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Mİ STİ Sİ ZM
Yazan: Peyami SAFA
Felsefi ve dinî vecd ( * )
ütün mistikler vecd hâline girerler. Adi tecrübeyi aşan
ve tam tasviri mümkün olmıyan bir mistik tecrübeleri
vardır. Bu tecrübe imkânı onlara yüce bir yerden verilir ve
bunun kelimelerle tam izahı imkânsızdır. Böyle olduğu halde mistikler bu tecrübeleriyle dinî veya felsefî fikirleri nıünasebet kurarlar.
Bu bakımdan mistikler iki grupa ayrılırlar. Birincilere
göre, vecdin gayesi zihin yoiiyle varılması mümkün olnııyan B ÎR ’e, bütüne ulaşmaktır. Bu, izahı mümkün olmıyan
bir çeşit temastır. Burada hattâ obje - siije münasebeti bile
ortadan kalkar. Bu Plotin’in ve İskenderiye okulunun tem 
sil ettiği felsefî mistisizmdir. Yalnız şunu ilâve edelim.
Bu mistisizm dinî, mistisizmden tamamen ayrılmaz. Vecdin amacını Bire ve bütüne varmakta bulmakla beraber,
Allahı bu bir ve bütünde mündemiç görür. Dinî mistiklere
göre Vecdin hedefi doğrudan doğruya Allaha varmak, onun
kendisiyle birleşmek, visal hâlinde olmak, onda kaybolmak- |
tır.
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Hind mistisizmi Plotin’in yakın akrabasıdır. Plotin’in
I Hind mistisizminden ilhanı aldığını sananlar da vardır. U | panishad’lara göre, ferdin ruhu «ahman», «Kâinatın ruhu»
1 Brahman’da erimelidir. Bu, her türlü mefhum! ve akü düİ şünceden kaçan bir ameliyedir, bundan ötürü de tarif ve
| tasvir edilemez, ancak süje - obje ikiliğinin kaybolduğu bir
| üstşuur (superconscience) hâli içinde mümkündür.
Y oga saf varlığa tecrübe yolu ile bu şekilde varmak
ister. Budism, Nirvanası ile, kendinden evvel Hindlstanın
bildiğine yeni bir şey eklemez. Tibet Mistisizmi her şeyi
1 bomboş, yani gerçek dışı ve hiç olarak gösterir.
|
Çin Mistisizmi Taoism halis felsefe ile dinin hududunda| dır. Mistik, Tao ile, yâni bir tek ile, bütün ile, her yere nüI fuz eden ve kâinata devamlılığını veren prensiple birleşir.
Bahsettiğimiz Mistiklerin karşısında tamamiyle dinî
1 olanları da vardır. Vecd’in gayesi Allahtır. Fakat aklın id1 rak ettiği değil, ruhun, gerçeğine rastladığı ve tecrübe yo| luyla vardığı Allahtır. Plıilon diyor ki, Esseryen tarikatinI de harikulade İlâhî bürkânlar, fışkırışlar olmaktadır. Islâm
I mutasavvıfları arasında Bistamî: «İnsanlar onu görünce (A l| lahı gördük) diyebileceklerdir.» Meşhur Hallaç vecd esna| smda «Enet Hak - Ben Allahım » dediği için Bağdad’da iş1 kencelere kurban edildi. Ünlü filozofumuz Farabi, maddi
| dünya bir yana bırakılırsa, bizi Allahtan hiçbir şeyin ayı| ramıyacağını ve onu vasıtasız görebileceğimizi tahmin eder.
Hıristiyan anlayışına göre de, vecd, Allaha varmak de| ğilse bile ona çok yaklaşmaktır. Grégoire de Nysse diyor
| ki: «Vecd hâline giren kimse, bütün zevahirden ( görünür1 lerden) uzaklaştığı için ve yalnız duyuların İdrak ettikie! rinden değil, zihnin gördüklerinden de ayrıldığı için, daima
1 içerilere doğru gider, görünmeze, bilinmeze nüfuz edinceye
' kadar ilerler ve orada Allahı görür.»
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Fakat herkesin anladığı bunun tıpatıp aynı değildir.
Kimine göre, doğrudan doğruya görülen Allahtır. Saint A u 
gustin temin ediyor ki, bu görünüşte Allah bir aynanın ak
sinde olduğu gibi belirsiz değil, Saint Paul'ün de temin et
tiği gibi, Allahın bizzat kendisinden başka bir şey olmıyan
bir nur hâlinde görünür. Pseudo - Deyns, Richard de Saint Victor ve Renliler de aynı fikirdedirler. Meselâ Ruysbroeck,
vecd hâil içinde Allahın «İlâh i ışık hâlinde vasıtasız görün
düğünü» teyit eder.
Saint Jean de la Croix kendi ilahiyatının prensibine sa
dıktır. Bunun için Allah’ın doğrudan doğruya görülebileeeğbıi kabul eder, hiç değilse O’na yaklaşmak mümkündür.
Şüphesiz «A rada ince ve hafif bir örtü vardır.» Fakat bu
örtü o kadar şeffaftır ki, onun arasından Allah görülebilir.
Bu, âdeta bîr örümcek ağıdır: «A lla h ve ruh camdan geçen ışık gibi sanki beraberdir, yahut kömür ve ateş, yıldızları aydınlatan güneş— gibi.» Başka bir yerde Jean de
la Croix Allahla ruh arasındaki perdelerin kalktığını söyler
ve ihtiyatla ilâve eder: «hepsi böyle değildir, arada iman
örtüsü kalır. Bu örtü Allahın aralıklardan, uzaktan ve kaI ranhhta görülmesine imkân verir.» tlâhiyatın icapiarlyle
kendi tecrübeleri arasında kalan Jean de la Croix, bize açık fikirlerden ziyade bir takım hayaller vermiştir. Garip
nazariyesı, kİ, buna göre, yaratıklara ait duygular ve dü
şünceler engel olmasa, Allah ruhta her zaman hazırdır, de
la Croix’yi hu engellerin kaybolduğu veed hallerinde A lla 
hın görülebileceği nazariyesfne sevketmiştir. Ilfthiyat onu
böyle bir netice çıkarmaktan meneder.
|
Tauler’in bir yazısı bize vecd’in gayesi hakkında son
işareti veriyor: «Tem aşa halinde, ruh bütün kabiliyetlerinin
üstüne çıkar ve engin bir yalnızlığa dalar. Bu, hudutsuz
hayrın saklandığı esrarlı karanlıktır. İnsan tek ve sade bir |
şeyin, İlâhi ve sonsuz bir şeyin huzuruna varm ıştır.» Son
kelimeler bize Piotin’i hatırlatmıyor mu? H er vecd’in ve du
yu âleminden kurtulmak İçin ruhun yaptığı her hareketin
başlangıcında bilerek veya bilmeyerek dinî bir ilham oldu
ğunu söylemek daha doğru olmaz m ı?
Basılmakta olan M İS T İS İZ M

adlı eserinden.

