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limesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin
türetildiði, tasavvuf tabirinin bu fiilin mas-
darý olarak kullanýldýðý ileri sürülmüþ, bu
görüþ hem anlam hem dil bilgisi açýsýndan
uygun bulunduðu için genel kabul gör-
müþtür. Tasavvuf yolunu benimseyenlere
sûfî, ehl-i tasavvuf veya mutasavvýf adý
verilmiþtir.

Batý’da tasavvuf “kâinatýn sýrlarýný, ka-
nunlarýný ve bunlarýn üzerinde tasarruf
etme yollarýný öðreten akým” anlamýnda
“theosophy” veya herhangi bir dinin de-
runî, ruhanî yönünü belirten “mistisizm”
(mystisisme) þeklinde algýlanarak Ýslâm mis-
tisizmi diye ifade edilmiþ, ancak tasavvuf-
la mistisizm arasýnda belirgin farklar bu-
lunduðunun anlaþýlmasý üzerine “sufizm”
kelimesi kullanýlmaya baþlanmýþtýr. René
Guénon tasavvufun aktif biçimde icra edi-
len bir usulünün oluþu, bir rehber (þeyh,
mürþid) önderliðinde yaþanmasý, rehber-
lerin Hz. Peygamber’e kadar varan silsile-
leri, kiþinin zevk, anlayýþ ve kavrayýþ sevi-
yesine uygun bularak girdiði bir tasavvufî
yolun (tarikat) kendine mahsus âdâb, er-
kân ve ezkârýnýn olmasý gibi özelliklerin-
den dolayý mistisizmden tamamen ayrý bir
hayat tarzý sayýldýðýný ortaya koymuþtur
(Tahralý, KAM, X/4 [1981], s. 28-35). Batý
literatüründe artýk tasavvuf kavramýnýn
da kullanýldýðý görülmektedir.

Tasavvufla ilgili çok çeþitli tarifler yapýl-
mýþtýr. Tasavvufun mânevî bir hayat tarzý
olarak özelliklerini, Kitap ve Sünnet’le ir-
tibatýný, kulun Allah’la ve mâsivâ ile iliþki-
lerini, kalp temizliði, nefis terbiyesi, güzel
ahlâk gibi iþlevlerini, sûfînin niteliklerini ve
görevlerini belirten bu tariflerin 1000’e ka-
dar çýktýðý söylenmektedir. Tanýmlarýn çe-
þitliliði önemli ölçüde tanýmý yapan sûfî-
nin o anki mânevî hali ve mertebesiyle il-
gilidir. Bu sebeple tariflerin sayýsýnýn sûfî-
lerin sayýsý kadar çok olduðu belirtilir. De-
de Ömer Rûþenî ve Olanlar Þeyhi Ýbrâhim
Efendi, kaynaklarda daðýnýk biçimde yer
alan tariflerin bir kýsmýný manzum þekil-
de bir araya getirmiþlerdir. Ýngiliz þarki-
yatçýsý Reynold A. Nicholson, Kuþeyrî’nin
er-Risâle’si, Ferîdüddin Attâr’ýn Te×kire-
tü’l-evliyâßsý ve Abdurrahman-ý Câmî’nin
Nefe¼âtü’l-üns’ünde geçen yetmiþ sekiz
tanýma kronolojik sýrayla yer vermiþtir. Ta-
savvufu ilk tarif edenlerden olan Muham-
med b. Vâsi‘a (ö. 123/741) göre tasavvuf
huþû, nefsi hor görme, kanaatkârlýk ve
alçak gönüllülüktür. Cüneyd-i Baðdâdî ta-
savvufun dünya ile ilgili þeylerde azla ye-
tinme, kalbiyle Allah’a dayanma, taat ve
ibadete yönelme, dünyevî arzulara karþý
sabretme, eline geçebilecek þeylerin ya-

rarlýsýný seçme, mâsivâdan uzaklaþýp Al-
lah’a dönme, Allah’ý içten zikretme, ves-
veseye karþý ihlâsý gerçekleþtirme, þüphe-
ye karþý yakýn elde etme, uzaklaþma ve
yabancýlaþmadan kurtulup Allah ile huzur
bulma gibi konularý içerdiðini (Ebû Nu-
aym, I, 22) ve Hz. Ýbrâhim’in cömertliði,
Ýshak’ýn rýzasý, Eyyûb’un sabrý, Zekeriyyâ’-
nýn iþareti, Yahyâ’nýn garipliði, Mûsâ’nýn
yün giymesi, Îsâ’nýn seyahati ve Hz. Mu-
hammed’in fakrý gibi hasletler üzerine ku-
rulduðunu belirtmiþtir (Hücvîrî, s. 120).
Bazý sûfîler tasavvufun mahiyetini deðiþik
mertebelere göre açýklamýþtýr. Buna gö-
re ilim mertebesinde tasavvuf kalbin bu-
lanýklýktan arýndýrýlmasý, yaratýklara karþý
güzel muamelede bulunmak ve þer‘î me-
selelerde Resûlullah’a uymaktýr; hakikat
mertebesinde tasavvuf mülkün yokluðu,
sýfatlara kölelikten kurtuluþ ve yaratýcý ile
yetinmektir. Hak diliyle ifade edilecek olur-
sa tasavvuf Allah’ýn insanlarý sýfatlarýndan
arýndýrmasý, böylece onlara sûfî niteliðini
kazandýrmasýdýr (Serrâc, s. 48). Cüneyd-i
Baðdâdî tasavvufu “kulun içinde ikamet
ettiði bir sýfat ve vasýf” þeklinde taným-
lamýþ, kendisine, “Bu, kulun mu yoksa
Hakk’ýn mý sýfatýdýr?” diye sorulduðunda,
“Hakikatte Hakk’ýn, görünüþte kulun vas-
fýdýr” cevabýný vermiþtir (Hücvîrî, s. 116).
“Tasavvuf zâhirde ve bâtýnda þeriatýn edep-
lerini yerine getirmektir” tarifinde þeriatýn
edepleri “ilâhî ahlâk” olarak tanýmlandý-
ðýndan (Kâþânî, s. 135) tasavvuf ilâhî ah-
lâkla ahlâklanmak þeklinde kabul edilmiþ-
tir.

Kur’ân-ý Kerîm’de (el-Bakara 2/200; Âl-i
Ýmrân 3/145; en-Nisâ 4/77; Hûd 11/15-16;
el-Ankebût 29/64; eþ-Þûrâ 42/20) ve hadis-
lerde (Buhârî, “Rikak”, 3; Tirmizî, “Zühd”,
25; Ýbn Mâce, “Zühd”, 1, 6) müminlerin
dünya hayatýna ve maddî zevklere dalma-
malarý, âhirete ve mânevî deðerlere ön-
celik vermeleri hususundaki kuvvetli vur-
gu sûfîlerin âhiret hayatýna dünya haya-
týndan daha fazla önem vermelerine yol
açmýþ, Allah’ý görüyormuþ gibi ibadet eden
takvâ sahibi bir mümin olabilmek (Buhâ-
rî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1) tasav-
vufun gayesi haline gelmiþtir. Öte yandan
kalplerin ancak Allah’ý zikretmekle tatmin
bulacaðý (er-Ra‘d 13/28), müminlerin Al-
lah’ý çokça zikretmesi gerektiði (el-Ahzâb
33/41), Allah’ýn huzuruna kalb-i selimle çýk-
manýn uhrevî kurtuluþ için gerekli olduðu
(eþ-Þuarâ 26/89), iyi ve temiz kalplilerin di-
ðer organlarýnýn da iyi ve temiz hale gele-
ceði (Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim, “Müsâ-
kat”, 107) gibi hususlara dikkat çekilme-
si, tasavvufî hayatýn temeline Allah’ý çok-
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mânevî ve derunî hayat tarzý.
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Tasavvufa dair yazýlan ilk eserlerde sûfî
kelimesinin bir unvan biçiminde ortaya çý-
kýþý ve kökeni üzerinde durulduðu halde
(bk. SÛFÎ) tasavvuf kelimesinin nasýl türe-
tildiði hususuna bir iki müellif dýþýnda te-
mas edilmemiþtir. Bu konuyu ele alan sû-
fî müelliflerden Ebû Nuaym el-Ýsfahânî (ö.
430/1038) tasavvufun safâ ve vefâ kelime-
lerinin birleþiminden geldiðini, bunun ya-
nýnda zâhidlerin yedikleri çöl bitkisi olan
sufâneden, kendisini Kâbe hizmetine ada-
yan kabilenin adý Sûfe’den, Hakk’a boyun
eðenlerin uzattýklarý sûfetü’l-kafâ (ense
saçý) terkibindeki sûfeden yahut ucuz bir
giyecek sayýldýðý için gurura yol açmayan
sûftan (yün elbise) türetilmiþ olabileceði-
ni belirtir (¥ilye, I, 17-28). Abdülkerîm el-
Kuþeyrî ise tasavvufun Arapça bir kökten
geldiðini gösteren bir delile rastlanmadý-
ðýný, câmid bir lakap olmasýnýn daha uy-
gun görülebileceðini söyler (er-Risâle, II,
550). Ona göre Hz. Peygamber’in sohbe-
tinde bulunanlara sahâbe, sahâbenin soh-
betinde bulunanlara tâbiîn, onlarýn soh-
betinde bulunanlara tebeu’t-tâbiîn gibi
unvanlar verilmiþ, daha sonra dinin hü-
kümlerine büyük bir dikkatle riayet eden-
lere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çý-
kan bid‘atlara karþý Ehl-i sünnet seçkinle-
rinin her an Allah’la birlikte olma ve gaf-
letten sakýnma gayretlerine II. (VIII.) yüz-
yýldan itibaren tasavvuf denilmiþtir (a.g.e.,
I, 52-53). Öte yandan bir tevazu sembolü
olan yün elbise giymeleri sebebiyle âbid ve
zâhidlerin sûfî diye anýlmaya baþlandýðý ve
onlarýn bu hayat tarzýný ifade için sûf ke-
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Dinî ve ahlâkî açýdan kalbin temizlen-
mesi üzerinde yoðunlaþan ilk zâhid ve sû-
fîler insanlarýn fiillerini bedenin ve kalbin
fiilleri olarak ikiye ayýrmýþlar, bedenin fiil-
lerine zâhirî amel, kalbin fiillerine bâtýnî
amel demiþlerdir. Zâhirî ameller ve onla-
ra ait hükümler Ýslâm dininin þeklî yönü-
nü ve dýþ görünüþünü; iman, tasdik, ihlâs,
yakýn, mârifet, muhabbet, kurb, takvâ,
murâkabe, tevekkül, sabýr, rýzâ, havf, recâ,
vecd, hüzün, hayâ, heybet gibi kalbî amel-
ler ve bunlarýn hükümleri de mânevî yö-
nünü oluþturur. Ma‘rûf-i Kerhî, “Tasavvuf
hakikatleri almak, sýrlar hakkýnda konuþ-
mak ve halkýn elindeki þeylere ümit bað-
lamamaktýr” þeklindeki tarifiyle (Hargûþî,
s. 12) dinin sadece þekil ve merasimden
ibaret olmadýðýný, bunlarýn yaný sýra özü-
ne deðer vermek gerektiðini anlatmak is-
temiþtir. Bu ise dinî hükümlerin maksat
ve hikmetine uygun biçimde yorumlan-
masý, eksiksiz uygulanmasý ve yaþanma-
sý anlamýna gelmektedir. Dolayýsýyla farz,
haram, mekruh, mubah gibi þer‘î hüküm-
ler sûfîlerce aynen kalbin fiillerine de uygu-
lanmýþ ve tasavvuf “þeriatýn zâhirine ria-
yetle zâhir hükümlerini bâtýnda görmek
ve bâtýnýna riayetle bâtýn hükümlerini zâ-
hirde görmek” biçiminde tanýmlanmýþtýr
(et-Ta£rîfât, “et-Tasavvuf” md.). Bir baþka
tanýmda ise tasavvufî hayat tarzýnýn an-
cak dinin zâhir hükümleriyle birlikte bâ-
týn hükümlerini de yerine getirmekle ger-
çekleþeceði vurgulanmýþtýr (Kâþânî, s. 135-
136). Klasik dönem sûfî müelliflerden Mu-
hammed b. Ýbrâhim el-Kelâbâzî sûfîlerin
ilminin düzgün ameller sonucu elde edi-
len hallerin ilmi olduðunu, ancak bundan
önce dinin hükümlerini doðru þekilde ifa
edebilmek için þeriat ilmini bilmek gerek-
tiðini, daha sonra nefsi kötülüklerden arýn-
dýrýp Allah’ýn edepleriyle edeplenmek su-
retiyle mârifet ilminin elde edileceðini be-
lirtmiþtir (et-Ta£arruf, s. 58-59).

