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ANADOLU MİSTİSİZMİNDE GERÇEKLİK VE DENEYİM

REALITY AND EXPERIENCE IN ANATOLIAN MYSTICISM

Caner IŞIK1

Özet

Mistisizm görünenin ötesindeki gerçek-

liği aramak olarak tanımlanabilir. Aranan 

şeyin bir gerçeklik olması onun deneyimini 

gerekli kılar. Mistik deneyim bu anlamda 

kendine özgü gerçekliklere karşılık gelir. 

Anadolu mistisizmi de özellikle bâtıni yönü 

teolojisinin neredeyse temelini oluşturan 

Alevi Bektaşi erenleri-gerçeklerinde çok net 

bir biçimde görülür. Anadolu erenleri bâtıni 

bir gerçekliği somut gerçeklik olarak yaşar-

lar. Bu hal madde ile kurulan ilişkide sınırlı 

bir biçimde tasarrufu gerektirir. Erenlerin 

bu mistik tecrübeyle iç içe olan hayatları 

onları takip eden kişiler tarafından izlenir. 

Bu anlamda Aleviler ruhsal yaşantılarını 

bu mistik şahsiyetlerin önerileri, telkinleri 

ve yönlendirmeleri ile zenginleştirir. Mistik 

olan eren Tanrısal tezahürü sürekli izlemek 

isterken, mistiğe inanan Aleviler söz konu-

su mistiği Tanrısal tezahürün göründüğü 

yer olarak kabul eder. Bu anlamda Alevilik 

1 Yrd. Doç. Dr.,  Adnan Menderes Üniversitesi, Fen 
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

dinlerin bâtıni özellikleri ile barışık, içkin 

bir inanış biçimi olarak günümüzde varlı-

ğını sürdürmektedir. Bu çalışma mistisizm, 

mistikler, mistiklerin gerçeklik anlayışları 

ve bu gerçeklik anlayışına kaynaklık eden 

deneyimlerin olduğuna işaret etmekte, bu-

radan hareketle Aleviliğin mistik teolojisi 

hakkında gerçeklik temelinde belirlemeler 

yapmayı hedefl emektedir.  

Anahtar Kavramlar: Mistisizm, Gerçek-

lik, Deneyim, Erenler, Alevi

ABATRACT

Mysticism can be defi ned as searching 

for the reality beyond the visible. The searc-

hed notion should have been experienced 

because it refl ects reality. To that extent, 

mystical experience is referred to specifi c re-

alities.  Anatolian mysticism is clearly seen 

in the facts of Alevi-Bektashi saints, notably 

almost forming the esoteric theology. Anato-

lian saints tastes an esoteric reality as a conc-

rete reality. This situation makes it neces-

sary to have a limited Sufi sm formed in the 

relationship with material. The lives of the 

saints which are closely linked to that mysti-
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cal experience are followed by their pupils. 

In this sense, the Alevi enhance their spiri-

tual lives with the proposals, inspirations 

and guidance of these mystic people. While 

a mystic saint wants to stare at the spiritu-

al appearing, the Alevi believing in mysti-

cism accept that mystic as the place where 

the spiritual appearing has been seen. In this 

sense, Alevism continues its existence as a 

belief reconciled with  esoteric properties of 

other religions and being innate. This paper 

points out mysticism, mystics, the reality 

perception of mystics and the experiences 

referring to those reality perceptions; thus 

aims to make specifi cations about mystical 

theology of Alevism on the basis of reality. 

Key Words: Mysticism, Reality, Experi-

ence, the Saints, the Alevi.

Giriş

Anadolu zengin bir kültür havuzudur. 

Bu kültürel havuzda birçok farklı anlayış 

bir arada yaşamıştır. Farklılıkların bir arada 

yaşamasını sağlayan şey siyasi otoritelerin 

yönetim becerisi değil, halk ile birlikte yaşa-

yan, içsel bâtıni duyarlılıkları yüksek, mistik 

şahsiyetlerin varlığıdır. Söz konusu mistik-

ler insanın özünün benzer olduğuna inanır-

lar. Bu benzerliğin insan olmaya dayalı özsel 

bir benzerlik olduğunu kabul ederler. 

