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Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ1 

 

“İDEOLOJİ VE İDEOLOJİK KİŞİLİK” KRİTİĞİ 

I- GİRİŞ 

Öncelikle belirtilmelidir ki bu çalışmada eleştirilen ve olumsuzlanan “ideoloji” kavramı “varlığa, 

yaşama, eşya ve olaylara dair tartışılamaz ve mutlak kabul içeren hazır dogmatik sosyal inanç 

içerikleri ve bu inanç içeriklerinin belirli bir sosyo-politik gaye uğruna araçsal işlev görmesi” anlamında 

ele alınmaktadır. Yine bunun gibi “ideolojik kişilik” kavramı da, bu ideoloji tanımı doğrultusunda 

“belirlenmiş sosyo-politik gayeler uğruna, tartışılamaz mutlak dogmatik inanç kalıplarına dayalı 

maddi ve kültürel oluşum/organizasyona bağımlı ve onun direktifinde olan kişi/kurum” anlamında ele 

alınmakta ve kullanılmaktadır.  

Terim/kavram olarak “ideoloji” -Eski Yunan filozoflarından Platon’un “ide/ideal” kavramını 

çağrıştırmak ya da ona dayanmakla birlikte-  son yüzyıllardan itibaren ortaya çıkmış olsa da, aslında 

bu çalışmada kullanıldığı anlamıyla ”ideoloji” ve “ideolojik insan”; içerik/anlam/öz olarak tüm insanlık 

tarihi boyunca var olmuş ve var olmaya da devam edecektir. Çünkü bu anlamda ideoloji, 

zaman/mekân/nitelik olarak ne biçimde olursa olsun tüm toplumlar açısından toplumla birlikte, 

toplumsal yaşamla birlikte ortaya çıkar ve bu görünümüyle reel anlamda bir “evrensellik/insanilik 

(insana dair olma)” özelliği taşır.  

 

II- İDEOLOJİ KAVRAMININ TEMEL UNSURLARI 

“İdeoloji” kavramının belirgin karakteristik özelliklerinin neler olduğuna bakıldığında şunlar 

söylenebilir: İdeolojinin temel/kökensel özelliği, onun insanın haklı olma/hükmetme ihtirasından 

doğmuş olmasıdır.  Bu noktada önemle dikkat edilmesi gereken ince husus, ideolojinin bu özelliğinin, 

insanın hakikate/hakka/adalete yönelik bir “ihtirasını” değil fakat salt haklı olma, üstün olma, 

hükmetme arzu ve ihtirasını ifade ettiği hususudur. İdeoloji bu yönüyle tümüyle bir aklileştirme, 

rasyonalize etme, mantıksallaştırma faaliyetidir. Benimsenen her davranış/tutum/yaklaşım/fikir 

mantıksal açıdan insicamlı, ahlaksal açıdan kabul edilebilir bir konuma yükseltilir. Her ideoloji kutsal 

olanı aklileştirir, aklı kutsallaştırır. 

İdeoloji toplumsal bir olgudur aynı zamanda. Bir ideoloji, sosyal bir sınıf/zümrenin kendine özgü 

yanını/hususiyetlerini ortaya koyduğu, başkalarından ayrıldığı ya da başkalarıyla ters düştüğü ortak 

tasavvurların bütünüdür. Aynı zamanda kendi çapında parçal/nisbi bir sistemin bütününü oluşturan 

bu özgün tasavvur/yaklaşım biçimlerinin zümreyi oluşturan herkes tarafından bilinmesi, zümreye 

mensup kişiler arasında özel bir iletişimi olanaklı kılar ve bu ortak tasavvur/bilgi/yaklaşım, zümreyi 

giderek bir “cemaat” yani “hususi bir bilgi mübadelesi tarzıyla kendini belli eden bir iletişim ve 

dayanışma dünyası” haline getirir. Dolayısıyla bu anlamda bir zümreye intisap etmek bu zümrenin 

ideolojisini benimsemek/kendisiyle özdeşleştirmek demektir aynı zamanda. 
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Diğer yandan İdeoloji tarihsel bir olgudur. Bu yönüyle hiçbir ideolojinin yeni bir yaratı, yoktan var 

edilmiş bir şey olduğunu söylemek mümkün değildir. Aksine, ideolojik içerikler ideolojik zümrenin de 

dâhil olduğu toplumun bütününün kültürü olan ortak inanç ve kabullerin derin ve köklü varlığından 

esinlenir ve beslenirler. Daha doğrusu ideolojik içerikler, yabancı bir kültürden aktarılmış olsalar da ya 

da yeni insan topluluklarının yenilikçi sosyal hareketliliklerinin ivmesini oluştursalar da mutlaka 