Tasavvuf düþüncesi Allah sevgisi (mu-
habbetullah) ve Allah korkusu (mehâfetullah)
temeline dayanmakta, Allah korkusu ayný
zamanda Allah’ý sevmekten kaynaklanan
bir çekinme olduðu için bu iki kavram bir-
birini tamamlamaktadýr. Ýslâm’a göre kul-
larla Allah arasýnda karþýlýklý sevgi vardýr;
kullar Allah’ý sevdiði gibi Allah da kullarý
sever. Âyetlerde ifade edildiði üzere Al-
lah’ýn kullarýný sevmesini saðlayan tövbe,
temizlik, sabýr, takvâ, ihsan, adalet, tevek-
kül gibi özellikler tasavvuf ehli tarafýndan
seyrü sülûk diye ifade edilen ve bir mür-
þid-i kâmil rehberliðinde uygulanan eði-
tim sürecinde özenle gerçekleþtirilmeye
çalýþýlýr; bunun sonucunda kul ile Allah

arasýnda mânevî bir iliþki meydana gelir.
Kalbi mânevî hastalýklardan kurtarma ve
nefsi kötü huylardan arýndýrmanýn amaç-
landýðý bu eðitim sýrasýnda müridlerden
farzlarla birlikte nâfile ibadetleri de yap-
masý, evrâd ve ezkârýný kesinlikle ihmal
etmemesi istenir. Nitekim bir kutsî hadis-
te, “Kulum üzerine farz kýldýðým þeylerden
daha iyi bir yolla bana yaklaþamaz. Kulum
nâfilelerle de bana yaklaþmaya devam
eder, nihayet ben onu severim. Ben onu
sevince iþiten kulaðý, gören gözü, tutan eli,
yürüyen ayaðý olurum” (Buhârî, “Rikak”,
38) buyurulmuþtur. Bu sebeple sûfîler,
farzlarýn yaný sýra nâfile ibadetlerin sevgi-
yi ve Hakk’a yakýnlýðý daha ileri derecele-
re ulaþtýrdýðýný vurgulamýþlardýr. Tasavvufî
eðitimin sonucunda kiþinin iman açýsýn-
dan yakýn elde etmesi, amel açýsýndan ubû-
diyyet makamýna yükselerek kulluk gö-
revlerini ihsan mertebesinde ifa etmesi
hedeflenir. Öte yandan insaný maddeye ve
nefsin arzularýna yönelten makam ve mev-
ki hýrsý, mal sevgisi, þehvet ve þöhret gibi
duygu ve isteklerle ilgili baðlar tamamen
ortadan kaldýrýlmadýkça tam anlamýyla Al-
lah’a yönelip vuslata ermek mümkün gö-
rülmemiþtir. Bu baðlamda tasavvuf “her
þeyden alâkayý kesip Allah’la olma” ve “Al-
lah’ýn sendeki seni öldürüp kendisiyle diri
kýlmasý” þeklinde tarif edilmiþtir (Cüneyd-i
Baðdâdî’nin bu tarifleri için bk. Kuþeyrî, II,
551-552).

Tasavvufta Hz. Peygamber’in bazý sahâ-
bîlere zikir telkin ettiðine inanýlýr. Bu zikir
usullerinin sonraki nesiller tarafýndan de-
vam ettirilmesiyle zikir silsileleri meydana
gelmiþ, bunlardan Hz. Ali ve Ebû Bekir’den
gelenleri deðiþik kollarla günümüze kadar
ulaþmýþtýr. Ammâr b. Yâsir, Habbâb b.
Eret, Bilâl-i Habeþî, Suheyb b. Sinân, Sel-
mân-ý Fârisî, Ebû Zer el-Gýfârî, Abdullah
b. Ömer, Abdullah b. Amr b. Âs, Osman
b. Maz‘ûn, Mikdâd b. Amr, Muâz b. Ce-
bel, Ebü’d-Derdâ, Huzeyfe b. Yemân, Enes
b. Mâlik gibi ibadet ve zühd hayatýyla öne
çýkan sahâbîler tasavvuf zincirinin ilk hal-
kalarý kabul edilir. Veysel Karanî, Kümeyl
b. Ziyâd, Ebû Müslim el-Havlânî, Rebî‘ b.
Huseym, Saîd b. Müseyyeb, Saîd b. Cü-
beyr, Tâvûs b. Keysân, Hasan-ý Basrî, Ha-
bîb el-Acemî, Muhammed b. Vâsi‘, Sâbit
el-Bünânî, Mâlik b. Dînâr, Dâvûd et-Tâî,
Abdülvâhid b. Zeyd, Þeybân er-Râî, Ebû
Hâþim es-Sûfî, Ýbrâhim b. Edhem, Ebü’l-
Abbas Ýbnü’s-Semmâk, Râbia el-Adeviy-
ye, Fudayl b. Ýyâz, Þakýk-ý Belhî, Ma‘rûf-i
Kerhî, Câbir b. Hayyân, Ebû Süleyman ed-
Dârânî gibi âbid ve zâhidler ikinci halkayý
oluþturmaktadýr.

ça zikretme ve kalp temizliði konularýný
yerleþtirmiþtir. Bu sebeple tasavvufa “il-
mü’l-kulûb, ma‘rifetü’l-kulûb”, sûfîlere “eh-
lü’l-kulûb, ashâbü’l-kulûb, erbâbü’l-kulûb
ve ehl-i dil” gibi isimler verilmiþtir. Varlýk
konusu, ruhun tasfiyesi ve nefsin tezki-
yesi ile ahlâký yüceltmenin gerekli þartla-
rý, mânevî makamlar ve haller; vecd, istið-
rak, aþk, sevgi, nefret vb. duygular ve bun-
lara dair bilgiler de tasavvufun konularý
içinde yer almýþtýr.

I (VII) ve II. (VIII.) yüzyýllarda âbid ve zâ-
hidler, zühd ve fakrý tercih ederek Allah’a
çok þükreden bir kul olmak için gecenin
bir bölümünü ibadetle geçiren Resûl-i Ek-
rem’i (Buhârî, “Teheccüd”, 6; Müslim, “Mü-
nâfikýn”, 79) ve onun gibi yaþama gayreti
içinde olan sahâbîleri örnek alýyor, bundan
dolayý farzlarýn yaný sýra nâfile ibadetleri
de yerine getirmeye çalýþýyorlardý. Kur’an’-
da Allah’ý sevmek ve O’nun tarafýndan se-
vilmek için Peygamber’e itaatin þart ko-
þulmasý (Âl-i Ýmrân 3/31) müminlerin Al-
lah’ý, resulünü ve Allah yolunda mücâhe-
deyi her þeye tercih etmeleri konusunda
uyarýlmasý (et-Tevbe 9/24) ve iyi bir mü-
minin Peygamber’i kendisinden daha çok
sevmesi gerektiðine dair hadisler (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “hbb” md.) ilk sûfîleri
Resûlullah’a tam bir sevgiyle uyma husu-
sunda derinden etkilemiþ, bu sebeple onun
yaþadýðý mânevî ve ruhanî hayatý devam
ettirmeyi birinci vazife olarak görmüþler-
dir.

