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Abstract 

In this study, the data obtained from the quantitative study on Imam Hatip 
High School vocational courses teachers’ mystical thought tendencies were 
evaluated. In the study, it was seen that the general average of the 
questionnaires expressing Imam Hatip High School vocational courses 
teachers’ mystical thought tendencies was moderate but the sub-factors of 
the questionnaire were scored at different levels. As well as accepting that 
there may be esoteric (batınî) information, the mystical information system 
is accepted by the teachers at different levels; however, there is a more 
cautious approach to how to access this information. Teachers' participation 
in mystic existence and certain beliefs was found to be moderate and low. 
The lowest average is seen in spiritual officials (rical'ül-gayb) belief. 
Participation in Keramet (oracle), Mehdi (mahdî), vahdet-i vücud (wahdat-i 
wujud) and tevessül (resorting) subjects was realized below the average. 
The perfect human model (insan-ı kamil) understanding that mysticism 
aiming is generally accepted by teachers, but a cautious attitude is observed 
about the methods of (cruise) seyr-i sülûk that will attain this. In addition, 
the majority of teachers view social formations based on mystical thought as 
a natural social phenomenon. 
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İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tasavvufî 
Düşünce Eğilimleri 

Anahtar Kelimeler 
Din Eğitimi, İmam 

Hatip Lisesi, Meslek 
Dersleri 

Öğretmenleri, Din 
Anlayışı, Tasavvufi 

Eğilim. 

Özet 

Bu çalışmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi 
düşünce eğilimleri üzerine yapılan nicel çalışmadan elde edilen veriler 
değerlendirilmiştir. Araştırmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri 
öğretmenlerinin tasavvufi düşünce eğilimlerini ifade eden anket 
maddelerinin genel ortalamalarının orta düzeyde olduğu, ancak anketi 
oluşturan alt faktörlerin farklı düzeylerde puanlanmalarının bulunduğu 
görülmüştür. Tasavvufi bilgi sistemi farklı düzeylerde öğretmenlerce kabul 
edilmekte; batıni bilginin olabileceğini kabul etmekle beraber bu bilgilere 
ulaşma yolları konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilenmektedir. 
Tasavvufun varlık ve bazı inanç unsurlarına dair öğretmenlerin 
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katılımlarının orta ve alt düzeylerde olduğu görülmüştür. En düşük ortalama 
rical’ül-ğayb inancında görülmektedir. Keramet, mehdilik, vahdet-i vücud ve 
tevessül konularına katılım da ortalamanın altında gerçekleşmiştir. 
Tasavvufun amaçladığı insan modeli insan-ı kâmil anlayışı öğretmenlerce 
genel kabul görmekte, ancak buna ulaştıracak seyr-i sülûk metodları 
konusunda temkinli bir tutum sergilenmektedir. Yine öğretmenlerin 
çoğunluğu tasavvufi düşünceye dayalı toplumsal oluşumları doğal bir sosyal 
vakıa olarak görmektedirler. 

1. Giriş 

Öğretmenlerin inanç, düşünce ve değerlerinin açık-örtük eğitim uygulamalarını 
etkilediği bilinmektedir. Her öğretmen belli bir ideoloji, dünya görüşü, düşünce ve 
inanç sistemine sahiptir. Öğretmenler konuları olduğu gibi değil, farkında olarak ya 
da olmayarak kendi görüş, düşünce ve inançlarını katarak sunarlar, o yönde 
mesajlar veririler. “öğretmenin görüşleriyle resmi program çeliştiği zaman 
öğretmenin görüşlerinden oluşan örtük program devreye girer ve örtük program 
resmi programdan daha etkilidir. Çünkü öğrenciler öğretmenin görüş ve 
davranışlarından oldukça fazla etkilenmektedirler” (Yüksel, 2004, s. 68). Böylelikle 
öğrenciler resmi programda öğretilenler yanında, öğretmenlerinin kendilerine 
ilettikleri değerleri de öğrenmiş olurlar. Resmi programın pratikteki uygulayıcısı 
öğretmendir. Resmi programın boşluklarını öğretmen kendi değerler sistemi 
doğrultusunda kendince doldurur.  

Dinin yorumlarından biri de değişik tezahürleri ile toplumun din anlayışını 
etkileyen, tarikatlar ve bazı cemaatlerin yapılarını oluşturan tasavvufi düşüncedir. 
Birçok tarifi yapılan bir düşünme ve yaşama biçimi olan tasavvufun, herkesin ortak 
kabul edebileceği tek bir tasavvuf tanımından ve tek bir tasavvufi düşünceden 
bahsetmek mümkün olmamakla birlikte, tasavvufi düşünceyi oluşturan çoğunlukla 
kabul görmüş bileşenlerin olduğu da bilinmektedir.  

İlgili literatür incelemesi sonucunda tasavvuf konusunda yapılan çalışmaların 
teorik olduğu, pratik bir sosyal ve eğitim olgusu olarak ele alınmadığı görülmüştür. 
Diğer bir ifadeyle teorik olarak çeşitli tasavvuf anlayışları ortaya konmuştur, ancak 
tasavvuf olgusunu toplumun nasıl algıladığı ve ne düzeyde tasavvufi düşüncelere 
eğilimli olduğu merak konusu olmamıştır. Üstelik bu düşünce sisteminin 
ülkemizde din eğitimi veren resmi kurumlarda ki durumuna da bilimsel anlamda 
neredeyse hiç değinilmemiştir. 

İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenleri yüksek din eğitimi düzeyinde 
eğitim almış ve ortaöğretim düzeyinde din eğitimi veren profosyonel meslek 
elemanlarıdır. Onların sahip olduğu dine dair temel referanslar ve dini yorumlama 
biçimi bir eğitim ortamında insanları doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Kimi 
zaman öğretim kurumlarında öğretmenlerin sahip olduğu dini yorumlama 
biçimleri resmi programı da etkilemekte ve gizli program olma özelliği 
taşıyabilmektedir.    

Bu çalışmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi 
düşünce eğilimleri üzerine yapılan nicel çalışmadan elde edilen veriler 
paylaşılmıştır. Araştırmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin 
tasavvufi düşünce eğilimlerini ifade eden anket maddelerinin genel 
ortalamalarının orta düzeyde olması ancak anketi oluşturan alt faktörlerin farklı 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 139-158.  141 

 

düzeylerde puanlanmaları; bunun yanında araştırmaya katılan öğretmenlerin 
cinsiyet ve mesleki kıdem özelliklerine göre ankete farklı düzeylerde cevaplar 
vermeleri, yani sözkonusu değişkenlere göre tasavvuf düşüncesini oluşturan anket 
maddelerine farklı cevaplar vermeleri beklenmiştir.  

2. Tasavvuf  

İnsanların din anlayışlarını tutum ve davranışlarını etkiyen bir yorumlama biçimi 
olan tasavvuf, İslam tarihinde - tasavvuf bilgi sistemi içinde İslamın doğuşuna 
dayandırılan bir geçmişi vardır. Diğer dini geleneklerde olduğu gibi İslam inanç ve 
düşünce sistemi içinde doğmuş ve tarihi süreç içinde teşekkül etmiş olan İslam’ın 
yorumlarından biri de tasavvufa dayalı dini yorumlardır (Eraydın, 1994). Türk 
toplumunda tarikatlar ve bazı cemaatler şeklinde organize ve müşahhas hale gelen 
tasavvufa dayalı dini anlayışlar çeşitli şekil ve oranlarda Müslümanların zihin 
dünyasında yer etmiştir. Tasavvufun yaşandıkça anlaşılan tecrübi bir ilim olması 
dolayısı ile kelimelerin sınırlı kalıpları içinde tanımı zordur. Sufiler, içinde 
bulundukları hale, istidat ve kabiliyetlerine göre tasavvuf tanımları yapmışlardır. 
Tasavvufun tanımları arasındaki farklılıkların sebeplerinden biri de, tasavvufun 
tarih gelişim süreciyle alakalıdır. Zühd, tasavvuf ve tarikatlar şeklinde 
sınıflandırıldığında, gelişen terminolojiye, sosyo-kültürel yapıya bağlı olarak 
tasavvuf tanımları da literatürde kendine yer bulmuştur (Haksever, 2012, s. 19).  

Tasavvuf hicri ikinci asırdan itibaren müstakil bir ilim olarak şekillenmeye 
başlamıştır (Güler, 2012, s. 139). Kavramlardan ve sistemden uzak ve daha ziyade 
bireysel olarak yaşanan zühd dönemi ile tasavvufi düşünce ve hayatın daha 
kollektif hale geldiği tarikatlar dönemi arasında her açıdan bir geçiş ve tekâmül 
dönemidir. Bir başka ifade ile zühd dönemi tasavvufun özü ve kökünü, tasavvuf 
dönemi gövdesini, tarikat ise dallarını oluşturur. Zühd dönemirnde tasavvufun hali, 
tasavvuf döneminde terimleri ve felsefesi, tarikatlar döneminde ise sistemi 
oluşmuştur (Baz, 2012, s. 140; Sunar, 1978). 

