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TASAVVUF

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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Bir þeyin zihindeki tasarýmý
ve kavramý;

somut ya da soyut varlýklara
ait düþünce anlamýnda

mantýk ve felsefe terimi.
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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).

Fârâbî’ye göre bilgi ya tasavvur veya
tasdikten ibarettir. Filozof klasik mantýðý
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II. Meþrutiyet’in ilânýndan sonra 
yayýmlanan dinî-tasavvufî dergi.
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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

Tasavvuf dergisinin birinci sayýsýnýn ilk sayfasý


