaret et
miştir. Ona göre, "Müminler Allah'ı şid
detle severler" (el-Bakara 2/ 165) mea
lindeki ayet, "Müminler Allah'ı müşrik
ler in putları sevdiklerinden çok daha 
fazla severler" manasına gelir. Müşrik
lerin putları sevrneleri sahte, müminle
rin Allah'ı sevrneleri samimi ve hakiki 
bir sevgidir. Ayette bu husus belirtilmiş 
olup bunun aşkla bir ilgisi yoktur. Ebü 
Ya'la el-Mevsıli, Ebü'I-Hüseyin en-Nürf'
nin, "Ben Allah'a aşıkım , O da bana" sö
zü hakkında, "Bu Hulüliyye'nin sözüdür" 
demişti. İbn Kayyim de Nürf'ye şiddetle 
hücum ederek aşk kelimesinin sadece 
cinsi sevgi ile ilgili hususlar için kullanıl
dığını, ayrıca Allah'ın sıfatlarının nakle 
dayandığını ve tevkıff olduğunu belirt
miştir. Buna göre, "O sever" denilebilir 
ama "aşık olur" denilemez. İbnü'I-Cevzi, 
Gazzalf'nin, "İiahfler Allah'a aşık olanın 
aşkını pekiştirir" sözüne temas ederek, 
"Bu çirkin bir sözdür. 'AIIah'a aşık ol
dum' demek vehim ve vesveseden baş
ka bir şey değildir" demiştir. 

İbnü'I-CevzY, İbn Teymiyye ve İbn Kay
yim gibi müelliflerin tasawuff aşka hü
cum ederek onu şiddetle reddetmeleri 
sırf bir tepkiden ibaret kalmamış, aşkı 
reddederken muhabbet unsurunu bü-
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tün genişliği ve derinliğiyle işlemişler ve 
islam dininin bir sevgi dini olduğunu 
nakli deliliere bağlı kalarak izah etmiş
lerdir. Öte yandan tabii bir şekilde ce
reyan eden beşeri aşkı da anlayışla kar
şılamışlar, ancak bunun ifrata götürül
memesi ve tabii sınırları içinde bırakıl
ması lazım geldiğini ifade etmişlerdir. 

Allah'tan, O'nun gazabından ve aza
bından korkınayı esas alan Hariciler aşk 
ve muhabbetten pek söz etmemişler
dir. Mu'tezile ise genellikle felsefi ve 
beşeri aşka taraftar olmuş, mutasawıf
ların Allah aşkını reddetmiştir. Zemah
şeri, Maide süresinin 54. ayetini tefsir 
ederken, kulun Allah ' ı sevmesini O'na 
itaat etmesi, rızasını gözetmesi, gazabı

nı ve azabını gerektirecek hal ve hare
ketlerden sakınması şeklinde izah eder. 
Ona göre Allah ' ın kulunu sevmesi ise 
amel ve ibadete karşılık olarak onu en 
güzel şekilde mükafatlandırması, böyle 
kullarına yüksek makamlar vermesi, on
ları övmesi ve kendilerinden razı olması 
manasma gelir. Mu'tezile'ye göre mu
habbet budur. Mu'tezile, mutasawıfla
rın anladığı manadaki dini ve ilahi aşkı 
Hanbelfler gibi şiddetle reddeder. Ze
mahşeri ilahi aşktan bahseden muta
sawıfları insanların en cahili, ilmin ve 
alimierin azılı düşmanı, şeriat yolunun 
en menfur ve en rezil kişileri olarak 
tavsif eder. Ona göre aşk ve muhabbet! 
kendi dinleri olarak ilan eden mutasav
vıflar, vaaz meclislerinde ve raks mey
danlarında "şahid " adını verdikleri ağ
lanlar hakkında söylenen birtakım şar
kılar okunursa vecde gelmiş gibi ken
dilerinden geçerek naralar atarlar. Ze
mahşeri bunlara, "Allah, meclislerini ve 
raksettikleri yerleri tarumar ederek vi
raneye çevirsin " diye beddua eder (el· 
Keşşaf. ı , 647 ). Aynı müellif Rebi'u'l-eb-
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rô.r ve nusılsü'l-a.l]bô.r'da (I , 428) aşk ve 
muhabbet konusuna geniş yer ayırır, fa
kat ilahi aşktan bahsetmez. 