Asýl ve ebedî hayatýn ölüm sonrasýnda
baþlayacaðý, dünyanýn fâni olduðu yolun-
daki beyan (el-Kehf 18/45-46), bu hayatýn
imkânlarýný geçici hazlar için kullanmak ye-
rine onlarý ebedî hayattaki kurtuluþ için
deðerlendirmek gerektiði anlayýþýný doður-
muþ, ayrýca âyet ve hadislerde ibadetle-
rin, her türlü iyiliðin niyet ve ihlâs gibi kal-
bî hasletlerle deðer kazanmasý, vicdanlar-
da derin dinî kaygý ve sorumluluk duygusu-
nun (takvâ) hâkim kýlýnmasý, insanýn nef-
sinin saptýrýcý eðilim ve ihtiraslara (hevâ)
karþý sürekli uyanýk bulunmasý, kader ve
teslimiyet inancý, uhrevî mesuliyet endi-
þesi, varlýðýn derinden temaþasý ve görü-
nenin arkasýndaki anlamýn kavranmasýna
dair açýklama ve uyarýlar da tasavvufun
geliþmesine imkân veren bir ortam ve zih-
niyet meydana getirmiþtir. Tasavvufun do-
ðuþunu Hz. Peygamber’den sonra ortaya
çýkan siyasî anlaþmazlýklar, baský ve zu-
lümler, Asr-ý saâdet’teki samimi dindarlý-
ða dayalý hayat anlayýþýnýn yerini bencilli-
ðin, servet ve debdebe tutkularýnýn aldý-
ðýna iþaret eden geliþmelere baðlayanlar
da vardýr.
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üzere birçok zâhid; Kûfe’de Abdülmelik b.
Ebcer, Dýrâr b. Mürre, Mutarrif b. Tarîf,
Muhammed b. Sûka gibi çok aðlamayý ge-
rekli gören zâhidler (bekkâîn); Basra’da Ha-
san-ý Basrî ve talebeleri Mâlik b. Dînâr ile
Abdülvâhid b. Zeyd ve Râbia el-Adeviyye
gibi zâhid sûfîler bulunmaktaydý. Hasan-ý
Basrî ile korku ve hüznün hâkim olduðu
zühd anlayýþý geliþirken Râbia el-Adeviyye
ile Allah sevgisine dayalý bir zühd hayatý
baþlamýþtý. Horasan bölgesinin zühd anla-
yýþý da Hasan-ý Basrî ekolünün anlayýþý gi-
biydi. Zira bu bölgenin ilk zâhid sûfîlerin-
den Fudayl b. Ýyâz ve Þakýk-ý Belhî gibi
þahsiyetler Baðdat ve Basra civarýnýn ta-
savvuf anlayýþýnýn etkisi altýnda yetiþmiþ-
lerdi. Hasan-ý Basrî geleneði II. (VIII.) yüz-
yýlýn sonlarýndan itibaren Suriye’de Ebû Sü-
leyman ed-Dârânî, Mýsýr’da Zünnûn el-Mýs-
rî, Baðdat’ta Hâris el-Muhâsibî gibi sûfî-
lerle temsil edilmiþtir. Dârânî havf anlayý-
þýnýn recâ ile birlikte ele alýnmasý gerekti-
ðini vurgulamýþ, Zünnûn tasavvufî mâna-
da mârifet konusuna deðinen ilk sûfî ola-
rak tanýnmýþtýr. Mýsýr’da Zünnûn el-Mýsrî,
Horasan’da Bâyezîd-i Bistâmî ve Þakýk-ý
Belhî, Baðdat’ta Serî es-Sakatî tasavvufî
hal ve makamlardan ilk söz eden sûfîler-
dir. Hasan-ý Basrî çizgisini Baðdat’ta de-
vam ettiren Hâris el-Muhâsibî’de Ebû Sü-
leyman ed-Dârânî, Zünnûn el-Mýsrî ve Biþr
el-Hâfî gibi sûfîlerin etkileri görülmekte-
dir. Muhâsibî’nin tasavvuf anlayýþýnýn te-
melinde zühd, nefis muhasebesi ve havf
ile recâ kavramlarý vardýr. Nefis muhase-
besinin temelini mârifet, havf ve recâya
dayandýran Muhâsibî tasavvufta hal kav-
ramý üzerinde durmuþ, hallerin kontrol al-
týnda tutularak Kitap ve Sünnet’e dayan-
dýrýlmasý gerektiðini belirtmiþtir.

III. (IX.) yüzyýlla birlikte ortaya çýkan ta-
savvufî akýmlarýn en önemlileri Hâris el-
Muhâsibî, Serî es-Sakatî, Cüneyd-i Bað-
dâdî, Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî gibi sûfîlerin
temsil ettiði Baðdat mektebiyle Bâyezîd-i
Bistâmî, Hamdûn el-Kassâr gibi sûfîlerin
temsil ettiði Nîþâbur mektebidir. Bunlar-
dan birincisinde daha ziyade tevhid ve mâ-
rifet, ikincisinde melâmet ve fütüvvet an-
layýþýna aðýrlýk verildiði görülmektedir. Irak’-
taki Baðdat merkezli harekete tasavvuf,
mensuplarýna da sûfî denilirken Nîþâbur
merkezli Horasan bölgesindeki harekete
melâmet, mensuplarýna da melâmetî adý
veriliyordu. Sûfîler dindarlýðýn mânevî esas-
larýna hassasiyetle baðlý kalmakla bera-
ber âdâb, erkân, hýrka gibi dýþ görünüþe
ve semâa da önem veriyor, bu özellikle-
riyle toplumda ayrý bir zümre teþkil edi-
yordu. Halktan biri gibi görünmeyi tercih

eden melâmetîler ise kendilerini farklý gös-
teren davranýþlara, hýrka ve semâ gibi kim-
liklerini belli eden þeylere kesinlikle karþý
çýkýyorlardý. Onlar riyaya düþmeden ihlâsý
gerçekleþtirmeyi amaçladýklarýndan sýra-
dan bir mümin gibi yaþamayý esas almýþ-
lardý. Sülemî’den itibaren sûfî tabakat ki-
taplarýnda sûfîlerle birlikte melâmetîlerin
de yer almasý, melâmetî tavrýn tasavvufî
hayatýn içinde fakat ayrý bir damar ve bir
meþrep olarak deðerlendirildiðini göster-
mektedir. Baðdat mektebinin görüþleri,
özellikle semâ ve devranla cehrî zikir uygu-
layan pek çok tarikat tarafýndan benim-
senerek günümüze kadar getirildiði gibi
melâmetî anlayýþ da baþta Nakþibendiyye
olmak üzere birçok tarikatta bir neþve ha-
linde varlýðýný sürdürmüþtür.

Yine III. (IX.) yüzyýldan itibaren kalp, ruh,
nefis konularýna, bunlarýn çeþitli hallerine,
müridlerin ahlâk ve edeplerine, tasavvufî
haller ve makamlarýn açýklanmasýna, ev-
râd ve dualara, önemli sûfîlerin görüþle-
rine, ibadetlerin fýkhî yönünün yaný sýra
mânevî ve tasavvufî mânalarýna, Kur’an
ve Sünnet’e uygun tasavvuf anlayýþýna,
buna uymayan sapkýn tasavvuf zümrele-
rinin yanlýþlarýna ve Ehl-i sünnet çizgisine
riayet eden tasavvuf gruplarýna yer veren
eserler kaleme alýnmýþ, tasavvufî hayat
büyük ölçüde bu eserlerin çizdiði çerçe-
vede geliþmiþtir. Bunlar arasýnda etkisi
günümüze kadar gelen Hâris el-Muhâsi-
bî’nin er-Ri£âye li-¼uš†šýllâh’ý, Sehl et-
Tüsterî’nin Risâle fi’l-¼ikem ve’t-ta½av-
vuf’u, Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’nin Mašå-
mâtü’l-šulûb’u, Hallâc-ý Mansûr’un Kitâ-
bü’¹-ªavâsîn’i, Hakîm et-Tirmizî’nin ƒat-
mü’l-evliyâßsý, Nifferî’nin el-Mevâšýf ve
el-MuÅâ¹abât’ý, Ebû Nasr es-Serrâc’ýn
el-Lüma£ý, Ebû Bekir el-Kelâbâzî’nin et-
Ta£arruf’u, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Æ†tü’l-
šulûb’u, Hargûþî’nin Teh×îbü’l-esrâr’ý,
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin el-
Mušaddime fi’t-ta½avvuf, Menâhicü’l-
£ârifîn, Cevâmi£u âdâbi’½-½ûfiyye gibi
risâleleri, Abdülkerîm el-Kuþeyrî’nin er-
Risâle’si, Hücvîrî’nin Keþfü’l-ma¼cûb’u,
Hâce Abdullah-ý Herevî’nin Menâzilü’s-
sâßirîn’i, Gazzâlî’nin, Ý¼yâßü £ulûmi’d-
dîn’i, Ýbnül-Kayserânî’nin Øafvetü’t-ta-
½avvuf’u, Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî’nin
Âdâbü’l-mürîdîn’i, Þehâbeddin es-Süh-
reverdî’nin £Avârifü’l-ma£ârif’i, Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî’nin el-Fütû¼âtü’l-Mek-
kiyye ve Fu½û½ü’l-¼ikem’i, Mevlânâ Ce-
lâleddîn-i Rûmî’nin Me¦nevî’si zikredile-
bilir. Bunlarýn yaný sýra III. (IX.) yüzyýldan
itibaren tasavvuf ehlinin faziletlerini ve
hikmetli sözlerini bir araya getiren taba-