“ma’şeri hafızanın engin deposunda gömülü kalmış tasavvurlarla” ilintili olmak ve bunları gerekirse 

ters yüz edip yeniden anlamlandırmak, yorumlamak, yeni bir sistematiğe tabi tutmak 

durumunda/özelliğindedirler. 

Her ideoloji kendince bir değerler ve değerlendirmeler manzumesidir aynı zamanda. İdeolojik algıda 

belli değer ölçütleri vardır ve bu değer ölçütleri aracılığıyla, kendisine tabi olanların hayatı nasıl 

algılamak ve yaşantılamak gerektiği konusundaki tüm küçük/büyük sorularına yanıtlar içeren 

değerlendirmeler sistematiği oluşturulur. Daha da önemlisi ve belirleyici olanı, her ideolojik içeriğin, 

içinde aynı zamanda şiddetli ve güçlü bir heyecan yükünü taşıyor olmasıdır. Bağımlısının açıkta ya da 

gizil tüm içgüçlerini seferber edebilmesini bu etkileyici/belirleyici/harekete geçirici temel metafizik 

özelliğine borçludur. İdeolojik kişi yani bir ideolojinin bağımlısı kimse eğer ideolojisine bunca 

yoğunlaşmış bir ruh haliyle katılıp tabi olabiliyorsa, bunun nedeni, ideolojinin bu kişinin maddi ya da 

manevi tüm gereksinme/arzu/özlem/iştiyak/tutkularını dile getirmesi, terennüm etmesidir. Bu 

önemli özelliğiyle ideoloji, egemen odaklara, kendi iktidarını kollayıp artırmak için bağımlı ideolojik 

zümreyi alet olarak kullanma fırsatı verir. İdeoloji bu temel rolünü yerine getirirken, bunu, ifade ettiği 

şeye kılık değiştirterek yani kullanıcı egemenin kişisel çıkarını çarpıtıp 

halkın/kamunun/insanlığın/mukaddesatın/milliliğin gereği haline dönüştürerek yapar.  

İdeoloji ve İdeolojik kişilik olgusunun yapısal özelliği konusunda şu önemli hususu da ifade etmek 

gerekir. İdeoloji her şeyden önce bir “organizasyon”dur ve tüm organizasyonların doğası gereği sahip 

olmaları kaçınılmaz olan “kötü olma / kötülük üretme” özelliğini kendisinde taşır. İdeoloji 

organizasyonunun şematik yapısında iki ayrı temel kurucu ve fonksiyonel süje/kişilik bulunmaktadır: 

Birincisi yani temel kurucu kişilik en yukarıda bulunan, organizasyonu evirip-çeviren, onu kendi 

amaçları doğrultusunda işletip fonksiyonel kılan ve olup-biten her şeyin iç yüzüne vakıf olan 

kurucu/sahip/etken kişiliktir. İkincisi yani fonksiyonel süje-kişilik ise, organizasyon yapı ve şemasının 

bel yapısını oluşturan, olayın içyüzünü kavramaktan yoksun ve kandırılmış/ikna edilmiş olan, 

organizasyonun işleyip-idame olabilmesi için emek-eylem harcayıp bunun acısını ve kurgusal/ütopik 

tatminini yaşayan kitleleri ifade eden eleman süjeler / edilgen kişiliklerdir. 

