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MERHABA

“Zerredeki Okyanusya hoş geldiniz.

Bu çalışma, büyük mutasavvıf Ken ’an R ifâ î’nin, sohbet 

notlarından oluşan “S o h b e tle r  ve “ Y irm inci Asrın  Işığında  

M ü s lü m a n lık '’ adlı eserlerden derlenmiştir. İnsanoğlunun 

kendindeki kendini keşfetm esine yönelik yolculuğunu anlat

maktadır.

Şüphesiz Ken ’an Rifâî, Hazret-i M uham m ed’ in (s.a .v .) mâ- 

nevî mirâsmı kendi yüzyılına taşımış, tevâzuyla devleşm iş bir 

Hak âşığı, tasavvuf erbabı ve düşünürdür. Ancak burada Ho- 

ca ’nın kimliğini ortaya koymaktan ziyâde, insanoğlunun ya 

şam  yolculuğunda hangi noktalar üzerinde, neden durması 

gerektiği hakkmdaki fikirleri İncelenmektedir.

“Zerredeki O kyanus” temel anlamda soru üslûbu üzerine 

kuruludur. Okuyucuyla rahat bir paylaşım  içerisine girebilmek, 

kendi sorularıyla yüzleşeceği uygun zemîni hazırlayabilmek ve 

K en ’an R ifâ î’nin konuya ilişkin görüşlerini daha rahat inceleye

bilm ek am acıyla böyle bir yöntem  tercih edilmiştir. Dileyen 

anahtar niteliğinde hazırlanmış soru-cevaplardan, dileyen de 

sâdece cevaplar bölümünün oluşturduğu bütünden ve kurgu

dan istifâde ederek kendini tanımaya, anlam aya yönelebilir.

Bızler insan olma san’atının ustası K en ’an R ifâ î’nin deryâ- 

sına küçücük, mütevâzı bir avuç açtık. Kâbiliyetim iz ölçüsünde 

yakalayabildiğim iz, duygu dünyâmızı harekete geçirerek temel 

oluşturabilecek açıklamaları, sizlerle paylaşm ak istedik. Bu 

paylaşımdan hoşnut kalacağınızı ümit ediyor, zerrelerde gizlen

miş okyanusları hep birlikte keşfedebileceğim ize inanıyoruz.

S evg i v e  Saygılarla, 

Gülm isal G ÜRSOY





ZERREDEKİ O K Y A N Ü S  

İNCELENİRKEN

- K en ’an R ifâ î’nin sohbet notlan, ilk kez yayınlandığı eser

lerdeki şekliyle âdeta bir kitabe -bir anıt- olarak kabul edilmiş 

ve yer yer soru tekniğiyle büyüteçe alınmıştır.

- Sorular; üzerinde durulması gerektiği düşünülen nokta

lara dikkat çekm ek üzere hazırlanmış ve koyu yazıyla belirtil

miştir.

- Cevap olma özelliği taşıyan paragraflar, okuyucunun duy

gu dünyâsını harekete geçireb ilecek ve ona temel oluşturarak 

derin düşünmeye (tefekküre) sevkedebilecek ölçüde, “Zerredeki 

O kyanus” a aktarılmıştır.

- Sorular ve  cevaplar, konulan îtibâriyle gruplandırılmış 

olup, A  -  B -  C ... gibi kodlanarak incelem eye alınmıştır. B ö

lümler kendi içlerinde bütünlük taşımaktadır.

- Alıntılarda yer alan ve  günümüz Türkçe’sinde yaygın o la

rak kullanılmayan kelim eler orijinalliği bozm am ak amacıyla 

aynen bırakılmış, ancak eş anlamlan veya kısaca anlamları pa

rantez içlerinde küçük yazıyla belirtilmiştir.

