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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.
˜ ™

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
da tasavvur ve tasdik þeklinde ikiye ayýrýp
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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

Tasavvuf dergisinin birinci sayýsýnýn ilk sayfasý
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sâle fî ta¼š¢ši ma£ne’t-ta½avvur ve’t-ta½-
dîš (Süleymaniye Ktp., Karaçelebizâde
Hüsâmeddin, nr. 342) ve Ýsâmüddin el-Ýs-
ferâyînî Risâle fi’t-ta½avvur ve’t-ta½dîš
(Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr.
1416) adýyla risâleler kaleme alýp konuyu
ayný baðlamda incelemiþlerdir. Muham-
med Mîr Zâhid b. Muhammed Selîm el-
Herevî’nin Kutbüddin er-Râzî’nin risâlesi-
ne yazdýðý Þer¼ £ale’r-Risâleti’l-Æu¹biyye
adlý eserde (Ýstanbul 1310) konu ayrýntýlý
biçimde tartýþýlmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Fârâbî, Kitâbü’l-Burhân (trc. Ömer Türker –
Ömer Mahir Alper), Ýstanbul 2008, s. 1-2; a.mlf.,
“Felsefenin Temel Meseleleri”, Ýslâm Filozoflarýn-
dan Felsefe Metinleri (trc. Mahmut Kaya), Ýstan-
bul 2003, s. 117; Ýbn Sînâ, Kitâbü’þ-Þifâ: Mantý-
ða Giriþ, Medhal (trc. Ömer Türker), Ýstanbul 2006,
s. 10-14; a.mlf., Kitâbü’þ-Þifâ: II. Analitikler (trc.
Ömer Türker), Ýstanbul 2006, s. 1-3, 7-12; a.mlf.,
en-Necât (nþr. Mâcid Fahrî), Beyrut 1405/1985,
s. 43; Kutbüddin er-Râzî, er-Risâletü’l-ma£mûle
fi’t-ta½avvur ve’t-tasdîš, [baský yeri ve tarihi yok],
s. 2-28; Seyyid Þerîf el-Cürcânî, Þer¼u’l-Mevâšýf,
Ýstanbul 1266, s. 21; Cemîl Salîbâ, el-Mu£cemü’l-
felsefî, Beyrut 1982, I, 281.

ÿMahmut Kaya

– —
TASAVVURAT

(bk. TASAVVUR).
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Ýmaný oluþturan
tek veya temel unsur

(bk. ÝMAN).
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En az iki tasavvur
ve bunlar arasýndaki iliþkiyi belirleyen

bir baðlaçtan oluþan cümle için 
kullanýlan mantýk terimi

(bk. TASAVVUR).
˜ ™
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Mantýðýn 
önermeler ve özellikleriyle 

kýyas konularýný içeren bölümü
(bk. TASAVVUR).

˜ ™
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TASDÎR

(bk. REDDÜ’l-ACÜZ ale’s-SADR).
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Nefsi 
kötülük ve günah kirinden temizlemek

anlamýnda tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “duru ve temiz olmak” anla-
mýndaki safv kökünden türeyen tasfiye
“süzmek, arýtmak, saf ve temiz hale ge-
tirmek” demektir. Kur’an’da Allah’ýn bazý
kullarýný yüce görevler için seçtiði belirtilir-
ken ayný kökten gelen ýstýfâ (seçmek, ter-
cih etmek) kelimesi kullanýlmýþtýr (en-Neml
27/59; Fâtýr 35/32; Sâd 38/47). Allah Âdem’i,
Nûh’u, Ýbrâhim ve Ýmrân ailelerini seçmiþ ve
âlemlere üstün kýlmýþtýr (Âl-i Ýmrân 3/33).
Bu âyetlerde peygamberlerin Allah tara-
fýndan seçilen üstün nitelikli kullar olduðu
ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, “Allah
beni Hâþimoðullarý’ndan seçti” buyurmuþ-
tur (Müslim, “Feçâ,il”, I; Tirmizî, “Menâ-
kýb”, 1). Allah, Hz. Muhammed’i âlemlere
üstün kýlmýþtýr (Buhârî, “Enbiyâ,”, 31). Ta-
savvufta Hz. Peygamber’den “Mustafâ” (Al-
lah’ýn seçkin kulu) diye bahsedilir. Hz. Mer-
yem de Allah’ýn seçtiði ve arýndýrdýðý bir
kuldur (Âl-i Ýmrân 3/42); ayrýca Cenâb-ý
Hakk’ýn meleklerden seçtiði resuller var-
dýr (el-Hac 22/75), yine O’nun saf ve seç-
kin bir kulu olduðundan Hz. Âdem’e “Sa-
fiyyullah” denilmiþtir (Dârimî, Mušaddi-
me, 8). Takvâ sahibi sâlih müminler ve
velîler de Allah’ýn seçkin kullarýdýr. Ýctibâ
kelimesi de Kur’an’da “seçmek” anlamýn-
da kullanýlmýþtýr (el-En‘âm 6/87; Tâhâ 20/
122; el-Kalem 68/50).