 

III- İDEOLOJİNİN RUHSAL ANALİZİ / İDEOLOJİK KİŞİLİĞİN KÖKENLERİ 

İnsanlık yaşamı açısından ideolojinin en başta gelen olumsuzluğu kanımızca onun, insan iradesine 

varlığın/eşyanın anlam ve değerine ilişkin dayatmada bulunması, insan iradesinin insanın varoluşsal 

serüvenindeki biricik varlığı ve temel kişiliği olduğu etik hakikati ret etmesinde aranmalıdır. İdeoloji 

kendi bağımlısı ideoloğa (ideolojik kişilik), inanma ve davranmasında objektif hakikate göre değil de 

kendisine empoze edilen kalıplaşmış önyargılara göre hareket etmesini, realiteyi tanımayıp gerekirse 

onu tersyüz ederek anlamlandırmasını, dünyayı yalnızca kendisine empoze edilen inançsal kalıplar 

doğrultusunda dizayn edip biçimlendirmek için çaba göstermesini öğretir ve dayatır.  İdeoloji kendi 

bağımlısı ideolojik kişinin yalnızca değerlendirme ve muhakeme etme yeteneğini zedelemekle kalmaz, 

aynı zamanda onun hakikat karşısındaki tavır ve tutumunu da etkiler, onu bu konuda dürüstlük ve 



3 
 

içtenlikten yoksun bırakır. İdeolojik kişi bizzat kendini aldatmakla kalmaz, başkalarını da bilinçli olarak 

yanıltır ve bunu reel gerçekliği ve değersel hakikati kendi dogmatik görüşlerine uygun yorum 

yöntemleri paralelinde gerekirse tersyüz ederek gizlemek, üstünü örtmek, değiştirip çarpıtmak 

biçiminde yapar. 

İdeolojik kişiliğin en önemli ruhsal karakteristik özelliklerinden bir tanesi, onun başka bir inanç ve 

düşünceyi savunan kimseleri düşman olarak görmesidir. Ona göre, başka türlü düşünen/inanan kimse 

“maskesi düşürülüp gerçek yüzünün meydana çıkarılması gereken, hakikat düşmanı, karşıt” bir 

kimsedir. Bu nedenle, farklı düşünen / kendisinden olmayan kimselerin gücünün kırılması, yok 

edilmesi uğruna her şey göze alınmalı, bunun için her yola başvurulabilmeli ve her şeye 

katlanılmalıdır. Farklı düşüneni / kendisinden olmayanı ideolojik kişiliğin lanetinden kurtaracak olan, 

yalnızca kesin bir “evet” yanıtı olabilir.  

İdeolojik kişiliğin kökensel yapısı bağlamında olumsuz etkenler olarak, ‘ben’ ve ‘başkaları’ 

kavramlarına ilişkin algının analizini yapmak bu açıdan yol gösterici olabilir. ‘Ben’ kavramı, burada, 

‘toplumsal belirlenim ya da biçimlendirmeleri de içeren doğal nedensellik yasaları doğrultusunda 

oluşan, özgür istenç ve bilinç temelinden yoksun doğal ya da toplumsal benlik’ anlamında 

kullanılmaktadır. Bireyin özgürleşmesinin ve gerçek kişilik edinmesinin biricik temel yolu, bu 

anlamdaki doğal benlik durumunu aşıp, kendi özgür istenç ve bilinciyle kişiliğini kurmasından geçer. 

İdeolojik savların tutsağı olmuş ya da bu bağlamdaki organizasyonların içerisine adeta kendisini bir 

‘belirlenen nesne’ gibi bırakıvermiş bir kişilik, bağımsız ve tarafsız bir kişilik olma niteliğinden yoksun 

kalacaktır. Bu konuda daha da önemli olumsuz dinamikler; tutku, kin, düşmanlık, kibir, çekememezlik, 

üstünlük taslama gibi olumsuz psikolojik duygulanımları yansıtan içsel etkenlerdir. ‘Ben’ duvarı, bazı 

durumlarda, ‘kendini üstün tutma, kendini değerli ve diğer insanları değersiz bulma, kendi egosuna 

değer yükleme’ biçiminde somutlaşır. ‘Başkaları’ kavramı burada genel olarak ‘bireyin, kendi gerçek 

değerlendirme ve inançlarının oluşmasında diğer insanların ya da toplumun salt anlamda belirleyici 

olmasına olanak tanımaması gereği’ anlamında kullanılmaktadır. Birey, erdemlilik sürecinde başarı 

sağlayabilmek için, kendi ahlaksal değerlerini, yaşam felsefesini, dinsel inançlarını ve bunun gibi diğer, 

gerçek kişiliğine ilişkin tüm inanç ve değerlendirme biçimlerini; başkalarının ve toplumun etkisinde 

kalmadan, onların tutsağı olmadan kendi özgün ve özgür istenciyle özümseyerek ve içselleştirerek 

oluşturabilmeli, kurabilmelidir.  