- Paragrafların altlarında kodlar yer almaktadır. SOH.2000 

kodu; alıntının, “Sohbetler” adlı eserden yapıldığını ve 2000 y ı

lı baskısına âit olduğunu göstermektedir. YM .1983 kodu ise; 

alıntının “ Y irm inci Asrın  Işığında M ü slü m a n lık ” adlı esere âit 

olduğunu ve  1983 yılı baskısından yararlanıldığını bildirm ek

tedir.
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"Y irm inci Asrın Işığında M üslüm an lık ” 1983 baskısı; Hûlbe 

Basım Yayın A.Ş.

L'S oh b e lle ıJ’ 2000 baskısı; Kubbealtı İktisâdi İşletmesi 

tarafından yayınlanmıştır.

Kod devamında yer alan s   alıntının orijinal eserde yer

aldığı sayfa numarasını gösterir.

- “Zerredeki O kyanus ’a ” esas teşkil eden eserlerde sayfa 

altlarında verilmiş olan, özellikle sûre ve  âyetlere ilişkin dipnot

lar, ilgili yerlere alınarak parantez içlerinde okuyucunun dikka

tine sunulmuştur. Çalışmamızın özelliğinden kaynaklanan dip

notlar ise, soru ve cevapların üzerinde rahat yoğunlaşılabilme- 

si için sayfa altlarında değil, ek bilgi olarak açıklamanın biti

minde belirtilmiştir.

- Orijinal eserlerdeki imlâ işaretlerine de dokunulmamış an

cak yer yer koyu veya italik yazılmış açıklamalar çalışmamıza 

tırnak işâretleri arasında aktarılmıştır.
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A : Genel Bilgi

A / l
“Zerredeki Okyanus” adlı bu çalışma ne maksatla hazır

lanmıştır?
“Merhaba” bölümünde de belirtildiği üzere, “Zerredeki O k

yanus” sorgulayan insanın yolculuğunu anlatmaktadır. Ken

dindeki kendini keşfetm ek düşüncesi ışığında insan olma 

san’atı irdelenmektir. İnsan olm ak ne demektir? Herkesin el- 

betteki bu soruya öy le  veya  böyle verebilecek bir cevâb ı olabi

lir. Ancak burada konunun tasavvuf kültürü içerisindeki yeri 

araştırılmak istenmiş ve  bu maksatla da büyük m utasavvıf 

Ken ’an Rifâî’nin görüşleri, yaşam a üslûbu incelenmiştir.

A/2
Ken’an Rifâî kimdir? Hakkında nasıl bir izah mevcuttur?
“ ... 1867’de Selânik ’te dünyâya gelen Ken ’an Rifâî, Filibe 

hânedânmdan Hacı Haşan B ey ’ in oğlu Abdülhalim B ey ’ le Hafi

ce  Cenan Hanım ’ın çocuklarıdır. Oğluna m ânevî dünyânın, A l

lah yolunun kapılarını açan annesi Hafice Cenan Hanım daha 

sonra, onu kendi mürşidi Şeyh Ethem Efendi’ye  teslim  etmiş, 

bu sûretle Ken ’an Rifâî’nin m ânevî şahsiyeti bu müstesna (seç

kin) kaynaklardan beslenerek kıvâmını bulma yoluna girmiştir.

İstanbul’da Galatasaray Sultânîsi’ne devam  edip bu m ekte

bi bitirdikten sonra Bâbıâli Hâriciye Kalem i’nde vâzife almış, 

A cem  M ektebi’nde verilen tabiat muallimliğini yaparken Posta- 

Telgra f Nezâreti’nde Alm an Müşavir Groll’un muâvinliğine g e 

tirilmiş, bu arada da da Hukuk Fakültesi’ne devam  etmiştir.
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İç ve  dış irfanı et-tırnak bilen Ken ’an Rifâî, günün birinde 

kendini Maarif çatısı altında bularak sırasıyle Balıkesir İdâdisi, 

Adana, Manastır, üsküp, Trabzon Maarif Müdürlükleri, daha 

sonra Numûne-i Terakkî ve  Medîne-i Münevvere İdâdi-i Hami- 

dî Müdürlükleri yapmış, bu vazîfeler esnâsında M edîne’de Şey- 

hü’ l-Meşâyih Hamza Rifâî’den icâzet (bir çeşit diplom a) almıştır. 