Tasavvufun toplumumuzda beşeri bilimler, edebiyat, güzel sanatlar, musiki, 
mimari gibi hayatın birçok alanına sirayet ettiği bilinmektedir. Bunun yanında 
zihniyet ve itikad olarak organik bir bağı olmasa da, kendisini bir tasavvuf geleneği 
ya da oluşumu içinde tanımlamasa da, insanların 
içinde yaşadığı toplumdan informal yollarla edindiği dine ilişkin düşünce ve 
inançların bir kısmını tasavvuf sistematiği içinden alınmış düşünceler olduğu 
bilinmektedir.  Tasavvufun kendisi de bir eğitim faaliyetidir; belli metotlarlarla ve 
süreç içerisinde (seyr u sülûk) amacı insan-ı kâmil yetiştirmektir. Aynı şekilde 
tasavvuf toplumun kültürel kodlarını etkileyerek toplumdaki insanların duygu, 
düşünce ve tutumlarını şekillendirme etkisine de sahiptir. 

Her ilim dalının olduğu gibi, tasavvufun da kendine özgü bir dili, terim ve 
kavramlar dünyası vardır. Bu dil ve terminoloji, tasavvufun tarihi ve edebi 
gelişimiyle birlikte şekillenerek günümüze gelmiştir. Fütüvvet-ahilik, melamet, 
sekr-sahv, fena-beka, cem’-fark, aşk, rıza, seyr-i sulük, rabıta, insan-ı kamil, zikir, 
ilham, rüya, keramet, şefaat, vesile, rical’ül-ğayb, vahdet-i vücud… gibi bir çok 
kavram ve terim tasavvuf sistematiği içinde yer almaktadır. Müslüman halk bu 
kavram ve terimleri ya halk arasında kullanılan anlamıyla günlük hayatında 
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kullanmakta ya da bir kısmının bu kavramları sistematik anlamıyla 
kullanmaktadır. 

3. Yöntem 

Bu çalışmanın verileri nicel araştırma yöntemiyle elde edilmiştir. Malatya, Kayseri 
ve Konya’da bulunan İmam Hatip Liselerinde görev yapmakta olan 150 meslek 
dersleri öğretmeninin cevapladığı ve geçerli olarak kabul edilen anketler 
değerlendirilmiştir.  

Öğretmenlerin tasavvufi düşünce eğilimlerini ölçecek beşli likert tipi modele uygun 
bir anket formu hazırlanmıştır. Bu anket formunun hazırlanmasında ilgili literatür 
taranmış, tasavvuf konusunda yazılmış olan eserler incelenmiş ve teorik altyapı 
oluşturulmuştur. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda 60 maddelik bir 
envanter hazırlanmıştır. Hazırlanan maddeler alanında uzman üç tasavvuf 
anabilim dalı, bir din psikolojisi anabilim dalı ve iki din sosyolojisi anabilim dalı 
olmak üzere toplam altı akademisyenin görüşleri alınmış, içerik ve yöntem 
açısından sorunlu olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Geriye kalan 38 maddelik 
anketin ön uygulamasından sonra güvenilirlik ve geçerlilik çalışması kapsamında 
faktör analizi yapılmış ve özdeğerleri 0,4 ün altında olan maddeler anketten 
çıkartılmış ve anketin 23 maddeden oluşmasına karar verilmiştir. Bu analiz 
sonucunda anketin beş faktörde değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anketin son halini 134 meslek dersleri öğretmeni cevaplamıştır. 

Temel Bileşenler Analizinde KMO değeri .65 bulunmuştur. KMO testi, kısmi 
korelasyonların küçük olup olmadığını, dağılımın faktör analizi için yeterli olup 
olmadığını test etmektedir. Kaiser bulunan değerin 1’e yaklaştıkça mükemmel, 
0.50’nin altında ise kabul edilemez (0.90’larda mükemmel, 0.80’lerde çok iyi, 
0.70’lerde ve 0.60’larda vasat, 0.50’lerde kötü) olduğunu belirtmektedir (Tavşancıl, 
2005). Bu araştırmada KMO değeri orta derecede bulunmuştur.  

Faktör analizlerinde elde edilen yük değeri, bir maddenin tanımlanacak olan bir alt 
boyutta (faktörde) yer alıp almamasında kullanılan kritik değeridir ve maddenin 
söz konusu faktörle olan ilişkisini gösterir. Yük değerinin yüksek olmasına bağlı 
maddenin söz konusu faktör altında yer almasını meşrulaştıran bir değerdir. Belli 
bir grup madde bir faktörün altında yüksek yük değeri ile bulunuyorsa, bu 
maddeler ilgili faktörü tanımlayan/ölçen maddeler olarak yorumlanırlar. 
Genellikle bir maddenin yük değerinin 0.45 ve daha yüksek olması beklenirse de 
bu değerin 0.30’a kadar indirgenmesi kabul görmektedir. Bu araştırmada faktör 
yükü alt kesme noktası 0.40 kabul edilmiştir. Yapılan faktör analizinde, faktör 
sayısına herhangi bir sınır getirilmemiş ve eigen değeri 1.00 den büyük 5 faktör 
belirlenmiştir. Oluşan 5 faktörün açıklanan toplam varyans miktarı ise % 
76.900’dür. Tüm ölçeğin iç tutarlık katsayısı Cronbach α=.74 olarak 
hesaplanmıştır.  
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4. Bulgular 

 Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet ve Mesleki Kıdem Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Bay 
Bayan 
Toplam  

93 
41 

134 

69,4 
30,6 

100,0 

Mesleki kıdem 

0-10 yıl 
11-20 yıl 
21-30 yıl 
31-40 yıl 
Toplam 

40 
67 
23 
4 

134 

29,9 
50,0 
17,2 
3,0 

100,0 

Katılımcıların yaklaşık %70’i erkek %30’u da bayan meslek dersleri 
öğretmenlerinden oluşmaktadır.  Öğretmenlerin yarısı (%50) 11-20 yıl arası 
kıdeme sahiptir, %30’u 0-10 yılını çalışmaktadırlar. 21-30 yıl arası meslek 
tecrübesine sahip öğretmenlerin oranı ise  %17,2’dir. Yapılan t Testi ve ANOVA 
testi sonucunda bağımsız değişkenlere göre anketten elde edilen ortalamalar 
arasında herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür. Diğer bir değişle meslek 
dersleri öğretmenlerinin kendi aralarında cinsiyetleri ve meslekte geçirdikleri süre 
bakımından tasavvufi düşünce eğilimlerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Tablo 2: Tasavvufi Düşünce Eğilimi Maddelerinin Ortalamaları 

 N Minimum Maximum X  SS 

Epistemoloji (Bilgi) Boyutu 134 2,00 4,44 2,7811 ,46525 

Metot (Usûl) 134 1,20 4,80 2,7448 ,64953 

Ontoloji (inanç-varlık)Boyutu 134 1,17 3,83 2,4726 ,51874 

Amaç Boyutu 134 3,00 5,00 4,2425 ,65676 

Sosyal olgu  134 2,00 5,00 3,8582 ,67893 

Genel ortalama 134 2,43 4,37 3,2199 ,35126 

Anket maddelerinin genel ortalamlarının ortanın biraz üstü olduğu söylenebilir                     

( X =3,2199). Diğer bir değişle araştırmaya katılan meslek dersleri öğretmenlerinin 
tasavvufi düşünceye genel olarak eğilimli oldukları görülmüştür.  Ortalamaları 
incelediğimizde tasavvufi düşüncenin amaç ve sosyal olgu faktör ortalamalarının yüksek 
çıktığı ve genel ortalamanın da yükselmesine etki ettiği görülmektedir. Yani meslek 
dersleri öğretmenlerinin, tasavvufi düşüncenin hedeflediği insan modelini (insan-ı kâmil) 
benimsemekte ( X =4,2425) oldukları, aynı zamanda tasavvufi düşünce ve bu düşünceye 
dayalı toplumsal yapıların varlığını yüksek düzeyde doğal bir olgu olarak görüyor 

oldukları tespit edilmiştir ( X =3,8582). Diğer bir ifadeyle meslek dersleri öğretmenleri 
tasavvufun insanı ulaştırmayı hedeflediği noktayı/ideali yüksek düzeyde benimsemekte 
ve toplumsal dini oluşumlar arasında tasavvufi düşüncenin önemli bir yeri olduğu 
kanaatini yüksek oranda taşımaktadırlar.  

Buna karşın tasavvufi düşüncenin Epistemoloji (Bilgi) boyutu ( X =2,7811), Metot 
(Usûl) boyutu ( X =2,7448) ve Ontoloji (inanç-varlık) ( X =2,4726) boyutu 
ortalamalarının orta ve düşük düzeyde olması, öğretmenlerin tasavvufi düşünceyi 
yeknesak, bütün bir düşünce ve inanç sistemi olarak kabul etmedikleri, kimi 
noktalarda olumsuz tutumlara sahip oldukları, bazı unsurlara rezevr koydukları 
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düşünülebilir. Bu durum anket maddelerini incelediğimizde daha net olarak ortaya 
çıkacaktır.     