Tasavvufun ilk dönemlerinden itibaren
nefsin ve þeytanýn hilelerine aldanmayýp
dini samimi bir þekilde yaþamaya çalýþan
sûfîler bu hayatýn dýþýnda gördükleri ve
“dünya ehli, rusûm ehli, avam” diye nitele-
dikleri kimselerle kendi aralarýnda mesa-
fe býrakmayý tercih etmiþlerdir. Zira avam
nefsanî tutkulara, dünyevî menfaat ve
hazlara baðlýdýr. Sûfîler ise baþtan beri Al-
lah için dost ve kardeþ olmayý tavsiye et-
miþ, bu maksatla kurulan dostluklara bü-
yük önem vermiþtir. Mânevî kardeþlik ba-
ðýyla birbirine baðlanan sûfîlerin bir ara-
ya gelerek sohbet etmeleri ve zikir yap-
malarý, zaman zaman inzivaya çekilmele-
ri için II. (VIII.) yüzyýldan itibaren hankah-
lar kurulmaya baþlanmýþtýr. Sonraki dö-
nemlerde dergâh, tekke, zâviye gibi isim-
lerle de anýlan bu tasavvuf merkezlerinin
düzenli biçimde çalýþmasý ve amacýna uy-
gun faaliyetlerde bulunmasý için uyulacak
kurallar (âdâb ve erkân) belirlenmiþ, buna
dair kitaplar kaleme alýnmýþtýr (bk. ÂDÂ-
BÜ’l-MÜRÎD). Hankahlarýn bazý dönemler-
de medreselerin iþlevlerini de üstlendiði,
buralarda tasavvufî eðitimin yaný sýra tef-
sir, hadis, fýkýh, akaid gibi ilimlerde ders-
ler verildiði, ayrýca zamanla yanlarýna kü-
tüphane, misafirhane, tabhâne, þifâhâne
gibi birimler eklenerek deðiþik fonksiyon-
lar icra ettiði bilinmektedir. Öte yandan
büyük sûfîlerin tasavvufu anlayýþý ve ya-
þayýþlarýnda görülen farklýlýklar mizaç ve
meþrep farklýlýklarý kabul edilmiþ, tasav-
vufî hayata eðilimli olanlar için bunlardan
kendi meþreplerine en uygun birini tercih
etme imkâný saðlanmýþtýr. Bu çerçevede
III. (IX.) yüzyýldan itibaren sekr halini önem-
seyen Bâyezîd-i Bistâmî ile Tayfûriyye, rý-
za anlayýþý üzerinde duran Hâris el-Muhâ-
sibî ile Muhâsibiyye, melâmet anlayýþýný
benimseyen Hamdûn el-Kassâr ile Kas-
sâriyye, fenâ-beka anlayýþýna dayanan Ebû
Saîd el-Harrâz ile Harrâziyye, nefisle mü-
câhede, riyâzet ve çileyi esas alan Sehl et-
Tüsterî ile Sehliyye, cömertlik anlayýþýný
vurgulayan Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî ile Nû-
riyye, sahv halini önemseyen Cüneyd-i Bað-
dâdî ile Cüneydiyye, velâyet konusu üzerin-
de duran Hakîm et-Tirmizî ile Hakîmiyye,
cem‘-tefrika anlayýþýný benimseyen Ebü’l-
Abbas es-Seyyârî ile Seyyâriyye, gaybet-
huzur halini önemseyen Ýbn Hafîf ile Hafî-
fiyye gibi gruplar meydana gelmiþtir (Hüc-
vîrî, s. 283 vd.).

I ve II. (VII ve VIII.) yüzyýllarda Medine,
Kûfe ve Basra þehirleriyle Horasan bölge-
si zühd hayatýnýn yoðun biçimde yaþandý-
ðý merkezler olarak dikkat çekmektedir.
Medine’de baþta Saîd b. Müseyyeb olmak
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verdî el-Maktûl, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî
gibi sûfîler çeþitli eserler yazmýþtýr. Havas
ilmi çerçevesinde tasavvuf geleneðinde
harflerin sýrlarýna dayalý hurûf ilminin ayrý
bir yeri vardýr. Bu ilmin benimsenip yay-
gýnlaþmasýnda Ma‘rûf-i Kerhî, Zünnûn el-
Mýsrî, Sehl et-Tüsterî, Cüneyd-i Baðdâdî,
Ebû Bekir eþ-Þiblî, Abdülkadir-i Geylânî,
Sühreverdî el-Maktûl, Ahmed b. Ali el-
Bûnî, Ahmed b. Ca‘fer es-Sebtî, Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî ve Sa‘deddîn-i Hammûye
gibi sûfîlerin büyük etkisi olmuþtur. Ýbnü’l-
Arabî baþta el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye ol-
mak üzere (I, 51-91) Kitâbü Keþfi’l-³å-
yât, el-Mebâdî ve’l-³åyât fîmâ ta¼vî
£aleyhi ¼urûfü’l-mu£cem fi’l-£acâßib ve’l-
âyât gibi eserlerinde konu üzerinde dur-
muþtur. Sa‘deddîn-i Hammûye’nin Risâ-
le fî £ilmi’l-¼urûf ve Kitâbü’t-Teheccî
gibi müstakil risâleleri vardýr. Harflerin an-
lamlý bir terkibiyle meydana geldiði kabul
edildiðinden esmâ-i hüsnânýn hurûf ilmi-
ne ait iþlemlerin konusu içine girdiði söy-
lenmektedir. Simya ilminin bir alt disipli-
ni sayýlan ve dayandýðý sýrlarýn keþf ve il-
ham kaynaklý olduðu özellikle vurgulanan
hurûf ilmini Fazlullah-ý Hurûfî’nin VIII. (XIV.)
yüzyýlda Bâtýnîlik’ten etkilenerek kurdu-
ðu Hurûfîlik ile karýþtýrmamak gerekir.
Nitekim Ýbn Haldûn bu ilmin sýrlarýný or-
taya koymada þahsýn mânevî mertebesi-
nin önemli rol oynadýðýný, ilâhî ilham al-
madan akýl veya hesapla yapýlan tahlille-
rin týlsýmcýlýktan öteye geçemeyeceðini be-
lirtmektedir (Mušaddime, III, 1161-1162).
Tasavvuf ehli ayrýca keþf, ilham ve mâne-
vî tecrübelerine dayanarak Kur’an âyetle-
rinin zâhir mânalarýnýn ötesinde birtakým
gizli mânalar taþýdýðýna iþaret etmiþtir.
Ebû Süleyman ed-Dârânî (ö. 215/830), iþâ-
rî (remzî) tefsir diye adlandýrýlan bu mâ-
nalarý bazý âyetlerle sýnýrlý biçimde ilk di-
le getirenlerden biridir. Sehl et-Tüsterî’-
nin bu alandaki kýsmî tefsiri Tefsîrü’l-
Æurßâni’l-£a¾îm (Tefsîrü’t-Tüsterî) günü-
müze ulaþmýþ, ancak tasavvufî mahiyet-
te ilk tam tefsirin yazarý olarak bilinen Ýbn
Atâ ile (ö. 309/922) Ebû Bekir el-Vâsýtî’-
nin eserleri zamanýmýza kadar gelmemiþ-
tir. Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin
büyük ölçüde kendisinden önceki sûfîle-
rin iþârî yorumlarýný derleyip kaleme aldý-
ðý ¥ašåßišu’t-tefsîr’i daha sonra yazýlan
birçok iþârî tefsire kaynaklýk etmiþtir. Ku-
þeyrî’nin Le¹âßifü’l-iþârât’ý, Reþîdüddîn-i
Meybüdî’nin Keþfü’l-esrâr ve £uddetü’l-
ebrâr’ý, Ýbn Berrecân’ýn Tefsîrü’l-Æurßâ-
ni’l-£a¾îm’i, Rûzbihân-ý Baklî’nin £Arâßi-
sü’l-beyân’ý, Necmeddîn-i Dâye’nin Ba¼-
rü’l-¼ašåßiš’ý (et-Teßvîlâtü’n-Necmiyye),

Abdürrezzâk el-Kâþânî’nin Teßvîlâtü’l-
Æurßân’ý, Ni‘metullah b. Mahmûd en-Nah-
cuvânî’nin el-Fevâti¼u’l-ilâhiyye’si, Ýs-
mâil Hakký Bursevî’nin Rû¼u’l-beyân’ý bu
alanda yazýlan diðer önemli eserlerdir.

