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Giriş 

Kelfun ve İs'Uim Felsefesi gibi İslam düşüncesinin üç sacayağından birisini 
oluşturan Tasavvuf bir diru tecrübe birikimidir. Bu rühi tecrübeyi değerlendirir

ken, oluşum sürecini tamamıyla harici faktörlerde aramak doğru değildir. O tek 
başına İslam'ın bir ürünü değil; siyası, entelektüel, diru ve ırk1 özellikleriyle İs
lam tarihinin yaşanmış ve halen yaşanmakta olan bir ürünüdür. Bir şeyin tek ba

şına diğer bir şeyin nedeni olduğunu savunmak nesnel bir değerlendirme tavrı 
olarak görülemez. Hicrl I. yüzytldan itibaren elbette Müslümaniann fetihler so

nucu farklı inanç ve kültür kodlanyla lGlrşılaşmalanru tek yanlı bir alıcılığa indir
gemek ne kadar tutarlı bir ahlak! tavır sayılırsa, tek yanlı bir vericilığe indirge
mek de o denli ahlaki bir tavır sayılır. Hele illet ve ma'lülun entelektüel, ıi'ıhl ve 

sosyal meseleler temelinde cereyan ettiğini düş"linürsek. bu ilişkilendirilme giri
şimi daha da hatalı sonuçlar doğurabilir. Ebu'l-A''Ui Afifi'nin de haklı tespitiyle 
rühl, akli ve sosyal olgular, fiziki olguların tabi olduğu basit karegerilere boyun 
eğmezler. ' 

islam'da manevi hayar adı verilen bu dini tecri.ibeyi yonımlamada, tarihi olu

şum ve gelişim süreci açısından iki döneme ayırmak mümkündür. Bunlardan il
ki, Fazlurrahman (ö. 1988)'ın da dediği gibi "nebllik şuuru"' yani teslimiyetçi 
zübd dönemi, ikincisi, Şeyh adı verilen bir kimsenin ruhi egemenliğine boyun eğ

ınekle başlayan kunıınlaşmış Tasavvuf anlayışı dönemidir. ·' İşte Tasavvı.ıfu doğuş 

ı Atifi, f.bu 'I-A'Ia, Tasawıif, çev. Ekrem Deıııirli-Abdullah Karıal, İstanbul 1996. s. 53 

2 Fazlur Rahnıan, i~Jam, çev. Mehıneı Dağ-Mehıneı Aydın, isıanbul 1981, s . 160. 

3 bk ibnü'I-Cevzi, Ebu'I-Ferec Abdurra lınıiin, Telhf.q, ibi/.<, Beyrut 1992. s . 145; Fazlur Ralıma n , 

"-R·e., s. 166. 



 

tarihi itibariyle ele alclığımızda onun ilk devresini zühd dönemi olarak adlandıra
biliriz. Kaynaklardan da elde ettiğimiz bulgulara göre bu dönem sufisine süfi de
ğil ; züh.had, fakir, abid, nussak, bükkain, kari ve kun·a gibi adlar verilmektedir.4 

Tasavvuf felsefesinin gelişiminde hiç kuşkusuz İslami ilimler tarihinde teşek
kül sırasıyla ilklerden olan ilm-i Kelam'ın katkısı göz ardı edilemez. Kelam ilmi
nin uğraştığı pek çok sistematik problem sonralan bir takım kelamcı sufiler eliy
le Tasavvufi kalıplara dökülerek işlenmiştir. B un on en çarpıcı örneklerini ilk dö
nem Tasavvuf kaynaklarında görmemiz mümkündür. Bu kaynaklarda sistema_rik 

Keliim 'ın can alıcı bazı problemlerine açıkça değinilmiş ve hatta süfi akaidi diye
bileceğimiz bölümler eklenmiştir. Meseh1, ilk dönem Tasavvuf kaynaklarından 

olan Kelabizl (ö. 380/ 990), Ta'am~fadlı eserinde 'tasavvuf aktiidi ' olarak açtı
ğı bölümde hemen hemen Kelam'ın birçok konusuna yer vermiştir.' Diğer taraf
tan Kuşeyri (ö. 465/ 1072) Risti/e'sinde6 ve Hucviri (ö. 470/ 1077) Keşfu'l- M.ah

ctl.b'unda7 tevhid, iman ve Allah 'ın sıfatları gibi pek çok konuya değinmiştir. 

İbnü'l-Cevz1'nin mutasawıiların inanç ve ibadet alamndaki görüşlerine de
ğinmeden önce, hayatı, kişiliği ve yaşadığı dönemin fikri, içtimai ve siyasi yapı
sını , kısaca bütün yönleriyle yaşadığı çağı tammak gerekmektedir. Çünkü, bir dü

şüncenin mayalanarak şekillenmesinde yaşanan hadiselerin büyük etkisi vardır. 

A. İbnü'l-Cevzi'nin Şahsiyeti ve Yaşadığı Dönemin 
Fikri ve Sosyal Yapısı 

Sosyolojik bir vakıa olarak fikirlerle hadiselerin çok yakın bir irtibatı olmakla 
birlikte, tarihte iz bırakmış bir görüş ve anlayışı değerlendirmek için yaşanılan ta

rih! dönemin sosyo-kültürel şartları da belirleyici bir rol oynar. İşte bu açıdan İb
nü'I-Cevzl'nin görüşlerinin şekillenmesi üzerinde elbette sözünü ettiğimiz fak

törlerin katkısı olmuştur. Yeri geldiği zaman bu faktörlerin üzerjnde duracağız. 

Ama öncelikle onun yaşadığı dönemin düşünsel ve sosyal yapısını tahlil etmede 
bize ipuçları verecek olan tarihe bir yolculuk yapmanın gerekli olduğunu düşü
nüyoruz. 

İslam kültür ve medeniyetinin görkemli bir kesitini oluşturan büyük Abbasi 
devleti parçalanmış ve birbirlerine rakip feodal devletlere bölünmüştü. Sürekli 
birbirleriyle boğuşan prensler, muhtaç oldukları parayı bulmak için kendi halk
lannı soyuyor, bu sOretle yokluk ve sefalet içerisine sürükledikleri halkı sonun

da kan ve ateş içinde boğuyorlardı. Sık sık batıp çıkan bu hükümetlerin sayısı on 

4 Subhj, Ahmed Mahmud, el-Fels(!(etıi 'I-Ab/l;Jk~yyefi'/-Fikri 'I-İslam., Kabire 1983, s. 256. 
S Kelabazi, Muhammed b. İshak, Ta'amif, haz. Süleyman Uludağ, İstanbul 1992, ss. 61-121. 

6 bk. Kuşeyrl, Abdülkeriın, Rislile-i Kt1Şf!.Yrf. çev. Süleyman Uludağ, İstanbul 1991, ss. 473-494. 
7 bk. Hucviri, Ebfı Ali Cülliibi, Ke§[u 't-Mabcılh, çev., Süleyman Uludağ, L~tanbul J982, s. 420. 
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birinci yüzyılın ilk yarısında on beşi buluyordu. Bunlardan, Bağdar'ı , yani Hila

fet merkezini istila eden Şii Büveyh oğulları, bir taraftan kendilerine her istediği

ni veren Halife Müstekfiyi sürükleyerek sarayından çıkanp gözlerini oydurur
ken, eliğer taraftan da tahrik ettikleri Şii-Sünni mücadelesi neticesi olarak Bağ
dat'ı yağma ettiriyor, yaktınyar ve günahsız halkı sokaklarda parçalatlırıyordu." 

Siyasi açıdan bu durumda bulunan İsli:im dünyası içtiınal hayat itibariyle da
ha da acıklı bir manzara arz ediyordu. Siyası ve usull ihtilaflar yüzünden zuhur 
eden mezhepler gittikçe çoğalmış, Selçuklu devletinin kunılı.ışundan iki sene ev
vel, yani 429/ 1038'de ölen Abdülktıhir Bağdti.dfnin ifadesine göre sayılan yet
miş ikiyl bulmı.ıştu.Y Birbirlerini tel<:fir eden bu ıuezhepler, Müslümanları birbir
lerine hasım olan fırkalara ayırmışlar, İslam toplumunun içtirna1 bünyesi derin 
yararlar almıştı. Bunlardan Hanbelller, Mutezile taraftarlannuı tenkiJinden sonra 
kuvvet ve cüretlerini artırmış, devlet otoritesinin bulunmamasından da istifade 
ederek ahlakl anlamda çürüme temayülleri göstermiş olan toplumsal yapıda, şa

rap ve musiki aletleri bulmak bahanesiyle evleri basamış, hatta kendileriyle 
hemfikir olmayan bazı alimierin kabirierini açarak cesetlerini yakmak gibi vah
şet örnekleri gösterrneğe başlamışlardı. Bu sOretle mahkum enikleri zevaı arasm
da büyük Kud.n yonımcusu ve tarihçi İbn Cerlr et-Taber1 (ö. 310/ 922) de bu .. 
lunuyordu . Taberi, Hanbelilerle mücadele dolu bir hayat geçirmiştir. O, Ahmed 
b. Hanbel (ö. 241/855)'i fakih değil de muhaddis saydığı için evi taşlanmış ve Ra
fizllikle suçlannııştı. Bütün bu şartlar, büyük şehirlerde Ayyarlar denilen başıboş, 
serseri, derbeder bir çapulcu sınıfın türernesine yol açmıştı. Bunlar güçlü bir dev
Jel otoritesinin bulunmamasından istifade ederek halkı kasıp kavııruyorlardı. '" 

Yani İslam dünyası siyasi, içtimal, ahlaki ve iktisadi bakımdan çok zayıf ve red
hişin kol gezdiği bir konurnda bulunuyordu . Böyle bir kaotik ortamda halk ade
ta bir kurtarıcı bekliyordu. Selçuklu sultanı Tuğrul Bey (104-0-1063)'in kudreti ve 
yayıldığı alan genişlediği nispette tlağdat'a hakim Şii Büveyhllerin huzursuzluğu 
da artıyor; Şii, Batıni ve Sünni kavgalar fıhl zeminden fiziki bir zemine doğru ka
yıyordu. Bağdat'ta karışıklıklar çıkaran Şiiler, devlet hizmetlerinde görevli iyi ye
tişmiş bürokratlan öldürmeye başlamışlardı. Halifenin daveti üzerine Tuğrul Bey 
1055 <447) yazında Bağdat seferine mecbur kalır. Selçuklu sultanı bu sefer ile 
aşırı Şiilerin fesadına son verir, Siirınl halifelik Selçuklo sultanlığıyla birleşerek İs
lam dünyasının kaderine hakim olur. Milad11058 yılında Selçuklu sultanı Tuğrul 
Bey, halifeliğin koruyucusu, Doğu'nun ve Batı'nın sultanı kabul edilmesiyle Sel
çuklular, siyasi açıdan tslam dünyasında çok güçlü bir dtın.ıma gelmişlerdir. 11 

8 Günaltay, Şenıseddin, "İsliiııı Dünyasının İnlıitaıı Sebebi Selçuk İstilası ını?'', D. Tı'iı·k Tarib 

Kongresi Zabıtlan, istanbul 1943, s. 363. 