5. Tasavvufi Düşünce Eğilimi Anketini Oluşturan Temel Boyutlar ve 
Kavramlar 

Sufi ve tasavvuf kelimeleri Kur’an ve hadislerde zikredilmediği gibi, sahabe ve 
tabiin devrinde bilinen kavramlar da değildi. Tebei tabiin döneminde iyice 
genişleyen İslam dünyasında refah seviyesi yükseldikçe halkın ibadet ve zühd 
konularına yönelenlerine yeni bir takım adlar verilmeye başlandı. Bu adlar 
arasında en yaygın olanları âbid, zahid, nasik, bekka gibi isimlerdi. Bunların 
arkasından hicri ikinci asrın ortalarından sonra kullanılmaya başlanılan ve giderek 
yaygınlaşmaya başlayan kavram ise “sufi” kavramıdır. Sufi ve tasavvuf 
kelimelerinin hangi kökten geldiği ihtilaflıdır. Kuşeyri ve Hucviri gibi bazı 
müellifler bu kelimenin Arapça herhangi bir kelimeden türemiş olmadığını, olsa 
olsa camid bir lakap olabileceğini belirtmektedirler. Tasavvuf kelimesinin Arapça 
kökenli olduğunu ileri sürenler ise bir kelime üzerinde ittifak edemeyerek değişik 
görüşler öne sürmüşlerdir (Yılmaz, 2004, s. 23; Altıntaş, 1986). 

Tasavvuf düşüncesini oluşturan birçok bileşen kavram bulunmaktadır, ancak 
çalışmamızın kapsamı dolayısıyla hedef kitle tarafından ençok bilinen ve 
kullanıldığı düşünülen kavramlar anket maddesi olarak ankete dâhil edilmiş, hedef 
kitle tarafından yeterince anlaşılamayan kavramlar ve bu kavramlardan oluşan 
ifadeler dikkate alınmamış, anket kapsamından çıkarılmıştır. Uzman görüşleri 
doğrultusunda anketin Epistemoloji (Bilgi), Ontoloji (varlık-inanç), Amaç, Metot 
(usul) ve Sosyal Olgu olarak adlandırılabilecek beş alt boyuttan oluşabileceği 
öngörülmüştür. 

6. Epistemoloji (Bilgi) Boyutu 

Tasavvufta bilgi konusu varlık konusuyla yakından ilgilidir. Çünkü varlık, marifet 
sayesinde bilinmektedir. İnsanın Allah’ı bilmesi, kendisinde bulunan ilahi “nefha” 
(ruh) sayesindedir. Marifet, bütün varlıkları kuşatan “Zat-ı Kibriya”yı tanımaktan 
ibarettir. Mutasavvıflar Allah’ı akılla tanımanın mümkün olmadığına, O’nun ancak 
kendisini tanıtmasıyle tanıyabileceğimize kânidirler. Bu da ibadet, tâat ve mânevi 
yükseliş sonucu, O’ndan kalbe gelecek olan keşf, ilham ve ledünni bilgi sayesinde 
olacaktır. Bir bakıma mutasavvıflar, keşf ve ilhamı, akıl gibi, hatta ondan daha önce 
bilginin kaynağı saymaktadır. Mutasavvıflar, tahsil edilen bilgileri değil de, ilham 
ile gelen bilgileri tercih ederler (Yılmaz, 2004, s. 303-305). 

Sufi hermenötiğinin en önemli karakteristiği tecrübi, inşai bir hermenötik 
olmasıdır (Çakmaklıoğlu, 2012, s. 74). Sufi Kur’an’ı kendi sınırlı aklıyla veya bir 
müfessirin sözü doğrultusunda değil, Allah’ın kendilerine bahşettiği ihsanla, 
doğrudan Allah’tan alırlar (Çakmaklıoğlu, 2012, s. 75). 

Tasavvufu diğer disiplinlerden ayıran esas öğe, bilgidir. Sufiler, kelamcı ve 
filozoflardan farklı olarak, kendilerinin bilgiye akıl ve duyu yollarının ötesinde 
tasavvufi tecrübe ve zevk yoluyla ulaştırdıklarını iddia ederler. Bu nedenle onları, 
filozof ve kelamcılardan ayıran husus, varlık, Allah-âlem ilişkisi çerçevesindeki 
görüşlerinden çok, bu esasların da dayandığı bilgi nazariyeleridir. Onlara göre kişi, 
gerçekleştirdiği riyazet ve mücahede eğitimlerinden sonra kendini yeniden 
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tanımlamak suretiyle varlık hakkında bilgi sahibi olabilir. Dolayısıyla sufinin 
bilgisi, elde ediliş tarzı ve değeri itibariyle diğer bilgi sistemlerinden farklı ve 
üstündür (Özköse, Tevhid, 2012, s. 455). İnsana Rabbini tanıtan, kulu Allah’a 
yaklaştıran iki türlü ilim vardır: ilm-i zâhir/ilm-i hüküm ve ilm-i batın/Allah’tan 
olan ilimdir.  İlm-i zâhir, Allah’ın peygamberler aracılığıyla inzal buyurduğu ilimdir. 
İslam âlimlerine göre, zâhir ilimlerinden başka Allah tealanın has kullarına 
öğrettiği ilm-i batın denilen bazı özel bilgiler de vardır. İlm-i batın, Allah’ın 
kendisini velilerine tanıttığı özel bir ilimdir. Sufilere göre ilm-i batın, hakikat ilmi 
olup Allah’ın hidayet ve lütfuna bağlıdır. Bu ilimle uğraşanlara, tasavvuf gelenğinde 
muhakkik ismi verilmiştir. Sufiler, marifet ve ilim, hakikat ve şeriat, bâtın ve zâhir, 
sadırlara dayalı bilgi arasında dâima ayırım yapmışlar ve birincisinin ikincisinden 
daha üstün olduğunu ifade etmişlerdir. Sufilerin ruhani halleri yaşayarak, manevi 
ve ilahi hakikatleri tadarak iç tecrübe ile vasıtasız olarak elde ettikleri bilgiye 
marifet adı verilir.  

Tasavvufu diğer İslami ilimlerden ayıran en bariz fark aklın yanında farklı bir bilgi 
kaynağına müracat etmesidir. Sufiler metafizik alanda faklı sınırlı gördüklerinden 
bilgi kaynağı olarak aklın yanında kalbe ehemmiyet verirler. Ölçülebilir, görülebilir 
âlem için elimizdeki en değerli araç olmasına rağmen akıl, sufilere göre metafizik 
alana uygun ve yeterli bir araç değildir. Zira metafizi bilebilecek olan araç, 
metafiziğe uygun olmalıdır. Halbu ki akıl görüntüler âlemini inceleme 
potansiyelindedir. Buna binaen kalbin aklı aştığını söyleyen sufilere göre aklın 
faaliyet alanı sınırlı iken kalp âlemi çok geniştir. Kalbi Gazali, insanın hakikatını 
teşkil eden ve bedendeki cismani kalple ilgisi olan ruhani ve rabbani olan bir latife 
şeklinde tanımlamaktadır. Sufiler insanda Allah ile iletişim kurabilecek 
potansiyelde olan metafiziğe uygun araç olarak kalbi kabul ettiklerinden kalpte 
keşif ve müşahede metodu ile üretilen ilme vurgulamak üzere de daha ziyade 
marifet terimini kullanmışlardır. Bilgi kaynağı olarak verimli kullanılmasının riayet 
edilmesi gereken bir takım şartları olduğu gibi sufilere göre kalbin de bilgi 
(marifet) kaynağı olarak verimli kullanılmasının kendine özgü usül ve şartları 
vardır. Mutasavvıflara göre kalbin metafizik alanda aklı da aşan bir şekilde bilgi 
kaynağı haline gelmesi kalp tasfiyesi ve nefis tezkiyesi denilen usulle mümkündür. 
Bu usülle temizlenen kalp, billurlaşan sezgi ve basiret özelliği sayesinde ilahi 
hakikatleri doğrudan ve aracısız olarak bilebilir. Bu bilgi yöntemini tecelli ilmi 
olarak niteleyen sufilerde bulunur (Küçük, 2012, s. 49). 

 İnsan kalbi tasavvufi gelenekte hem mülk hem de melekût âleminin sırlarını içeren 
bir mahiyettedir. Ancak kalbin üzeri kirlerle ve tozlarla kaplı bir ayna gibidir. Şayet 
bu ayna masivanın kirlerinden temizlenip arındırılırsa yani kalp tasfiye edilirse 
mülk ve meleküt âleminin bütün sırları ayna haline gelen bu gönülde tecelli eder 
(Küçük, 2012, s. 49). Sufilere göre vahiy, her hangi bir belirleme, sınırlama ve 
dolaylılık olmaksızın anlamın içe doğmasını ifade eder. Bunun en önemli sonucu, 
anlamı sürekli açık bir ufuk haline getirmesidir ki bunun tezahürlerini sufilerin 
tefsir ve te’villerinde görmekteyiz. Farklı tür ve derecesine göre mübeşşirat, ilka, 
ilham gibi farklı isimlerle zikredilen vahyin mahalli kalptir (Çakmaklıoğlu, 2012, s. 
65). 

