TASFÝYE

incelemektedir. Eðer bilgi kavram ve tasarým düzeyinde bulunuyor, olumlu ya da
olumsuz bir hüküm bildirmiyorsa tasavvur adýný alýr. Meselâ güneþ, ay, akýl, ruh,
insan, hayvan ve bitki gibi hiçbir yargý bildirmeyen kavram düzeyindeki maddî ve
mânevî varlýklarý ifade eden kelimeler birer tasavvurdur. Ayrýca “nasip olursa”, “keþke bilseydim”, “affet Allahým”, “oku” ve “kapýnýn mandalý” gibi dilek, temenni, dua,
emir ve tamlama þeklinde sözler de hüküm bildirmediðinden tasavvur düzeyinde birer bilgi sayýlmaktadýr. Ancak bazý tasavvurlarýn tam olarak anlaþýlmasý bir önceki kavramýn bilinmesine baðlýdýr. Nitekim boy, en ve derinlik kavramlarý bilinmeden cismi anlamak mümkün deðildir.
Bu durum tecrübe sonunda elde edilen
tasavvurlar için geçerli olup varlýk, zorunluluk ve imkân gibi önsel kavramlar için
söz konusu deðildir. Çünkü önsel tasavvurlar apaçýktýr ve bu sebeple zihin tarafýndan hemen kavranýr (Ýslâm Filozoflarýndan 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. Müteahhirîn dönemi mantýkçýlarý mantýk külliyatýný “tasavvurât” ve “tasdîkat” olmak üzere iki bölümde incelemiþlerdir. Ýlk bölümde kavramlarýn analizi, delâlet türleri, beþ
tümel, tarif konularý; ikinci bölümde önermeler, kýyas, burhan, cedel, safsata mantýðý, hitabet ve þiire dair önermelerin bilgi
açýsýndan geçerliliði söz konusudur. Klasik
mantýðýn esasýný oluþturan burhan doðru
ve güvenilir bilginin ilkelerini içerdiði halde mantýkta burhanýn uygulama alaný olan
cedel, safsata mantýðý, hitabet ve þiir bölümleri Ýbn Sînâ’dan sonraki mantýk çalýþmalarýnda büyük ölçüde ihmal edilmiþtir.
Gazzâlî’den itibaren mantýðýn kelâmcýlar tarafýndan kesin kabul görmesiyle birlikte tasavvur ve tasdik terimleri kelâm
kitaplarýnýn bilgi bölümünde bir bilgi konusu olarak incelenmiþtir. Bu açýdan tasavvur ve tasdik ayýrýmý, ilk defa Kutbüddin er-Râzî’nin konu hakkýndaki farklý görüþleri deðerlendirdiði er-Risâletü’l-ma£mûle fi’t-ta½avvur ve’t-ta½dîš adlý risâlesiyle müstakil bir eserde ele alýnmýþtýr. Daha sonra Seyyid Þerîf el-Cürcânî Risâle fî
tašsîmi’l-£ilm ilâ ta½avvur ve ta½dîš (Ýstanbul, ts.), Sirâceddin Muhammed el-Hüseynî Ýbn Þerefþah ¥allü’þ-þükûk fi’t-ta½avvur ve’t-ta½dîš (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4862), Celâleddin ed-Devvânî Ri-

sâle fî ta¼š¢ši ma£ne’t-ta½avvur ve’t-ta½dîš (Süleymaniye Ktp., Karaçelebizâde
Hüsâmeddin, nr. 342) ve Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî Risâle fi’t-ta½avvur ve’t-ta½dîš
(Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr.
1416) adýyla risâleler kaleme alýp konuyu
ayný baðlamda incelemiþlerdir. Muhammed Mîr Zâhid b. Muhammed Selîm elHerevî’nin Kutbüddin er-Râzî’nin risâlesine yazdýðý Þer¼ £ale’r-Risâleti’l-Æu¹biyye
adlý eserde (Ýstanbul 1310) konu ayrýntýlý
biçimde tartýþýlmýþtýr.
