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Kalp, Nefs ve Ruh: Sûfi Psikolojisinde Geliþim, Denge ve Uyum
Robert Frager
Çev. Ýbrahim Kapaklýkaya
Ýstanbul: Gelenek Yayýnlarý, 2003. 231 sayfa.

Doðu bilgeliði ile Batý biliminin sentezini yapmayý amaçlayan transpersonel
(ben-ötesi) psikoloji, Carl Gustav Jung’da ilk örnekleri görülen ve Abraham
Maslow’un kurucusu olduðu bir psikoloji ekolüdür. Bu ekol davranýþçýlýk, psikanaliz ve hümanist psikoloji ekollerinden sonra, psikolojideki “dördüncü
güç”ü temsil eder. Transpersonel yaklaþýmda amaç, sezgisel ve rasyonel yaklaþýmlarý birleþtirerek insaný daha bütüncül bir yaklaþýmla açýklamaya çalýþmaktýr. Robert Ornstein’ýn Yeni Bir Psikoloji, Lynn Wilcox’un Sûfizm ve Psikoloji ve Nossrat Peseschkian’ýn Doðu Hikâyeleriyle Psikoterapi isimli kitaplarý bu yaklaþýmla yazýlan ve Türkçeye çevrilen eserlerden bazýlarýdýr. R.
Frager’in orijinal adý Heart, Self, and Soul olan ve Kalp, Nefs ve Ruh adýyla
Türkçeye çevrilen kitabý da bu yaklaþým içerisinde deðerlendirilebilecek; fakat
diðerleriyle karþýlaþtýrýlamayacak düzeyde sûfi psikolojisiyle ilgili mühim deðerlendirmelere yer veren önemli bir çalýþmadýr.
Frager’in eseri “Teþekkür”, “Önsöz”, sekiz bölüm ve “Ýndeks”ten oluþmaktadýr.
Sûfi psikolojisinde merkezî konuma sahip olan üç kavramdan (kalp, nefs
ve ruh) yola çýkarak hazýrlanan bu kitap, Batýlý bir psikoloji uzmanýnýn tasavvuf geleneðindeki zengin maneviyat ve kiþilik geliþimi üzerine yaptýðý titiz bir
araþtýrma olarak deðerlendirilebilir. Kitap, Batý psikoterapisinin insaný topluma
uyumlu birey yapmayý amaçladýðýný belirtmekle birlikte, tasavvuf psikolojisinin
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manevi bir gayeyle bireyin olumsuzluklarýný giderme ve onu ilahî olana ulaþtýrma amacýný ve bu amacý gerçekleþtirmek için sunduðu yöntemleri vurgulamaktadýr.
Kitaptaki özgünlük; nefs, kalp ve ruh kavramlarýna getirilen psikolojik
yaklaþýmlar deðildir. Çünkü baþta Hâris el-Muhâsibi ve Gazzâli olmak üzere
bugüne kadar birçok Ýslâm âlimi eserlerinde bu konuda ayrýntýlý ve doyurucu
bilgiler vermiþlerdir. Fakat bu kitapta söz konusu kavramlar, modern psikolojinin yaklaþýmlarý ve kavramlarý dikkate alýnarak açýklanmaktadýr. Batý psikolojisiyle sûfi psikolojisi arasýnda karþýlaþtýrma yapan yazar, kitabýnda öncelikle kalp, ruh ve nefs kavramlarýnýn sûfi psikolojisindeki anlamlarýný ayrýntýlarýyla açýklamakta ve insanýn mahiyeti, evrenin ve dünyanýn varlýðý, insanýn evrendeki konumu, insanýn kabiliyetleri, imanýn deðeri ve öz-saygýnýn
deðerlendirilmesi gibi hususlarýn ortaya konulmasýnda, bu iki yaklaþým arasýndaki paralellikler ve farklýlýklardan söz etmektedir. Mistik tecrübeyi en
renkli boyutlarýyla yaþayan ve manevi olgunlaþma sürecinde daha fazla yol
kateden mümtaz insanlardan sözler ve kýssalar anlatarak kitabýný zenginleþtiren yazar, ayrýca böyle bir yöntem takip etmekle konunun daha rahat anlaþýlmasýný ve kitabýn zevkle okunmasýný saðlamaktadýr. Kýsacasý, kitapta tasavvufî gelenekte mevcut olan “insanýn bütün varlýðýný olumlu ya da olumsuz
bir yöne sevk edebilen kalbin, tüm hastalýklardan uzak bir þekilde tertemiz
kalmasýnýn yollarý” Batýlý psikolojinin diliyle sunulmaktadýr.