Tasavvufi gelenekte bilgiye ulaşma yolları arasında, akıl yoluyla elde edilen ve her 
zaman hata ve şüphe ile olan aklî bilgi; Allah’ın rasüllerinin diliyle bildirdiği şeriat 
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bilgisinin yanında ruhani ve manevi tecrübeler, ilahi tecelliler ve müşahedeler 
vasıtasıyla elde edilen keşfî bilgi önemli yer tutmaktadır. Bu bilme tarzı içerisinde 
sûfiyi nihâi hedefine götürecek olan keşfî bilgidir. Sufiler, insanın başkasından ya 
da kitaplardan öğrendiklerinden ziyade erdemli bir yaşantı neticesinde doğrudan, 
vasıtasız ve sezgisel olarak Allah tarafından ihsan edilen bilginin gerçek anlamda 
bilgi adını almaya layık olduğunu vurgulayarak özel bir bilgi anlayışı 
geliştirmişlerdir. Keşfî ya da ilhama dayalı olan bu bilgi, ilahi tecelliler sonucu 
vasıtasız olarak husule gelen, insanı Allah’a, gerçek mutluluğa götüren, teorik 
olmaktan çok pratiğe, seyr ü sülûka, riyâzet ve mücâhedeye dayalı olarak cüz’î 
ruhun küllî ruha yükselmesi ile elde edilen kesin bilgidir (Çakmaklıoğlu, 2012, s. 
59). Gerçek ve faydalı bilgiye ulaştırma bakımından daha kuşatıcı ve daha üst bir 
mertebede görülen bu bilme şekline, genel olarak keşf, zevk, feth, basiret, 
müşahede, ilm-i ledün, ilm-i esrar gibi farklı kavramlarla işaret edilir 
(Çakmaklıoğlu, 2012, s. 60).  

Sufilere göre, maddi ve duyulur âlemden gelen tesir, kir ve pas kalbin ğayb âlemini 
görmesine engel olan bir perde (hicab) oluşturur. Riyazet ve tasfiye ile bu perde 
kalkınca ğayb âyan beyan görülür. Bu perdenin açılmasına, yani kalp gözünün 
açılmasına keşf denir. Keşf, perdenin ötesindeki ğaybi hususlara ve hakiki şeylere, 
bunları yaşayarak ve temaşa ederek vakıf olmaktır. Mükaşefe, beden ve his 
perdesinin kalkması ve ruh âleminin seyr edilmesidir. İlham kavramı yerine de 
kullanılan keşf; doğrudan ve aracısız Allah’tan alınan bilgidir. Bu bilgi ya ilahi 
hitabı işitmek veya gayb âlemini görmek sureti ile elde edilir. İbni Arabiya göre 
veliler bilgileri peygamberlere vahy getiren meleğin aldığı kaynaktan doğrudan 
alırlar. Bazı keşifler kesin bilgi verirler (Uludağ, 2002, s. 221). Keşf, perdenin 
açılmasıyla gizli olanın ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Gaybi hakikatlere 
yaşayarak ve temaşa suretiyle vakıf ve muttali olmaktır. Mükaşefe beden ve his 
perdesinin kalkması, ruh âleminin seyredilmesidir (Yılmaz, 2004, s. 224).  

İrfan, marifet, keşf, hads, ilham, sezgi, manevi ve ruhi tecrübeyle elde edilen bilgi, 
tecrübi bilgidir (Uludağ, 2002, s. 188). İrfan ile eş anlamlı olarak kullanılan marifet, 
tanımak, aşinalık ve bilgi demektir. Ancak bilgi anlamını ifade eden ilim ile marifet 
arasında fark vardır. Ma’rifet, yaşayarak, görerek, tadarak, tecrübe ile elde edilen 
bilgidir. Kaynağı da kalp, ruh, sırr, ilham ve keşftir. Zâhiri ilim sahiplerine âlim, 
batınî ve kalbî bilgi ve marifet sahibi bulunanlara ârif denilir. Mârifet, ilham 
suretiyle elde edilen bilgidir, bu tür bilgi sahiplerine “ârif-billâh” denilmesi 
(Allah’la bilen) bilgilerinin Hakk’tan gelmesindendir (Yılmaz, 2004, s. 223).  

Peygamber olmayan velî kullara bahşedilen ilahî vahiy tecrübesi için, bu özel bilgi 
edinme şeklinin hususi bazı şekillere işaret etmek üzere tasavvuf literatüründe 
işrak, şuhud, mükaşefe, tecelli vb. müterâdif kavramlar kullanılmakla beraber bu 
gerçeklik genel olarak ilham kelimesiyle ifade edilir. Lügatte “yutmak”, yutup yok 
etmek manasına gelen (l-h-m) kökünden türeyen ilham kelimesi “kalbe atılan şey” 
anlamında kullanılmaktadır. Istılahta ise; feyz yoluyla kalbe atılan şey, kalbde hâsıl 
olan ilim anlamına gelmektedir. Aklî bilginin aksine, herhangi bir bilgi veya 
tefekkür olmaksızın takva, riyâzet ve mücâhedeye dayalı olarak kalpte aniden hâsıl 
olan, sürekli olmayıp bir anda gelip kaybolan ilmi ifade etmede kullanılan genel bir 
kavramdır. Delillere dayalı ya da nazar yoluyla kesbi olarak ulaşılan bilgiyi değil 
aniden kalbe hâsıl olan vehbi ilmi ifade eder (Çakmaklıoğlu, 2012, s. 66) İlham, feyz 
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yoluyla kalbe gelen, doğrudan ve aracısız Allah’tan alınan özel anlam ve bilgidir. 
Düşünmekle kazanılan bilgi değildir. İlhamın kaynağı ya Allah ya da melektir. 
Veliler ilhamı, peygamberlere vahy getiren meleğin aldığı kaynaktan alırlar. Allah 
tarafından gönle doğan şeydir, İlhamat-ı Rabbani ise hem enbiya içindir hem evliya 
içindir. Bu ilhama ilm-i has, ilm-i ğayb, ilm-i hikmet ve ilm-i hakâyık denir, cümlesi 
de ilm-i ledünnidir (el-Cerrahi,2013,s.178; Uludağ, 2002,s.182). İbnü’l Arabi’ye 
göre bu hususi anlamıyla vahiy, yüce Allah’ın dilediği kuluna yönelik olarak perde 
gerisinden hitap ve seçilen her hangi bir elçi vasıtasıyla konuşmanın yanı sıra 
üçüncü bir hitap şeklidir. Bu da iki türlüdür: Allah tarafından geldiği delil olanlar ki 
bunlar enbiyanın getirdiği şeriatlerdir. Diğeri de Allah’tan geldiği hususunda delili 
olmayanlardır ki bunlar da, Allah’ın el Hakîm ve el-Batın isimleri gereğince 
hukemânın kalbine attığı, hikmeti gerektiren vad’î kanunlardır (Çakmaklıoğlu, 
2012, s. 64). İlhami bilgi, ya ilahi hitabı işitmek ve dinlemek ya da gayb âlemini 
görmek suretiyle olur. İlham yoluyla gelen bilgi düşünmekle değil, feyz yoluyla 
gönüle dolar, kalbe gelir. İlhamın kaynağı ya doğrudan Allah’tır ya da melektir. 
Nitekim İbnü’l Arabi, velilerin ilhamı, peygamberlere vahiy getiren meleğin aldığı 
kaynaktan aldığını belirtir (Yılmaz, 2004, s. 225).  

Sufilerin Kur’anı anlama ve yorumlama metodu zâhir ulemasının yorumlama 
tarzından oldukça farklıdır. Sufilerin Kur’an yorumu salt metne bağlı bir yorum 
değildir. Âlem-Kur’an–insan anlayışlarındaki paralellik muvacehesinde onlar, 
insanın tekâmül sürecinin, Allah’ın sonsuz ilminin tezahürü olan Kur’anın anlam 
seviyelerini anlamada etkili olduğunu ileri sürerler. Kur’anın sadece iki kapak 
arasına alınmış matbu formlarına, lafızlarına kafa yoran bir âlimin zihni sufilere 
göre aslında Kur’anın kabuğu ile meşguldür. Sufiler nazarında Kur’anın anlaşılması 
ve yorumlanması tecrübi bir vakıadır. Sufiler Kur’andan ilk etapta anlaşılmayan, 
umumun fark edemediği manaları elde ederler ve bizzat Kur’andan devşirilen bu 
manalara tefsir yerine işaret demeyi, bu minvaldeki eserlerine de işarî tefsir 
demeyi tercih ederler. İşari tefsir, süluk erbabına açılan zâhir mana ile 
bağdaştırılması mümkün batıni anlam ve işaretlere göre Kur’anı tefsir etmektir. Bu 
tarz tefsirler sufinin ön fikirlerine dayanmaz, bulunduğu makama göre kalbine 
doğan ilham ve işaretlere dayanır (Çakmaklıoğlu, 2012, s. 74).  

Tasavvufta bilgi kaynaklarından biri de rüyadır. Rüya sözlükte; görmek, düş, uyku 
halinde zihinde beliren hayaller anlamında kullanılmıştır. Tasavvuf ıstılahında 
rüya, bütün his ve şuur hallerinin tamamen yok olmadığı uyku sırasında, insanların 
kalplerinde yaratılan ve karar kılınan şeyin tahayyül ve tasavvur yolu ile idrak 
edilmesinden ibadettir. İslam düşünürlerinin çoğunluğuna göre rüya metafizik bir 
problem olarak görülmekte ve ruh ile birlikte,  ruhun kuvvetleri bağlamında ele 
alınmaktadır (Özköse, 2012, s.459). Tasavvufi menkıbelerin çoğu rüyalara dayanır. 
Şeyhler rüya yoluyla ölen insanların ahiretteki durumları hakkında bilgi verirler 
(Uludağ, 2002, s. 296). Sufiler rüyayı özellikle seyr-u süluk sırasında bilgi 
yollarından biri olarak görür ve görülen rüyalardan manevi terakkiye işaret ve 
deliller çıkarırlar (Yılmaz, 2004, s. 316).  
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Tablo 3: Epistemoloji (Bilgi) Boyutu Frekans, Yüzde ve Ortalamaları 

Epistemoloji (Bilgi) Boyutu 
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1)Kur’an-ı kerim ayetlerinin zâhiri 
anlamı dışında daha derin (işari-batıni) 
anlamları da vardır. 