9 Bağdadi, Abdülkalıir, el-Farkıı Beyne'I-Fırak, ıahk. Muhyiddin Abdülhamld, Beynu 1990, s.7. 
10 bk. Günaltay. a.g.m., s 364. 

11 bk. Turan, Osnıan, Selçıık/ıdar Taribi ue Tı'irk-islam.Medeıı.lyeti, İstanbul 1980, s . 132. 
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Tuğrul Bey zamanında başlayarak Alparslan (ö. 1072) ve Melikşah (ö. 1092) 

dönemlerinde genişleyen İslam dünyası medrese ve zaviyelerle dolar. Alimiere 
ve şeyhlere özel maaşlar tahsis edilir. Askeri kuvvetin yanında fikir ve mefkure 
ordusu vücfıda getirilir. Böylece Selçuklular hakimiyetlerinin manevi temellerini 
de atmış olurlar. İlk Selçuklu medresesi Tuğnıl Bey zamanında Nişabur'da yapıl

mış; Alparslan'ın 1067'de Bağdat'ta yaptırdığı Nizarniye medresesi ve ayrıca, 

Rey, İsfahan, Belh, Herat, Basra, Tus ve Amu! gibi merkezlerde Nizarniye eko
lünde medreseler kunılmuşrur. Bu yüksek seviyede eğitim yapılan kurumların 
giderleri vakıftarla finanse edilerek tahsil meccan1leştirilmiş; müderrislere ve ta
lebelere maaşlar bağlanmıştır. 1 ı 

İbnü'I-Cevzi ise, 510/ 1116 yılında Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun egemen 

olduğu, İslam aleminin sosyal, iktisadi, siyasi ve fikri açıdan yoğun çalkan tt ve ka-_ 
nşıklıklann meydana geldiği dönemde bir ilim ve kültür merkezi olan Bağdat'ta 
dünyaya gelir ve orada yetişir. Bir Bağdat sevdalısı olan İbnü'I-Cevzl, bütün çalış
malarını bu medeniyet şehrinde sürdürdüğü için aynı zamanda bir Bağdat tarih
çisidir. 1 ~ ei-Murıtazcmı adlı ansiklopedik tarih diyebileceğimiz eseri onun bir Bağ
dat güneesi gibidir. Yaşadığı olayları en detaylı bir şekilde kaydeder. İbnü'l-Cev

zl'nin bütün hayatı Abbasilerin hilafet merkezi olan Bağdat'ta geçer. Bu sebeple 
hicri 6. yüzyılın bütün olaylarını idrak eder. O, Abbasi haHfelerinin altısının döne
minde yaşamıştır. Bu Abbasi halifeleri el-Müsterşid Billah (halifeliği 512'den 529'a 
kadar sürer), er-Raşid Billah (halifeliği 529'dan 532'ye kadar sürer), el-Müktefi li 
Emriilah (halifeliği 532'den 55S'e kadar sürer), el-Müstencid Billah (halifeliği 
555'den 556'ya kadar sürer), el-Müstaıi bi Emriilah (halifeliği 56<5'dan 575'e kadar 
sürer) ve son olarak en-N asır li Dinilialı Chalifeliği 575'den 622'ye kadar sürer)'dır. 

İbnü'l-CevZı, en-Nasır'ın bilafeti döneminde hicr1597 yılında yine Bağdat'ta vefat 
eder. Bu dönem, siyasi, içtimal ve filifı istlkrann olmaclığt bir dönemdir. 14 

• 

Selçukluların İslam dünyasına hakimiyetleri ile İslam medeniyeri yeni bir 
hamle ve hayatiyer kazanarak yükselmiştir. Ama ne var ki, Melikşah (ö. 1092) ve 
Sencer (ö. 1157)'in ölümlerinden sonra Türkistan, Horasan, İran ve Irak'ta hü
küm süren siyasi buhrana ilave olarak emniyet ve asayiş bozulmuştur. Bununla 
da kalmayan Selçuklu devleti "Atabegler" şeklinde küçük beyliklere aynlır. Yö
netimde otorite boşluğunun meydana gelmesiyle birlikte yer altına çekilen mu
halif fırkalar -Şi! ve Batıni unsurlar gibi- faaliyetlerini !ega! bir düzeye çıkarırlar. 1 ' 

Selçuklu devletinin inhitatı, siyasi bul1ran ve umümi sarsıntı ile birlikte devlet 

otoritesini yeniden sağlamak adına ilim ve fikir hürriyeti üzerinde bir takım bas-

12 Turan, Osnıan , Selçuklıtlar Tarihi ve Tt"irk-islam Meden(vett, s. 194. 

13 Şakir Mustafa, eı-Taribu1-Aı·abf ue 'l-Mılerribı1n, Beynıı 1987, c. IT, ss. 108-109. 

14 bk. Zehebi, Hiifız, A 'lfimt/.1ı-Nübekı, ıl1k Komisyon, Beynıı 1981, c. XXI, ss. 376-384. 
lS Geniş bilgi için bakınız. Hasan İbrahim Hasan, Tiin"bu 'I-İslam, Kahire 1968, c. IV, ss. 60~1-
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kılar yapıldığı görülmektedir. Nilekim Abbasi Halifesi Müstencid (ö. 1170)'in 
devrio kadıtanndan el-Murahham'ı yakaladıktan sonra kütüphanesinde İhvan-ı 

Safa'ya air risaleleri ve İbn Sina'mn Kitabu'ş-Şifa'sını yaktırması fikir hürriyetine 
karşı tehdidin başladığını göstermekte, bunun Halife tarafındap yapılması ise 
olayın önemini artırmaktadır. Yine Abbas! Halifesi en-Nasır li Diniilah zamanın
da (1180-1225) aynı kovuştunna ve soruşturmalar yapılmıştır. '6 Sanırım felsefeci 
düşünürlerin eserlerine karşı bu şekilde aleyhte bir kampanyaıun başlatılmış ol
ması, Sünru İslam yorumu ve ümmetin birliğini parçalamak konusunda bir teh
dit oluşturan Batini fırkalann fikri temellerinin arka planını felsefi eserlerin oluş
turması iddiasından dolayıdu·. Tarih boyunca Sünni aklelenin hamisi olan Sel
çuklu sultanlan siyas1-itikad1 bir muhalefet yapan Rafızl ve Batıni gnıplara karşı 
yoğun bir mücadeleye girişirler. Sapkın olarak adlandmlan bu fırkaların fikr1 ve 
itikadi te~eUerinin zayı.t1ığını ve İslam dışılığını ortaya koyabilmek için İslam 
alimlerinden düşünce ve eserleriyle bu mücadeleye katkıda bulunmalatını ister
ler. Bu sebeple Halife en-N"asır döneminde iki defa mibneye tabi tutulmasına 
rağmenı7 Sünru akl:denin zaferi ve eh.l-i bid'at ftrkalannın mağlubiyeti için yardı
mına başvunılan bu alimlerden birisi de, İbnü 'l-Cevz1'dir. 

İbnü'I-Cevz1'nin yaşadığı VI. asrın Bağdat'ında devler otoritesinin zayıflama
sıyla ahlaki alanda bozulmalar baş göstermiş; başta eğlence ~ilem leri olmak üze
re fuhuş, içki ve· hımarın bir hastalık olarak toplumu sarmasıyla birlikte sosyal 

yapıda derin çözülmeler yaşanmıştır. İbnü '1-Cevzl bir alim ve aydın sorumluluğu 
ile hareket ederek, toplumu fikri, ak1devi, ahlaki açıdan düzeltmek adına yaptı
ğı vaaz ve irşatl.arla büyük çabalar sarf etmiş1b Batıni fırkalara karşı halkı ı..ıyannak 

için konuşmalar yapmakla kalmamış, bir takım kitaplar da kaleme almıştır. Bu 
kitaplardan ilki Defu Şübehi't-Teşbih'tir ki, yazar bu eserinde Kur'an ve hadis
lerde, JafzVliteral anlamda yorumlandığı zaman insanı , insan biçimci Allah tasav
vuruna götüren nasl.ann nasıl te'vil edilmesi gerektiğini anlatarak Haşviyyeci zih
niyeti tenkil etmektedir. '9 Telbisu İblls adlı eserde ise, ki ileride muhtevasından 
geniş bir şekilde bahsedeceğiz, kısaca ifade etmek gerekirse dini doğnı bir şekil
de anlamada aklın değerini bir kenara atarak, bid'at ve hurafeye sanlan dini olu-

16 Turan. Osman, Selç11kl11lar Taribı:, ss. 440-441. 

l 7 Abbasi HaHfesi Nasır li Dinilh'ih tarafından kunılan füti.ivvet teşkilatı sünni esaslara dayanınak
la ve Batın'ilere, Mısır Şii hilafetinin yıkıcı teşkilatına, siyasi rakiplerine karşı tesis edilmekle beraber 
yine de Batıni-Şii unsurlar ihtiva ediyordu. Bu sebeple devrin bazı sünni alimleri -ki bunlardan biri

si de İbnü 'l-Cevzi'dir-bu oluşumun aleyhinde fetvii vermişlerdir. Halife de karşı bir fetvii ile bu kuru

luşu savunmuş ve karşı çıkan alimleri mahkum etmiştir. bk. Zehebi, A 'llimıt 'n-Nı'lbela, c. XXI, ss. 
376-384: krş. Turan, Osman. a.g.e., s. 318 . 