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Sözlükte “duru ve temiz olmak” anlamýndaki safv kökünden türeyen tasfiye
“süzmek, arýtmak, saf ve temiz hale getirmek” demektir. Kur’an’da Allah’ýn bazý
kullarýný yüce görevler için seçtiði belirtilirken ayný kökten gelen ýstýfâ (seçmek, tercih 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 tarafýndan seçilen üstün nitelikli kullar olduðu
ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, “Allah
beni Hâþimoðullarý’ndan seçti” buyurmuþtur (Müslim, “Feçâ,il”, I; Tirmizî, “Menâkýb”, 1). Allah, Hz. Muhammed’i âlemlere
üstün kýlmýþtýr (Buhârî, “Enbiyâ,”, 31). Tasavvufta Hz. Peygamber’den “Mustafâ” (Allah’ýn seçkin kulu) diye bahsedilir. Hz. Meryem de Allah’ýn seçtiði ve arýndýrdýðý bir
kuldur (Âl-i Ýmrân 3/42); ayrýca Cenâb-ý
Hakk’ýn meleklerden seçtiði resuller vardýr (el-Hac 22/75), yine O’nun saf ve seçkin bir kulu olduðundan Hz. Âdem’e “Safiyyullah” denilmiþtir (Dârimî, Mušaddime, 8). Takvâ sahibi sâlih müminler ve
velîler de Allah’ýn seçkin kullarýdýr. Ýctibâ
kelimesi de Kur’an’da “seçmek” anlamýnda kullanýlmýþtýr (el-En‘âm 6/87; Tâhâ 20/
122; el-Kalem 68/50).
Tasfiye kavramý Kur’an’da tathîr (temizlemek) ve tezkiye (arýndýrmak) kelimeleriyle de ifade edilmiþtir (Âl-i Ýmrân 3/42; etTevbe 9/103; el-Ahzâb 33/33). Allah ve resulü insanlarý ve müminleri mânevî temizliðe 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 âyette, “Kim arýnýrsa kendi yararýna arýnmýþ
olur, dönüþ Allah’adýr” buyurulmuþ (Fâtýr
35/18), mânen temizlenenlere ebediyen
cennette kalacaklarý müjdelenmiþtir (Tâhâ 20/76). Mânevî ve ruhî arýnmayý emreden Ýslâm, insanlarýn nefislerini temize
çýkarmalarýný ve arýnmýþ olma iddiasýnda
bulunmalarýný yasaklar (en-Nisâ 4/49; enNecm 53/32); çünkü önemli olan insanlarýn kendilerini temize çýkarmasý deðil, Allah’ýn onlarý tezkiye etmesidir. Kur’ân-ý Ke127
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rîm’de mânevî pisliði ve kiri ifade etmek
için rics (et-Tevbe 9/95; el-Ahzâb 33/33),
neces (et-Tevbe 9/28) ve dess (eþ-Þems
91/10) gibi kelimeler de kullanýlmýþtýr. Temiz olarak dünyaya gelen ve kalbi hakikati kavramaya müsait olan nefis zamanla
kirlenir, üzerini pislik kaplar, katýlaþýr ve
taþ kesilir (el-Bakara 2/74). Kir içinde kalan
kalp doðrularý göremez, hakikatleri kavrayamaz. Bundan dolayý, “Onlarýn kalpleri
var, ama bununla bir þey anlamazlar” (elA‘râf 7/179) ve, “Göðüslerdeki kalpler kör
olur” (el-Hac 22/46) buyurulmuþtur. Çeþitli sebeplerle kirlenen nefisleri ve kalpleri
saf hale getirmek, böylece doðruyu görmelerini, gerçeði anlamalarýný saðlamak
gerekir.
Bazý sûfî müelliflere göre sûfî kelimesi
tasfiye kelimesinin kökü olan “safv” kökünden gelir. Serrâc genellikle sûfîlerden
“ehl-i safvet” þeklinde bahseder (el-Lüma£,
s. 46-48, 105-106). Sûfîlik saflýðýn, duruluðun ve temizliðin kaynaðýdýr. Sûfîlere “ehl-i
tasfiye” de denir (Hücvîrî, s. 39).