Özde olan benzerlik insanların birbirine 

yakınlık hissetmesine olanak sağlar. Mistik-

ler başka varlıklarla bütünsel bir ilişki için-

de olmayı öz gibi olmak, gerçek insan olmak 

olarak adlandırır. Bu mistikler, özellikle 

Alevi-Bektaşi erenleri-gerçekleri, bu bütün-

sel bakış açısını farklı bir deneyim ve farklı 

bir gerçeklik kurgusuna borçludur. Bu an-

lamıyla varlık olarak dikkatini farklı algıla-

ma ve bütünsel değerlendirmeye odaklayan 

mistiklerin farklı gerçeklik deneyimlerine 

sahip oldukları da söylenebilir.

Yukarıda işaret ettiğimiz tespitler üç 

ana başlık altında daha kolay anlatılabilir. 

İlk olarak mistisizmin ne olduğu ve ne anla-

ma geldiği tanımlanır, ikinci olarak ‘gerçek’ 

kavramı üzerinde durulup mistisizm ile bağ-

lantısı yapılır, üçüncü olarak ise deneyim ile 

gerçeklik ilişkisi ve bunun mistik deneyimle 

birleşerek farklı bir gerçekliğe dönüşmesin-

den bahsedilebilir. Bu anlamıyla çalışmamız, 

mistiklerin gerçekliği deneyimleme biçimle-

ri ile mistiklerin bâtıni birleştirici özellikle-

rinin ilişkili olduğunu göstermeyi hedefl e-

yerek, Alevi-Bektaşi “gerçekleri” üzerinden 

belirlemeler yapmaktadır. 

Mistisizm ve Mistikler 

Gizemli, gizemci gibi anlamları olan 

mistik, ilk bakışta görünmeyenin peşinde 

olan içsel, saklı, batın olanın arayışında olan 

olarak adlandırılabilir. Mistikler hayatın 

aslının doğrudan deneyimlenebileceğine 

fakat bu deneyimin farklı düzeylerde algı-

lanabileceğine inanırlar. Bu algılamadaki 

farklılık da mistiğin arayışının gerekçesi 

olur. İslam içindeki mistikler olan sufi ler 

bu arayışa delil olarak, Hz. Muhammed’in: 

“Allah’ım bana eşyayı olduğu gibi göster!” is-

teği gösterilir(Chittick, 1999: 24). Bu istek 

aslında nesnede içkin bir kutsal gerçeklik 
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olduğu bilgisini kabul eder ve oradan hare-

ket eder. 

Her kişide olan kutsal gerçeklik an-

layışı ve bunun peşinde olma hali olarak 

anlaşılabilecek olan mistisizm, birçok fark-

lı dinsel kavrayış içinde de kendisini fark-

lı farklı kodlarla fakat aynı içsel yönelimle 

gösterir(Schuon, 1992:44). Mistik olan an-

layışların bütününün birleşiminin Felicien 

Challaye’nin dediği ‘Evrensel din’ olabilece-

ği düşünülebilir. Challaye(1998: 220); insanı 

tam anlamıyla doyuma ulaş tırabilecek tek 

dinin, bir ‘Evrensel din’ olduğunun anlaşıla-

cağını, özel din lerin hepsinin, kendi hesap-

larınca bu duruma yardımda bulunacağını 

belirtmektedir. Challaye evrensel din iddia-

sı ile mistiklerin ifade ettiği noktayı vurgula-

maya çalışmıştır. Bu nokta yukarıda da vur-

guladığımız farklı düzeylerde algılamanın 

en kapsayıcı olanı anlamına gelmektedir.

Mistiklerin nesnenin özüne, aslına dair 

yönelimleri, asla dair farklı deneyimleri 

ve algılamaları da gerektirir. Bu anlamıyla 

farklı algılamak için algılamayı belirleyen 

duygu ve düşünce durumunun değişebilir-

liği vurgulanır. Özel duygu durumları üze-

rinde zenginleşme öğütlenir. Birçok mistik 

ekol göz önüne alındığında bir genelleme 

yapmak mümkündür. Bu konuda mistikle-

rin geneli hakkında belirleme yapan Cihan-

gir Gener; aslolanın sevgi ve iyilik olduğu-

nu söyleyerek, Tanrısal fışkırmanın bilinen 

en üst düzey ifadesi olan “insanın”, iyi ve 

kötünün savaştığı alan olduğunu belirtir. 