. 18 krş. Boyacı.lar. Nureddin, ibnı'i'I-C.'eı'Zf'nin Hadis'teki Yeri ve Hadis Metodıı, (Basılınanıış 
Doktora ıezi), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1978, ss. 10-12. 

19 bk. İbnii 'l·Cevzi, Ebu'I·Ferec Abdurrahman, ~{11. Şiibehi't·Teşbll.ı, thk. Hasan es-Sakkiif, Am
man, 1992. 
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şumları tenkit eder ve yeni bir zihniyetin teşekkülü için İsHim.J ilünJer alamoda 

yenileşmenin gerekliliğini anlatır. l!J Mdellifin "Zem.mu'l-Heva" isimli eserinin 

muhı.evasına baktığımız zaman daha çok ahlak konularına yer ayrıldığını göri.i

yonız. Mesela, heva nedir' isH1m'a göre zinanın hükmü, gizli dost rmınanın ve 

eşcinselliğin haram kılıruşı, nikahın teşvik edilmesinin hikmetleri gibi daha çok 

kadın-erkek ilişkilerinin bozulma sebepleri ve bunun toplumsal hayarta yol aç

tığı ahlaki sapmalardan söz edilir.ı' Genel olarak bu eserlerin ınuhtevasına göz 

attığımız zaman müellifin yaşadığı dönemde Bağdat'ın dini, ahlaki ve fikri haya

rında ne tür düşüklükler yaşandığını ve.bunun sonucu olarak da tefessüh etmiş 

sosyal yapıyı fırsat bilen bozuk akkle yanlılarının türeyiş sebeplerinin arka pla

nını anlayabiliyoıuz . Kısaca bu eserler müellifin yaşadığı VI. yüzyıl Bağdat'ının 

ruh, ahlak, ilikat ve fikir alanının panoramasını oluşnıruyor. 

islam dünyasının Fıkıh , Kelam, Tefsir ve Hadis gibi temel İslam! ilimler arasın

da büyük otorireJerin çoğu Selçuklular döneminde yetişmiştir. Ebu'l-Kasım Ku

reyşl (ö. 1072), Ebu İshak Şiraıl (ö. 1083), Gazzall (ö. 1111), ei-Hatibl' (ö . 1079), 

ei-Ensar'i (ö. 1108) gibi kişiler Selçuklular döneminde yaşamış alimlerden bazıla

ndır .n Bu dönemin geleneksel ansiklopedist alimlerinden olan Hanbel! di.işünür 

İbnü'l-Cevzl'nin sadece, Fıkıh, Kelfun, Tefsir, Kıraat, Tasavvuf ve Hadis gil:ıi Isla

mi ilimler alamoda değil, Tarih, Astronomi, Tıp, Etimoloji, Matematik ve Menakıp 

gibi birçok bilim dalında sayısı, 300 küsüra varan eserler yazdığı rivayet edilir.'' 

Bugün bu eserlerden bir çoğuna sahibiz. Görüldüğü gibi onun eserleri sadece İs

laınl ilimler alanıyla sınu·Jı değil, sosyal ve müspet ilimleri de ahikadar ediyor. 

İbnü'l-Cevıl, keskin zekası ve bilimsel dirayetinin örti'ışmesiyle, siyası ve fikri 

açıdan büyük karışıklıklar yaşayan ve sosyal patlamalara her an salıne olabilecek 

düzeye gelebilmiş hicrl VI: yü.zyılın Bağdat'ında mezhep çatışmaianna engel ola

bilecek düzeyde karizmatik bir şahsiyet özelliği kazandığı anlaşılmaktadır. Bir ri

vayetten öğrendiğimize göre Ehl-i Sünnet ile Şia mensuplan arasında Hz. Ebü Be

kir ve Hz. Ali'nin efdaliyeti/üsrünJüğü hakkında münakaşalar çıkar. Halk nezdin

de saygın bir yeri olan İbnü'I-Cevz!'yi her iki grup da sorunun çözümü için hakem 

tayin eder. O, bu iki güzide sahabe hakkında "onların enfaziletlisi, kızının nifdi.

hı elinin altında o/anıdır" şeklinde cevap verir. Her iki grup da bu cevabı kendi 

lehlerine yoıumlar. Mesela, Eh.l-i Sünnet, "Hz. Ebu Bekir'in kızı Peygambeıimiz'in 

nikalu altındadır,'' diyerek onu faziletli sayar. Şia taraftarlan ise, "Peygamberimi-

20 bk İbnü 'I -Cevzl. Telhfst'i İblfs, Beyrut 1992. 
21 bk. lb ni.i'I-CevzT, Ebu 'I-F'erec Alxlurrahıııan , M. Zenımi 'I-Heuti, dık. ibealum M. Ramazan, 

Beyrut 1993 

22 krş. Kafesoğlu , İbrahim, Selç11klular Taribt, İstanbtı11972, ss. 158-159. 
23 Eserlerin ınulııevaları lıakkmda bakınız. Zebebl, A '/amı'/. 'n-Nı'ibela, c. XXI, s. 377; Şakir Mus

tafa, et-Tatibıı 'l-Arahf, c. u, s$. 108-109. 
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z'in kızı Hz. Ali'nin nikahı altındadır," diyerek onu faziletli sayar.24 Böylece Müslü
ımınlar arasında meydana gelebilecek olan mezhep çatışması önleıuniş olur. 

ibnü'l-Cevzl, Aluned b. Hanbel'in iyi bir izleyidsidir. Yazmış olduğu bir eser

de Ahmed b. Hanbel'in metodunu kendine daha yakın hissettiğini anlatır ve ter
cih sebeplerini şu şekilde sıralar: "Ben Aluned b. Hanbel'in ınezhebini inceledim. 

İslami ilimler sahasında çok yetkin ve Fıkıh ilminde selef-i salihinin mezhebinde 
olduğunu ve delile çok önem verdiğini gördüm. Kendisine bir mesele soruldu
ğtında muhakkak Kur'an ve Hadis'ten selefin metodu üzerine bir cevap verirdi."ı5 

Bize miras olarak bıraktığı eserlerinden anladığunız kadarıyla Hanbeli bir çiz

gi izlemesine rağmen biz onun metodunda bir taassup görmüyonız. Şüphesiz 

böyle bir tavır, gerçek bilim adaınının bir özelliğidir. Bassaten keHimi meseleler

de, yani Allah'ın sıfarları gibi konularda teşbih ifade eden lafızlan harfi olarak an
lamaya çalışmalan sebebiyle insanbiçimci Allah tasavvuruna yaklaşan bazı Han

bell muellifleri tenkit eder. Allah'ın haber-i sıfadarının katı delillerden olan muh
keın ayet ve hadislerle ispat edilebileceğini savunur. Nasların zahirinde Allah'a 
isnadı muhiil olan bir anlam gördüğü zaman, nassı te'vil cihetine gider.'ı.; Kur'an 

ve hadislerde yer alan haber-i sıiatlar konusunda yerine göre te'vilci bir yaklaşım 
ortaya koyması, onun selefi bir çizgi izlemesine rağmen mezhep taassubuna sa
hip olmadığını gösterir. Bu yönüyle o, mütekaddimln selefiyyeden ayrılır. 

İbnü 'l-Cevzl, İslam coğrafyası içerisinde şekillenen saf İsHim inancını ve kiü

türünü, her türlü sapık göıiişlerden korumak için, doğru yolun sapık kollarıyla 

fikri zeminlerde kalmak şartıyla yoğun mücadelelere ve karşılıklt poleıniklere gi
rişir. Bu mücadelesi sadece söz düellosundan ibaret kalmaz; müstakil eserlerle de 
sürer. Telbfsü İblis adlı eseri buna en güzel örnektir. İsHim kültür tarihinde şüphe
siz bu eser, hem müellifin.tenkit metodunu ve hem de VI. yüzyıl İslam dünyası
nın siyası, itikadl ve kültürel yapısını tanunak bakurundan önemli bir çalışmadır. 

Eserinin muhtevasından öğrendiğimize göre müellif, halkın İslam'ın özüyle çatış

ma halinde bulunan diru tell1kki ve yaşam biçimlerini şeytanın aldatması olarak 
adlandırır ve şeytanın hilelerine karşı halkı sakmdımıak gerektiğini tavsiye eder, 
dahası, tavsiyenin ötesinde bu yanlışlıkları eleştirir. islam toplumunda görüşleriy
le hayatiyetini koruyanfelsefecileri, nübüvveti inkar eden Bertihinıe gibi fırkaları , 

arneli iınandan bir cüz sayan ve İslam'ın alanını olabildiğince daraltan Harici/eri, 

Kur'an 'ın anlamını masum/ ruhani imamdan öğrerunek gerekir eliyen Biitınfleri 

ve ibadet alanında eklemeler yapan kimi süfileri eleştirerek, fikir ve akldelerinin 

yanlışlığını vurgular. Gerçekten bu eser, İsla.m dünyasının düşünce ve toplumsal 

24 İbnü 'l-Cevzi, Ebu'l-Fe rec Abdurrahman, Kitii.btt 'I-Mfti.>Zılfiı, ıhk. Abdurrahman Muhammed b. 
Osman, Medine, 1966, c. I, s . 21. 