Tasavvuf tarihinde Râbia el-Adeviyye ile
(ö. 185/801 [?]) baþlayan Allah sevgisine
dayalý derunî hayat tarzý Bâyezîd-i Bistâ-
mî, Hallâc-ý Mansûr ve Ebû Bekir eþ-Þiblî
gibi sûfîler baþta olmak üzere sonraki bir-
çok sûfî tarafýndan benimsenmiþtir. Ýlk sû-
fîler Allah sevgisini ifade ederken genel-
likle hub, muhabbet, habîb, mahbûb gibi
kelimeleri tercih ettikleri halde daha son-
rakiler yaygýn biçimde aþk, âþýk, mâþuk
kelimelerini kullanmaya baþlayýnca ilâhî
aþk kavramý doðmuþtur. Aþk kavramýný ilk
defa muhabbetten ayýrarak etraflý þekil-
de ele alan sûfî Ahmed el-Gazzâlî’dir. Aþk
kavramý, onun Sevâni¼u’l-£uþþâš (Sevâ-
ni¼ fi’l-£ýþš) adlý eseri yaygýnlýk kazandýk-
tan sonra tasavvuf çevrelerinde benim-
senmiþ, kendisini bu yolda Nüzhetü’l-
£uþþâš ve nehzeßü’l-müþtâš, Temhîdât
ve Levâßi¼ gibi eserleriyle talebesi Aynül-
kudât el-Hemedânî takip etmiþtir. Ayný
dönemde Senâî aþk edebiyatýna canlý bir
üslûp getirmiþtir. Ardýndan ilâhî aþk ko-
nusu Rûzbihân-ý Baklî, Ferîdüddin Attâr,
Ýbnü’l-Fârýz, Fahreddîn-i Irâký, Mevlânâ Ce-
lâleddîn-i Rûmî, Abdurrahman-ý Câmî gi-
bi büyük sûfîler tarafýndan kaleme alýnan
eserler vasýtasýyla sürdürülmüþtür. Rûz-
bihân-ý Baklî, ilâhî aþka dair eserlerin en
hacimlisi olan £Abherü’l-£âþýš¢n’inde da-
ha önce Hallâc-ý Mansûr’un Kitâbü’¹-ªa-
vâsîn’de üzerinde durduðu nûr-ý Muham-
medî (hakîkat-i Muhammediyye) görüþünün
bir devamý þeklinde kâinatýn yaratýlýþýný
aþk ile açýklamýþtýr. Tasavvufî çevrelerde
kabul edilen, “Ben gizli bir hazine idim, bi-
linmeyi sevdim ve bu sebeple âlemi ya-
rattým” kutsî hadisine (Aclûnî, II, 191) da-
yanýp âlemin Allah’ýn sevgiyle tecellisinin
sonucu meydana geldiði söylenmektedir.
Âlemin yaratýlýþýný ve devamýný aþk esasý-
na dayandýran sûfîler bu esasla uyuþma-
yan Ýblîs ve cehennem telakkilerinin deði-
þik yorumunu yapmýþlardýr. Hallâc-ý Man-
sûr ile baþlayan ve Ahmed el-Gazzâlî, Ay-
nülkudât el-Hemedânî, Senâî ve Attâr gi-
bi mutasavvýflar tarafýndan geliþtirilen bu
yoruma göre Ýblîs’in Allah’tan baþkasýna
(Âdem) secde etmeyi reddetmesi onun
Allah’a olan aþkýnýn bir neticesidir. Eðer
mâþuku uðrunda en büyük azaba katlan-
mak aþk ise bunu en iyi þekilde Ýblîs yap-
mýþtýr.

VI. (XII.) yüzyýlýn baþlarýnda vefat eden
Ýmam Gazzâlî’nin tasavvuf tarihinde ayrý

kat türü eserler yazýlmýþtýr. Bu eserlerde
sûfîlerin hayat hikâyeleriyle birlikte yaþa-
dýklarý tasavvufî hal ve makamlara, benim-
sedikleri yol ve meþrebe de iþaret edil-
miþtir. Günümüze ulaþan ilk tabakat ki-
taplarý Sülemî’nin ªabašåtü’½-½ûfiyye’si
ile Ebû Nuaym el-Ýsfahânî’nin ¥ilyetü’l-
evliyâß adlý hacimli eseridir. Sonraki asýr-
larda bu eserlere yapýlan zeyillerin yaný sý-
ra pek çok müstakil eser kaleme alýnmýþ-
týr. Yine ilk dönemlerden itibaren tasav-
vuf ehli, irþad ve eðitim amacýyla baþta
müridleri olmak üzere deðiþik kimselere
mektup yazmak suretiyle bir gelenek oluþ-
turmuþ, zamanla bu gelenek mektubat
türü eserlerin meydana gelmesine yol aç-
mýþtýr. Cüneyd-i Baðdâdî’nin er-Resâßil’i
bunun ilk örneklerindendir. Tasavvufî eser-
lerde seyrü sülûk erbâbýyla ilgili birtakým
meseleler, baþkalarýný ilgilendirmediði ve
yanlýþ anlaþýlmaya sebebiyet verdiði için
genellikle kapalý ve rumuzlu bir dille ifa-
de edilmiþtir.

Tasavvuf anlayýþýna göre Allah’ýn velîle-
ri (evliyaullah) arasýnda “ricâlullah, ricâlü’l-
gayb” gibi kavramlarla ifade edilen, ken-
dilerine Cebrâil, Mîkâil, Ýsrâfil ve müdeb-
birât (en-Nâziât 79/5) gibi isimlerle anýlan
meleklerin görevlerine benzer görevler ve-
rilen, âlemdeki mânevî ve ruhanî düzenin
korunmasý, hayýrlarýn temini, kötülüklerin
giderilmesi için çalýþan kimseler bulun-
maktadýr. Baðdatlý sûfî Muhammed b. Ali
el-Kettânî tarafýndan dile getirilen (Ha-
tîb, III, 75-76) ve Hakîm et-Tirmizî, Ebû
Tâlib el-Mekkî, Sülemî, Kuþeyrî, Hücvîrî,
Gazzâlî gibi sûfîlerce benimsenip eserle-
rinde yer alan bu anlayýþ, el-Fütû¼âtü’l-
Mekkiyye’sinde ayýrdýðý bölümün (II, 2-
16 vd.) yaný sýra Risâle fî ma£rifeti’l-aš-
¹âb (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 123),
Risâletü’l-³av¦iyye (Dârü’l-kütübi’z-Zâ-
hiriyye, nr. 6824) ve Menzilü’l-šu¹b (Re-
sâßilü Ýbni’l-£Arabî içinde, Haydarâbâd
1327 hþ./1948) gibi müstakil risâleler ka-
leme alan Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî tara-
fýndan tasavvuf anlayýþýnýn merkezine yer-
leþtirilmiþtir. Kaynaklarda unvanlarý, yet-
kileri, sayýlarý ve bulunduklarý yerlerle ilgili
çeþitli bilgiler bulunan bu velîler arasýnda
belli bir hiyerarþi vardýr. En baþta olana
“kutub, kutbü’l-aktâb, gavs, gavs-ý a‘zam”
gibi isimler verilmektedir. Öte yandan kal-
bini mâsivâdan temizleyip Allah’a baðla-
yan sûfîlerin birtakým özel bilgilere ve hal-
lere ulaþtýklarýna inanýlýr. Herkesin eriþe-
meyeceði bu bilgilere “havas ilmi”, buna
sahip olan velîlere “havas”, en üstün olan-
larýna “hâssü’l-havâs” denilmektedir. Bu
hususta Zünnûn el-Mýsrî, Gazzâlî, Sühre-
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geniþ ölçüde Ýþrâkýliði içerdiðinden baþta
Sadreddin Konevî olmak üzere onun ta-
kipçilerinde de bu anlayýþ mevcuttur. Hem
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin hem Sadreddin Ko-
nevî’nin talebesi olan Kutbüddîn-i Þîrâzî,
Sühreverdî’den gelen Ýþrâkýlik ile Ýbnü’l-
Arabî’nin vahdet-i vücûd aðýrlýklý tasavvuf
anlayýþýný mezcetmeye çalýþmýþtýr.

VII. (XIII.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda vahdet-i
vücûd anlayýþýný sistemli bir þekilde orta-
ya koyan Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin ta-
savvuf ehli arasýndaki etkisi günümüze
kadar kesintisiz biçimde sürmüþtür. Baþ-
ta Ýmam Gazzâlî olmak üzere (Miþkâtü’l-
envâr, s. 137-139) önceki birçok sûfî tara-
fýndan benimsendiði anlaþýlan vahdet-i vü-
cûd görüþü Ýbnü’l-Arabî’nin ardýndan ta-
lebeleri Ýbn Sevdekîn, Sadreddin Konevî ve
Afîfüddin et-Tilimsânî gibi muhakkik sû-
fîlerce tâlim edilmiþ; daha sonra Fahred-
dîn-i Irâký, Saîdüddin el-Ferganî, Müeyyi-
düddin Cendî, Abdürrezzâk el-Kâþânî, Dâ-
vûd-i Kayserî tarafýndan sistematik hale
getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ýbnü’l-Arabî’nin
görüþleri daha çok el-Fütû¼âtü’l-Mek-
kiyye ve özellikle Fu½û½ü’l-¼ikem adlý
eserleri vasýtasýyla sonraki nesillere akta-
rýlmýþtýr. “Þeyhü’l-ekber” unvaný sebebiyle
onun görüþleri çerçevesinde oluþan mek-
tebe Ekberiyye denilmiþtir. Ýbnü’l-Arabî’-
nin görüþleri ayrýca Sadreddin Konevî’nin
talebelerinden Kutbüddîn-i Þîrâzî’den baþ-
layarak Molla Sadrâ, Ýbn Turke el-Ýsfahâ-
nî, Haydar el-Âmülî, Hâdî-i Sebzevârî çiz-
gisiyle devam ederek Þiî Ýran medresele-
rini de etkilemiþtir. Pek çok takipçisi bu-
lunmakla birlikte Ýbnü’l-Arabî’nin görüþ-
lerini tasavvuf içinden ve dýþýndan eleþti-
renler de olmuþtur. Tasavvuf dýþýndan ge-
len eleþtiriler ona küfür nisbet etmeye ka-
dar varýrken Alâüddevle-i Simnânî, Zey-
nüddin el-Hâfî, Ýmâm-ý Rabbânî gibi bazý
mutasavvýflar vahdet-i vücûd, hatmü’l-ve-
lâye, Firavun’un imaný gibi görüþlerinde
hatalý olduðunu söylemiþlerdir. VII. (XIII.)
yüzyýlýn diðer bir önemli sûfîsi Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’nin görüþleri de özellik-
le Me¦nevî’si sayesinde günümüze kadar
canlýlýðýný korumuþtur.