“Kendini bilen Rabb’ini bilir” sözüyle özetlenebilen varoluþ tecrübesini, bireyin kendini tanýyarak Rabb’ine ulaþmasýný tasavvufî yolculuðun odaðýna
yerleþtiren yazar, sûfilerin yaþamýndan yola çýkarak kendini gerçekleþtiren
olgun bir insan portresi çizer. Burada ortaya konan, sorumluluklarýndan kaçmak yerine, onlarý en iyi þekilde yerine getiren, Yaratýcý’nýn verdiði kabiliyetleri en iyi þekilde kullanan ve geliþtiren, dürüst davranan, insanlarý seven ve
onlara hizmet eden olgun insan portresidir. Yazar, Batýlý eðitimcilerin akla
önem vererek kalbi ihmal etmelerine karþýlýk, sûfi geleneðinde kalbin merkezî
öneme sahip olmasýndan ve manevi merkez olan kalbin eðitilmesi yolunda
sûfi geleneðin öngördüðü eðitim sisteminden bahseder; kalp merkezli eðitimde önemli olanýn öðrenilenin tecrübe edilmesi olduðunu vurgular. Ayrýca ilâhî
bir mabet olan kalbin, algýlama özelliklerinin aktif hale gelmesi için dua gibi
bazý kalp açma egzersizleri önerir.
Kitapta “Üçüncü Bölüm” insanýn bireysel dönüþümüne ayrýlmýþtýr. Yazar
burada kendilik (nefs) ve nefs-i emmâreden (kötülüðü emreden kendilik)
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nefs-i sâfiyeye uzanan bir kendini gerçekleþtirme sürecinden bahseder. Bu,
ayný zamanda hakikatin kademeli olarak keþfedilmesi, bireyin kötü huylardan (cimrilik, öfke, açgözlülük vb.) uzaklaþarak ulvi deðerlere (cömertlik,
hoþgörü, kanaatkârlýk vb.) ulaþmasýdýr. Böylece birey, etrafýndaki her þeyde
Yüce Yaratýcý’nýn rahmetinin ve inayetinin izlerini görür ve en nihayetinde
benliðini yok ederek Allah’a ulaþma serüvenini yaþar.
Kitabýn bir sonraki bölümünde tasavvuf geleneðinde kabul gören, insanýn
yedi ruhu (nebatî/bitkisel ruh, hayvanî/hayvansal ruh, nefsanî/kiþisel ruh,
insanî ruh, sýrlý ruh ve sýrrü’l-esrâr/en sýrlý ruh) üzerinde durulmaktadýr. Her
bir ruh, insan için ayrý bir öneme sahiptir. Bu yüzden bu ruhlardan hiçbiri ihmal edilmeksizin dengeli bir þekilde geliþtirilmelidir. Örneðin bitkisel ve hayvanî ruh ihmal edildiðinde, insan beden saðlýðýný kaybeder ve en gizli ruhun
ihmalinde ise manevi saðlýk tehlikeye girer. Ýdeal olan, yedi ruhun dengede
tutulmasýdýr. Bu denge sayesinde birey zengin ve verimli bir yaþama sahip
olur. Nefs konusunda en üst seviyeye (nefs-i sâfiyeye) ulaþmak esas iken,
ruh konusunda önemli olan, her ruha ayrý ayrý gereken önemin verilerek
dengenin saðlanmasýdýr. Yazar yedi ruhun dengeli bir biçimde çalýþmasýný sûfi
geleneðinden aldýðý araba metaforu ile açýklamaktadýr. Ayrýca burada yazar,
her bir ruhtan farklý rüyalarýn gelebileceði ve bunun sûfi geleneðindeki önemini Freud ve Jung’un rüyalara yaklaþýmýndan faydalanarak dile getirmektedir. Kitapta kiþisel ruhun negatif özelliklerinden kurtulma ise, Hz. Peygamber’in “Þimdi küçük cihadý bitirdik, büyük cihada baþlýyoruz” sözünde ifade
ettiði gibi “büyük cihat” ile temsil edilir.