 

13 
(9,7) 

16 
(11,9) 

43 
(32,1) 

62 
(46,3) 

4,1493 

2)Ayetlerin öz (batıni-işari) 
anlamlarını ancak irfan ehli olan kişiler 
kavrayabilir 

1 
(0,7) 

67 
(50) 

5  
(3,7) 

37 
(27,6) 

24 
(17,9) 

3,1194 

3) Kur’an, sünnet, akıl, tecrübe gibi 
bilgi kaynakları yanında irfan ehlinde 
vuku bulan (ilham, işrak, keşf ve rüya 
gibi) bilgi kaynaklarına da itibar 
edilmelidir 

9         
( 6,7) 

72 
(53,7) 

19 
(14,2) 

32 
(23,9) 

2  
(1,5) 

2,5970 

4)Hakikat sadece nakil, tecrübe ve 
akılla değil, kalbe ait keşf ve manevi 
tecrübe ile kavranabilir 

 

93 
(69,4) 

5  
(3,7) 

29 
(21,6) 

7  
(5,2) 

2,6269 

5)Varlığın hakikatı sadece akıl ve 
deneyle bilinemez, manevi tecrübe ile 
elde edilen zevk ve sırlarla, marifetle 
kavranabilir. 

1  
(0,7) 

88 
(65,7) 

32 
(23,9) 

12  
(9) 

1  
(0,7) 

2,4328 

6)İrfan ehli kimselerin rüyalarına itibar 
edilmelidir. 

7  
(5,2) 

69 
(51,5) 

40 
(29,9) 

16 
(11,9) 

2  
(1,5) 

2,5299 

7)Müslüman şahsiyetin Allah teala ile 
yaşadığı (tegarrub) yakınlaşma sonucu 
kulun kalbinde bir ilim (ilham) 
oluşmaktadır. 

 

70 
(52,2) 

31 
(23,1) 

23 
(17,2) 

10 
(7,5) 

2,7985 

8)İrfan ehli zat Allah teala ile olan 
yakınlığından dolayı diğer insanların 
bilemeyeceği bazı bilgilere vakıf 
olabilir 

8 
(6) 

80 
(59,7) 

34 
(25,4) 

10 
(7,5) 

2 
(1,5) 

2,3881 

Genel olarak tasavvuf epistemolojisinin İmam Hatip Lisesi meslek dersleri 
öğretmenleri tarafından orta düzeyde kabul edildiği görülmüştür. Birinci maddede 
Kur’an’ın batınî anlamı da olduğu kanaatine sahip öğretmenlerin oranının oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Fakat batınî bilginin kaynakları daha detaylı ifade 
edildiğinde ise ortalamaların orta düzey ve altına düştüğü görülmüştür. Diğer bir 
değişle, batınî anlamların irfan ehli kişilerce, ilham, keşf ve rüya gibi yollarla 
bilinebileceği düşüncesine dair ortalamalar düşmektedir. Örneğin, irfan ehli 
mürşid kişilerin rüyalarının bir bilgi kaynağı olarak kabul edenlerin ortalamarının 
orta düzeyde olduğu görülmüştür. 

7. Ontoloji (inanç-varlık)Boyutu 

Tasavvufta varlık konusunda temel ilke “varlığın birliğidir” (el-Cerrahi, 2013, s. 
413). Varlık birdir, o da Hakk’ın vücudundan ibarettir. Ondan başka hakiki vücud 
sahibi bir varlık, ondan başka “kâim binefsihî” bir vücud mevcud değildir. Diğer 
varlıkların vücudu, onun vücuduna nisbetle yok hükmündedir. Çünkü onların 
vücudları O’nun varlığına bağlıdır. Bu kevn âlemindeki eşya O’nun mazharı; yani 
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zuhur mahallidir. Dolayısıyla eşyanın varlığı, gölgenin varlığı gibidir. Nasıl eşya 
olmadan gölge olmazsa, O’nun varlığı olmadan eşyanın varlığı düşünülemez 
(Yılmaz, 2004, s. 285). 

Vahdet-i Vücûd bir bilmedir, Allah’tan başka varlık olmadığının idrak ve şuuruna 
sahip olmaktır. Bu birlik bilgidedir, yani sâlik gerçek varlığın bir tane olduğunu, 
bunun da hakkın varlığından ibaret bulunduğunu, Hak ve O’nun tecellilerinden 
başka hiçbir şeyin hakiki bir varlığı olmadığını bilir. Ancak vahdet-i vücud ehli bu 
bilgiye nazari olarak değil, yaşayarak ve manevi tecrübeyle ulaşır. Bunun böyle 
olduğunu başka bir yoldan bilmenin bir değeri de yoktur (Uludağ, 2002, s. 364). 

VI. Yüzyıl öncesinde bazı sufilerin ifadeleri varlığın birliği (Vahdet-i Vücûd) 
çerçevesinde değerlendirilse de, bu anlayışın esaslı bir şekilde ortaya konulması 
muhyiddin İbnü’l-Arabi (ö.638/1240) tarafından gerçekleştirilmiştir (Öngören, 
2012, s. 219) 

Vahdet-i Vücûd eksenli varlık, Allah ve insanın hakikati gibi konular, daha önce de 
var olduğu bilinmekle beraber, İbnü’l-Arabi ile birlikte sistemleşmiştir. İbnü’l-
Arabiden önce de adı konulmamış bir vahdet-i vücûd düşüncesinin varlığından söz 
edilebilir. Esasen bu görüşü sistemleştirdiği kabul edilen İbnü’l-Arabi de “Vahdet-i 
Vücûd” terimini kendisi telaffuz etmiş değildir; ama o, gerçekten de bu düşüncenin 
en mükemmel şeklini almasını sağlayan sufi düşünürdür (Ögke, 2012, s. 472). 
Ögke’ye göre Vahdet-i vücûd (varlığın birliği), “sadece Allah vardır,  onun dışında 
bir varlık yoktur” esasına dayanan bir tevhid anlayışıdır. Bu anlayışa sahip olan 
kişi; gerçek varlığın birtane olduğunu, Hak ve onun tecellilerinden başka hiçbir 
şeyin hakiki varlığının olmadığını bilir. Vahhdet-i vücud anlayışına göre, kendi 
zatıyla kâil olan vâcibu’l vücud, vücûdun mertebelerinde (meratib-i vücud) çeşitli 
sûretlerde taayyün eder. Hariçte gördüğümüz herşey, o Vücud’un tecellileridir. O 
Vücuddan meydana gelen herşey ondandır; fakat herşey o değildir (Ögke, 2012, s. 
473).  

Varlık âlemi içinde Allah’ın kullarının da belli bir hiyerarşik düzeni vardır. Bu 
hiyerarşinin en tepesinde ”bilinmeyen hak dostları, ricalullah, gayb adamları, gayb 
erenleri” anlamlarına gelen ricalü’l-ğayb bulunmaktadır ve bunlar her devirde 
bulnan, gözle görünmeyen ve herkes tarafından bilinmeyen hükûmet-i ilâhiyyenin 
vekilleri olan yüce-kutsal kişiler olarak kabul edilir. Abdal, kutub, ğavs, üçler, 
yediler, kırklar, üçyüzler adı verilen bazı evliya vardır ki bunlar ğaibdirler, gözle 
görünmezler, kısa zamanda uzun mesafe katederler, kendilerinden istimdat 
olunabilir (Uludağ, 1991, s. 189; el-Cerrahi, 2013, s. 119). Bir başka ifade ile bu 
kavram, yüce Allah’ın temsilcileri olarak şehadet âlemini, yani dünyayı yöneten, 
böylece kendi kozmik ve insani işlevlerini icra eden insanları ifade eder. Allah 
dünyanın cismani düzenini sağlamak için bazı insanların görevler üstlenmesini 
dilediği gibi, âlemdeki manevi ve ruhani intizamın korunması, hayırların temini, 
kötülüklerin giderilmesi için de sevdiği bazı kullarını görevlendirmiştir. Herkes 
tarafından kolayca tanınmadıkları veya gizli olan hakikatlere ve sırlara vakıf 
oldukları için ricalü’l ğayb adı verilen bu seçkin kişilerin kendi aralarında bir 
hiyeraryisi vardır (Ögke, 2012, s. 448). Felsefeden ve bazı mitolojik unsurlardan da 
yararlanarak gelişen tasavvuf düşüncesinde ricalü’l ğaybin, kâinatın işleyişinde 
nüfuz sahibi olduğu fikri yerleşerek kozmik anlayış içerisinde mütala edilmeye 
başlanmıştır. Kendilerine metafizik bir hüviyet verilen bu kimseler, diledikleri 
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anda diledikleri yerde bulunabildikleri gibi, bol yağmur yağması, bereketin 
artması, zalimlerin cezalandırılması, belaların def edilmesi gibi hususlarda da 
Allahtan her istedikleri kabul olunur (Ögke, 2012, s. 453). Ğayb erenleri veya 
bilinmeyen Hakk dostları diyebileceğimiz bu kavram, tasavvuftaki Allah 
dostluğunun gizliliğine dikkat çekmektedir. (Yılmaz, 2004, s. 322).  