25 bk. İbnü'l-Cevzl ... Dej'u ~ı'lhehi'I-Teşbih, s. 95. 

26 Bazı örneklendirmeler için bakınız. ibnü'l-Ce vzi, a.g.e., ss. 113-141. 
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tarihini analiz etmek bakımından tarihe kayıt düşülen bir eserdir. Diğer taraftan 
bir başka deyişle, bu eserin özünü, dini ilimleri yenileme sorunu oluşturur. Buna 
bir çeşit tecdit düşüncesi diyebiliriz. Çünkü o dönem İslam toplumunda halkın 
din anlayıŞı, asli istikamenen uzaklaşarak bid'at ve hurafeyle kanşmıştır. Bu eser
de yazarın yaptığı iş, mecrasından çıkan toplumun din anlayışını, yeniden Kur'an 
ve sahih sünnetin rotasına sokına girişiminden başka bir şey değildir.ı7 

İbnü'I-Cevzl'nin mutasavvıflann bazı inanç ve davranışlannın eleştirisine de
ğin görüşlerini vemıede atıfta bulunacağımız Telbfsü iblfs adlı eserinin bir diğer 
adı da "Nakdii.'l-İlm ve'l-Ulemli"dır. Bu adlandumadan da anlaşılabileceği gibi 
müellif, hem isHim bilginlerini ve hem de İslami ilimlerdeki mevcut tarihsel yön
tem sorununu eleştiri konusu yapmaktadır. Elbette İbnü'l-Cevzl'nin bu eleştirel 
tavrı , bütün zamanlarda yaşayacak olan İslam bilginleri için bir örnek oluşrurma

lıdır. Çünkü yaşayan ve yaşanan dinin zamanJa kirlerunesi ve üzerinin örtOlme
si doğaldır. İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan ihya ve tecdit hareketleri de di
nin özünde ve yaşam biçiminde meydana gelecek sapmaları asil kaynağa dön
dürme çabası olarak görülmüştür. Doğrusu da bııdur. 

İbnü 'l-Cevzl'nin Telbfsü İblfs adını. verdiği bu eser, on üç bölümden oluşur. 
Müellif bu bölümlerde kendi döneminde yaygın olan Ehl-i Bid'at fı.rkalarıru eleşti
rir, İslam toplumunda sanal din haline gelen bid'at ve hurafelere değinerek yan
lışlıklan ı:ashih eder ve doğrularını ortaya koymaya çalışır. Batılı hak suretinde gös
teren İblis'in hile ve desiseleı·ine değinir. Felsefeyi akrı/beşed bir mülahaza konu
mundan bir din konumuna yükselterek vahyi ikinci bir değer konumuna iten ba
zı felsefecileri eleştirir. Ayrıca tslam toplumunda yaşayan başta Ehl-i Kitap olmak 
üzere Sabiiler ve Mecüsller gibi toplulukların politeist tanrı anlayışianna vurgu ya
parak, Müslüman halkı, onların batı! itikatlanndan etkilerunemeleıi için uyarır. 

İbnü'l-Cevzl bir alim sorumluluğu ile Müslüman halk üzerinde etkin olan va
iz, kıssacı, kurra ve fukara gibi unvanlarla anılan ama, İslam dinini iyi bilmeyen 
bazı dini şalisiyetlerin din alanındaki görüşlerinin yanlışlıkianna da dikkarleri 
çekmeyi ihmal etmez. 

Diğer taraftan fitne söyleminden hareketle toplumun maslahatı gereği diye, 
kişisel yaşam biçimleriyle İsHim'a aykırı tavırlar ortaya koyan yöneticilerin kimi 
tutum ve davranışlarını da eleştiri konusu yapar. Çünkü onlar, her konuda top
lumun taklit edeceği kirnselerdir. Dini hassasiyet ve yaşantı biçimleri açısından 
daha duyarlı ve titiz hareket etmeleri gereken kimseler olduklan için büyük so
rumluluk taşımaktadırlar . 

Ayrıca İbnü'l-Cevzl, Fatımi devletinin yıktiışına (h. 560) ve Eyy0b1 devletinin 
kumluşuna şahit olmuş, süt! akımların arttığı bir dönemde yaşamıştır. Bu sebep-

27 Bu ko nuyla ilgili bir çalışma için bakınız. Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar, lbmi-'1-Cendue Bid'cll An

layışı, (Basılmanıış Lisans ıezi), A.Ü.!. Fakültesi. Ankara 1984. 
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le, halkın inanç ve dini hayatlarLrU yönlendirme komısunda oldukça etkin olan 
süfilerin görüşlerini kıyasıya eleştirir. Biz de mliellifin yukanda sözünü ettiğimiz 
kapsamlı bu eserinden yola çıkarak, itikat ve ibadet bağlamında seldin yolun
dan ayrılmakla suçladığı zahid ve sü.fılerin din anlayışiarına temas edeceğiz 

B. İti.kadi Açıdan İbnü'l-Cevzl'nin Tasavvuf Eleştirisi 

Bilindiği gibi, Kelam ve TasaV\Jtıf disiplinlerinin müştereken ele aldığı konu
lardan birisi de lınan konusudur Genel bir görüş itibariyle Ehl-i Sünnet KeHi
mı'nda imanın temel ıiiknü, kalbi tasdiktir Tasdik bir haberi veya bir hükmü 
mücerret olarak bilgiye, iknaya ve hür seçime bağlı olmadan kum bir teslimiyeL 
anlamına gelen kabullenme değildir. Asıl tasdik, bi'r haberi veya bir hükmi.ı biliş
sel (kognitif) bir temele dayandırarak iz'an ile kesin olarak doğnılaınaktır.18 Ta
saV\'l.ıfta ise iz'an bitişsel bir temele dayalı olmayan hudG' ve teslimiyet olduğu 
için itikadm içerisine her türlü saçmalık, hurafe, batı! inanç ve mistitlkasyon del
maya açık bir yönü vardır. İşte bu makalemizde LasaV\'lıfa dair göıiiş ve düŞün
celerlnden söz edeceğimiz İbnü'l-Cevzl Telbfsu lblis adlı eserinin bir bölümün
de bunun bir dökümanını ve eleştirisini yapar. 

İbnü'l-Cevzl, bir vakıa olan, ama, tarih boyunca lehinde ve aleyhinde birçok 

şey söylenen tasavvuf konusunda kesin hükümlü bir reddiyeci olmanm ötesin
de, daha çok zühd döneminden yana kanaatini belirlemede bir dunış sergiler. 
Çünkü, topyekUn ümmetin din! bir tecrübe birikimi olan tasavvufu inkar, delay
lı olarak Hz. Peygamberin zühd hayatıru inkarla eş değerdedir. Dolayısıyla , 

Kur'an'ın sistematik bütünlüğünden koparılarak salt belirli zaman dilimlerinde 
okunan bir vird ve tesbihara dönüştüriilen 'zikir ' anlayışına; Kur'an'ı okuyup 
onun üzerinde tefekki.ir etmek, düşünmek ve anlamak yerine, onu sadece tilavet 
etmeye dayalı bir zihniyete herkesin karşı olması gerekir. Biz böyle bir anlayışı 
imanın bir görünüm dönemini teşkil eden, sosyal hayatın her alanında zühdü ön
celeyen hicri ilk iki asırda yaşamış Müslümanların hayatında pek görmüyoruz. 
Çünkü onlar, laftan ziyade pratiğe dayalı bir İslam anlayışını öne çıkarmışlardı. 
Daha çok hicri II. yüzyılın sonlarından itibaren bireysel bir ritüel tarzında oı1aya 
çıkan zühd hareketi, şeyh kavramı, tasavvuftın daha geç dönemi olan tarikadar 
döneminde oıtaya çıkmıştır. Artık Kelaın ve Fıkıh gibi ilimierin yanında Fıkh-ı 

Biitın ya da bii/ ilmi adı verilen TasaV\'lıf ilmi ceşekkül eder. Tarilll tecrübede ku
rumlaşma sürecine giren tasavvufi mekteplerde Müslümanların içerisine düştük
leri iki yanlış görüyoruz. Bunlardan birisi, islam'ın muamelat kısmına ait konular
da içtihat kapısının kapatılması, ikincisi ise, İslam'ın ibadete ait konulannda içti
haı kapısının açılmasıdır. Hiç kuşkusuz Kur'an'ın geliş gayesine uygun düşme-

28 Taftazanl, Sa'deddln, Ş<:rhn 'I-Makilsıd, istanbul ts. c. n. s. 247. 
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yen bu duruş , İslam'ın sosyal, fikri, kültürel ve siyasi aktivitesine zıt düşen Hint, 
Budist ve Hııistiyanlığın kötü bir davranış kalırımı olan dinde ruhbanlık kapısının 
açılmasına sebep olmuştur. İbnü'l-Cevzi'nin Telb!sü İblis adlı eserinde yaptığı, is
Him adına yapılan yanlış uygulamaları ve akidevl anlayışlan yeniden Kur'anl ve 
Peygamberi zihruyete göre ele alma girişiminden başka bir şey değildir. 