Buradan hareketle aslolanın iyilik olduğu-

nu, evrenin tümünün sevgi üzerine kurulu 

bulunduğunu, bu sebeple ancak iyi bir insa-

nın ruhunun, kamil insana dö nüşebileceğini 

ve Tanrı ile bütünleşebileceğini belirtmiştir.

(Gener, 2003: 12). Sevgi, iyilik başlıkları al-

tında özetlenen söz konusu durum üzerine 

bir sürü önerisini arka arkaya sıralamakta-

dır. Karşılıksız vermek olarak tanımlayabi-

leceğimiz sevgi ile bütüne uygun hal olarak 

tanımlayabileceğimiz iyilik, aslında bütün 

mistik ekollerde ideal olarak kabul edilen 

hallerdir.

Mistikler aslolanın gizli olduğuna ina-

nan ve bu gizli olanı anlamak için, duygu 

durumlarının kontrol edilmesi gerektiğini 

düşünen, bu kontrol ile kişinin algılaması-

nın değişebileceğine inanan kişilerdir. Mis-

tikler bağlı oldukları din içinde, dinin mis-

tikleri olarak kendilerini gösterirler. İslam 

içinde mistik okuma yapanlar genel olarak 

sufi  diye adlandırılmıştır(Kılıç, 2005:12). İs-

lam sufi leri, Hıristiyan Gnostikleri, Zen ra-

hipleri, Alevi gerçekleri bu mistik şahsiyet-

lerden bazılarıdır. 

Gerçek ve Mistisizm

Kutsallık ve bir şeye kutsallık atfetme 

ile mistiklerin belirttiği, aslolanın deneyi-

mi arasında bağlantı vardır. Eliade; kutsal 

olana yakınlıkla varlığın doygunluğu ara-

sında doğrudan bir ilişki kurulabileceğini 

söylemiştir. Bu anlamıyla kutsal güç deme-

nin gerçeklik, ebediyet ve etkinlik anlamına 

gelebileceğini tespit etmiştir.(Eliade, 1991: 

X-XI). Gerçeklik bir manada reel olanla kar-

şılaşmak anlamı taşıyarak mistiklerin be-

lirttiği aslolan anlamına karşılık gelir. Aslo-
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lanla herhangi bir bağ kutsalla tesis edilen 

bir bağdır. Bu bağ mistik insanın gerçeklik 

kavrayışı içinde sonsuzlukla birlikte etkin 

olmak anlamına gelir. Bu noktadan hareket-

le şunu söyleyebiliriz: Mistik şahsiyetlerin 

kutsal alan olarak kabul edilebilecek alana 

teması, onlar için gerçeklik olarak kabul 

edilir. Başka bir ifade ile mistik için gerçek 

aslolana yakın olandır, aslolan görünen gibi 

değildir. Görünenin ötesi olan bu kavrayış, 

kutsallık olarak adlandırılabileceği gibi bize 

gerçek dünyayı da işaret eder. Bu gerçeklik 

kavrayışı bütün mistiklerin peşinde koştuğu 

hal ve bilgi durumudur. 