Allah’ın kullarından Allah dostları olan ve velâyet makamına ulaşmış olanlara velî 
denmektedir. Dostluk, velîlik, ermişlik, birine yaklaşma, yakınlık, akrabalık, 
sultanlık, hüküm, valilik” anlamlarına gelen velâyet, nefsinden fâni olan kulun Hakk 
ile olması; Hakk’ın kulunu, kulun da Rabbini dost edinmesi, Allah ile kulu arasında 
karşılıklı sevgi, dostluk, Allah’ın ibadet, taat gibi işlerini Allah’ın üzerine alması; 
Allah’ın kulun, kulun da Allah’ın velisi (vekili) olması demektir. Velayet sahibi 
kimseye veli denir ki, araya bir günah girmeksizin itaatleri peşpeşe işleyen kimse 
demektir. Hakkı dost edinen ve hakkın da kendisini dost edindiği kimse olan veli, 
perdelerin ortadan kalkmasıyla Hakk’ın kelamını duyar; bu, Hakk’ın yardımı ile 
gerçekleşir. Hakk’ın kendisini ve duyularını sürekli olarak koruduğu veli, itaatsizlik 
yapmaktan ve sonunda hüsrana uğramaktan Cenab-ı Hakk’ın koruyup doğru yola 
çevirdiği kimsedir. Veliler masum (günahsız) değil, mahfuz (korunmuş)dur. Veli 
keramet göstermez; o farkında olmaksızın Allah’ın lütfu ile keramet ortaya çıkar; 
ancak o da durduk yere değil, ihtiyaç olduğunda görülür (Ögke, 2012, s. 442)  

Çoğunlukla velâyet kavramıyla bir arada anılan kerâmet terimi de azizlik, şeref, 
kerem, cömertlik, ikram, lütuf ve ihsan gibi anlamlara gelen keramet, Allah’ın veli 
kullarında harikulade, olağanüstü bir halin zuhur etmesidir (Yılmaz, 2004, s. 315), 
velilerin lüzumu halinde gösterdikleri fevkalade hal, ermişlerin yaptığı iştir (el-
Cerrahi, 2013, s. 223) ki bu; su üstünde yürümek, havada uçmak, kısa sürede bir 
yerden başka bir yara gitmek, az bir nimetin veli kulun vesilesi ile çoğalıp 
bereketlenmesi gibi durumlar şeklinde ortaya çıkabilir (Ögke, 2012, s. 445). 
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Tablo 4: Ontoloji (İnanç-Varlık) Boyutu Frekans, Yüzde ve Ortalamaları 

Ontoloji (İnanç-Varlık)Boyutu 
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9) Manevi alanda belirli bir merhaleye gelmiş 
olan Allah’ın veli kullarında bir takım 
olağanüstü haller (kerametler) görülebilir. 

2 
(1,5) 

106 
(79,1) 

15 
(11,2) 

10 
(7,5) 

1  
(0,7) 

2,269 

10) Allah katında makbul ve belirli bir yeri 
olan Allah dostlarının ahirette şefaat etme 
yetkileri bulunabilir 

20 
(14,9) 

38 
(28,4) 

47  
(35,1) 

22 
(16,4) 

7 
 (5,2) 

2,687 

11) Allah tealaya yakınlaşmak için O’nun 
nezdinde dua ve niyazları makbul olan 
zatlarla yakınlık kurarak vesile aramak 
gerekir 

39 
(29,1) 

45 
(33,6) 

12  
(9) 

32 
(23,9) 

6  
(4,5) 

2,41 

12) Şu anda varlığını somut olarak 
kavrayamadığımız görünmeyen bazı zatlar 
(Hızır, Ğavs, Kutub, Kutbul Aktab...) aramızda 
varlıklarını sürdürmektedirler. 

32 
23,9) 

84 
(62,7) 

18 
(13,4)   

1,896 

13) Alem Allah tealanın tecellisidir, yaratanla 
yaratılan tek kaynaktan gelmektedir (vahdet-i 
vücut) ve "bir" dir. 

15 
(11,2) 

85 
(63,4) 

11 
(8,2) 

13 
(9,7) 

10  
(7,5) 

2,388 

14) Ahir zamanda mehdi gelecek ve İslam 
ümmetinin kurtuluşuna vesile olacaktır 

45 
(33,6) 

45 
(33,6) 

17 
(12,7) 

25 
(18,7) 

2  
(1,5) 

2,209 

Tasavvufun varlık ve bazı inanç unsurlarına dair öğretmenlerin katılımlarının orta 
ve alt düzeylerde olduğu görülmüştür. En düşük ortalama rical’ül-ğayb inancında 

görülmektedir ( X =1.896). Keramet, mehdilik, vahdet-i vücud ve tevessül 
konularına katılım da ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Öğretmenlerin Allah 
dostlarının da şefaat edebileceklerine dair inanç ortalamalarının orta düzeyde 
olduğu görülmüştür.   

8. Amaç Boyutu 

Tasavvufun gayesi, “İnsan-ı Kâmil” yetiştirmek, Müslümanları İnsan-ı Kâmil 
mertebesine ulaştırmaktır. İnsan-ı Kâmil ise, Hakk’ın tam zuhuru (el-Cerrahi, 2013, 
s. 192), “ihsan mertebesine ulaşmış, nefsini terbiye, tezkiye, tasfiye ve tahliye 
ederek, başka bir değişle onu kötü özelliklerden arıtıp güzelleştirmiş, nefsini Allah 
teâlanın emir ve yasaklarına bağlanmakta gönüllü olmuş, Cenab-ı Hakk’ın 
hükümlerini en iyi şekilde yerine getiren, O’na ibadette hakkını veren, hayatın ve 
varlığın hikmetini kavramış, irfan ve marifeti tam, ilahi rızayı her halinde kendine 
hedef seçmiş, beşeri zaaf ve kirlerden temizlenip ilahi ahlak ile ahlaklanmış, Hakk’a 
ve halka hizmeti vazife edinmiş, hak ve hakikat için çalışan bir gönül ve toplum eri” 
şeklinde tanımlanabilir (Haksever, 2012, s. 21). 

Kur’an’ı ya da kainatı en iyi yorumlayan, lafızlarının delaletinin en iyi bilen ya da 
zâhiri şekillerle meşgul olan kimse değil, manevi yükselişini tamamlayarak kendi iç 
hakikatini tanıyıp yorumlayan peygamberler ve onların varisleri muhakkik sufiler 
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olacaktır. Zira sufilere göre yaratılmışlar içinde kuşatıcı bir yönü bulunan insan-ı 
kâmil ile ilahi kitaplar içerisinde buna paralel bir kuşatıcılığa sahip olan Kur’an 
kardeştir, birbirinin aynıdır (Çakmaklıoğlu, 2012, s. 71).  

Yüce Allah’ın zat, sıfat, isim ve fiilleriyle en mükemmel biçimde kendisinde tecelli 
ettiği insan-ı kâmil, tasavvuf düşüncesine göre âlemin var oluşunun ve varlığını 
sürdürmesinin sebebidir. Hakkın her mertebedeki tecellilerine mazhar olan İnsan-ı 
kâmil, ‘kendini bilen rabbini bilir’ sırrına ermiş, bütün isimleri ve sıfatlarıyla 
cenab-ı hakkı en güzel şekilde temsil yeteneğini kazanmış, tahkiki imanı ve 
marifeti gerçekleştermiş ğavs, kutub, hakiki mürşit gibi adlarla da anılan olgun 
kişidir. İnsan-ı kâmil olabilmek için bir başka kâmil insanın eğitiminden geçmek 
gerekir. Hakkın tam olarak zuhur yeri olan insan-ı kâmil makamına ulaşan, Hakk’a 
ermiştir. Onu gören hakkı gören gibidir, onu seven hakkı sever. İbn-i Arabiye göre 
alemin varlık sebebi İnsan-ı Kâmil’dir. Cenabı Hakkın ilk tecellisi (Hakîkat-i 
Muhammediye) olan insan-ı kâmil, aynı zamanda varlık mertebelerinin 
sonunucusudur. İnsan-ı kâmil bir kavramın, mecâzî ya da izâfî anlamda var olan bir 
şeyin değil, hakiki manada var olan bir insanın adı ve sıfatıdır. Bu anlamda İnsan-ı 
Kâmil Hz. Muhammed (as)’dir. Bu makama erişen evliyaullah ise onun varisidir. 
Onlar Muhammedî hakikatı en güzel şekilde üzerlerinde taşıdıkları ve temsil 
edebildikleri kâmillerdir (Ögke, 2012, s. 97-98).  

Tablo 5: Amaç Boyutu Frekans, Yüzde ve Ortalamaları 
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15)Her Müslüman insan-ı kamil (olgun insan) 
olmayı hedeflemelidir 

  
 

12 
(9) 

46 
(35,3) 

76 
(56,7) 

4,478 

16)Müslümanın eğitiminde manevi halleri 
geçerek hakikatı keşfetmek ve Allaha ulaşmak 
temel hedef olmalıdır. 

  
13 

(9,7) 
14 

(10,4) 
66 

(49,3) 
41 

(30,6) 
4,008 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun tasavvufun hedeflediği insan modelini bir ideal 
olarak benimsedikleri görülmüştür. Belirli bir süreç sonucunda insan-ı kâmil 
olmak, hakikatleri keşfetmek ve Hakk’a ulaşmak Meslek dersleri öğretmenlerinin 
de arzuladıkları bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. 