Tekrar İstanbul’a döndükten sonra Erkek Muallim mektebi 

Fransızca hocalığı, Tedkîkât-ı İlm iye Encümen Âzâlığı, Dârüş- 

şafaka Lisesi Müdürlüğü ve  Meclis-i Maarif Azâlığı vazîfelerinde 

bulunmuş, emekliliğinden sonra da on üç sene Fener Rum Li

sesi Türkçe hocalığı yapm ış, 1950 senesinde dünyâ hayatına 

vedâ etmiştir.

Eserleri: Muktezâ-yı Hayat, Cam ille Flam m arion ’dan tercü

m e Dünyânın İnkılâbı, Rehber-i Sâlikin, Tuhfe-i Ken ’an, Ahm e- 

de ’r Rifâî, İlâhiyât-ı Ken ’an ve  1 cilt Şerhli Mesnevî-i Şerif...”

SOH.2000/S.1-2

A/3
Ken’an Rifâî’yi tanıyanların gâyet iyi bildiği bir geçek var

dır ki, onun asıl eserleri yetiştirdiği öğrencileridir.
Bu noktadan hareketle, bizim de kaynakça olarak değer

lendirdiğimiz sohbet notların ilk kez yayınlandığı eserler, ho
canın hangi öğrencileri tarafından günümüze kazandırılmıştır? 

Zaman zaman da yorumlarına başvurarak sorularımıza cevap 

aradığımız bu öğrenciler hakkında kısaca ansiklopedik bir bil

gi verilebilir mi?

(SOH.2000/s.3’de yer alan bilgiden hareketle;)

Prof. Dr. Ziyâ Cemal Bey
1896-1953 yılları arasında yaşamıştır. İç hastalıkları uzma

nı aynı zamanda Çene Cerrahisi Profesörüdür, üzün yıllar Da- 

rülfünün’da hizmet vermiştir. Vefâtından seneler sonra da hâlâ
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okutulan “Çene Cerrâhisi” adlı kitabın yazarıdır. Ken ’an Ri

fâ î’nin kızı A liye Hanım ’ın da eşi olan Ziyâ Cem al Bey, ailesi 

vasıtasıyla küçük yaşlarda Ken ’an Rifâî’nin terbiyesi altına 

girmiş, kardeşi Semîha Cem al hanım ile birlikte, Sâmiha AY- 

VERDİ beraberinde derlediği notlarla, o dönem e ait tasavvuf 

kültürüne ışık tutulmasında önem li rol oynamıştır.

Semîha Cemal Hanım

Semîha Cem al Hanım, 1905-1936 yılları arasında yaşa

mıştır. Darülfünûn’dan mezun olduktan sonra okuduğu fakülte

ye  asistan olmuş bir süre sonra ise, liselerde hocalık görevine 

devam  etmiştir. “ Epiktet” , “Hayat-ı Beşer yahut K av ’sin Tab 

losu” , “Fedon” , “A lk ibyad” , “A po lo ji” , “Kriton” , “H ipyas” , “Oti- 

fon” , “Mark Orel” gibi klasikleri dilim ize kazandırmış, “Hayat ve  

Mihrap” gibi dergilerde sürekli yayın yapmıştır. Ayrıca otuzbir 

senelik kısa ömrü içerisine, son on yılında hazırladığı “Aşk P ey 

gam beri” , “A şk” , “Güldem eti” isimli üç telif eseri de sığdıran 

Semiha Cemal çevresinde kuvvetli bir şahsiyet olarak da tanın

mıştır. Şahsiyetinin gelişim ine, çocuk yaşlarda tanıyıp kaynaş

tığı hocası Ken ’an Rifâî’nin büyük katkıları olduğu ve tasavvuf 

kültürünü bu Büyük H oca ’dan aldığı feyzle oluşturduğu bilin

mektedir.