İdeoloji kavramı ve olgusunun olumsuz bir nitelik kazanmasıyla, temel ahlaksal değerlerden birisini 

oluşturan ‘alçakgönüllülük/tevazu’ erdeminden yoksun bulunma arasında yakın bir ilintili ve etkileşim 

olduğu söylenebilir. Bu iki durum yani ideoloji bağımlılığı ile ‘alçakgönüllülük/tevazu erdeminden 

yoksunluk’, adeta birbirini destekler özelliktedir. Alçakgönüllülük/tevazu etik değeri, bireyin kendi 

sonluluğunun bilincinde olmasını, her zaman ve koşulda nesnel hakikati benimsemeye hazır durumda 

bulunmasını deyimler. Birey; eğer nesnel hakikati benimsemeyi değil de kendi belirlenmiş ideolojik 

tutku ve bağımlılıklarını doyuma ulaştırmayı amaç edinmiş ya da bu duruma sokulmuşsa, kuşkusuz, 

gerçek ve özgür varlık sahibi bir kişilik olmaktan uzaklaşıp, bir araç olma konumuna düşmüş olacaktır. 

Bu konuda sufi düşünürlerin anlatımları takdire şayandır kanımızca: Bireyde alçakgönüllülük/tevazu 

(huşu; nesnel gerçeği benimseme istenci) bulunduğunun göstergesi, kızdırıldığında ya da isteğine 

aykırı davranıldığında ya da reddedilme durumunda kaldığında bile, nesnel hakikatlilik varsa bunu 
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kabul ile karşılamasıdır (Kuşeyri) .  Bilge olumlayıcı ve benimsemeye hazır, bilgiden yoksun kimse ise 

iddiacı (görüşünde diretici) ve olumsuzlayıcı’dır (Tusi) .2 

 

IV- “DEĞER” KAVRAMI VE İDEOLOJİ / İDEOLOJİK KİŞİLİK KARŞILAŞTIRMASI 

Objektif etik değerler yaklaşımı ile ideoloji/ideolojik kişilik karşılaştırması konusunda öncelikle 

vurgulanması gereken ayrım, etik değerlerin özgür insan iradesinin kabulü ile ancak varlık ve geçerlilik 

kazanabilmelerine karşın3, ideolojinin insan iradesine baskı ve dayatmada bulunuyor olması 

hususudur. İnsan, kendisine ve dünyaya karşı sorumlu ve ‘iyi’ ya da ‘kötü’ olabilecek tek üstün varlık 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan olmak, bir anlamda özgür ve bağımsız olarak “evet” ya da “hayır” 

diyebilmeyi gerektirir.  

Vecdi ARAL’ın anlatımıyla ““Ben Bilinci” ile bireyselliğine ve özgürlüğüne kavuşan insan, böylece aynı 

zamanda “Değer Bilinci”ne ulaşmış, bununla da kesin belirlenmiş olaylar dünyasının(“olan”ın) üstüne 

çıkıp “olması gereken”in düzeyine el uzatmış, ondan esinlenir olmuştur.”4 Dolayısıyla insanın en 

önemli ve esas yapısı onun, varlığının bilincinde olabilen ve bu sayede varlığı, kendini ve etik değerleri 

özgürce değerlendirip/takdir edip bunun sonuç ve sorumluluğunu üstlenebilen kişilik özelliğinde 

aranmalıdır.  

İdeoloji ve ideolojik kişilik olgusunda özgür insan iradesinin tümüyle edilgen bir nesne durumuna 

düşürülmüş olmasına karşılık, etik değerlerin özgür insan iradesi tarafından kabullenilmesi 

hadisesinde tümüyle bir “sübjektivite/bireysellik/şahsilik” unsurunun egemen olduğu gerçeği, bu 

açıdan büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz burada söz konusu olan, değerlerin belirleyici ölçütünün 

süje olduğu ya da değer içeriğinin yalnızca bu değerlendirmeyi yapan kendisi için geçerli olduğuna 

kişinin inanması anlamında bir “değer sübjektivizmi” değil fakat sonuç olarak “değerin kesinlikle bir 

kimse için değer olduğu” hakikatinin vurgulanmasıdır. Değerin içerik olarak belirlenmesinin öznesi 

olarak değil fakat hazır ve nazır bir biçimde mevcut bulunan değere inanıp inanmamanın, onu 

kabullenip kabullenmemenin tümüyle ve yalnızca bireyin kendi özgür iradesine bağlı olması 

anlamında bir sübjektivite/şahsilik durumu önemle söz konusudur burada. Burada aynı zamanda 