Asr-ý saâdet’ten itibaren devam eden
zikir silsileleri çevresinde meydana gelen
tasavvufî gruplar zamanla deðiþik isimler
altýnda tarikatlar oluþturmuþtur. Birçoðu
günümüzdeki adlarý ve yapýlarýyla VI. (XII.)
yüzyýl ve sonrasýnda oluþan bu tarikatlar-
dan Ebû Ýshak Kâzerûnî’ye nisbet edilen
Kâzerûniyye, Abdülkadir-i Geylânî’ye nis-
bet edilen Kadiriyye, Ahmed er-Rifâî’ye nis-
bet edilen Rifâiyye, Þehâbeddin es-Sühre-
verdî’ye nisbet edilen Sühreverdiyye, Ebû

Medyen’e nisbet edilen Medyeniyye, Muî-
nüddin Hasan Çiþtî’ye nisbet edilen Çiþtiy-
ye, Sa‘deddin el-Cebâvî’ye nisbet edilen
Sa‘diyye, Ebü’l-Hasan eþ-Þâzelî’ye nisbet
edilen Þâzeliyye, Ahmed el-Bedevî’ye nis-
bet edilen Bedeviyye, Ýbrâhim ed-Desûký’-
ye nisbet edilen Desûkýyye, Ahmed Yese-
vî’ye nisbet edilen Yeseviyye, Hacý Bektâþ-ý
Velî’ye nisbet edilen Bektaþîlik, Bahâed-
din Nakþibend’e nisbet edilen Nakþiben-
diyye, Necmeddîn-i Kübrâ’ya nisbet edilen
Kübreviyye, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye
nisbet edilen Mevleviyye, Ömer el-Halvetî’-
ye nisbet edilen Halvetiyye, Hacý Bayrâm-ý
Velî’ye nisbet edilen Bayramiyye ve bun-
lardan ayrýlan onlarca kol ve þube vasýta-
sýyla tasavvuf kültürü Ýslâm dünyasýnýn her
tarafýna yayýlmýþ, bir yandan müslüman-
larýn canlý bir dinî hayat yaþamasýna katký-
da bulunurken diðer yandan pek çok yer-
de ihtidalara vesile teþkil etmiþtir. Tasav-
vufun ilk kaynaklarý Arapça kaleme alýn-
mýþ, daha sonra Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr,
Hücvîrî, Baba Tâhir-i Uryân, Senâî, Ferî-
düddin Attâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Þebüsterî, Fahreddîn-i Irâký, Molla Câmî
gibi müelliflerin bir kýsým eserlerini Fars-
ça kaleme almalarýyla Farsça da tasavvuf
dili haline gelmiþtir. Ahmed Yesevî’nin ta-
savvufî hayatýný ve anlayýþýný Türkçe ifade
etmesi, birçok halifesinin Türkistan’da bu
geleneði sürdürmesiyle birlikte Arapça ve
Farsça’ya Türkçe de eklenmiþ, Anadolu’da
baþta Yûnus Emre olmak üzere birçok mu-
tasavvýfýn þiirleri ve eserleriyle yaygýnlaþ-
mýþtýr.

Tasavvufî hayatta ilk dönemden itiba-
ren zaman zaman sapmalar söz konusu
olmuþ, ancak ileri gelen sûfîlerin bu hu-
sustaki hassas tavýrlarý ve sapkýn zümre-
leri eleþtirip reddetmeleri ana çizginin is-
tikamet üzere devamýný saðlamýþtýr. Al-
lah’ýn insan bedenine girmesi (hulûl), ku-
lun Allah ile birleþmesi (ittihad), yakýn el-
de edilince ibadetin düþmesi, hakikat kar-
þýsýnda þeriatýn deðerini yitirmesi, evliya-
nýn peygamberlerden üstün görülmesi, ru-
hun bir bedenden diðerine geçmesi (tenâ-
süh), haram diye bir þey kabul edilmeyip
her þeyin mubah sayýlmasý (ibâha), insanýn
cebir altýnda bulunduðu iddiasý, riyadan
kurtulmak için dinin temel kurallarýna ay-
kýrý davranýlmasý gibi Kitap ve Sünnet’e ay-
kýrý inançlar hakkýnda klasik dönem mü-
elliflerinden Ebû Nasr es-Serrâc el-Lü-
ma£da bir bölüm ayýrmýþ, Muhammed b.
Hüseyin es-Sülemî øala¹âtü’½-½ûfiyye
adýyla bir eser yazmýþtýr. Kuþeyrî’nin er-
Risâle’si, Hücvîrî’nin Keþfü’l-ma¼cûb’u
ve Gazzâlî’nin Ý¼yâßsýnda da sapkýn görüþ

bir yeri vardýr. Hâris el-Muhâsibî, Cüneyd-i
Baðdâdî, Ebû Nasr es-Serrâc, Ebû Bekir
el-Kelâbâzî, Hargûþî, Ebû Tâlib el-Mekkî,
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî, Abdül-
kerîm el-Kuþeyrî, Hücvîrî gibi âlim sûfîle-
rin ortaya koyduðu, þeriat ilmine ters düþ-
meyen tasavvuf anlayýþýný benimseyen Gaz-
zâlî bütün gayretiyle tasavvufî hayatýn Ýs-
lâm’a uygunluðunu ispata çalýþmýþtýr. Baþ-
ta Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn olmak üzere bir-
çok eserinde inanç, ibadet ve ahlâkî de-
ðerlerin tasavvufî izahlarýna yer vermiþ,
bunlarýn gaye, hikmet ve sýrlarý üzerinde
durmuþ, devrinin en etkili âlimi kimliðiyle
aþýrý tasavvufî görüþleri eleþtirip zâhir ule-
mâsýnýn güvenini kazanmýþtýr. Ulemâ, Gaz-
zâlî’den sonra Sünnî çevrelerde kendisine
saðlam bir zemin bularak geliþen tasav-
vufla daha yakýndan ilgilenmiþ, bu geliþ-
me özellikle Osmanlýlar döneminde med-
rese ve tekke muhitinin âhenkli birlikteli-
ðine dönüþmüþtür. Bu dönemde birçok
medreseli âlimin tasavvuf yoluna girdiði,
bir kýsmýnýn seyrü sülûkünü tamamlayýp
tekkelerin meþihatini üstlendiði görülmek-
tedir. Ýmam Gazzâlî, “Allah göklerin ve ye-
rin nurudur” âyeti (en-Nûr 24/35) ve bazý
hadislerle önceki sûfîlerin sözleri çerçeve-
sinde tasavvufu nur aðýrlýklý bir anlayýþ te-
meline dayandýrmýþ ve Miþkâtü’l-envâr
adlý eserini bunu açýklamak üzere yazmýþ-
týr. Ona göre Allah en yüce ve hakiki bir
nurdur, diðer bütün nurlarýn kaynaðý O’dur.
Ruhanî, cismanî, mânevî-maddî bütün var-
lýklar o nurun yansýmalarýdýr. Nurun kay-
naðýndan feyezan suretiyle meydana ge-
len bütün nurlarýn sayýlamayacak kadar
dereceleri vardýr. Kaynaðýndan uzaklaþan
nurlarýn nurluluk derecesi azaldýðýndan ka-
ranlýklarý artmaktadýr. Allah’ýn varlýðýnýn
çok açýk olmasý, yani nurunun parlaklýðý
(iþrak) sebebiyle insanlara kapalý hale gel-
miþtir (Miþkâtü’l-envâr, s. 119, 135-136,
142-144). Gazzâlî bu görüþleriyle tasav-
vufta Ýþrâkýyye’nin kurucusu Sühreverdî
el-Maktûl’e ilham kaynaðý teþkil etmiþtir.
Ýslâm düþünce tarihinde bilginin kaynaðý
olarak akýl yürütmeyi (istidlâl) temel alan
anlayýþa karþý tasavvufî tecrübe sonucu
keþf yoluyla bilgiye ulaþmayý esas alan Ýþ-
râkýyye’nin mahiyeti ¥ikmetü’l-iþrâš’ta
Sühreverdî tarafýndan açýklanmýþtýr. Mu-
hammed b. Mahmûd eþ-Þehrezûrî, Kut-
büddîn-i Þîrâzî, Ýbn Kemmûne, Seyyid Þe-
rîf el-Cürcânî, Sühreverdî’nin en önemli
takipçileridir. Ayrýca Ferîdüddin Attâr, Ýb-
nü’l-Fârýz, Ýbn Seb‘în, Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî, Azîz Nesefî gibi birçok sûfînin iþrâký
görüþü benimsediði görülmektedir. Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’nin tasavvuf anlayýþý
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holson da Nirvana’nýn olumsuz bir tavrý
ifade ettiðini, fenânýn ise sürekli biçimde
beka ile birlikte ele alýndýðý gerçeðini dile
getirmiþtir.