Sâmiha AYVERDİ:
Gerek Ken ’an Rifâî’nin meclislerinde bulunarak tuttuğu 

notlarla, gerekse bu notların derlemesi ve  eser hâlinde sunul

ması safhalarında gösterdiği hizmetle, hayatının gâyesini so 

mut bir şekilde ortaya koym akta olduğunu söyleyen Sâmiha 

AYVERDİ, 1905-1993 tarihleri arasında yaşamıştır.

İstanbul Şehzâdebaşı doğumludur. Süleymâniye İnas Nu

mune Mektebi’ni bitirdikten sonra eğitim ine özel olarak devam  

etmiştir. Mükemmel denebilecek bir Fransızca’ya sâhiptir. T a 



rih, felsefe, tasavvuf, edebiyat sahalarında kendini yetiştirmiş 

olduğu bilinmektedir.

Eserlerinden bazıları: “Aşk Bu İmiş” , “Yolcu N ereye Gidi

yorsun?” , “Mesih Paşa İmamı” , “ İbrahim Efendi Konağı” , “B o

ğaziçi’nde Tarih” , “Mâbedde Bir G ece” , “ Hey gidi günler hey! ” 

“Batmayan Gün” , “Dost” , ...

Ayrıca sosyal anlamda da aktif olan Sâmiha AYVERDİ, 

Kubbealtı Akadem isi Kültür ve  San ’at Vakfı’nın da kurucuların

dandır.

Nezihe AR AZ
1922 Konya doğumludur. Ankara eski milletvekili Rıfat 

A R A Z  ile M üzeyyen A R A Z ’ ın kızıdır. Sâmiha AYVERDİ, Safiye 

EROL ve  Sofi HCJRİ ile birlikte “Yirminci Asrın İşığında Müslü

manlık” adlı eseri kalem e alanlardandır.

Ankara Dil ve  Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü 

bitiren Nezihe AR A Z  gazeteci olarak yazarlık hayatına atılm ış

tır. Pek çok fıkra ve  röportajlarının yanı sıra; roman, tiyatro 

eserleri, sinema ve televizyon kuşak programları da mevcuttur.

Eserlerinden bazıları arasında “Dertli D olap” , “Anadolu E v 

liyaları” , “Mustafa Kem al’ in Ankara’sı” , “A fife  Ja le” , “Cahide” , 

“Ballar Balını Buldum” , “İhtiras Fırtınası” , “Kar Yağdı Hatun 

Operası” , “ Hanımlar Sizin İçin” televizyon kuşak programı sıra

lanabilir.

Ansiklopedik çalışmalarda da adına rastladığımız Nezihe 

ARAZ, Meydan Larousse ve  Türkiye Ansiklopedisi’nin yap ım 

cı ve  yayıncılığı görevlerini de üstlenmiştir.

Safiye EROL
1902-1964 yılları arasında yaşamıştır. Edime-üzunköprü 

doğumludur. 1917’de A lm anya ’ya tahsile gitmiş, lise ve  üni
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versiteyi bitirip doktora tezini verdikten sonra İstanbul’a döne

rek, Milli Mecmûa, Her A y  gibi dergilere yazılar yazmıştır.

Romanları arasında; “Kadıköy’ün Romanı” , “Ülker Fırtına

sı” , “C iğerdelen” , “Dineyri Papazı” sayılabilir.

“Çölde Biten Rahmet A ğa c ı” adlı, Peygam berim izin hayatı

nı anlatan eseri ve  Selma Lagerlö fden  “Portugaliye İmparato- 

riçesi” ve  La motte Foque’den “Su Kızı” isimli tercümeleri 

mevcuttur.

Sofi HÜRİ

Hıristiyan Arap bir ailenin kızıdır. 1897 yılında Halep ’te 

doğmuştur. Gaziantep Koleji’ni bitirdikten sonra tahsiline İngil

tere ’de devam  etmiş, Türkiye’ye geri döndüğü yıllarda ise, Red 

Hause ve  Bible hause yayın evlerinde editörlük yapm ış “Gand- 

hi-Kılıçsız Mücahid” , “ İslam ’da Dînî Tefekkürün Yeniden T e 

şekkülü” , “Hallac-ı Mansur” , gibi muhtelif eserleri dilimize ka

zandırmıştır.