9. Metot (Usûl) 

Tasavvufta işleyiş ve eğitim metodu seyr-ü sulûk olarak ifade edilmektedir. Lügatte 
seyr gezmek, sülûk da yürümek ve gitmek anlamındadır. Tasavvuf ve tarikata giren 
kimsenin manevi makamlarını tamamlayıncaya kadar geçirdiği safahata verilen 
isimdir (el-Cerrahi, 2013, s. 344). Tasavvuf yolunda “seyr” için sülukün lüzumu, 
namaz için abdestin lüzumu gibi sayılmıştır. Nasıl abdesti olmayanın namazı yok 
demekse, sülûkü olmayanın da seyri yok demektir (Yılmaz, 2004, s. 185). Sözlükte 
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yola girmek, yolda yürümek, katılmak, intikal etmek gibi anlamlara gelen sülûk 
kelimesi, ilk dönem tasavvuf klasiklerinde insanı Hakk’a ulaştıran bütün fiilleri 
kapsayan geniş bir kullanıma sahip iken, VI./XII. Yüzyıldan itibaren daha çok 
“Hakka ulaşma yolunda belli tasavvufî âdab ve erkânın uygulanması” anlamını 
kazanmış ve aynı anlama gelen “seyr” kelimesiyle birlikte seyr-u süluk olarak 
kullanılmıştır (Öngören, 2012, s. 220)  

Sufiler Allah’a ulaşma eğitimine “seyr-ü süluk” demişlerdir. Seyr-ü süluk kitabî 
eğitim olmayıp, tamamen gönül eğitimine dayanır. Bu terim manevi bir yolculuğu 
ifade eder. Süluk müessesesine “meslek” ya da “tarikat-ı âliyye” de denir. Tarikatlar 
(meslekler), gerçekte insanın sadece iç eğitimiyle uğraşırlar. Bunların başlarında 
“mürşid” veya “şeyh” denilen manevi bir önder bulunur. Mürşid, Hz. Peygamberin 
güzel ve üstün ne kadar vasfı varsa, bu vasıflarla donanmış kişidir. Bir sufi 
kendisine klavuzluk eden mürşidin tavsiyelerine uygun davranır; bedeni ve kalbi 
bütün kötülüklerden arınmaya çalışır. İyilik eden, ibadet ve zikirle meşgül olan ve 
varlık âlemine bir göz ile bakan kişinin gönlünde bir müddet sonra”ilahi tecelliler” 
meydana gelir. Nihayet sufi, kendisine ait zannettiği vücudu Allah’ın benliğinde yok 
ederek, fenafillah makamına ulaşır. Bu makam, ilahi aşk ile varılabilecek en yüce 
makamlardandır. Aşk, bütün eksiklikleri gideren ve insanı tamamlayan evrensel 
bir sevginin adıdır. Bu sevgiyle fenafillah makamına ulaşan kişiye insan-ı kâmil 
denmiştir. Mürit; tarikat, yani ‘hakikate giden yol’ üzerindeki makamlara ulaşmayı, 
güvenilir bir mürşidin klavuzluğunda sağlayabilir (Baz, 2012, s. 419).   

Lügatte simasında yaşlılık alameti beliren; yani en az elli yaşları civarında olan 
kimseye şeyh denmektedir. Tarikat ıstılahında “tarikat piri, mürşid ve üstad” 
anlamındadır. Tarikat şeyhi medresedeki müderrise benzer, fakat fonksiyon itibari 
ile farklılık arzeder. Çünkü müderris ders takrir eder, şeyh ise kendisine intisab 
eden sâliklere istidat ve kabiliyetlerine göre manevi olgunluğa eriştirmek üzere 
rehberlik ve önderlik eder, faydalı ve zararlı olanı gösterir (Yılmaz, 2004, s. 186).  

Şeyh/mürşid ile mürid arasında düzenli ve sistematik bir bağ kurma eylemi 
gerçekleşmektedir ve bu işleme rabıta denilmektedir. Sözlükte “bağlanmak” 
manasındaki “rabt” kökünden türeyen ve iki şeyi birbirine bağlayan; alaka, bağ, 
münasebet” anlamlarına gelen rabıta kelimesi tasavvufta sâlikin kâmil bir mürşide 
gönlünü bağlaması, onun suret ve siretini (hem yüzünü hem ahlak ve 
davranışlarını) düşünmesini ifade etmektedir (Öngören, 2012, s. 221) Tasavvuf 
yoluyla mürid şeyhin manevi halini kendi üzerine yansıtabilmek için ona gönülden 
bağlanmalı ve sevmelidir. Sevgi ve ülfet şeyh ile mürid arasında bir vasıtadır. Bu 
sevginin gücü nispetinde müride şeyhten manevi hal sirayet etmekte, böylece kalbi 
manevi şeylerden temizlenerek Allahı hatırlar hale gelmektedir.  

Râbıta her ne kadar Nakşibendiye tarikatına has bir özellik olarak dikkat çekiyorsa 
da, aslında bütün tarikatlarda vardır. Tasavvufta istenilen kâmil insanı yetiştirmek 
için müridlerin gönlüne kâmil bir model konmuştur. Tasavvufta râbıtanın amacı 
“râbıta-ı huzur”dur. Yani sâlikin daima huzur-u ilahîde bulunduğu duygusunu 
sağlamaktır. Bunu sağlamak çok zor, hatta imkânsızdır. Çünkü Allah müşahhas bir 
varlık değildir. Öyleyse kulun yoğunlaşmasını sağlayacak, teksifini kolaylaştıracak 
müşahhas bir objeye ihtiyaç vardır. Tasavvvufta bu obje Allah’ın en mükemmel 
tecellilerinin mazharı olan insan-ı kâmil suretindeki şeyhtir. Sâlik önce bu insan-ı 
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kâmile, ardından Hz. Rasûle ve O’nun ardından da Rabb-ı müteale kalbini rabt 
etmeli ve fenafillaha ulaşmalıdır (Yılmaz, 2004, s. 334). 

Seyr-ü süluk sürecinde en temel metot zikir olarak karşımıza çıkmaktadır. Zikir, 
anmak, hatırlamak, yadetmek, Allah’ı anmak ve hatırlamak; onu unutmamak ve 
gaflet halinde olamamak, Allah kelimesini veya lâilâhe illallah cümlesini söylemek, 
tekrarlamak olarak bilinmektedir. Tarikat ehlinin belli kelimeleri ve ibareleri belli 
zamanlarda, belli sayıda, belli bir edep dâhilinde hergün düzenli olarak 
söylemeleridir; vird ve hizb olarak ta adlandırılmaktadır. Tarikat ehlinin ve sufi 
cemaatlerinin şeyh ya da halifesinin gözetiminde belli ibareleri belli hareket 
düzeni içinde söylemeleridir (Uludağ, 2002, s. 385). Tasavvuf erbabı zikri, 
tarikatlarının “üssü’l-esası” saymışlardır. Ancak zikrin gizli veya âşikar yapılışı 
konusunda farklı görüş ve uygulamalar ortaya çıkarmışlardır (Yılmaz, 2004, s. 
165). Tarikatların temeli olan zikir, gelişigüzel yapılan bir hareket olmayıp bunun 
çeşitli safhaları vardır ve bunlara riayet şarttır. Her hareket kendi zikir 
meclislerinin âdab ve erkânını tespit eder ve sâliklerin buna uymalarını ister. 
Zikirden maksat diğer varlıklarla ilgili duygu ve düşünceleri kalpten atarak Allah’ı 
anmaktır (Özköse, 2012, s. 229).  

Seyr-ü sülukta hiyerarşik ilişkilerden biri de tevessüldür. Tevessül, bir şeyi veya 
bir şahsı Allah için aracı ve vasıta kılmak, şefaatçi ve vesile edinmek anlamındadır. 
Tevessül, ya ibadet ve amellerle olur, ya da Hz. Peygamber, veli ve salih kişileri 
vesile kılarak olur. Bir dileğin kabulü veya bir musibetin def’ ve ref’ edilmesi için, 
enbiya ve evliya ile salihlerin ruhaniyetlerine tevessül suretiyle Hakk Tealadan 
talepte bulunmak da tevessül kapsamına girer (Yılmaz, 2004, s. 331). 

Tablo 6: Metot (Usûl) Boyutu Frekans, Yüzde ve Ortalamaları 
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17) Olgun bir mü’min olabilmenin 
yollarından biri de manevi ilimlerde ehil 
olmuş kişilerin önerdiği bir yolda; manevi 
merhaleleri içeren bir eğitim sürecinde 
(seyr-i suluk) ilerlemek gerekir. 

6  
(4,5) 

44  
(32,8) 

35  
(26,1) 

35 
 (26,1) 

14  
(10,4) 

3,052 

18) Olgun mü’min olabilmek için bir mürşid-
i kamile intisap etmek (tabi olmak) gerekir. 

6  
(4,5) 

60 
(44,8) 

33 
 (20,1) 

27 
 (20,1) 

8  
(6) 

2,784 

19) Bir mü’minin kendi murakabesini-
kontrolünü sağlamasının yollarından biri de 
bir mürşid-i kamil ile manevi bağ kurma 
(rabıta) uygulamasıdır. 