ilahi aşka yanaşmayan Mu'tezile mez
hebine mensup alimler beşeri aşka sıcak 
bir ilgi duymuşlardır. Bilhassa Cahiz, Ri
sô.Ie fi'l- 'ış~ ve'n-nisô.' (Mecmü'atü re· 
sa'ili 'l-Cahiz, Kahire 1933, üçüncü ri sale), 
Risô.Ietü '1 -kiyô.n (Mecmü 'atü resa' ili 'l
Cahiz, Kahire 1926) ve Mufô..l]aratü'l -ce
vô.rf ve'l-gılmô.n (Beyrut 1957) gibi ri
salelerde beşeri aşk konusunu işlemiş
tir. Ebü'I-Hasan ed-Deylemf'nin naklet
tiğine göre Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIaf, Mu
ammer b. Abbad, Hişam b. Hakem gibi 
Mu'tezile alimleri aşk meselesine müs
bet bakmışlardır. 

Şia 'da aşk konusunda çok farklı fikir
lere rastlanır. Başlangıçta Ehl-i beyt'e 
şiddetli bir muhabbet anlayışını müda
faa eden ŞiTler ilahi aşkı kabul etme
mişlerdir. Zira onlardaki kuwetli ve şid
detli Ehl -i beyt sevgisi süfilerin söz ko
nusu ettikleri dini ve ilahi aşkın yerini 
kısmen tutuyordu. ez-Ziyô.retü '1-cô.mi 'a 
adlı esere bir şerh yazan Muhammed 
Taki el-Meclisi, Ehl-i beyt'i sevmenin 
farz olduğunu ve bu sevginin en mükem
mel şeklinin aşk olduğunu belirtir. Ah
med ei-Ahsai ise aynı esereyazdığı şerh
te Meclisi' nin görüşlerine şiddetle iti
raz ederek en ileri ve aşırı noktaya ka
dar götürülen ve aşk adı verilen şeyin 
şeytanca bir çılgınlıktan ibaret olduğu
nu belirtir. Ona göre yüce Allah ' ı en kuv
vetli ve en hararetli bir şekilde seven 
Hz. Muhammed ile Ehl-i beyt'i olduğu 
halde onlar bu sevgilerini ifade etmek 
için ne hakikat ne de mecaz olarak aşk 
kelimesini kullanmamışlardır. Çünkü o 
zaman aşk sadece aşırı cinsi sevgiyi ifa
de ediyordu, hatta mala veya dünyaya 
aşık olmak gibi lfadelere bile rastlan
mıyordu. Ahsaf'ye göre aşk süfilere has 
bir ibadet olup Allah bundan münez
zehtir. Hz. Muhammed ve Ehl-i beyt'i
nin makamını bu türlü şeylerden tenzih 
etmek gerekir. Ahmed b. Muhammed 
Erdebflf'nin de belirttiği gibi Şia imam
ları süfilerin kendilerine düşman olduk
larını ifade etmişlerdir. Ca'fer es-Sadık 
bu husustaki bir soruya, "Bazı kalpler 
Allah'ın zikrinden uzak kaldığı için Allah 
onlara başka şeylerin sevgisini tattır

mış, yani başka şeylere aşık kılmıştır" 
diye cevap vermiştir (bk. Ma'sum Al i 
Şah, 1, 400) . ŞiTler bu şekilde hem tasav
vuf hem de ilahi aşk görüşüne itiraz et
mişlerdir; ancak tasawuf cereyanının 

kuwetli cazibesi Şia'yı da tesiri altına 

almakta gecikmediğinden çok geçme
den birçok Şii müellif aşk meselesini sü
filerin anladıkları tarzda benimsemişler
dir. Murtaza, Razi, Şehid es-Sani, Saha
eddin Arnili gibi Şii fakih ve kelamcıları
nın divanları aşıkane şiirler ve gazellerle 
doludur. Daha sonra aşkı savunan ŞiTler 
Hz. Ali'nin Nehcü 'l -belô.ga'daki, "Bir 
şeye aşık olanın gözünü o şey perdeler" 
sözüne dayanmışlardır. Küleyni, Ca'fer 
es-Sadık'tan naklen Hz. Peygamber'in, 
" insanların en üstünü ibadete aşık olan 
kimsedir" (a.e., 1, 402) dediğini belirtir. 
Kudsi bir hadiste de Allah' ı arayanın 