Tasfiye kavramý Kur’an’da tathîr (temiz-
lemek) ve tezkiye (arýndýrmak) kelimeleriy-
le de ifade edilmiþtir (Âl-i Ýmrân 3/42; et-
Tevbe 9/103; el-Ahzâb 33/33). Allah ve re-
sulü insanlarý ve müminleri mânevî temiz-
liðe davet eder, onlarý kötülük ve günah
kirinden arýndýrýr (el-Bakara 2/129, 151;
en-Nisâ 4/49; en-Nûr 24/21; el-Cum‘a 62/
2). Allah’ýn arýndýrmasý yanýnda insanýn
kendi iradesiyle nefsini mânevî kirlerden
arýndýrmasý önemli olduðundan bir âyet-
te, “Kim arýnýrsa kendi yararýna arýnmýþ
olur, dönüþ Allah’adýr” buyurulmuþ (Fâtýr
35/18), mânen temizlenenlere ebediyen
cennette kalacaklarý müjdelenmiþtir (Tâ-
hâ 20/76). Mânevî ve ruhî arýnmayý emre-
den Ýslâm, insanlarýn nefislerini temize
çýkarmalarýný ve arýnmýþ olma iddiasýnda
bulunmalarýný yasaklar (en-Nisâ 4/49; en-
Necm 53/32); çünkü önemli olan insanla-
rýn kendilerini temize çýkarmasý deðil, Al-
lah’ýn onlarý tezkiye etmesidir. Kur’ân-ý Ke-

incelemektedir. Eðer bilgi kavram ve ta-
sarým düzeyinde bulunuyor, olumlu ya da
olumsuz bir hüküm bildirmiyorsa tasav-
vur adýný alýr. Meselâ güneþ, ay, akýl, ruh,
insan, hayvan ve bitki gibi hiçbir yargý bil-
dirmeyen kavram düzeyindeki maddî ve
mânevî varlýklarý ifade eden kelimeler bi-
rer tasavvurdur. Ayrýca “nasip olursa”, “keþ-
ke bilseydim”, “affet Allahým”, “oku” ve “ka-
pýnýn mandalý” gibi dilek, temenni, dua,
emir ve tamlama þeklinde sözler de hü-
küm bildirmediðinden tasavvur düzeyin-
de birer bilgi sayýlmaktadýr. Ancak bazý ta-
savvurlarýn tam olarak anlaþýlmasý bir ön-
ceki kavramýn bilinmesine baðlýdýr. Nite-
kim boy, en ve derinlik kavramlarý bilin-
meden cismi anlamak mümkün deðildir.
Bu durum tecrübe sonunda elde edilen
tasavvurlar için geçerli olup varlýk, zorun-
luluk ve imkân gibi önsel kavramlar için
söz konusu deðildir. Çünkü önsel tasav-
vurlar apaçýktýr ve bu sebeple zihin tara-
fýndan hemen kavranýr (Ýslâm Filozoflarýn-
dan Felsefe Metinleri, s. 117). Tasdik ise
en az iki tasavvur ve bunlarýn arasýndaki
iliþkiyi belirleyen bir baðlaçtan meydana
gelen cümle olup buna önerme denir. Bir
baþka deyiþle tasavvurlar arasýnda iliþki
bulunduðunu ya da bulunmadýðýný bildiren
cümleye tasdik adý verilmektedir. Müte-
ahhirîn dönemi mantýkçýlarý mantýk külli-
yatýný “tasavvurât” ve “tasdîkat” olmak üze-
re iki bölümde incelemiþlerdir. Ýlk bölüm-
de kavramlarýn analizi, delâlet türleri, beþ
tümel, tarif konularý; ikinci bölümde öner-
meler, kýyas, burhan, cedel, safsata man-
týðý, hitabet ve þiire dair önermelerin bilgi
açýsýndan geçerliliði söz konusudur. Klasik
mantýðýn esasýný oluþturan burhan doðru
ve güvenilir bilginin ilkelerini içerdiði hal-
de mantýkta burhanýn uygulama alaný olan
cedel, safsata mantýðý, hitabet ve þiir bö-
lümleri Ýbn Sînâ’dan sonraki mantýk çalýþ-
malarýnda büyük ölçüde ihmal edilmiþtir.

Gazzâlî’den itibaren mantýðýn kelâmcý-
lar tarafýndan kesin kabul görmesiyle bir-
likte tasavvur ve tasdik terimleri kelâm
kitaplarýnýn bilgi bölümünde bir bilgi ko-
nusu olarak incelenmiþtir. Bu açýdan ta-
savvur ve tasdik ayýrýmý, ilk defa Kutbüd-
din er-Râzî’nin konu hakkýndaki farklý gö-
rüþleri deðerlendirdiði er-Risâletü’l-ma£-
mûle fi’t-ta½avvur ve’t-ta½dîš adlý risâle-
siyle müstakil bir eserde ele alýnmýþtýr. Da-
ha sonra Seyyid Þerîf el-Cürcânî Risâle fî
tašsîmi’l-£ilm ilâ ta½avvur ve ta½dîš (Ýs-
tanbul, ts.), Sirâceddin Muhammed el-Hü-
seynî Ýbn Þerefþah ¥allü’þ-þükûk fi’t-ta-
½avvur ve’t-ta½dîš (Süleymaniye Ktp., Aya-
sofya, nr. 4862), Celâleddin ed-Devvânî Ri-

TASFÝYE