Mistiklerin farklı gerçek algılayışı on-

ların ana motivasyon kaynağıdır. Carl 

Vett’e göre; Bâtıniliğin hemen her çeşidi-

nin temelinde aynı gerçeğe ulaşma amacı 

vardır. Vett; Dante, Ja kob Boehme, Meister 

Eckhart, Angelus Silesius, Ruysbroek gibi 

or taçağ mistiklerinin ya da William Blake, 

Swedenborg, Blavatsky, Go ethe, Rudolf 

Steiner gibi modern mistiklerin ulaştıkları 

haki katin benzerliğinden bahseder ve ya-

nılgılar ile yansımalar perdesinin arkasında 

sonsuz bir birlik olduğunu işaret eder. Bu-

radan hareketle, Krishna, Manu, Buddha, 

Hermes, Zer düşt, Pythagoras, Platon ve 

Hz. Muhammed’in de benzer bir hakikati 

dile getirdiklerini söyler(Vett, 2004: 45). Bu 

mistikler arasında sufi  olarak adlandırılan, 

Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram 

Veli, Mevlana gibi Anadolu’dan örnekler de 

verilebilir(Ceylan, 2005: 55-57). Birbirinden 

çok farklı ekollerden gelmiş olsalar da mis-

tikler benzer bir gerçeklik peşindedir. Bu 

sebepledir ki neredeyse bütün mistik şahsi-

yetler birbirleri ile bu farklı gerçeklik düzey-

lerindeki ifadeleri ile anlaşırlar. Birbirlerinin 

ne dediklerini anlar ve kendi yolları içinde 

birbirlerini referans olarak gösterirler. İslam 

tarihi içindeki birçok karşıt görüşe sahip ta-

rikatların kurucu mistiklerinin birbirlerine 

saygılı ve kabullenici oluşları da buna güzel 

bir örnektir.

Mistikler söz konusu gerçeklik duru-

munu, başka bir ifade ile aslolanın duru-

munu çok önemsemişler ve fi ziksel hayat 

içinde ruhsal olanı somut olarak deneyimle-

meyi arzulamışlardır. Bunun için yoğun bir 

ruhsal süreç içinde kendilerini zorlamışlar, 

çeşitli çalışmalar ve uygulamalar gerçek-

leştirmişlerdir. Bu anlamıyla mistikler gö-

rünenin ötesinde olan gerçekliğe ulaşmak 

için, “kendisi sandığı kendinden kurtulup”, 

“aslı-gerçeği” ile yeryüzünde buluşmayı ve 

aslının istediği gibi yaşamayı hayatının te-

mel hedefi  haline getirmiştir. 

Mistik Deneyim ve Gerçeklik

Mistikler, ‘gerçeklik’ olarak aslolanın 

yansıdığını düşündüğü, maddi ve ruhsal 

dünyanın dengelilik halini sürekli deneyim-

lemeyi kendine amaç edinmiştir. Bu deneyim-

lerinde kendisi olarak sandığı ve dış etkilerin 

tamamen tesiri altında olan kimliklerinden 

şuurlu bir biçimde uzaklaşmışlardır. Aslola-

na doğru yönelim dışsal olandan uzaklaşma-

yı zorunlu hale getirir. Bu uzaklaşma dışsal 

olan her şeye bir tepki vermek şeklinde değil, 

daha çok hayatına dâhil olan şeylere anlam 
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vermek şeklindedir. Anlam verirken anlam 

yelpazesindeki değerine göre bir anlam ver-

me durumu ile karşı karşıyadır. 

Bir mistik için bulunduğu her gerçeklik 

ortamı kendisini yansıtır ve her ortamdan 

kendine dair gerçekliği deneyimleyerek çık-

mayı düşünür. Bu gerçekliği deneyimlemek 

bir vecd halinde görünebileceği gibi, bir ki-

şinin derdine derman olmak olarak da ken-

disini gösterebilir(Levy-Bruhl, 2006: 24-26). 

Mistiğe göre Tanrısal olanın her tecelli ettiği 

an, bizzat ‘aslolanın-gerçeğin’ kendisidir ve 

varlığa düşen Tanrının tezahür etmesi için 

engel olan varlığın etkinliğinin ortadan kal-

dırılmasıdır. Bu manada kıskançlık, yalan, 

nefret gibi duygular başka varlıkları dışla-

dığı için bütünleştirici duygular değildir 

ve ‘mistik’ bunlardan uzak durur.  Bu sü-

reçte deneyimleri daha da derinleşecek ve 

Geley’in(1994:46) ifadesiyle doruğa ulaşan 

her bireysel şuur, külli(total) şuuru kucak-

layabilinceye kadar ‘genişleyecek’, sonunda 

da külli şuurun ta kendisi olma konumu-

na ulaşacaktır. Bu halde mistik üst bir şuur 

durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Bura-

daki hal kendisinde olamayacak kadar bü-

tünleştirici bir haldir. Bu durum hakkında 

Grof’un(2000) holotropik şuur halleri kavra-

mı açıklayıcı olacaktır. Holotropik şuur kav-

ramı ile söz konusu bütünsellik deneyimi 

açıklanmakta ve bu durumun üzerine yapıl-

mış deneysel çalışmalar örneklenmektedir.