O'nu bulacağı, bulanın O'nu tanıyacağı, 
tanıyanın seveceği , sevenin aşık olacağı 
ve O'nun maşuku olacağı, maşukun kat
ledileceği ve diyetinin de Allah'a ait ola
cağından bahsedilir (a.e., 1, 402) . Fakat 
Şii alimterin bu hususta Hz. Peygamber 
ve Ehl-i beyt'e istinat etmeleri isabetsiz
dir. Zira ne Hz. Peygamber ne de Ehl-i 
beyt ilahi aşk konusunda herhangi bir 
beyanda bulunmamışlardır. Bu bakım
dan ŞiTler'in durumu süfilerinkine ben
zemektedir. Aşk meselesinin süfilerle 
ŞiTler arasında ortak bir konu haline gel
mesi bu iki zümreyi birbirine yaklaştır
mış ve kaynaştırmıştır. Aşka taraftar 
olan ŞiTler Muhyiddin ibnü'I-Arabi, ibnü'I
Farız, Mevlana Celaleddin-i Rümi ve Ah
med ei-Gazzali gibi aşık Sünni mutasav
vıfların kuwetli ve devamlı tesirinde kal
mışlardır. 
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ıııııııı SüLEYMAN ULUDAG 

D FELSEFE. İslam felsefe geleneğin
de aşk kavramı eski Yunan felsefesinde 
olduğu gibi hem kozmolojik hem de ah
laki bir muhtevaya sahiptir. Akıl, nefis 
ve cisim hakkındaki felsefi telakkilerin. 
gerek insan gerekse alem konusunda 
getirilen açıklamalarda merkezi bir rol 
aynaması yüzünden, diğer birçok kav
ram gibi aşk kavramı da İslam felsefe
sinin ahlaki- kozmolojik karakterini yan
sıtacak şekilde açıklanmıştır. Aşk kav
ramı etrafında eski Yunan filozofla rınca 
geliştirilen fikir ve yaklaşımlardan ha
berdar olan müslüman düşünürler, te
varüs ettikleri bu fikirleri işlemiş ve on
lara kendilerine has bir form vermişler
dir. 

Aşk ve sevginin kozmolojik bir unsur 
olarak düşünülmesi Antikçağ 'da önce
likle Empedokles'in yazılarında görülür. 
Bu filozofa göre alem, aşk ve nefret un
surlarının birleştirip ayrıştırdığı dönü
şümlü bir oluş ve bozulma sürecinden 
sonra meydana gelmiştir. Bu süreç, dört 
unsurun birleşip ayrılmasından başla

yarak insanların savaşıp barışmalarına 
varıncaya kadar organik ve inorganik 
bütün varlıkları kuşatan geniş bir tesir 
alanına sahiptir. Barış ve uyurnun bir
leştirici görünümüne ancak aşk arnili
nin hakim olmasıyla ulaşılır ve Empe
dokles bu etkiyi Tanrıça Afrodit'e nis
bet eder. Bu filozofa göre cinsel birleş
me dahi kozmolojik birleşmenin ne öl
çüde etkili olduğu hakkında fikir veren 
tecrübi bir göstergedir. Empedokles'e 
ait bu fikirlerio bazı nüanslarla da olsa 
müslüman müelliflerce tanındığı ve tar
tışıldığı bilinmektedir. Yeni Eflatuncu 
yorumlarıyla islam dünyasına giren bu 
fikirler. mesela Ebü'I-Hasan el-Amiri, 
EbQ Süleyman es-Sicistani ve Şehristani 
gibi müelliflerin yazılarında · değerlendi

rilmiştir (bk. Kraemer, s. 141 - 143) . 