David Samuel Margoliouth ise tasavvu-
fun Hint mistisizmi ile benzerliðini yüzey-
sel bularak esas kaynaðýn Hýristiyanlýk’ta-
ki ruhbanlýðýn teþkil ettiðini ileri sürmüþ-
tür. Tecellî ve sudûr anlayýþýnýn Hint kay-
naklý olduðunu söyleyen James William
Graham da amelden çok imana deðer ve-
rip þeriata yönelmemeleri açýsýndan tasav-
vufla Hýristiyanlýk arasýnda benzerlik kur-
muþ, tasavvuftaki zühd hayatýný Ýncil’in et-
kisine baðlamýþtýr. Bazý sûfî sözlerindeki
benzerlik dolayýsýyla von Kremer, ruhî ha-
yat ve fakr anlayýþý sebebiyle Goldziher, yün
(sûf) giymenin tercih edilmesi dolayýsýy-
la Theodor Nöldeke tasavvufla Hýristiyan-
lýk arasýnda irtibat kurmuþtur. Wensinck,
Miguel Asin Palacios, De Lacy E. O’leary
ve Margaret Smith Hýristiyanlýk etkisi üze-
rinde duran diðer þarkiyatçýlardýr. Tasav-
vufun Ýran kaynaklý olduðunu söyleyenle-
rin temel dayanaðý, dýþ görünüþe önem
veren ve felsefî tefekkür konusunda ka-
biliyetsiz sayýlan Araplar’ýn böyle bir sis-
temi ortaya koyamayacaðý, bunun ancak
Ýran’ýn kuzey kýsmýnda yaþayan Aryalýlar’ýn
(Ârî) etkisiyle gerçekleþmiþ olabileceði te-
zidir. Bu görüþ F. A. D. Tholuck, Edward
Henry Palmer, Comte de Gobineau, Ernest
Renan gibi birçok þarkiyatçý tarafýndan sa-
vunulmuþtur. Richard Hartmann ise Ma-
ni edebiyatýnda hak ve sýdk kelimelerinin
çok sýk kullanýlmasýndan yola çýkarak bu
iki hususa vurgu yapan tasavvufun eski
Ýran dinlerinden Maniheizm’in etkisinde
kaldýðýný iddia etmiþtir.

Yeni Eflâtunculuðun etkisinden söz eden
þarkiyatçýlar genellikle tasavvufun Ýslâmî
kökene sahip olduðunu kabul etmekte,
ancak zaman içinde bu felsefenin etkisi-
ne mâruz kaldýðýný belirtmektedir. Edward
H. Whinfield, Edward Granville Browne,
Reynold Alleyne Nicholson gibi þarkiyat-
çýlar tarafýndan dile getirilen bu görüþü
özellikle Whinfield, sûfîlerin akýl üstü tec-
rübelerini akla dayalý bir þekilde ifade ede-
bilmeleri için Yeni Eflâtunculuk’tan yarar-
lanmalarý þeklinde formüle etmiþtir. Juli-
an Baldick’e göre Yeni Eflâtunculuk önce
Hýristiyanlýðý etkilemiþ, daha sonra Hýris-
tiyanlýðýn etkisiyle doðan tasavvufa geç-
miþtir. Duncan Black Macdonald’a göre
ise Doðu sûfîleri Budizm’in zühd anlayý-
þýndan, Batý sûfîleri hýristiyan ruhbanlýðýn-
dan etkilenmiþ, tasavvufun teorik yönü-
nü de Yeni Eflâtunculuk felsefesi oluþtur-
muþtur.

Max Horten ve Richard Hartmann gibi
þarkiyatçýlar, ilk dönemden itibaren bir-
çok Arap sûfînin mevcudiyetine raðmen Ýb-
râhim b. Edhem, Þakýk-ý Belhî, Bâyezîd-i
Bistâmî, Yahyâ b. Muâz er-Râzî gibi sûfî-
lerin Arap olmayýþýndan yola çýkarak ta-
savvufun Türk ve Hint kökeninden geldi-
ðini ve Horasan’da çýkýp yayýldýðýný iddia et-
miþlerdir. Tasavvufa Taoculuðun etkisin-
den söz edenler de olmuþtur. Ancak Louis
Massignon, Arthur John Arberry ve An-
nemarie Schimmel gibi müellifler tasav-
vufun Kur’an’dan çýktýðýný vurgulamýþlar-
dýr. Reynold Alleyne Nicholson The Mystics
of Islam adlý eserinin giriþinde tasavvufu
Hýristiyanlýk, Neo-Platonizm, gnostisizm ve
Budizm gibi Ýslâm dýþý faktörlere baðlama-
ya çalýþmýþsa da sonraki yýllarda bu görü-
þünden vazgeçip tasavvufun doðuþunda
Ýslâm’ýn rolünü kabul etmiþtir (ERE, XII,
10-17). Ýslâm, Hint ve Çin tasavvuf doktrin-
lerini entelektüel seviyede ele alan René
Guénon, Hint ve Çin mistisizmiyle Ýslâm
tasavvufu arasýnda temel çizgi ve fikirler
bakýmýndan benzerlik bulunmakla birlikte
her birinin kendi geleneði içinde ayrý bir
bütün olduðunu belirtmiþ, tasavvufun ta-
mamen Ýslâm kaynaðýna dayandýðýný be-
lirtmiþtir.

Literatür. XX. yüzyýlda tasavvufla ilgi-
li Türkçe, Arapça ve bazý Batý dillerinde
önemli çalýþmalar yayýmlanmýþtýr. Tasav-
vufun mahiyeti, kaynaklarý, kavramlarý,
temsilcileri, tarihî safhalarý, kurumlarý,
benzer disiplinlerle mukayesesi vb. konu-
larýn ele alýndýðý bu çalýþmalardan Türkçe
olanlarý için Mehmet Ali Ayni’nin Tasav-
vuf Târihi (Ýstanbul 1341), Sâdýk Vicdâ-
nî’nin Tomar-ý Turuk-ý Aliyye: Sûfî ve
Tasavvuf (Ýstanbul 1340-1342), Ömer Rý-
za Doðrul’un Ýslâmiyetin Geliþtirdiði Ta-
savvuf (Ýstanbul 1948), Mahir Ýz’in Ta-
savvuf (Ýstanbul 1969), Necip Fazýl Kýsa-
kürek’in Batý Tefekkürü ve Ýslâm Tasav-
vufu (Ýstanbul 1982), Mustafa Kara’nýn
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (Ýstanbul
1985), Yaþar Nuri Öztürk’ün Tasavvufun
Rûhu ve Tarîkatler (Ýstanbul 1988),
Kur’ân-ý Kerîm ve Sünnet’e Göre Ta-
savvuf: Ýslam’da Rûhî Hayat (Ýstanbul
1989), Süleyman Ateþ’in Ýslâm Tasavvu-
fu (Ýstanbul 1992), Selçuk Eraydýn’ýn Ta-
savvuf ve Tarîkatlar (Ýstanbul 1994), Os-
man Türer’in Anahatlarýyla Tasavvuf
Tarihi (Ýstanbul 1995), Ahmet Kýrkkýlýç’ýn
Baþlangýçtan Günümüze Tasavvuf (Ýs-
tanbul 1996), Hasan Kâmil Yýlmaz’ýn Ana-
hatlarýyla Tasavvuf ve Tarîkatlar (Ýs-
tanbul 1997), Hülya Küçük’ün Tasavvuf
Tarihine Giriþ (Konya 1997) ve Mehmet

ve uygulamalara iþaret edilerek uyarýlar-
da bulunulmuþtur. Ayrýca zikir sýrasýnda
mûsikiye yer veren tarikatlarýn bu uygu-
lamasý mûsikinin câiz olmadýðý gerekçe-
siyle erken dönemlerden itibaren ulemâ
tarafýndan eleþtirilmiþ, bu hususta lehte
ve aleyhte birçok risâle kaleme alýnmýþtýr.
Daha sonraki dönemlerde tasavvuf ehli-
nin bazý anlayýþ ve uygulamalarý özellikle
Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, Takýyyüddin Ýbn
Teymiyye, Ýbn Kayyim el-Cevziyye ve Ýbn
Haldûn gibi âlimler tarafýndan tenkit edil-
miþtir. Ýbnü’l-Cevzî Telbîsü Ýblîs adlý ese-
rinde bazý tasavvufî görüþ ve uygulamala-
rýn þeytanýn faaliyetlerine yardýmcý oldu-
ðunu, insanlarý saptýrýp dinden çýkardýðýný
ileri sürmüþ, Ýzzeddin Ýbn Ganim el-Æav-
lü’n-nefîs fî teflîsi Ýblîs (Teflîsü Ýblîs) ad-
lý kitabýnda Telbîsü Ýblîs’teki bu görüþleri
kýsmen reddetmiþtir. Öte yandan tasav-
vufta Bâtýnîliðin ve Ehl-i beyt sevgisi, sil-
silelerde on iki imamdan þahisyetlerin yer
almasý vb. sebeplerle Þiîliðin etkisinin bu-
lunduðunu ileri sürenler olmuþtur. Tasav-
vuf esaslarýnýn aslýnda Þiîlik’te yer aldýðý-
ný iddia eden Þiî âlimi Haydar el-Âmülî’ye
göre zâhirî ve þer‘î ilimler Þiîlik, bâtýnî ilim-
ler ise sûfîliktir. Dolayýsýyla her hakiki Þiî
mutlaka sûfî, her hakiki sûfî de Þiî’dir. Bu
görüþlerin önemli bir kýsmýnýn zorlama yo-
rumlara dayandýðý görülmektedir.