Mistikler deneyimi özle bağlantı anla-

mında düşünmüşlerdir. Özle bağlantı aynı 

zamanda birbirleri ile bağlantı anlamına 

gelmekte ve bu anlamıyla mistiklerin bir-

birleri ile özel bir iletişim ve anlama sistemi 

kurdukları gerçeğini karşımıza çıkarmakta-

dır. Bu konuda Reha Çamuroğlu(1999a: 54) 

mistik şahsiyetlerin, ruhsal hayat ve mad-

di hayat içinde karmaşık bir iletişim siste-

mi kurmuş olduklarını belirtip, bu iletişim 

sisteminde ki başlıca amacın, tarihsel, kültü-

rel ve dilsel koşullanmalardan arınmış ola-

rak kabul edilen, insan özü ile veya kutsal 

zamandaki özle bağlantı kurmak olduğunu 

belirtmektedir. Özde kurulan bu yakınlık as-

lında evrensel bir gerçekliğe de karşılık gel-

mekte olup, mistik inançların, en evrensel 

inançlar olduğu da söylenebilir(Çamuroğlu, 

1999b: 64). Evrenseldirler fakat herhangi bir 

uluslararası örgütlülüğü yoktur. En büyük 

paylaşım alanı insanın varlığındaki özüdür. 

Özü ise kişinin “bütüne, Tanrısal-Hak ola-

na” ait olan yönüdür.

Bütün ile öz arası ilişki birçok düşünü-

rün dikkatini çekmiştir. Bütüne dair olan 

bağlılığın bâtıni bir yolculukla elde edilmesi 

ve bunun özel olması bir mistik için en de-

ğerli durumdur. Bir mistiğin bu deneyimleri, 

söz konusu deneyimleri yaşamayan insanlar 

için sadece bir hayaldir. Bu konuda teozof 

Rudolf Steiner(2003: 28) “Bir mistiğin dene-

yimlerini bilmeyen bir kişi için bir mistik hayal-

perestten başka bir şey değildir” der.  Kendi de 

bir mistik olan Bhagwan S. R. Osho’nun su-

fi zm bağlamında yaptığı belirlemelerde söz 

konusu durum açıklanmaya çalışılmıştır. 

Osho(2000: 105-118) sufi zmin(İslam mis-

tisizminin) spekülasyonlarda bulunma-

yacağını, oldukça gerçekçi, pragmatik 

ve pratik olduğunu söyler. Ayaklarının 
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yere basar olduğunu, somut olduğunu 

belirtir. Osho gerçekten dindar bir insan, 

bir Hindu, Müslüman veya Hıristiyan 

olamayacağını söylemek kadar ileri gi-

der ve sufi nin sadece dindar olduğunu 

belirterek Hz. İsa’nın da dindar olduğu-

nu, Hıristiyan olmadığını belirtir. Ona 

göre sufi  dinin temellerine bakıp gerek-

siz şeyle ri elemiş kişidir. Bu anlamıyla 

her şeyin özüne yönelmiş olan mistik, 

dinlerin de kabuklarını atıp en gerekli 

olan ve olmazsa olmaz olan prensipleri 

hayatına geçirmiş kişidir.

Mistik düşünce özellikle çağlar boyu 

birçok farklı inanç ve kültüre ev sahipliği 

yapan Anadolu’da da önemlidir. Anadolu 

insanının psişik yönü güçlüdür ve ruhsal an-

layışlarla rahat ilişki kurabilir(Arıkdal, 1999: 

295). Öyle ki savaşlar, istilalar, kıyımlarla 

sürekli tanışık olan coğrafya, bütünlüğünü 

ve kültürel devamlılığını mistikler sayesin-

de koruyabilmişti. Bu öyle bir korumadır ki 

her farklı dinin mistikleri dinler değiştikçe, 

mistik tabiata sadık kalarak değişmişlerdir. 