Zühd, lügatte, "ilgi duymaınak, değersiz bulmak, yüz çevirmek" gibi anlam
lara gelir. Özellikle dinde kullanılan bir kavramdır. Dünya ve içindekiler karşı
sında isteksiz ve lurssız olmayı ifade eder:"' Tasavvufi literatürde ise zühd, dün
ya mal ve nimetlerine ilgi duyınama, onlardan uzak durma veya Hakk'a yönel
mek için dünyadan el etek çekme şeklinde tanımlanır.;~') O halde zühd, rasavvu

fun arneli cephesinin yarunda, dünye\'!Jeşmeye ve terbiye edilmeye muhtaç şe
hevl arzulara karşı insan nefsinin rühl ve bedeni riyazetlerle eğitilmesidir İslam, 

insanın yapısında bulunan fıtrl duygulan bastırmak ve nefsi öldüm1ek yerine, 

onu terbiye ederek İlahi lükmetre yaratılış amacına matuf bir hale dönüştürür. 
Bu bir çeşit 'aşma' yöntemidir. Kur' an, günahlara karşı ınüteyakkız olma durumu 
olan takvii yı , bizatihl şüpheli olan şeylerden kaçınma anlamına gelen verayı teş

vik etmekle birlikte, insanın gönül dünyasını zenginleşrirmeyi hedefleyici olmak 
üzere farz ibadetlerin yanında nafile olan oruç ve gece namaziarına yönlendirir.3

' 

Bilindiği gibi bu ibadetlerden amaç, insanı iman ve ahlak yönünden olgunlaşur
makla birlikte, asıl onun iradesini kuvvetlendirmektir. 

İslam zühde dayalı bir yaşamayı ön plana çıkanrken Allah'a daha çok yaklaş
mak maksadıyla sosyal hayatı ihmal etmeyi gerekli gören ruhbanlığı ve keşiş ha
yau yaşamayı da tasvip etmez. Kur'an nıhbanlığı ınuharref Hıristiyanlığın çirkin 

bir bid'atı olarak nitelendirir: ''Sonra bımk1rın izinden ardarda peygamberleri
mizi gönderdik. kferyem oğlu İsa'yı da arkalarından g6nderdik, ona İnci/'i ver
dik ve ona uyanlarm yürekle·rine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurduk/a
rı ruhbanlığa gelince onu, bi.z yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasım kazan
mak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadı/ar. Biz de onlardan iman 
edenlere mükdfatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmış/ardır. '02 Ayet

te geçen ruhbaniyet, büyük bir korh"tı hissiyle çekilip dünya lezzerlerini terk ede
rek riyazet ile ibadette aşırılık göstermektir. Ruhbanlık, Hıristiyanların i h das etti
ği dini bir anlayış ve yaşayış tarzıdır. Asbab-ı Kehf kıssasında geçtiği üzere Hz. 
İsa'nın ref'inden sonra mürninler inkara şartlanmrş, zorbalarca yok edilmeye ça

lışılmış, girişilen üç savaşta mürninler ağır kayıplar vermişler, sağ kalan iman eb
li, kendilerinin de ölümü balinde dine davet edecek kimsenin kalmayacağı ge-

29 bk. tbn Manzur, Ebu'I-Faeli Ceınaleddin, Ltsfinı'i 'I-Amp, Beyruı ıs., c. III, s. 197. 

30 Uludağ, Süleyman, TasawıifTeı'imlet'i Sözltlğıt, İstanbu l 1991 , s. 544. 

31 bk. 73 MüızenımiV6-8; 74 Müddessir ll. 

32 57 Hadld/27 
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rekçesiyle savaş yapınama kararı almış, sadece ibadetle meşgul olmaya başla
mışlardır. İşte bu süretle fitneden kaçarak, dinlerinde ihh1s ve samiıniyet göste
ren bu insanlar dünyanın bütün zevklerinden, fazla yiyip içmekten ve evlen
mekten vazgeçmişler, dağlar, mağaralar, oyuklar ve hücrelerde i badetle meşgul 
olmuşlardır.~~ Bu sebeple manastı dar, hep yerleşim birimierinden uzak olan dağ

larda ıssız vaditerin en uç noktalarına yakın yamaçlara yapılmıştır. Müslüman 
tecrübede, kısmen de olsa bu durum bir etkilenme değil, Halvetiyye gibi bazı ta
rikatlann terbiye metodunun bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. 

Kur'an ve hadislerde dünya, yerine göre kötülenir. Ama dini naslarda dünya 
zatı itibariyle kötülenmez. Asıl kötülenen şey, helal olmayanı elde etmeğe çal ış

mak ve ihtiyaç miktarının dışında israfa kaçacak şekilde barcamalar yapmaktır. 
İbnü'l-Cevzl, kurtuluşu dünyadan uzaklaşmak ve dünya işleri ile meşgul olma
mak gibi yollarda göımenin asıl sebebinin bilgisizlikten kaynaklandığını ifade 
eder. Toplurndan kaçarak dağlarda tek başına yaşamanın doğru olmadığına ka
ni olan müellif, hatta bir kimsenin evinde tek başına geeelemesine bile nza gös
rermez. Hicri VI. yüzyıl islam dünyasında kimi tasavvufi öğretilerde uygulaması

nı gördüğü ve çoğu zaman İslam'ın temel inanç ilkeleriyle çatışan, din adına 
dağlarda tek başına yaşamayı, seyahat etmeyi, servet edinmeyi ve mazereti ol
madığı halde evlenmeyi terketmek, et yememek, Allah'ın yenilmesi ve içilmesi
ni heial gördüğü şeyleri kendi nefs~ne haram saymak gibi eylemleri kıyasıya 

eleştirir, bu çarpık anlayışların Müslüman mutasavvıtlara Hıristiyan, Brahman ve 
Hint mistisizıninin tesiriyle geçtiğini söyler. ibadet hayatında bir nevi içtihada 
başvuran sufilerin hata ettiklerini göstemıek ve aynı zamanda düşülen hataları 

düzeltmek için bazı hadisiere de yer verir:'" 

İbnü 'l-Cevzi, ahiret yurdu ancak terk-i dünya ile kazanıhr, toplurndan ve ilm1 
lıayattan uzaklaşmak gerçek zühd ömekleridir, şeklindeki relkinlerin zahitleri 
saptırmak için şeycanın bir hataratı/tuzağı olduğunu söyleyerek ikaz eder. İliın
den ve ilim adamlanndan uzak dunnanın cehaletin sultasını kuvvetlendireceğini 
vurgular~' Çünkü İslam, sosyal bir dindir. Dolayısıyla insan da sosyal bir varhktır. 
Kur'an'da namaz ve zekat gibi ibadetlerle ilgili kavramlar hep çoğul kalıbıylalfor

muyla zikredilerek, toplumsal birliği güçlendiren ve rCılu dinamizıni ayağa kaldır
mada yegane etken olan Cuma ve toplu halde kılınan namaziara Müslümanlar 

motive edilmişlerdir. Bu sebeple sosyal ınanada cemaat namazlarını terketmek 
bir hüsrandır. Rasyonel ahlak anlayışına göre, Müslüman insan münzeVı bir hayat 

yaşama adına toplumdan ve toplumsal sonımJuluklanndan koparak tek başına 

33 Detaylı yonıııılanıalar için bakınız. Elıııalıl ı , M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İsta.nbul 

ı9i9, c. vn. ss. 4766-67. 

34 İbnü'J-Cevzl, Tefbfsu iblfs, s. 135. 
35 bk. aynı yer. 
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dağlarda veya ıssız vadilerde/ yerlerde inşa edilen tekkelerde değil, erdemli dav
ranışları, topluma katılarak ve birlikte yaşayarak elde eder. ilim ve ulemadan 
uzaklaşmak bir kazanç değil , her biri cehaletin egemenliğini ve meşruluğunu 
kuvvetlendiren, şeytanın iğvası olan yanlış davranış türleridir. İşte İbnü'I-Cevz'i'ye 

göre zahidlerin aldandığı noktalardan birisi de zühd sebebiyle ilimden çoğu za
man yüz çevirmeleridir. Onların ziluıiyetine göre ilim, insanın kişisel içtihatlanna 
göre ihdas ettiği akla dayalı kesbi ilim değil, iç aydınlanmaya (işrak) dayalı bir an
layıştır. Onlara göre ilim va rak ilmi değil , hırka ilmidir. Kesbe dayalı va~:ı,k i.lm! sn
illerin Allah'a ulaşınada ihdas ettikleri manevi basarnaklann önünde bir engel ola
rak görüldüğü, daha doğnısu kalbe perde olduğu için benimsenmernişcir. Böyle 

yapmakla onlar, ilim gibi hayırlı olan bir şeyi; ilimle uğraşmayı terketmek gibi da
ha aşağı olan bir şeyle değiştirmişlerdir:;o Mesela Cüneyd-i Bağdadl (ö. 297/909), 
sufınin kalbinin ve niyetinin dağılmaması için okumamasını, yazmamasuu, evlen
me~esini ve dünya malı için çalışınamasını tavsiye eder.~- Hicrl IV. yüzyılın ikin
ci yarısından itibaren yozlaşan tasavvufı anlayışiara karşı içeriden eleştirilerde bu
lunan Hucvlrl, bazı süfılerin tarikatiara intisap ettikten sonra kalbe perde olma ba

hanesiyle ilim tahsilini bırakarak ders kitaplarını denize anıklanndan söz eder ve 
onların bu tutumlarını kınar. 38 Çünkü bu tuttıın, İslam dünyasında ilim aleyhtarlı
ğını hızlandırrrıış, ilim adamlarına güven duygusunu sarsmakla kalmamış, bilgi 
vasıralan konusunda şüpheler bile uyandırmıştır. Ömeğin, eğer Gazzali'nin diğer 

eserleri görmezden gelinir de epistemoloji konu$unda sadece el-Mımkızdan yo
la çıkılırsa, sözünü ettiğimiz kaygı pekişmiş olacaktır . Maalesef günümüzde bazı 

tasavvtıfı anlayışlarda müritlere, "efendimizin kitaplarının dışında kitap okumaya
caksıruz, diğer kitaplar kalbe perdedir, manevi ilerlemeyi durdunır. Hatta bizden 
izinsiz Kur'an-ı Kerim bile okwnayacaksınız. Efendi hazretlerinin kitaplan bir ev
de bulunursa, kendisi bulunuyormuş gibi o eve bereket yağar" gibi ifadeler aynı 

mantığın bir başka rezahürü ve devamıdır. İbnü'J-Cevzi de kendi döneminde ilim 
aleyhtarı bu tür yaklaşımlan eleştirir. ilim azlığından dolayı bazı zahirierin fakib

Iere iltifat etmediklerini iddia eder. Bu sebeple zahidler kendi ka falanna göre iba
detlerde yeni düzenlemeler yapmakla kalmadılar, ayrıca onlar ulemayı küçük 
gördükleri gibi zemmetınişlerdir, der:•) İşte bu ve benzeri düşüncelerin etkisiyle 

XII. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında özgün eser verme dönemi hemen he
men sona ermiş; geleneğimize özgü şerhçilik ve haşiyecilik kapıları açılmıştır. Bu 
yöntem yeniliğe kapalı olmakla beraber, eskilerin tekranndan başka bir şey getir

memiştir. Düşünülmezi düşüıune kapıları kapatılarak, artık eleştirel bir zihniyete 

36 krş. lbnü'l-Cevz), Tc/bfsu İblfs, s . 135. 