Özellikle þarkiyatçý bakýþ açýsýný benim-
seyenler tarafýndan tasavvufun kaynaðý-
nýn Ýslâm dýþýnda aranmasý gerektiði ileri
sürülmekte, Hýristiyanlýk, gnostisizm, Fars
ve Hint mistisizmi yahut Yeni Eflâtuncu-
luk’tan etkilenerek doðduðu iddia edil-
mektedir. Tasavvufun Hint kaynaklý oldu-
ðunu söyleyenlerin en önemli referans kay-
naðý, tasavvuf ile Hint inançlarý arasýndaki
benzer noktalara iþaret eden Bîrûnî’nin
Ta¼k¢šu mâ li’l-Hind adlý eseridir. An-
cak Ali Sâmî en-Neþþâr, Bîrûnî’nin ileri
sürdüðü görüþleri tek tek ele alarak ce-
vaplamýþtýr (Neþßetü’l-fikri’l-felsefî fi’l-Ýslâm,
III, 43-53). Hint kaynaðý üzerinde duranlar
Sir William Jones, John Malcolm, James
William Graham, De Lacy Evans O’leary, Ro-
bert Charles Zaehner gibi þarkiyatçýlardýr.
Sir William Jones Mevlânâ Celâleddîn-i Rû-
mî, Hâfýz-ý Þîrâzî, Sa‘dî-i Þîrâzî gibi sûfî þair-
lerin þiirlerini Vedanta’larla karþýlaþtýrarak
bu kanaate varmýþ, James William Graham
özellikle tecellî ve sudûr anlayýþý açýsýndan,
De Lacy E. O’Leary de fenâ anlayýþý nokta-
sýndan bunu öne sürmüþtür. Tasavvuftaki
fenânýn, bütünüyle yok oluþu ifade eden
Budizm’deki Nirvana ile benzeþtiði zanne-
dilmiþse de H. Ritter bu iki terim arasýnda
benzerliðin olmadýðýný vurgulamýþ, Nic-
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marie Schimmel’in Mystical Dimensions
of Islam (Chapel Hill 1975), Martin Lings’in
(Ebûbekir Sirâceddin) What is Sufism?
(London 1975), Javad Nurbakhsh’ýn Su-
fism Meaning Knowledge and Unity
(New York 1981), William Stoddart’ýn (Sî-
dî Ýmrân Yahyâ) Sufism: The Mystical
Doctrines and Methods of Islam (New
Delhi 1983), Julian Baldick’in Mystical
Islam: An Introduction to Sufism
(London 1989), Shaykh Fadlalla Haeri’nin
Sufism (Shaftesburg 1997), Alexander
Knysh’in Islamic Mysticism: A Short His-
tory (Leiden 2000), William C. Chittick’in
Sufism: A Short Introduction (Oxford
2000) adlý eserleridir. Bu çalýþmalarýn bir
kýsmý deðiþik dillere tercüme edilmiþtir. Ay-
rýca bu dönemde Farsça, Urduca vb. dil-
lerde yapýlmýþ müstakil çalýþmalar vardýr.
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Mevlevîhânesi þeyhi Ahmed Remzi’nin (Ak-
yürek), Sivas Valisi Nâzým Paþa’nýn (Nazým
Hikmet’in dedesi) þiirleri ve Haydarîzâde
Ýbrâhim’in Lamartine’den Hz. Peygam-
ber’in vasýflarýna dair manzum tercüme-
si yer almaktadýr. II. Meþrutiyet’ten sonra
yayýmlanan hemen bütün dergilerde oldu-
ðu gibi “Meþrutiyet meddahlýðý” ile Ýttihat
ve Terakkî Cemiyeti taraftarlýðý Tasavvuf
dergisinde de çok açýk biçimde görülmek-
tedir. 1. sayýda çýkan “Tasavvuf ve Meþru-
tiyet” adlý makale, “Ýdâre-i meþrûta-i Os-
mâniyye’mizin þekl-i hâzýrý kavâid-i Ýslâmiy-
yemize nazaran usûl-i meþveretin ve emir
bi’l-ma‘rûf ve nehiy ani’l-münker vecîbe-i
þer‘iyyesinin bir sûret-i muntazamada te-
cellisinden ibarettir” cümlesiyle baþlamak-
tadýr. 2. sayýdaki “Hilfü’l-fudûl ve Ýttihat ve
Terakkî Cemiyeti’nin Þerîat-ý Garrâ-yý Ýslâ-
miyye’de Mazhariyyet-i Ma‘neviyyesi” ve 5.
sayýdaki “Teârüf-i Rûhânî ve Ýttihat ve Te-
rakkî Fýrkasý’nýn Esrarý” gibi yazýlar da bu
niteliktedir.

II. Meþrutiyet’le birlikte tasavvuf taraf-
tarlarý Tasavvuf, Muhibbân, Cerîde-i Sû-
fiyye gibi dergiler çýkardýklarý gibi Cem-
‘iyyet-i Sûfiyye, Cem‘iyyet-i Ýttihâdiyye-i Sû-
fiyye gibi cemiyetler kurarak dinî, meslekî
konularla ilgili görüþ ve düþüncelerini ka-
muoyuna aktarmýþlardýr. Tasavvuf ayný
zamanda Cem‘iyyet-i Sûfiyye’nin sözcü-
lüðünü yapmýþ, Þeyhülislâm Mûsâ Kâzým
Efendi’nin baþkanlýðý ve Esad Erbîlî’nin ikin-

ci baþkanlýðýnda kurulan cemiyetin nizam-
nâmesini neþretmiþ, faaliyetlerine yer ver-
miþ ve cemiyette yapýlan konuþmalarý ya-
yýmlamýþtýr. Cemiyetin gerçekleþtirmek is-
tediði faaliyetlerden biri de tasavvufla il-
gili bütün eserleri ihtiva eden bir “Kütüb-
hâne-i Sûfiyye” kurmak olmuþtur (sy. 12,
s. 8). 34. sayýda, Þeyhülislâm Mûsâ Kâzým
Efendi’nin kendi masonluðuyla ilgili iddia-
larý reddetmek üzere kaleme aldýðý ve Nak-
þibendî tarikatýna mensup olduðunu ifade
ettiði “Beyannâme-i Cenâb-ý Meþîhat-pe-
nâhî” baþlýklý uzun bir metin yayýmlanmýþ-
týr.

Cumhuriyet döneminde Tasavvuf adýy-
la çýkmýþ baþka dergiler de vardýr.
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ÿMustafa Kara

– —
TASAVVUF MÛSÝKÝSÝ

(bk. TEKKE MÛSÝKÝSÝ).
˜ ™

– —
TASAVVUR

( ��=j�
א )

Bir þeyin zihindeki tasarýmý
ve kavramý;

somut ya da soyut varlýklara
ait düþünce anlamýnda

mantýk ve felsefe terimi.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyi zihinde canlandýrmak,
tasarlamak” anlamýndaki tasavvur herhan-
gi bir varlýk hakkýnda bilgi edinme süre-
cinde ilk aþamayý oluþturur. Bu anlamýyla
tasavvura mefhûm da denir. Felsefeciler,
zihindeki deney öncesi (önsel, kablî, apriori)
tasavvurlarla deney sonrasý (ba‘dî, aposte-
riori) oluþan tasavvurlar arasýnda bir ayý-
rým yaparlar. Ýdealistler varlýk, zorunluluk,
imkân, birlik ve çokluk gibi önsel tasav-
vurlarýn salt ve gerçek olduðunu savu-
nurken deneyciler insan, hayvan, bitki ve
bir varlýðýn deney sonrasý zihindeki mâna
ve tasavvurunun gerçek tasavvur olduðu-
nu söyleyerek önsel tasavvurlarýn varlýðýný
kabule yanaþmazlar. Rasyonalistler ise ger-
çek sayýlmaya en lâyýk olanýn önsel tasav-
vurlar olduðu iddiasýndadýr (Cemîl Salîbâ,
I, 281).
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II. Meþrutiyet’in ilânýndan sonra 
yayýmlanan dinî-tasavvufî dergi.

˜ ™

Baþmuharriri ve imtiyaz sahibi Urfa me-
busu Þeyh Mustafa Saffet’tir (Yetkin). Haf-
talýk olan sekiz sayfalýk derginin ilk sayýsý
10 Mart 1327 (23 Mart 1911) tarihinde ya-
yýmlanmýþ, otuz beþ sayý çýktýktan sonra
yayým hayatýna son vermiþtir. Derginin is-
minin altýnda, “et-Tasavvuf küllühû âdâ-
bün” (Tasavvufun tamamý edepten ibarettir)
cümlesinden sonra, “Urefâ-yý ümmetin
makalât-ý ârifânelerine Tasavvuf’un sa-
hifeleri açýktýr” notu yer almaktadýr. Der-
gide her sayýnýn ilk sayfasýnda, “Tasavvu-
fa müteallik mebâhis-i þettâdan bâhis ve
mekârim-i ahlâk-ý Ýslâmiyye’nin tâmîmi-
ne hâdim mecelle-i ma‘neviyyedir” cümle-
siyle ana çerçevesi çizilmiþtir.

“Istýlâhât-ý Sûfiyye, Edebiyyât-ý Sûfiyye,
Terâcim-i Ahvâl-i Sûfiyye, Râbýta-i Sûfiy-
ye, Mükâtebât-ý Sûfiyye, Hikem-i Sûfiyye,
Ahlâk-ý Sûfiyye, Ýþârât-ý Sûfiyye” gibi baþ-
lýklar altýnda tasavvuf kültürüyle ilgili bil-
gilerin verildiði dergide dinî ve tasavvufî
þiirler de yayýmlanmýþtýr. Þeyh Saffet’ten
baþka Haydarîzâde Ýbrâhim Efendi, Meh-
med Emin Buhârî, Esad Erbîlî, Þeyh Rem-
zî-i Rifâî, Abdüssamed Efendi, Muham-
med Þâkir, Süleyman Sâmi, Þeyh Nâci gi-
bi yazarlar telif ve tercümeleriyle dergiye
katkýda bulunmuþtur. Þeyh Remzî-i Rifâî’-
nin Me¦nevî dîbâcesinin þerhi “Mesnevî-i
Þerîf” baþlýðýyla tefrika halinde çýkmýþtýr (sy.
20-31). Þiirlerin büyük çoðunluðu Farsça
olup az sayýda Arapça ve Türkçe þiirler de
vardýr. Türkçe þiirler arasýnda Kastamonu
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