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Abstract This project compared fundamental concepts of Sufism and psychoanalysis, in 
general. Both traditions claim that human existence is problematic and needs to 

be improved. Their efforts to develop various perspectives in this regard bring 
them closer. This project attempted to emphasize that spiritualism had a strong 

and ample accumulation of knowledge and wisdom regarding human existence, 

substantially based on belief systems. In this project, concepts of Sufism and 
psychoanalysis were compared, and thus linked. The concept of self in 

psychoanalysis and the concept of nafs in Sufism were chosen as the common 
denominator for the sake of this study. Concepts of Id, Superego and Ego were 

studied in relation to self and nafs. Concepts of existence, unity, body, drives and 
desires, death, love and Eros were emphasized. Efforts have been made to point 

out both similarities and differences in these two approaches regarding human 
and life. To identify the similarities and differences between the two, Sufism’s 

pre-modern and spiritual character and psychoanalysis' modern and secular 
structure have been taken into account. 

Tezin/Projenin Başlığı Psikanaliz ile Pre-Modern Anadolu Tinselliğinin Temel Kavramlarının  
Tartışılması 

Türkçe Özet Bu projede, Sufizm ve psikanalizin temel kavramlarını üzerine bir tartışma 

yapılmıştır. Bahsi geçen iki gelenek, temelde insan varoluşunun problemli 
olduğunu ve gelişmeye ihtiyaç duyduğunu ileri sürerler. Sufizm ve psikanalizin 

ortak iddiaları ile geliştirdikleri kavramlar ve teknikler onları birbirlerine 
yaklaştırır. Bu projede, Sufizm ile psikanalizin temel kavramları karşılaştırılmış ve 

aralarında bağlantılar kurulmuştur. Psikanalizdeki self ile Sufizm’deki nefs 
kavramları tartışmanın ortak platformu olarak belirlenmiştir. Id, Süperego ve Ego 

kavramları da belirtilen çerçevenin içinde ele alınmıştır. Varoluş, bütünlük, beden, 
dürtü, arzu, ölüm, aşk ve Eros kavramları Sufizm ve psikanalizin diğer ortak ve 

önemli kavramları olarak tartışılmışlardır. Böylece bu iki geleneğin insana ve 
yaşama dair yaklaşımlarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Sufizm’in pre-modern ve tinsel karakteri ile psikanalizin modern ve 
seküler yapılarının, aralarındaki benzerlik ve farklılıklara katkıları da bu projede 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu projede, aynı zamanda, tinselliğin insan varoluşu 
üzerine geliştirdiği zengin birikimi ve bilgeliği önemli ve az araştırılmış bir tinsel 

gelenek olan Sufizm aracılığıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 