1932’de Boobbrook Koleji’nde ilahiyat ve  felsefe araştır

malarında bulunmuş olan Sofi Huri “Rabiat-ül A d ev iy e ” , “Haz- 

ret-i Mevlânâ ve  Yakınları” adlı eserin de yazarıdır. Çok genç 

yaşlarından beri mistik konulara olan alâkası, onun Ken ’an 

Rifâî ile tanışmasına sebep olmuştur. Bu büyük Hak âşığından 

feyz aldığını her fırsatta tekrarlayan Sofi HÜRİ konferanslarında 

da sık sık Ken ’an Rifâî’yi işlemiştir.

M ükem mel Arapça, Ermenice, Yunanca, Latince ve  Fran

sızca bilen yazarımız, Red Hause Sözlüğünün de editörüdür.

Ömrünün son yıllarını Atina’da geçirm iş ve  orada 1983 y ı

lında vefât etmiş olduğu bilinmektedir.





ZERREDEKİ OKYANUS 1 7

B: İnsan Olma San ’atı 
ve Tasavvuf Kültürü

B l :  İncelemekte olduğumuz sohbet notlarından “Tasavvu
fun Doğuşu” hakkında genel anlamda nasıl bir bilgi elde ede
biliriz?

Bl/1
Tasavvufun güzel ahlâk, İslâmiyet ve diğer dinlerle arasın

daki bağ nasıl açıklanmıştır? Ken’an Rifâî’ye göre tasavvuf ne 

demektir?
Ona göre tasavvuf herhangi bir din kaydından müsta

kil (bağım sız ) olarak m evcut olup insanla beraber başlayan ve  in

sanla beraber tekâmül eden (gelişen ) bir tefekkür silsilesi (düşün

ce zinciri), bir hayat tecrübesidir. Daima dinle yan yana görülm e

si, dinin onun yardımına, şerh (açıklam a) ve tefsirine (yorum una) 

muhtaç olmasından dolayıdır. Bir yazısında bu fikri şöyle anla

tıyor (K en ’an Rifâî) : “ İnsanlıkla beraber başlayan ve dinlerin cev 

herini meydana vurma keyfiyeti diyebileceğim iz tasavvuf son is

tihalelerini (değişimlerini) İslâm dini ile beraber yaparak en olgun 

ve en kemâlli halini bulmuştur. Nasıl ki İslâm dini geçm iş bütün 

dinleri câm i (toplayıcı) ve onların zemini üstünde âbideleşmişse 

(anıtlaşmışsa) İslâm tasavvufu da böyledir. İndifa eden (püsküren) bir 

yanardağın lâvlarını tutacak bir el ayası bulunmadığı gibi tasav

vufun da yer yüzüne akmasını önleyecek bir kuvvet yoktur...”

YM.1983/S.180

... Bir defa kendisine “tasavvuf nedir?” diye sorulan bir su

ali “gönül bilgisidir” d iye cevaplandırıyor (K en ’an Rifâî). Sonra 

fikrini şöyle izah ediyor : “En büyüğünden en küçüğüne kadar 

hiçbir şey yoktur ki A llah ’ın irâdesi ile olmasın. Seni tedvir
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eden (çeviren) ruhun ve  aklındır. Ruhun rûhu da A llah ’dır. Her 

şeyi hareket ve sükûna getiren kendi mânasıdır. Mânanın m â

nası da yine A llah ’dır. Şu halde rûhu rûha terketmek ve kendi 

gözü ile kendini görmesini temin etmek icabeder. Her madde 

bir mânayı işaret için vücut bulmuştur. İnsan ise kâinatın (evre

nin) mânasıdır. Onun için koca Mevlânâ “Beytullah (K âbe ) 