Ýlâhî bilgiye, hakikate ve hikmete ermek
için biri nazarî akýl, diðeri tasfiye olmak
üzere iki yoldan bahsedilmiþtir. Gazzâlî bu
iki yolu iki örnekle anlatýr. Verdiði ilk örnekte zâhir ulemâsýnýn nazarî akla ve istidlâle dayanan yolunu akar sularla beslenen göle, sûfîlerin keþf ve ilhamý esas alan
yolunu ise dipten kaynayan sularla beslenen göle benzetir ve her iki yol da güzel
olmakla beraber dipten gelen sularla oluþan gölün suyunun daha temiz ve daha
berrak olduðunu söyler. Gazzâlî’nin verdiði
ikinci örnek Çin ve Rum sanatkârlarý arasýndaki süsleme yarýþýdýr. Bir duvar perde
ile ikiye bölünür; süslemeleri için duvarýn
bir tarafý Çin, diðer tarafý Rum sanatkârlarýna verilir. Rumlar kendilerine ait duvarý türlü renklerle çeþitli motifler yaparak
süslemeye koyulurken Çinliler kendi duvarlarýný cilâlamak ve parlatmakla yetinirler. Aradaki perde kaldýrýlýnca Rumlar’ýn
yaptýklarý resim ve nakýþlar karþý duvara
yansýr ve orada daha güzel görünür (Ý¼yâß, III, 21). Ayný örnek Mevlânâ’nýn Me¦nevî’sinde de geçmekte (I, 344), ancak burada daha güzel resim yapanlarýn Çinliler
olduðu söylenmektedir. Gazzâlî bu örnekte sûfîlerin kendi iç âlemlerine yöneldiklerini, ruhlarýný tasfiye edip kalplerini cilâlayarak ilham yoluyla ilim, irfan ve mârifete ulaþtýklarýný; bu yolla elde ettikleri
ilim ve irfaný daha doðru ve daha güvenilir kabul ettiklerini vurgular (Ý¼yâß, III, 19).
Gazzâlî mârifet ve hakikatlerin insanýn
kalbine yansýmasýný ayna örneðiyle açýklar
ve bu yansýmaya beþ þeyin engel olabilece128

ðini belirtir; bunlarý kalbin bu hususta istidadý olmamasý, kirlenmiþ ve paslanmýþ
olmasý, hakikat tarafýna çevrilmemiþ olmasý, kalple hakikat arasýnda taassup ve
taklit perdesinin bulunmasý ve kalbin yöneleceði cihetin bilinmemesi olarak sýralar. Ona göre bu engellerin bir kýsmý veya
tamamý hangi nisbette ortadan kalkarsa
ilim ve hakikatler tasfiye edilen kalbe o nisbette yansýr. Gazzâlî’nin “kalp gözü” dediði þey bu yansýmadýr (a.g.e., III, 12). Kalbi
tasfiye etmenin yolunun dünya ile ilgili
baðlarý koparýp atmak, dünyevî þeylere
kalpte yer vermemek, bütün dikkati ve
zihnî faaliyetleri Allah üzerinde yoðunlaþtýrmak, usulüne uygun bir mücâhede ve
riyâzet olduðunu söyleyen sûfî müellifler
kalp tasfiyesi yoluyla bilgi edinmenin zorluk ve sakýncalarýna da dikkat çekmiþlerdir. Þiddetli mücâhedenin, aðýr riyâzet ve
zor çilelerin sâlikin beden saðlýðýný, mizacýný ve aklî dengesini bozabileceðini, kalbinde birtakým vehimler ve hayaller ortaya çýkabileceðini, dinî hükümleri bu yolla
öðrenme sevdasýna kapýlabileceðini söyleyen Gazzâlî, bu durumdaki kiþiyi çalýþarak geçimini saðlayacaðý yerde define aramakla vakit geçiren definecilere benzetir
(a.g.e., III, 19).