37 bk. Ebu Tiilib el-Mekki, Kıllll 'I-K11lii.b, Kalıire 1315, c . I, s. 156. 

38 b k. Hucvlrt Keşfu '1-Mabctih, ss. 217-219. 
39 İbnü'l-Cevzi. (l.g.e., s . 141. 
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de geçit verilmediği için mevcut otoriteler dogmalaştınlmıştır. Bir başka olumsuz 
etken de ilim deyince sadece dinl ilimierin akla gelmesidir. Bu yüzden de müspet 

ilimiere olan ilgi gittikçe zayıflarruştır. 
Ünlü İslam bilgini Süfyan b. Uyeyne (ö. 198/813), ''Abidlerinıizden ilmi ve 

aklı kullanmayı terketmek suret(yle bilgisizce cıme/ ederek sapanlarda Hıristi
yan/ara bir benzerlik vardır" diyor.'0 İbnü'I-Cevz1, zahid olan bazı kişilerin baş

ta Rasulullah (s.a.v.) ve ashabı olmak üzere tabimin bile yapmadıkları şeyleri 

yaptıklarını söyler. Onlar zahid olmanın mubah.ları terketmek olduğu velunine 

kapılırlar. İşte müellif, oriların bu din! tutum ve davranışlarından bazı örnekler 
verir. Şeytanın tuzağına düşen zahidlerden nice! eri, helal Jnlınan şeyleri yemiyor, 

Hint fakirleri gibi yemeği azaltarak bedenlerini zayıflatıyor, sof bir lurka giyerek 
soğuk su içmeyi bile terkederek nefislerine azap veriyor. Daha da ileri giderek, 
zahid olmanın mubahların bile semtine uğramamak olduğu vehmine kapılıyor

lardı. Bazıları arpa ekmeğinden başka bir şey yemez, bazıları meyveleri tatmaz, 
bazıları da bedeni kupkunı olacak ·kadar yiyeceği azaltırdı. Halbuki bu ne Hz. 
Peygamber'in ve ne de ashabının yoludur. Hz. Peygamber ve ashabı,· helalinden 

yiyecek bir şey bulduklan vakit yiyorlar, ancak, yiyecek bir şeyler bulamadıkla
rı zaman, şartların gereği olarak açlığı tercih ediyorlardı. Rasulullah (s.a.v.), yeri
ne göre et ve tatlı yer, soğuk su ikram edildiği zaman varsa dinlenmiş suyu içer, 

akar su mideye zarar verir ve insanın susuzluğunu gidermez, derdi." 
İbnü'l-Cevzi, hicri I. ve II. yüzyıllarda yaşamış olan ziihidlerin Zi.ihd hayatla

rını örnek olarak gösterir ve sahte zahidleri de kınar. Mesela, "ben hurma (tatlı) 
yemiyorum. Çünkü ben onun şükrünü yerine getirmeye güç yetiremem" diyen 

biradama tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basrl(ö. 110/ 728)'nin: "Bu ahmak bir 
adamdır. Acaba içtiği soğuk suyun şükrüne güç yetirebiliyor mu?" dediğini 
nakleder. Ayrıca zahidler arasında sayılan Süfyan- ı Sevri (ö . 169/ 785)'nin yolcu

luğa çıktığı zaman yemek için yanına kızartılmış et ve ciğer aldığını söyleyerek 
Basra tasa'V"V\.ıf okulunun peygamberi zihniyete daha çok yaklaştığını ekler ve 

kendisi de böyle bir zühd anlayışını benimser.4ı Çünkü o, zahidJiğe karşı değil
dir; zahidlik adı altında sünnete uygun olmayan davraruşlara karşıdır. 

İbni.i'I-Cevzi, yiyecekler konusunda Allah'ın düzenlemesini terk ederek, meş
ru olan davranışlardan kaçacağım derken, dinde meşru olmayan davranışları ih
das eden sahte süfilere dikkatlerimizi çeker. Onun tanımlamasına göre nefis in
sanın bir bineği gibidir. Yüce gayelere ulaşması için insanın bineğine yumuşak 
davranması gerekir. Nefsi doyı.ırma konusunda zararlı olan yöntemleri bırakıp 

40 İbn Teymiyye, Takıyyı.ıddin .Ahmed, iktizdu~ç-Sm'iti 'I-Müstakfm /ı.·tubiilefeNı Asbabi'I-Cahfm, 

thk. M. Haınid el-Fekkiyye, Mekke, 1950, s. 350. 
4llbnü'l-Cevzi, Telbfsu Jblfs, s. 136. 
42 Aynı yer. 
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faydalı yöntemlere bakılmalıdır. Helal olan düzenlemeleri terketmek suretiyle 
aşırılıklanı tevessül, hem di ne ve lıem de insan bedenine zarar verir. '·' Neticede 
bedeni açıdan zafiyet gösteren bir insan, dini sonımluluklarını yerine geriremez 
bir duruma düşer. İnsan ne kadar sağlıklı olursa, o oranda dini görevlerini yerine 
getirir. İlleıli zilıniyeller tedavi edilmeden onlara, sağlıklı yaşam biçimlerini tavsi
yenin de çok fazla bir yararı yoktur. İbnü'l-Cevzl'nin yapmak istediği de zaten bu 
sapmalara vurgu yapmaktır. O, dinin tespit ettiği ilkelerin dışında formel kuralla
rı olan kuıumlaşınış rasav\'Ufi anlayışiara ihtiyatla yaklaşır. Onl.ann din adına içi
ne düştükleri kimi çılmıazlan, bazı şahısların davranışlarını örnek vererek eleştir
mekten de geri durmaz. Örneğin, sufi bir kelamcı olan Haris el- Muhasibi (ö. 245/ 
866) ve Ebü Ta]jb el- Mekki (ö. 386/996'rnin; 'L'lz ye-mek ve muhahlan terketmek 
sun?tiyle n!ifisle mücadele et " tavsiyelerine karşılık İbnü 'l-Cevzl bu konuda, "Hz. 
Peygambe-r'e ve sabahesine uymak daba evtadır" diyerek tepkiele bulunur. • 

Yukanda da ifade etriğimiz gibi zühdün temel esasları, özü itibariyle İs!aınl
dir. Zühd hayarını ve tasavvufun menşeini tamamıyla dış etkenlerde aramak 
yanlışr.ır. Elbette Müslümanların farklı din ve kültürlerle karşılaşmaları sonucu 
karşılıklı etkileşim de olmuştur. Aynı durom Tasavvuf bilimi için de geçerlidir. 
Ama, münferit kimi vakıaları uınuma şamil kılmak her zaman doğru bir sonuca 
götünnez. Ama buna rağmen özellikle sosyal hayattan koparak ıssız dağiann ba
şmda manastırlarda yaşayan Hıristiyan n.ıhbanlann bazı Müslüman ziHıicl.ler üze
rinde etkili olduğu da tarilli bir gerçektir. ibnü'I-Cevzi, Müslüman abid ve zahid
lerin manastırlarda Hıristiyan keşişleri ziya~et ederek onlardan bazı öğretiler al
dıklarını söyler. Bunlardan birisi de ·'Ma'rffeLi Sem' ün isimli birdihipten öğren

dim"diyen İbrahim b. Etlıem (ö. 161/ 777Ydir.'5 Bu sebeple o, İslam dünyasında 
Müsl Liman] ann Buda 'sı olarak bilinir. Onun Tasavvuf anlayışının özünü, cebriye
cilik rani yazgıcı bir tevekkü! anlayışı oluşn.ınır. 

Teibf...::ü İblfs adlı eserinde dünyayı tamamen terketmenin sakıncaları üzerin
de duran müellif, yiyeceğe ihtiyac1 olduğu halde sırf dini bir tutum olduğuna 
inandığından dolayı çarşıya alışveriş için çıkmayan bir kimsenin tutumunun sün
nete uygun bir davranıŞ tarzı olmadığını belirtir. Bizzat Hz. Peygamber'in çarşı
ya pazara çıkarak ihtiyacı olan şeyleri satın aldığını ve hatta hisbe görevini yeri
ne getirdiğini söyler. Hz. Ebü Bekir (r.a.) gibi büyük sahabelerin bile omuzlann
da saLıiık elbise taşıyarak satıcılık yapmak suretiyle ticaretle meşgul olduklannı 
deli.l olarak gösterir. '6 Halbuki rasyonel tasavvufı ahlak anlayışına göre insan 
hCtlk içinde Hak'la beraber olma şuunımı kendisine rehber edinmelidir. Diğer bir 
deyimle di karda, gönlü yarda olmalıdır . 

. '13 İbn~i · I - Cc:v~, Telbf .. wt iblf.s, s. 136. 