Beytullah olalı Allah gidip orada oturmadı, benim gönlüm ha

nesinde ise ondan gayrı birşey yok ” diyor ki işte tasavvuf bu 

bilgiyi edinebilmektir. Fakat Eflâtun’un da söylediği gibi , bu 

bilgi kitaplardan öğrenilm iyor. İnsan onu kendi kalbi hâzinesin

den pek ince bir teem mülle (derin düşünce ile) çıkarabilir ve muk- 

kaddes ateşi kendi zatî menbamdan (kişisel kaynağından) uyandı

rabilir... YM.I983/S.181

...Tasavvuf incitmemek ve incinmemektir, yalnız incitme

m eye değil asıl incinm em eye alışmak gerek... s o h .2ooo/s.319

...Allah’ ın lûtfu, keremi (bağ ışı), kahrı, gazabı insanlara, yine 

insanlardan zuhur eder (ortaya çıkar). O halde her muamelenin 

Hakla olduğunu bilirsen kimden incinecek ve kimi incitecek

sin? Bizim vücudumuz A llah ’ ın kavline (sözüne), fiiline, tasarruf- 

1 zâhiriye ve bâtiniyesine (görünüre ve öze hâkimiyetine) bir âlettir, 

çoğu zaman insan, Hakkın bu tasarrufunu (hâkimiyetini) kendin

den zanneder. Halbuki bu tasarruf âriyet (eğreti) ve emanettir. İşte 

Resûlûllah’ın, nefsini bilen Rabbini bilir, diye ifade ettiği düsturun 

mânası budur... ym .i 983/s.i s i - i 82

...Tasavvuf güzel ahlâktır. İç ve dış edebiyle edeplenmek- 

tir. Dış edebi, yâni zahir (görünür) edep, A llâh ’m emrine uymak, 

nehyinden (yasaklarından) kaçmaktır. İç yâni bâtın edebi ise, hay

van sıfatlarından kurtulup iyi huylar ile alışkanlık peydâ etmek, 

elinden, dilinden bir kimseyi kırmamak, rahatını bozmamak ve 

lüzumsuz düşüncelerden vesveselerden gönlünü pâk (temiz) 

edip, Hakk’ın cem âli (güzelliği, lutfu) içinde gark olmaktır...

SOH.2OOO/S.579
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... 1,2,3 diyoruz. Fakat aslında iki var mıdır? İki, birin teker

rürüdür (tekrarıdır). Anlaşılıyor ki kesretin (çokluğun) ifadesi olan 

bütün adetlerin vücudu birin tekerrüründen husule (m eydana) 

geliyor, yani birden başka adet yoktur. Hep vahdet-i vücud (vü- 

cud birliği)... ünite absolue. Bu vahdet ilmi (birlik; A llah ’ın birliğinden 

başka hiç bir şey olmadığının ilmi) hâsıl olunca faili, mevcudu yalnız 

Allah bilirsin. Hazret-i Ebûbekir bunun için hiçbir şey görm e

dim ki onda A llah ’ ı görm eyeyim  dedi. İşte bunu bildin mi ne 

kediyi, ne köpeği, ne soğanı, ne sarmısağı fena görm ez, tahkir 

edemezsin (aşağ layam azsm )... YM.1983/S.I82

...Tasavvuf, ölümsüz hayat ve her hal ve  vakitte edeptir” ...”

SOH.2000/S.468

•k

Bl/2
Tasavvu f bir çeşit akıl yürütme yolu mudur?

“ ... Tasavvuf, yânî mistisizm kelimesini islâmiyette ilk 

söyleyen Kneber’dir.

Mistisizm, Yunanca “m üo” kelimesinden alınmıştır. Ağzını 

yüzünü kaplamak mânâsına gelir. Bu itibarla tasavvuf dem ek, 

akim istidlâller (akıl yürütme, delile dayandırm a) nazariyesine (teorisi

ne) mürâcaat edilmeksizin kesbolunan (kazanılan) kalp mârifeti 

demektir...

... aklî istidlâlle değil, ancak aşkla elde edilen bir vuslat (k a 

vuşm a) sâyesinde hâsıl olan bu mârifeti hiçbir hoca öğretem ez. 