Bu mistikler içinde kurumsal dinlerle bağı 

en zayıf olan, bu anlamıyla en doğal ve en 

saf halde bulunan Alevi mistikleri önemli-

dir. Alevi mistikleri olan, dervişler, sadıklar 

ve âşıklar yukarıda açıklamaya çalıştığı-

mız “gerçeklik” doğrultusunda hayatlarını 

düzenlemişlerdir. Onlara göre “mistik bir 

ermiş” olmak gerçeğin peşine düşmekle 

mümkündür. Gerçek hem realitedir hem 

de gerçek insan olmuş bir şahsiyet, bir eren 

kişidir. “Gerçeğin demine Hû” sözü tüm 

Alevi cem ve muhabbetlerinde erenlerin 

zamanının ve halinin Hak olduğu ve Hak 

olarak onların onayına ihtiyaç duyulduğu-

nu dile getirmektedir. Başka bir anlamda 

‘Gerçek’, ruh ile maddenin bir bütünlüğü 

ve dengede olma halinin idrak edilmesidir. 

Bu idrakin olduğu yer aynı zamanda ruh-

sal olanın da en saf biçimiyle tezahür ettiği 

yerdir. Bu anlayış mistiklerce böyle anlaşı-

lırken, sıradan Alevilerce bu kişiler kutsal 

şahsiyetlere dönüştürülmüşlerdir. Halkın 

bu mistik şahsiyetler üzerine kurduğu anla-

yışlar, söz  konusu mistik şahsiyetlerin anla-

yışından farklıdır. Çünkü mistik şahsiyetler, 

sürekli “gerçekle” kurduğu ilişki vasıtasıy-

la aldığı bilgilerle anlayışını derinleştirmiş, 

derinleşirken de ait olduğu kitleyi ruhsal-

laştırmıştır. Fakat gerçeklere inanan kişiler o 

kutsallığın yanında olmakla ruhsal doyum 

sağlamışlardır. Başka bir ifade ile eren kişi 

Tanrısal tezahürü görmek ve deneyimlemek 

üzere bir hayat yaşarken, sıradan bir Alevi 

bu ereni Tanrısal zuhurun kaynağı olarak 

görmüş ve ondan himmet(yardım) ve ruh-

sal deneyim beklemiştir. 

Anadolu Alevi mistikleri olan derviş, 

eren ve “gerçeklerin” Tanrısal olanla ilgili 

kavrayışları doğal, tabii, başka bir ifade ile 

naturalistiktir. Bu doğallık batı fi lozofl arı ta-

rafından bir benzer şekliyle Panteizm olarak 

ifade edilmiştir. Cihangir Gener(2003: 11-

12); tek Tanrılı dinlerde yaradan-yaradılan 

ikilemi olduğunu, Pan teizm’de ise bu iki-

lemin olmadığını dile getirerek, var olan 

her şeyin Tanrı’dan südur etmiş olduğunu 

ve her şeyin Tanrı’yı oluşturduğunu, bu 

anlamda evren ve Tanrı’nın bir olduğunu 
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belirtmiştir. Bu anlayış aslında “Alevi mis-

tiklerinin” anlayışına da yakın bir anlayıştır. 