44 Ayn ı ver. 

45 Aynı esen-, s . 137 

46 Ay ru eser, s . 139. 
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Basra tasavvı.ıf okulu korkuya dayalı bir zahitlik anlayışını temsil eder. Bu 
okulun felsefesinde korku ve hüzün egemendir. İbnü 'l-Cevzl, kötümser/ pesimist 
bir psikoloji havasıyla dünyadan uzak olduğunu göstermek için pejınürde bir el

bise ile dolaşan , saçını ve sakalını düzeltmeyen kişilerden söz eder. Halbuki böy
le yapmak Hz. Peygamber ve ashabının yolu değildir. O, aynaya bakarak saçıru 
güzelce rarar, yağla{ ve güzel kokular süıiinürdü. Hatta, Hz. Ebu Bekir ve Hz. 
Ömer, ashabın en zahldleri oldukları halde saçianna kına yakarlardı,·· diyen ib
nü'I-Cevzi, Müslüman bir kimsenin estetik açıdan da görünümfıne önem vermc
si gerektiğine dikkatimizi çeker. Zira, mağdur, mazlum ve pesimist bir görüntü 
sergilerneyi öneren bir kültür, aydınlık ve iyimser olmayı öneeleyen birdinin kül
türel yapısını oluştı.ıramaz. Ancak olsa olsa bu anlayış, tarih boyunca muhalefete 
te kalmayı öneeleyen ve devamlı surette ezilmişlik psikolojisi ile yaşayan, matem 
havasına bürünmüş, bunu da siyah giysilerle sembolize eden Şii' İslam yorumu
nun bir tesiri olabilir. Kur'an ve peygamberin siretinin dünyaya karşı zühde işa
ret ettiklerinde şüphe yokuır. Fakat bütünüyle dünyayı terk ederek durağan ve 
edilgen bir lıayat yaşamaya da İslam geçit vermez. İslam , helal olan dünyevi ni
metlerden yararlanmayı yasaklamaz. Yasakladığı şey, meşguliyeti Allah'ı hatırla
ma şuurunu unutturan dünya şehvetlerine dalmaktır. İslam her şeyde itidali/ den
geyi öneeleyen bir dindir; ifrat ve tefriti hoş görmez. Dünyaya karşı zühde ç~~ğır
masının anlamı, seküler bir zihniyete karşı olmak adına bütünüyle dünya nimet
lerini terk etmek değil , sadece şehvani şeylerden ve behlml arzulardan uzak dur
maktır. islam lıelal olan şeylerden istifade etmeyi ve haram olan şeylerden de ka
çınmayı ister. İslam helaJ ve haram kılma yetkisini Allah'a vermiştir. Kur'an. bu 
bağlaında hehil ve haram kılma yetkisini Allah'tan alarak din adamlarına veren 
Hıristiyan ve Yahudileri kınar ve bunu bir çeşit şirk olarak oitelendirir.oj(l 

Diğer taraftan İslam sosyal ve aıneli bir dindir. Mesihçi ve Budist anlamda 
ıühd ise, sosyal hayatın mhlına aykındır.'9 Burada şu hususun aleını çizerek ifa
de edelim ki, Kur'an'ın dünyayı kötüleyen ve ona karşı zühd tavrını öne çıkaran 
mesajı, biraz önce de değindiğimiz gibi, insanı, asla sosyal hayattan tecrit etme
ye ve edilgenliğe özendirmeye yönelik değildir. Böyle negatif bir sonuç çıkar
mak tamamen insanın zil1insel dünyası ile atakalı olup bir anlam yanılmasıdır. 

Kur'an'da el-hayiitü.'d-dünya ile ilgili ayetlerin, ilk defa nazil olduğu Arap toplu
ımınun sosyal ve fikr1 hayatına tarihsel açıdan bakarsak son derece anlamlı ol
duğunu görürüz. Bu da Arapların oyun ve eğlenceye aşırı derecede düşkün bir 

47 İbnü ·1-c evzi, 7elbtçfi lblis .. s. 1<10. 

48 bk. 9 Tevbe/ 31. "(Yahüdiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahaınl:ırını'J; (Hıristiyanlar) da ra

hiplerin i ve Meıyenı oğlu Mesih'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki hepsine de ıek Tanrı'ya kulluk et· 

ıııekten başka bir Ş<!Y enırolunınadı. O'ndan başka hiç·bir ıanrı yokmr. O bunların ortak koşıukları 
~eylerden uzaktır." 

49 krş. i\fifi', Ta.tcıı•ı•ı!f. s. 65 
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sosyal bünyeye sahip olmalarından kaynaklanmaktadır ki, Kur'ân'da geçen uya-
rı sadece "dünya hayatı"nın tabiatında bulunan Allah'la olan ilişkiyi saptırıcı 
mahiyetine yöneliktir. Dünya yakuüaşttrılan anlamıyla, Allah'tan uzaklaşmak 
bir yana, O'na yaklaşmanın söz konusu olduğu bir kavramdır. O hâlde dünyayı 
hor görmek, Nâkip el-Attas'm dediği gibi, bir bakıma küfür olacaktır.50 Çünkü 
dünya, Kur'ân'm diliyle 'kevnî bir âyet'tir. İslâm'ın âlem tasavvuru içeriğinde, 
eğer âlem kavramının alâmetten türediği göz önünde tutulursa başlı başına ya-
ratıcının varlığına bir işaret ve belirti taşımaktadır. 

Her ne kadar Kur'ân evrensel bir dil kullanıyorsa da özelde ilk defa vahye 
muhatap olan Mekke toplumunun Allah'a rağmen varolma ve yaşama telâkkisi 
itikadını düzeltmek, aşırı derecede dünya sevgisiyle tutulan ve önyargı kilitleriy-
le kilitlenen aklı çözmek uğruna zâhidliği teşvik edici telkinlerini biraz da bura-
da aramak gerekmektedir. Yoksa, Kur'ân'm kuşatıcı sistematik bütünlüğü açısın-
dan dünya nimetleri söyleminin ana temasına baktığımızda, Müslümanları ikti-
dara özendirici mesajlar da vermektedir: "Biz ise istiyorduk ki, yeryüzünde güç-
süz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları önderler yapalım, onlara (ötekile-
rin) yerini aldıralım. "sı İslâm, insanın eşya ile olan ilişkisini kesmek yerine, in-
sanın eşyaya karşı olan aşın düşkünlüğünü terbiye ve tezkiye etmek ister. Eğer 
insanın eşyaya olan meylini kesersek, onu benliğine ve hürriyetine gerçek anla-
mıyla kavuşturmuş oluruz. Şayet insan, eşyaya karşı manevî hürriyetini elde 
ederse, eşyaya olan tutsaklıktan ve eşitlenmişlikten kurtulmuş olur. Yaşadığımız 
yüzyılda modernitenin en büyük çıkmazlarının özünde, mutlak bir dünyevîleş-
me eğilimi taşıması hasebiyle, âlem tasavvuru içerisinde dinî boyutu bilinçli ola-
rak görmeme yanlışlığına sapması gelir. Bu sebeple tarihte dine/kutsala, katı 
muhafazakârlık kadar, katı pozitivist anlayışın verdiği zarar hiç de azımsanamaz. 

Tarihte sûfîliğin bir başka doğuş sebebi olarak, Haricilik'e ve onun doğurdu-
ğu siyâsî tartışmalara şiddetli bir tepki olarak ortaya çıktığı da bir gerçektir. Sü-
kûta dayalı bu tepkisel tavır kendisini 'inzivaya çekilme' şeklinde göstermiştir. 
Bu strateji manevî anlamda insanın kendisini yenileyerek güç hissettiği zaman 
uygun ortamda cemiyet plânına atılma taktiğinden başka bir şey değildir.'2 Bu-
nun en bariz örneğini, peygamber torunu Hz. Hasan (ö. 49/669)'ın kısa süren 
yöneticiliğini Muaviye b. Ebû Süfyan (ö. 60/680)'a bırakması olayında görebili-
riz. Emevî saltanatının yeni yöneticilerinin çoğunun pek de dindarca olmayan 
düşünce ve inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı politikaları karşısında direnme gücünü 
kaybeden insanlar, ahlâkî dindarlığı öne alarak tasavvufa sığınma ihtiyacı duy- 

\ 

50 Attas, M. Nakib, Modern Çağ ve İslâmî Düşünüşün Problemleri, çev. M. Erol Kılıç, İstanbul 
1989, s. 69. 

51Kehf28/5. 
52 bk. Fazlurrahman, İslâm, s. 162 
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muşlardır .;.ı Hiç kuşkusuz açık toplum olaınamanın getirdiği sancıtann sonucu 
imani bir [epki olarak tasavvufa gönül verme fenomeni, dünyanın hay-huyun
dan kaçarak insanın güven arayışı serüvenini oluşturma çabası olarak yonımla
nabilir. Btı tarihsel süreç, siyasi baskılardan kaynaklanan sabır dönemi şartları
nın zorunlu bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

İbnü'l-Cevzl bazı zahidleıin sürekli susmaya ve aileleıi içerisine kanşmadan 
ayrı , bireysel olarak yaşamaya sarıldıklarını ifade ederek bunun aile hukukunu 
ihlal etmek manasma geldiği şeklinde bir yorum yapar. Zira Rasülullah (s.a.v.), 
yerine göre ailedemizah yapar, çocuklarla oynar, hammlarıyla sohbet eder ve 
hatta Hz. Aişe ile yanş bile yapardı. Bunlar insanı davraruşlardır.$4 Her ne kadar 
sGfilerin içe yönelik bu edilgen gibi göriilen süküta ayarlı tavırlan müellif tarafın
dan eleştiri konusu yapılıı11ş olsa da, yeni bir ruhla donanmanın/yenilenmenin 
bir basamağı ya da varolmanın kılık değiştirmiş bir görüntüsü olarak da nitelen
dirilebilir. Dikkal ediliJse tasavvufun en çok güçlendiği dönemler, özgürlüklerin 
kısıtlandığı dönemlerdir. Bunun en büyük kanıtlanndan birisi şudur: Yıllarca sa
bık Sovyetler Birliği 'nin çausı alunda varlıklarını sürdürmüş ve bugün her biri ba
ğıınsızlığını elde etmiş olan Türk Cumhuriyetlerinde eğer din ve onun ürettiği 
değerler, folklorik bir düzeyde de olsa hala varlığını konıyabilmişse, bunu lasav
vufa borçludur. 