Ancak İslam filozoflarına aşk konu
sunda ilham veren asıl metinler Eflatun 
ve Aristo'ya aittir. Her ne kadar Sym
posium adlı diyalogu felsefi aşk kavra
mının Eflatun'daki tam bir ifadesi sayıl
malıysa da filozofun asıl Phaidros'taki 
fikirleridir ki islam dünyasında tanın
mış ve etkili olmuştur. Bu diyalogda aş
kın bir tür sapıtma, bir ruh hastalığı ola
rak yorumlanması , ancak bu deliliğin 

cismani ve ilahi olmak üzere iki ayrı ka
rakterde olabileceğinin vurgulanması 

(bk. Phaidros, 23 ı e, 242e) İslam filozof
larının dikkatini çekmiştir. Bu dikkatin 
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elde mevcut en erken delili, EbQ Bekir 
er-Razi'nin et-Tıbbü 'r-ruly1ni adlı ese
rinde aşkı maddi haziara düşkünlüğün 
bir tezahürü olarak değerlendiren ve 
aşık olanları şehvetlerinin esiri oldukları 
gerekçesiyle hayvanlardan aşağı gören 
fikirleridir. Sonraları Ebü'I-Ferec İbnü'I
Cevzi de Razi'ninkiyle aynı adı taşıyan 

bir eserinde aşkı bir ruh hastalığı , sakı

nılması gereken bir iffetsizlik olarak de
ğerlendirerek Razi'nin yaklaşımını de
vam ettirmiştir (İbnü'I-Cevzi. s. 8-9). 

İlk İslam filozofu Ya'küb b. İshak ei
Kindi'nin Risfıle ii l]aberi ictimfı 'i'J- fe
lfısife <ale'r-rumuzi'J- <aşlpyye başlıklı 

bir risale kaleme almış olması, aşk ko
nusunun henüz erken tarihlerde Arap
ça felsefi literatüre girdiğine işaret et
mektedir (ibnü 'n -NedTm, s. 3 ı 9) Özellik
le ihvan-ı Safa ' nın Resfı, il'inde aşk ko
nusuyla ilgili olarak ileri sürülen farklı 

felsefi görüşler, konuya duyulan ilginin 
canlı şekilde devam ettiğini gösterir. Re
sa' il' de Eflatun'un aşkı bir tür ruh has
talığı ve cinnet hali sayan fikirlerinin ya
nı sıra Aristo'nun aşkı sevginin ifrat şek
li kabul eden görüşü (b k. 'ilmü 'l-al]lak, 

IX, ı O. 5) nakledilerek aşka olumsuz tarz
da yaklaşan felsefi görüşlere iştirak edil
mediği belirtilir. İhvan'a göre aşk bir fa
zilettir; hatta Allah ' ın yaratıklara bir lut
fudur. Prensip olarak her sevgi duygu
sunun fıtri bir gayesi vardır ve farklı ga
yeler sevgi duygusunun farklı konular
da tezahür etmesini sağlar. Mesela can
lılardaki çiftleşme arzusunun gayesi nes
lin devamı, çocuk sevgisinin gayesi güç
süz ve bakıma muhtaç olan çocukların 
yetiştirilmesi, meslek ve sanat tutkusu
nun gayesi kamu yararı , ilim ve hikmet 
sevgisinin gayesi ise bilginin yaygınlaş
ması, insanların aydınlanması, bilginin 
kitaplar vasıtasıyla nesilden nesile ak
tarılması, din ve dünya işlerinin düzen
lenmesi vb.dir. Öte yandan insanlardaki 
zihni farklılık sevgi duygusunun da fark
lı konulara yönelmesine yol açar. Mesela 
çocuklar süslü oyuncaklardan hoşlanır
ken sıradan erişkinler bunların temsili 
olmayan şekillerinden hoşlanır ve dünya 
nimetlerine yönelir ; metafizik ilimleri 
tanıyan seçkin kimselerse ilahi güzellik
lere bağlanır. Bu yüzden İhvan'a göre 
sevginin objesi benzerlik ve türdeşlik 

esasına göre belirlenir. Her nesne ken
dine özgü varlık sınırı içinde kalan, ait 
olduğu varlık mertebesine uygun düşen, 
kendisiyle benzeşen gayelere yönelir. in-
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