Çünkü bilinmezlik ve bilebilme imkânı çift 

yönlü olarak insanın payına düşen durum-

dur. Başka bir ifade ile, evrenin bilinmezliği 

içinde Tanrı’nın bilinmezliği saklıdır, doğa-

nın bilinebilirliği içinde de insanın anlaşı-

labileceği saklıdır. Anadolu mistikleri olan 

Alevi mistiklerine göre, hayat devam ettiği 

sürece insanın kendini ve çevresini anlama 

süreci de devam edecektir. Bu bütünlük 

içinde bakmak, kişinin Tanrı’yı yadsıma-

sını değil, aksine Tanrı’nın tezahür ettiği 

alanları keşfetmesi sorumluluğunu kişiye 

yükleyecektir. Bu anlamıyla mistikler, ken-

dinden uzaklaşmadan mistik deneyimi eş-

yanın hakikatinin ortaya çıkması yönünde 

yaşamaya çalışan kişiler olacaktır. Felsefi  

bir hareket olan panteizm belli bir müddet 

sonra, doğacılık ve Tanrısızlığa dönüşmüş 

olsa da Anadolu mistiklerinden olan Alevi 

“gerçekler” arasındaki, bu kavrayış bir bü-

tünlük ve yansıma fi kri ile birlikte Tanrısal 

olanın ortaya çıkması anlamında bir yaşa-

yış biçimine dönüşmüştür. Bu ise Hermetik 

bir prensip olan “Yukarısı nasılsa aşağıdaki de 

öyledir”2 prensibine uygun bir haldir. Mistik-

ler, Tanrı’dan kendini ayırmazlar, Tanrı’yı, 

evreni, insanı bir bütünlük içinde birbirine 

yansıyan, tezahür eden bütünlükler olarak 

düşünürler. Bu anlamıyla mistisizm gerçek-

liği farklı düzeylerde fakat hep bir bütünlük 

içinde algılayarak, insana bütünlüklü bir ge-

lişim yolu önerir. 

2 Hermetik prensipler: bkz. Işık, 2007.

Sonuç

Mistikler hayatı ruhsal prensiplerle 

şekillendirip kutsala ulaşmaya çalışan, so-

mut deneyimlerle kutsalın içine dalıp onu 

anlamlandıran kişilerdir. Kutsal olmak ve 

kutsalın yanında olmak insanların ruhsal 

arayışı içinde sürekli vardır. Kutsal olan ise 

mistiklere göre yaşamın içinde saklıdır ve 

bu saklılık farkındalık-keşf ile ortaya çıka-

rılmalıdır. Mistik inançlar söz konusu saklı 

olanın, içsel olduğu konusunda hemfi kirdir. 

Bu içsel olan ise deneyimlenip fark edilebile-

cek bir şeydir. Bâtıni özelliği olan kişi mistik 

karakterlidir. Mistik ise başka bir gerçekliği 

somut olarak yaşamak hedefi nde olan kim-

sedir. Çünkü mistik, göründüğünden başka 

bir şey olduğunu deneyimlediğini düşü-

nür.  İşte bu deneyimlenen gerçeklikler, bu 

gerçeğin insanda ortak olduğunu savunan 

mistiklerin anlayışıyla paralellik gösterir. 

Mistikler farklı bir gerçekliğin somut dene-

yimine inanır ve ona göre yaşarlar. Bu mis-

tik şahsiyetlerin yoğun olarak bulunduğu 

coğrafya olan Anadolu, mistisizmi anlamak 

için çok önemlidir.

Anadolu mistikleri yaşadıkları coğraf-

yadaki farklı kültürel ve dinsel gelenekleri 

mistik anlayış etrafında birleştirmiştir. Gü-

nümüzde Anadolu’da olan farklı düzey-

lerdeki dinsel kavrayışlar içinde söz konu-

su mistik tutkalı görmek mümkündür. Bu 

mistik yönün en doğal biçimi ise kurumsal 

yönü daha az gelişmiş olan Alevilik ve Ale-

vi mistiklerinde görünmektedir. 
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Mistikler farklı gerçeklik kurgularından 

hareket ederek, aslolana dair bir yolculuğu 

hedefl erler. Bu maksat bazı içsel kurallara 

uymayı gerekli kılar. Kişi kurallara uyup 

gelişimini tamamladıkça, farklı düzeyler-

deki gerçekliği deneyimlemeye başlar. Her 

deneyim kutsal olanın yeniden keşfi  ve kut-

sal olanın gerçeklik alanında tezahürü an-

lamına gelmektedir. Bu anlamıyla Anadolu 

mistiklerince kutsal olan, sürekli kendini 

yenileyerek mistikler vasıtasıyla kendisini 

aşikâr eder. Bu süreç insanın mükemmel-

leşme süreci ile paralel olarak gitmektedir. 

Mistisizm bu anlamıyla farklı bir gerçekliği 

deneyimleme imkânı sunması ile soyut ko-

nuların somut deneyimine dayanmakta ve 

somut deneyimi savunarak, soyutlamaları 

ete kemiğe büründürmektedir.  
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