83 
 (61,9) 

28  
(20,9) 

13 
 (9,7) 

8 
 (6) 

2  
(1,5) 

1,642 

20) Olgun bir mü’min olabilmek için dünyevi 
arzulardan uzaklaşarak bir züht hayatı 
yaşamak gerekir 

7 
(5,2) 

27  
(20,1) 

46  
(34,3) 

33 
 (24,6) 

21 
 (15,7) 

3,254 

21) Nefis terbiyesinin gerçekleşmesi için bir 
mürşidin önerdiği evrad ve ezkarı (özel ve 
belirli sayılarda zikir sözleri ya da 
uygulamaları) yerine getirmek gerekir 

2  
(1,5) 

43 
(32,1) 

53 
(39,6) 

26 
(19,4) 

10 
(7,5) 

2,993 
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Tasavvufta insanın terbiyesi açısından açısından meslek dersleri öğretmenlerinin 
dünyasında en çok öne çıkan yöntemin züht hayatı yaşamak ( X =3.254) olduğu 
görülmüştür. Bunun yanında katılımcılar seyr-i süluk yani bir tarikata girerek ya 
da bir mürşidin rehberliğinde nefis tezkiyesi yapmak faaliyetini yüksek düzeyde 
gerekli görmüşlerdir ( X =3.052). Katılımcıların bir mürşidin rehberliğinde zikir 
yapmak gerekliliğine inananların ortalamaları ise X =2.993’tür. Bu tabloda en 
dikkat çekici hussus öğretmenlerin, mürşid-mürid ilişkisinde uygulanan rabıta 
uygulamasını çoğunlukla uygun bulmuyor olmalarıdır ( X =1.642).  

10. Sosyal Olgu  

İslam dünyasının pek çok yerinde var olduğunu bildiğimiz tarikat ve cemaat gibi 
oluşumlar, Anadolu'nun Müslümanlaşmasıyla beraber bu topraklar üzerinde de 
hep var olmuştur. Tasavvufi düşünce İslam toplumlarında ilmi düşüncenin seyrini 
olduğu kadar, toplumun ilim, sanat ve ahlak anlayışını da derinden etkilemiştir. 
Edebiyattan mimariye kadar birçok alanda tasavvufi düşüncenin izlerini bulmak 
mümkündür. Tasavvufi düşünceye dayalı tarikatlar ve bazı cemaatler gibi sosyal 
yapılanmalar, çeşitli toplumsal saiklerle diğer toplumlarda olduğu gibi İslam 
toplumlarında da varlığı doğal karşılanmaktadır. Hazılanan ölçeğin bu boyutunda 
katılımcıların tasavvuf ve tarikatlara ilişkin sosyolojik yaklaşımları; tasavvuf 
vakıasını ne düzeyde sosyal bir olgu olarak algıladıkları belirlenmek istenmiştir. 

 Tablo 7: Sosyal Olgu Boyutu Frekans, Yüzde ve Ortalamaları 
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22) Tarikatlar İslam toplumlarının vaz 
geçilmez doğal unsurlarıdır 

1 
(0,7) 

9 
 (6,7) 

19 
(14,2) 

95 
(70,9) 

10 
(7,5) 

3,776 

23) Tarikatlar gibi dini oluşumlar sadece dini 
faaliyetler göstermelidirler 

4 
(3) 

21 
(15,7) 

7 
 (5,2) 

49 
(36,6) 

53 
(39,6) 

3,94 

Katılımcı meslek dersleri öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun tasavvuf ve 
tarikatları İslam toplumlarının vazgeçilmez doğal bir unsuru olarak görmekte ve 
aynı zamanda bu yapılanmaların sadece dini faaliyetler göstermesi gerektiği 
kanaatini taşımakta oldukları görülmüştür. 

11. Sonuç 

Yüksek din eğitimi almış profesyonel meslek elemanları olan İmam Hatip Lisesi 
meslek dersleri öğretmeleri çalıştıkları kurumlarda öğrencilerine formal olarak din 
eğitimi vermektedirler. İcra ettikleri meslek açısından bu öğretmenlerin sahip 
oldukları din anlayışları, bulundukları ortamlarda informal etkileri olabileceği 
gerçeğinden hareketle önem arz etmektedir. Kimi zaman öğretim kurumlarında 
öğretmenlerin sahip olduğu dini yorumlama biçimleri resmi programı da 
etkilemekte ve gizli program olma özelliği taşıyabilmektedir.    

İslam toplumlarının ve tabi ki Türk toplumunun kültür kodlarını oluşturan dini 
yorumlardan biri de tasavvufa dayalı dini anlayışlardır. Bu tebliğde İmam Hatip 
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Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi düşünce eğilimleri üzerine 
yapılan nicel çalışmadan elde edilen veriler paylaşılmıştır. Genel olarak çalışmadan 
hareketle bazı sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

 İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi düşünce 
eğilimi anketine katılımları orta düzeyde olduğu görülmüştür. 

 Katılımcıların cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenleri açısından ankete 
verdikleri cevaplarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

 Öğretmenler tek tip, yeknesak bir tasavvuf anlayışı yerine tasavvufu onu 
oluşturan unsurlara göre kabul edilebilir ya da kabul edilemez 
bulmuşlardır.  

 Genel olarak tasavvuf epistemolojisinin, meslek dersleri öğretmenleri 
tarafından orta düzeyde kabul edildiği görülmüştür. 

 Kur’anın batıni anlamı da olduğu kanaatine sahip öğretmenlerin oranının 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir.  

 Fakat batınî bilginin kaynakları daha detaylı ifade edildiğinde ise 
ortalamaların orta düzey ve altına düştüğü görülmüştür. Batınî anlamların 
irfan ehli kişilerce, ilham, keşf ve rüya gibi yollarla bilinebileceği 
düşüncesine dair ortalamalar düşmektedir. Örneğin, irfan ehli mürşid 
kişilerin rüyalarını bir bilgi kaynağı olarak kabul edenlerin ortalamarının 
orta düzeyde olduğu görülmüştür. 

 Tasavvufun varlık ve bazı inanç unsurlarına dair öğretmenlerin 
katılımlarının orta ve alt düzeylerde olduğu görülmüştür. En düşük 
ortalama rical’ül-ğayb inancında görülmektedir. Keramet, mehdilik, vahdet-
i vücud ve tevessül konularına katılım da ortalamanın altında 
gerçekleşmiştir.  

 Öğretmenlerin Allah dostlarının da şefaat edebileceklerine dair inanç 
ortalamalarının orta düzeyde olduğu görülmüştür.   

 Araştırmaya katılan İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğertmenlerinin 
büyük çoğunluğunun tasavvufun hedeflediği insan modelini bir ideal olarak 
benimsedikleri görülmüştür. Belirli bir süreç sonucunda insan-ı kâmil 
olmak, hakikatleri keşfetmek ve Hakk’a ulaşmak meslek dersleri 
öğretmenlerinin de arzuladıkları bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Tasavvufta insanın terbiyesi açısından açısından meslek dersleri 
öğretmenlerinin dünyasında en çok öne çıkan yöntemin züht hayatı 
yaşamak ( =3.254) olduğu görülmüştür. Bunun yanında katılımcılar seyr-i 
süluk yani bir tarikata girerek ya da bir mürşidin rehberliğinde nefis 
tezkiyesi yapmak faaliyetini yüksek düzeyde gerekli görmüşlerdir ( =3.052). 
Katılımcıların bir mürşidin rehberliğinde zikir yapmak gerekliliğine 
inananların ortalamaları ise  =2.993’tür.  

 Katılımcı öğretmenler mürşid-mürid ilişkisinde uygulanan rabıta 
uygulamasını çoğunlukla dini anlayışlarına uygun bulmamışlardır( =1.642). 
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 Katılımcı meslek dersleri öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun tasavvuf ve 
tarikatları İslam toplumlarının vazgeçilmez doğal bir unsuru olarak 
görmekte ve aynı zamanda bu yapılanmaların sadece dini faaliyetler 
göstermesi gerektiği kanaatini taşımakta oldukları görülmüştür. 

12. Öneriler  

Tasavvuf, İslam düşüncesinin geniş kesimlerce kabul gören ve aynı zamanda en 
çok tartışılan, tarikatların ve çoğunlukla da cemaatlerin ruhunu oluşturan bir 
düşünce ve inanç sistemidir. Toplum içinde dini oluşumlar tarafından ve kültürel 
kodlarla informal biçimlerde bireylere aktarılan tasavvuf düşüncesi, formal din 
eğitimi ortamlarında kısmen din ve sosyal içerikli derslerde bir olgu olarak ele 
alınmakta ve öğrencilere tanıtılmaktadır. Ancak, din hizmetleri alanına görevli 
yetiştiren İmam Hatip Liselerinde tasavvuf düşüncesi dini meslek derslerini 
öğreten öğretmenlerin dünyasında ne düzeyde yer aldığı, toplumun din anlayışının 
resmi örgün eğitim kurumları tarafından şekillendirilmesi açısından önem arz 
etmektedir. Bu cihetle, özellikle İmam Hatip Lisesi öğretmenleri dışında yine bu 
kurumlarda eğitim görmüş olan ve topluma din hizmeti vermekle sorumlu olan din 
görevlilerinin de -imam, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, manevi rehber vb.- tasavvuf 
anlayışları üzerine alan araştırmaları yapılmalıdır. 

Yüksek din öğretimi kurumlarında tasavvuf konusu nasıl ele alınmakta, bu 
kurumlarda yetişen öğrenciler nasıl bir tasavvuf anlayışına sahip olmaktadırlar?, 
merak konusudur.     
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