“Hak ve hakikatin bulunup gerçekleştirilmesindeki bireyin “insan” idesi ve “kendine sadakat” 

değerinden ötürü onuru ve saygıdeğer oluşu”5 söz konusu ve geçerli olmaktadır. 

Etik değerlerin kökeninde, kabul edici ve var kılıcı olarak birey/kişi/insan yani insanın özgür iradesi 

bulunmasına karşılık; ideoloji olgusu, her zaman organizasyon/hükmetme/iktidar odaklarıyla 

bağlantılı olması hasebiyle, dayatma ve zor unsurlarını içerir. Jean LACROIX’in anlatımını izleyerek 

denebilir ki6 derin manada kötülüğün kökü, organizasyonla ilintili ve politik daha doğrusu ideolojiktir. 

Her organizasyon/politika/ideoloji, bizzat kendisi kötü olmasa bile, insanın sahip olduğu güç ve 

iktidarın diğer insanlar üzerinde kötüye kullanılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle tüm 

olumsuzluğun, bozgunculuğun, iğva ve ifsadın kaynağını oluşturur. Oysa etik değerlerin varlık ve 
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geçerlilik kazanmalarının biricik koşulu olan insanın özgür iradesiyle kabulü; varlığın bizzat kökünü ve 

özünü oluşturan, tüm varlığa/değerlere yönelik olarak var bulunan ve aynı zamanda insanın tüm 

eylem ve değerlendirmelerine hür bir şekilde yansıması gereken asli tasdik/sevgiyi gerektirir. Özne 

insanın kendisine, diğer tüm insanlara/insanlığa, tüm varlığa ve kuşkusuz inanan açısından tüm 

varlığın biricik kaynağı ve mutlak belirleyeni olan Rabb’e yönelik olarak geçerli olan bu asli 

tasdik/sevgi var olmadan, gerçek anlamda insanın ve insanlığın var olması mümkün 

gözükmemektedir. Bu asli tadsik/sevgi/inanç kaçınılmaz ve birbirinden ayrılmaz olarak düşünsel ve 

varlıksal ya da teorik ve pratik hali kapsar ve bu niteliğiyle tüm bilgi ve eylemlerimizin adeta 

mayasında mevcut bulunur. Süje/özne olarak insanın, inanma ve değerlendirmelerine eklediği şey 

olan onama/razı olma/kabullenme/tasdik etme olmaksızın “bilgi” de var olamaz.  

V- SONUÇ 

Bu çalışmada ele alınan anlamıyla ideoloji olgusu çerçevesinde insanlık tarihi boyunca gerçekleşen 

“vukuatlar” üzerine biraz düşününce, insan, Jean DUFOUR’un dediği gibi,7 “ideolojinin tadında bir 

acılık buluyor” doğrusu. Tarihsel ve çağdaş bağlamda reel/olgusal olarak bakıldığında tüm ideoloji ve 

ideolojik fenomenlerin, Paul Dimitriu’nun trajik ifadesiyle “ilim ve felsefenin aksine mutlakçı, 

müsamahasız; aynı imanı paylaşan müminleri, inananları ve mezhep ihtilafları olan; aktif, militan, 

emperyalist”8 bir işlevsel özellik taşıdıklarını vurgulamak durumundayız. 

Fenomenolojik olarak irdelendiğinde, çağımız dünyasında, objektif etik değerlere dayanan Kadim 

İnsanlık Kültüründen uzaklaşılmasının, modern ve batılı pozitivist bilim ideolojisi aracılığıyla büyük 

oranda gerçekleştirildiği ileri sürülebilir. Bu açıdan bakıldığında günümüzde, ülkemiz ve toplumumuz 

da dâhil özellikle geri bıraktırılmış ülke ve toplumlarda mevcut/geçerli olan bütün modern entelektüel 

akımların kaynağında pozitivizm ya da pozitivist bilim ideolojisinin yer aldığı rahatlıkla söylenebilir. 