Çünkü Cenâb-ı Hakk’ ı örten perde, yalnız ona bütün kalbi ile 

âşık ve  onu aslı üzre müşâhedeye (gözlem eye) lâyık ve müstait 

(kabiliyetli) olanlar için kalkar. İşte sen de kendinden ve  her şey 

den sam îm î bir ferâgat ile geçtiğin ve  her türlü hâilden âzat o l

duğun (engelden kurtulduğun) vakit gizlilikler âleminin nurlarına 

gark olabilirsin...” s o h .2ooo/s.367
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B l/3
Tasawufta edep anlayışından yola çıkarak tasavvuf ehli 

nasıl tanımlanabilir?
Zahiri (görünürde, yüzeyde) edep: Nam az, oruç, hac, ze

kat vesâire gibi şeylerdir. Bâtınî (özde) edep de: İnsanın hayvan 

sıfatlarından kurtulması, elinden, dilinden kimsenin rencîde (in

cinmiş, kırılmış) olmaması ve  kalbinin hîle ve  fesat gibi kötülük

lerden arınmış olarak A llâh ’ın cemâlini (güzelliğini, lutfunu) seyret

mesidir. İşte tasavvuf ehli diye bunlara derler... s o h .2ooo/s.324

...Tasavvuf ehli olanlar da Hakk’m sıfatiyle sıfatlanmış, ah

lâkiyle ahlâklanmış, esmasını (H akk ’ın isimlerini) hakkiyle bilm iş

lerdir...” SOH.2000/S.205

*

B l/4
Tasavvuf bilinci ne zaman ortaya çıkmış ve İslâmiyet’e ka

dar nasıl bir gelişim göstermiştir?
“ ...tasavvuf, dünya kurulalı beri mevcuttur. Çünkü bu, in

san tabiatının vazgeçilm ez, yok  edilm ez bir hâdisesidir...

s o h .2ooo/s.355

...Tasavvuf, dünyânın her devrinde ve  her yerde, türlü tür

lü şekillerde görünmüştür. Hindistan’da, Mısır’da, Yunanis

tan’da, İskenderiye’de M ûseviyet’te, îsev iyet’te ve  nihâyet İslâ

m iyet’te tekem mül etmiş (o lgunlaşm ış) olduğu halde kendini g ö s 

termiştir.

Mâdemki Resûlullah Efendim iz’den evvel peygam berler 

gelmiştir, tabiî ki tasavvuf anlayışı o zamanlarda da mevcut 

idi... SOH.2000/S.354

...bir kağnı arabasında gidenin istirâhati ile bir otom obil v e 

ya şimendiferde gidenin istirâhati bir midir? İslâm iyet’ in tasav

vuf anlayışı, kağnı arabasına nazaran otom obil gibidir. Her mü

tekâmil (o lgunlaşm ış) şeyde geçm iş şeyler mevcut olduğu gibi, 

İslâm iyet’te de bu eski devir tasavvuf anlayışlarından çizgiler
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ve  esaslar vardır. Binâenaleyh onlarda da hakîkat payı m ev 

cut olduğundan bir kenara itemeyiz. İşte onun içindir ki biz de 

geçm iş devirlerin tasavvuflarından bahsetm ekte bulunuyo

ruz...” SOH.2000/S.365

*

B l/5
Tarih içindeki hangi felsefecilerin, hangi görüşleri, din ve 

tasavvuf düşüncesiyle benzerlik gösterir niteliktedir?
“ ...Sokrat, Mîlât’tan dört yüz yetm iş sene evvel Atina ’da 

dünyâya gelmiştir. Bu zatla Eflâtun’un tasavvuf târihinde 

ehem m iyetli m evkii vardır ve  ahlâkî felsefenin müessisidirler 

(temelini atanlarıdır).

Sokrat, talebelerine dâimâ çarşı ve  pazarda ve  gezd iği yer

lerde ahlâkın faziletlerinden bahsederek tavsiyelerde bulunur, 

onlara devam lı olarak “kendini bil!” sözünü tekrarlardı... Bâzan 

bakışları bir şeye dikilir, orada sabahladığı olurdu. Her an, her 

vakit, her zaman ve  her m evkide, hattâ ölüm tehlikesine mâruz 

kaldığı vakit bile adâletten ayrılmamıştır.