Ýþrâkýler diye anýlan bazý filozoflar ve kalp
tasfiyesi yoluyla bilgi kazanýlacaðýný savunan mutasavvýflar arasýndaki yakýnlýk ve
benzerlik üzerinde durulmasý gereken
önemli bir husustur. Ünlü sûfî Ebû Saîd-i
Ebü’l-Hayr ile Ýbn Sînâ’nýn bu konuyu üç
gün aralarýnda tartýþtýktan sonra Ýbn Sînâ’nýn, “O benim bildiðimi görüyor”, Ebû
Saîd’in, “O benim gördüðümü biliyor” dediði rivayet edilir (Muhammed b. Münevver, s. 194). Bu menkýbede, Ýbn Sînâ’nýn
aklî nazar ve istidlâl yoluyla ulaþtýðý bilgi
ile Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr’ýn tasfiye yoluyla
ulaþtýðý bilgi ve hakikatin, yani aklýselim
ile kalbiselimin ayný noktada birleþtiði anlatýlmak istenmiþtir. Aklî nazar ve tasfiye
yoluyla ulaþýlan bilgiler arasýndaki iliþki konusunda Taþköprizâde ve Kâtib Çelebi gibi
müelliflerin eserlerinde daha sistematik
bilgiler bulunmaktadýr. Bu eserlerde aklýn
dört mertebesinden (heyûlânî akýl, fiil halinde akýl, meleke halinde akýl, müstefâd
akýl) bahsedilir ve aklýn müstefâd akýl haline eriþtiðinde her þeyi apaçýk ve kesin
olarak algýlayacaðý belirtilir. Tasfiye yolunu
tutanlarýn ise nihaî gayeye ulaþmalarý için
dinin zâhirî hükümlerine uyma, ahlâký düzeltme, ruhu kutsî sûretlerle süsleme, Allah’ýn cemalini temaþa etme þeklinde dört
menzil katetmeleri gerektiði anlatýlýr ve
nazarî aklýn dördüncü mertebesinin tas-

fiye yolunun üçüncü menzilini kýsmen kapsadýðý, fakat tasfiye yolunun üçüncü menzilindeki bilgilerin daha kesin ve daha açýk
olduðu vurgulanýr (Tehânevî, I, 37, 42; Taþköprizâde, I, 110; II, 612; Keþfü’¾-¾unûn, I,
54, 677). Bu örnekte de tasfiye yoluna üstünlük tanýndýðý görülmektedir. Ýstidlâl ve
nazar Hz. Ýbrâhim’in (Halîl yolu), tasfiye
Hz. Peygamber’in yolu (habîb yolu) olarak
kabul edilmektedir.
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Birbirine benzeyen harflerden oluþan
kelimelerin nokta veya harekelerinin
deðiþtirilerek yazýlmasý
anlamýnda terim.
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Sözlükte tashîf, “bir sayfada birbirine
benzeyen harflerden oluþan kelimeleri yanlýþ okumak, yanlýþ yazmak veya yanlýþ rivayet etmek” demektir. Tasahhuf “birbirine
benzeyen harflerin sayfada hatalý kaydedilmesi”, sahafî ve musahhif “yanlýþ okuyan, yanlýþ yazan kimse” anlamýna gelir
(Lisânü’l-£Arab, “shf” md.; Kåmus Tercümesi, III, 639). Hadis ilminde senedde veya
metinde birbirine benzeyen harflerin yanlýþ okunmasý suretiyle nakledilen hadise
musahhaf adý verilir. Tashîfin çeþitli tanýmlarý ayný biçimdeki harflerin nokta ve harekelerinde yapýlan okuma, yazma ve rivayet hatalarýnýn tashîfin kapsamý içine girdiðini göstermektedir. Tahrîf ise bir kelimede harf deðiþtirmek veya kelimeye harf
eklemek, harflerin yerlerini yahut kelime-