Pozitivizm ya da pozitivist bilim ideolojisi kadim insanlık kültüründen kopmanın/koparılmanın biricik 

aracı olarak işlev görmüştür adeta. 

Modern kapitalizmin egemen olduğu ve bir sömürü aracı olarak kullanıldığı günümüz dünyasında 

siyaset ve hukuk ikilisinin tek bir ideoloji çatısı altında birleştirildiği ve işlevselleştirildiği söylenebilir. 

Dahası çağdaş/uygar/gelişmiş bir ülke/toplum olarak değerlendirilebilmek için, modern liberal-

kapitalist ideolojiye teslim olmak günümüz sömürü dünyasında bir ön koşul haline getirilmiştir adeta. 

Bu çerçevede hukuk ta asli/kadim/varoluşsal özünden tecrit edilerek, ulusal kültür ya da toplumsal 

inanç temelinde sosyo-politik olarak dayandığı geçerli ideolojinin emrine ve hizmetine 

terkedilmiş/sunulmuştur ne yazık ki. 

Diğer yandan islam-doğu coğrafyasının/toplumlarının içinde bulunduğu dram ve trajedinin temel 

nedenlerinden birisinin de, Batılı kapitalist modernitenin “icat edip”, birbirine kırdırıp sömürmek için 

doğu-islam toplumlarına “ihraç” ettiği  “ideoloji” ve “ideolojik insan” yaklaşımı olgusu ve 

kavramlarına ilişkin bulunduğu, görmezden gelinemez bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerçekten de doğu-islam toplumlarının entelektüel yapılanmalarında dinin/islamiyetin bir “ideoloji” 

ve dindar/müslümanın da bir “ideolog / ideolojik insan” tiplemesine dönüştürülmesi; dinin özünden 

ve bu bağlamda adalet değerinden uzaklaşılmasına, dinsel algının bir çıkar/iktidar/şiddet/çatışma 
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aracı haline dönüştürülmesine ve en son tahlilde de günümüzde içinde bulunulan trajik/dramatik 

realitenin gerçekleşmesine yol açmıştır.  

İdeoloji ve ideolojik kişilik olgusunun en temel özelliği, onun sosyo-politik stratejilerin hizmetinde bir 

silah ya da bir alet işlevi görmesidir. Hakikatin kurgusallaştırılarak ters yüz edilmesi ve bu yolla insan 

zihninin yönlendirilebilmesi özelliğiyle ideoloji, dünyaya ve insanlığa tümel ya da parçal olarak yön ve 

dizayn vermek isteyen egemen güçlerin kullandıkları argümanların başında gelmektedir. Bu aşamada 

artık ideolojinin, kendince hakikati ifade eden ve gerçekleştirilmesi gereken bir temel gaye olarak 

değil de yalnızca ulaşılmak istenen sosyo-politik amacın gerçekleştirilmesi için kullanılan bir vasıta 

olarak kabul edilmesi söz konusu olmaktadır. Ne var ki bir ideolojiyi tümüyle ve yalnızca bir aksiyon 

aracı ve aleti olarak işlevselleştiren odaklar, zamanla bu ideoloji ağının içine düşme ve onun 

tarafından sarmalanma riskiyle de karşı karşıyadırlar. 

 

 

KAYNAKÇA 

Aral, Vecdi, Beklediğimiz ve Bizden Beklenen ADALET, 2014, İstanbul. 

Dufor, Jean, “İdeoloji ve İktisadi Hayat”, by: İlimler ve İdeolojiler, Terc. Fahrettin ARSLAN, 

Umran Yayınları, Ankara, s. 122-147. 

Gürbüz, Ahmet,  Harabede Define / Tasavvuf Felsefesinde Temel Vurgular, Genişletilmiş ve 

Yenilenmiş 2.Baskı, İnsan Yayınları, 2013, İstanbul. 

Lacroix, Jean, “İdeolojiye Karşı Şahsiyetçilik”, by: İlimler ve İdeolojiler, Terc. Fahrettin 

ARSLAN, Umran Yayınları, Ankara, s. 214-241. 