Sokrat, Cenâb-ı Hakk’ın mevcûdiyetini, âlemin nizâmından 

(düzeninden) anlamıştı... Bu yaratılış âlem inde hiçbir şeyin abes 

olm ayıp, bedenimizin uzuvlarının olsun, şâir (d iğer) eşyânın o l

sun hep birer vazîfesi bulunduğunu, bir parçası oldukları bütü

nün selâmetini tem îne çalıştıklarını bildiriyordu. Her şeyin inti

zâmının, yerin, göğün, gök  kubbenin bir âhenk ve düzen için

de bulunmasının ve  bütün mevcûdâtın çalışıp didinmesinin ve 

cümle mahlûkâtın (yaratılmışın) çoğalış ve doğuruş hâlinde bu

lunmasının, hep insanın menfaat ve  hizmeti adına olduğunu, 

yâni bu mümtaz (seçkin ) ve seçilm iş olan insana hizmet yolun

da kullanıldığını anlatıyor ve  bakınız diyordu, giydiklerimiz, on 

ların postlarından, yediklerimiz onların etinden ve  sütünden d e

ğil m i? Bütün bu faydalanışlar, hepsinin insan için hazırlanmış 

olduğunun bir delîli değil m i?...
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... Cihanda hiçbir şey tesâdüfe dayanmaz. Her şey bir ga 

yeye, o gâye de daha yüksek daha üstün bir gayeye  ve  netice

de herşey tek gâye olan tevhide müteveccihtir (birliğe yönelmiş

tir)...

İşte, yekpâre (tek parça) bir kaside gibi olan tabiat da, bu gâ- 

yenin hakîkaten tek olduğunu isbâta kâfidir. Sokrat, düşününüz 

bir kere diyor, nasıl olur da bu kadar m evcûdat, şekilsiz olan bir 

maddî kütleden kendi kendine m eydana gelir? Nasıl olur da 

bunlar o muazzam varlık içinde kendi kendilerine bir şekil ve 

mevki verirler?

Binâenaleyh hiçbir şey tesâdüfe bırakılmamıştır. Her şeyde 

İlâhî bir cevher olmakla berâber, onları bu şekilsiz küllî (bütünü) 

maddeden, bu karışıklıklardan çıkaran ve  bu intizâma sokan 

(düzenleyen) bir hakîkî yaratıcı vardır. Bu hakîkî yaratıcı, her yer

de hazır ve galip ve  her yerde mevcuttur. Am a biz onu görem i

yoruz. Güneş, hepimizin gözlerim ize ışığını aksettiriyor. Fakat 

ona gözümüzü dikecek olursak göz kör oluyor...

...İşte Sokrat’m bu nasihatlerini ve  bu tâlîmâtını hıristiyan 

hakimleri kendilerine mâl etmişler ve  (sebepler ve  vâsıtalar 

maksat ve  gayeye  göre düzenlenmiştir) tarzındaki nazariyesi 

(teorisi) de talebesi Eflâtun’un ve  keza onun talebesi Aristo ’nun 

felsefesine girmiştir...

... Sokrat, birinci olarak rûhu, ruhta aklı ve  akılda da mef- 

kûreyi (ideali) görmüştür. Onun için aklî rûhiyâtm kurucusudur. 

Am a bu yüksek düşünce ve  büyüklüklerini zaman çekem edi. 

İftirâlar ve anlayışsızlıklar ile îdâma mahkûm ettiler. Çok kim 

seler vardır ki saâdetleri yıldızı öldükten sonra parlar. Onun da 

kıymeti, öldükten sonra meydana çıktı...

... Onun sözü sohbeti, dâimâ ahlâk, fazilet ve  Sübhân’m (A l

lah’ın) azameti bâbmda idi...

...Bu sözlerin içinde İslâmî anlayışa aykırı bir nokta bulmak

gÜÇ... SOH.2000/S.359-360-361