Yazara göre psikoterapi ile tasavvuf, uygulamaya önem vermeleri bakýmýndan birbirine benzer, amaç bakýmýndan ise birbirinden farklýdýr. Tasavvufta mevcut sûfi pratikleri (oruç, inziva, adap, Allah’ý zikir ve râbýta-i mevt/ölümü hatýrlama vb.) bireyin, olumsuz kiþilik özelliklerini giderip kalbini açmak
ve içindeki derin irfanla temas kurmak suretiyle Allah’a yakýnlaþmasýný saðlar.
Örneðin, kiþinin kendi ölümünü düþünmesi, þimdiki hâlin daha fazla idrakine
varmasýna sebep olur ve zamanýn kýymetini bilmesini kolaylaþtýrýr. Bu baðlamda ölümü düþünmek, kiþisel geliþim sürecini baþlatmanýn da bir yoludur.
Kitabýn “Yedinci Bölüm”ünde tasavvuftaki manevi rehberlik hususuna ve
þeyh-derviþ iliþkisine yer verilmiþtir. Olgunlaþma sürecinde baþarýlý olan ve
daha ileri bir seviyede olan þeyh, bu süreçte yeni olan derviþe bir yol gösterici konumundadýr. Yazar eserinde Allah, þeyh ve derviþ iliþkisini ise bir metaforla anlatmaktadýr. Bu metaforda, Allah bir okyanus, derviþ bir damla su,
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þeyh okyanusla baðlantýlý bir nehre benzetilir (s. 191). Yazar eserini kalp,
nefs ve ruhun karþýlýklý iliþkilerinin anlatýldýðý “Sekizinci Bölüm”le bitirmektedir ki, kanaatimizce bu bölümün önceden ele alýnmasý daha isabetli olurdu.
Kitap bir derviþin dilinden “Ey Rabbimiz! Sen olmaksýzýn biz huzur bulamayýz”
meâlindeki anlamlý bir dua ile sona ermektedir.
Ali Ayten

Kur’an ve Oryantalistler
Selahattin Sönmezsoy
Ankara: Fecr Yayýnevi, 1998. 335 sayfa.
Müslüman dünyanýn Batý dünyasý ile iliþkileri, uzun bir tarihî seyre sahiptir. Ýliþkiler zamana baðlý olarak farklý biçimlerde tezahür etmiþ ve günümüzde de oldukça yeni bir düzleme yerleþmiþ durumdadýr. Dinî ve kültürel farklýlýklara sahip söz konusu iki dünyanýn iliþki biçimlerinin büyük oranda güç
dengesi ile þekillendiði anlaþýlmaktadýr. Oryantalizm/þarkiyatçýlýk da bu faktörlere baðlý olarak ortaya çýkmýþ, zamanla içerik ve metot bakýmýndan bir
hayli deðiþim ve geliþme kaydetmiþ bir olgu olmasý yanýnda, yeni bir güç olarak da kendisinden faydalanýlmýþtýr. Tam olarak bir baþlangýç belirlenemese
de, yoðun bir biçimde kendini gösterdiði son üç yüz yýllýk sürecin ardýndan,
klasik oryantalizmin yaþayýp yaþamadýðý ya da hangi boyutlarda devam ettiði henüz tam olarak tespit edilebilmiþ deðildir. Þu kadarýný söylemek yanlýþ
olmaz herhalde: Batý’da Ýslâm dünyasýna dair son zamanlardaki oryantalist
çalýþmalar, dinî alaný biraz ihmal ederek sosyal ve kültürel alana fazla yönelmiþ ve eskiye oranla anlamaya çalýþan bir yaklaþýmý daha çok tercih eder olmuþtur. Buna karþýn oryantalizm hakkýnda Müslüman müelliflerin farklý dillerde yüze yakýn kitap ve bu sayýnýn birkaç katý da makale telif etmiþ olduklarý anlaþýlmaktadýr. Ancak Müslüman entelektüellerin ilgilerini klasik oryantalizm üzerinde teksif ettiði, bunun da o dönemin yeterince çözümlenip anlaþýlamadýðýný ve tahlil edilemediðini gösterdiði söylenebilir. Selahattin Sönmezsoy’un kitabý, bu alandaki boþluðu doldurma çabalarýndan biridir. Ayrýca
özel olarak Kur’an hakkýnda yazýlmýþ olmasý bakýmýndan, yazarýn da kitabýn
baþýnda belirttiði gibi, sahasýnda Türkçede ilktir.
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