İbnü'l-Cevzi, sfıfileri zahidlerden sayar. Ama buna rağmen Telbfsü lblfs adlı 
eserinde süfilere, zahidlerde olduğu gibi, ayrı bir bölüm açarak, onların nitelik
lerini ve dini davranışlarını tahlil eder. O tasavv"tıfu , başlangıçta uın\.lm\ bir zühd 
hayatı olarak, sonr-a ise bağlılarının sema ve ra.ksa nıhsat verdikleri, böylece, 
hem zahidlik yolu ile ahirete önem verdiklerini ve hem de rahatlık bakımından 
dünyayı talep edenlerin meylettikleri bir yol olarak tanımlar.~; 

İbnü' l-Cevz1, Rasülullah (s.a.v.) zamanında kişi iman ve İslam'a nispet edilerek 
Müslüman ve mürnin kavramıyla tanımlanırdı. Belli bir tarihi: süreçten sonra, Müs
lüman ve mürnin kavramı yerine zahid ve abid gibi isimler ihdas edilerek kullanıl
ınaya başladı, diyerek zühd ve ibadetle meşgul olan bazı grupların dünyayı umur
samaz olduklarını , cemaatleşmeyi bir kenara bırakarak bireysel olarak ibadetle 
meşgul olmayı ittihaz ettiklerini iddia eder. Ona göre bu, bir çeşit bireysel ibade
te dayalı yeni bir ahHik biçimidir. İlk olarak Kabe'de, ismi Kavs b. Mürre olan, sü
fi adıyla tesmiye edilen bir adam kendisini sırf Allah'a adaınıştır. İşte sfıfilerde salt 
Allah'a yönelmeleri bakımından ona benzedikleri için bu şahsa nispet edildiler, 
diyen müellif, daha da ileri giderek sözlerine, "süfi'' isminin İslam1 dönemde değil 
cahiliyye döneminde k"UIIanıldığıru ve bir insana izafe edildiğini ekler.54 

53 bk. Malati, Ebfı 'l Huseyn, et-Tenbfh ııe'r-Redd, nşr. M. Ziihid e l-Kevseri, Beyruı 1968, s. 36 
54 İbnü'I-Cevzi, Telbfsu lblfs, ss. 14()..141. 

55 Ayn ı eser, s. 145. 
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Bilindiği gibi İslam kaynaklannda süfi kelimesinin doğuşu ve menşel ile ilgi
li değişik görüşlere yer verilir. Bunlardan birisi de tasaVVLıftın "ashab-ı suffa" ile 
iılibarlandınlınasıdır. İbnü'l-Cevz!, tasavvufun menşeinin ehl-i suffaya nispet 
edilmesi anlayışına karşı çıkar. Ona göre, Medine'de Mescid-i Nebi'de yaşayan 
ve kendilerine asbab-ı sııffa denilen yoksul Müslümanlann, malları ve aileleri ol
madığı için bu mekanda kaldıklarını söyler. Onlar, Peygamber mescidinde zo
runlu olduklan için kalmaktadırlar. Evleri, geçim kaynaklan ve aileleri oJmadı
ğından dolayı onlara 'sofa' adı verilen özel mekan tahsis edilmiştir. Müslümanla
rın yol.<sulları için bina edilmiş olan bu sofaya, diğer varlıklı Müslümanlar güçle
ri nispetinde hayır yapıyorlardı. Müslümanlara Allah fethiizaferi müyesser kılın
ca, safada kalan yoksul Müslümaniann zenginleşerek, mevcut konumlanndan 
çıktıklai·ını söyleyen müellif, slıfi isminin ehl-i suffaya izafe edilmesinin yanlışlı

ğına değinir. Meseleye lafz! açıdan yaklaşarak, eğer tasavvuf tarihinde olduğu gi
bi adlandınlsaydı, nispet. "slıfi" değil, "safi" ohırdJ.ı, der. İlk sOfilerin dummların
dan da söz eden İbnü 'l-Cevzl, onların tasaVVLıftan maksatlarının nefsi terbiye et
mekle beraber, diğer taraftan ahHik dışı davranışlara karşı durarak zühd, hilim, 
sabır, iblas, sıdk vb. gibi g'lizel ahlak ilkeleriyle donanmak olduğunu ifade eder. 
Bu güzel hasletleri kazandığından dolayı kişi dünyada öğülür, ahirettedesevap 
kazanır. Müellife göre, İslam'ın ilk yüzyılında böyle bireysel bir tercihe dayalı 
zühd bayan yaşayan Müslümanlar, ikinci asırdan sonra şeytanm aldatmasıyla 
birlikte dini konulaı:da ahh116 bir düşü~ yaşarnaya başlar lar. '7 Böylece hlcrl II. 
yüzyılla birlikte zühde dayalı bireysel bir felsefe olarak resmedilen din! yaşam 
tarzında bir kırılma olmuş ve bu anlayış belli bir süreçten sonra yerini, kurum
laşmış tasavvuf anlay~şına bırakarak bir dönüşüm geçirrniştir. 

İbnü 'l-Cevzt'nin görüşlerine göre, şeytanın surıleri aldatmasının temel nokta
lardan birisi, ilimden alıkoyması; diğeri ise, arneli gaye edinmeyi gösterrniş ol
masıdır. Bu bir çeşit bilgisizce ameldir. Onlar, ilim liimbasını (ışık) söndüiiince 
zifiri karanJıkta (cehalet) kalınışlardır. HiUbtıki onlardan her kim maksactın her 

şeyde dünyayı terketmek olduğunu görüyorsa, bedenin yararına uygun olan şe
yi de reddetmiş olur. Mal ve mülk edinmeyi akrebe benzeten sufller, malın in
sanların maslahatı için yaratıldığını unurmuşlardır.s.s 

Bilindiği gibi İslam dünyasında hi eri lll . yüzyıla gelindiğinde çok sayıda Sün
ni geleneğe dayalı makbul ve guHit-ı Şia geleneğine dayalt merdut (het.eredox) 
tasavvuf okulları ortaya çıkmıştır. Bunlardan makbul kabul edilen Basra ıasavvuf 
okulunun temsilcilerinden birisi de Ebu Abdullah Haris b. Esed el-Mubclsibf.(ö. 

243/ 857)'dir, İbni.i 'l-Cevzl'ye göre, ıasaVVLıf tarihinde bu ilme açJık, fakr, vesve
se ve hadarat gibi ıerminolojiyi kazanclu·an slıfılerin ilki, I-Iaris el-Muhasibl'dir. 

57 ibnü'I-Cevzi, Telht~ıt Jblr.~. ss. J46-ı48. 
58 Aynı eser, s. 147. 
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Tasavvufun gelişim tarihine baktığıınız zaman daha sonra gelenler bu tennino
lojiye yeni kavramlar üreterek katkıda bulunmuşlardır. Gayet doğal bir olgudur 
ki, insan mizacının değişik olmasından dolayı her bir tasavvufi ekol kendisine 
özgü niteliklerle diğerlerinden ayrılmıştır. Hatta içlerinde iliınde çifte hakikat ic.n 

eden1er bile olmuştur. İbnü'I-CevZı, ilim ile hakikati, zahir ile batını birlikle yaşa
tan Muhasib'i'nin, ilmizahirve batınşeklinde ikiye ayırarak, zahiri ilim olarak ·Şe

riat ilmini, Batıni ilim olarak da Tasavvuf ilmini adlandırclığını vurgular."1 

Müellif. merdur <heteredox) olan tasavvı.ıf okullarından da söz eder. Bu okul
lar, lıicr'l III . ve IV. yüzyıllarda sayısal anlamda büyük artışlar göstermişlerdir. İs

Him dışı olarak nitelendirilen bu tasavvuf mekteplerinin başında , İlahi Zat'ın ve 
O'nun sıfatlamun insana hulfıl ettiğini savunan Hulınaniyye ve Hallaciye ile di
ğer taraftan Allah ve eşyanın birliğini savunun ittihad ehli f1rkalar gelir."' 

Tasavvuf tarihinde süfi mekteplerin ortaya çıkmasıyla birlikte tasavvı.ıf litera
türüne katkıda bulunacak çok sayıda eser yazılmıştır. Bu eserlerin bazılarını hic

r:i IV. asrın ortalannda büyük bir yozlaşma dönemine giren tasavvuf okı..ıllannın 
görüşlerini içeriden eleştirrnek için yazılan kiraplar oluşturur. Müellife göre eleş
tiı:i için yazılan bu eserleri de tekrar eleştirrnek gerekir. Çünkü, tasavvuf edebi
yatma zengin bir kültüre l miras olarak intikal eden bu eserlerin, maalesef muh
tevalannda yer alan kimi görüş ve düşünceler, Kur'an ve sahih sünnetin nılıun
dan oldukça uzaktır, diyen İbnü'l-CevZı, bu eserleıi eleştirmekten de geri dur
maz. Örneğin, İbnü'l-Cevzl, Ebu Abdurrahman es-Sülemi (ö tiJ2/ 102U'nin "lfu

kttiku 't-Tef';fr'' adlı eserinde bilimsel ilkelere dayanınayan batıl haberler naklet
tiğini söylemekle kalmaz, muasırlarının es-Sülemi hakkında 'güvenilmez' şeklin

deki yargıtarına da yer verir. Tasavvı..ıfi öğretinin öncü teorisyenlerinden sayılan 
Ebu Nasr es-Serrac (ö. 378/ 988), "Luma 's-Sufiyye" diye isimlendirdiği eserinde 
çirkin itikadi: göri.işlere yer verir. Ebu Talip el-Mek ki ise, ·xuııı '1-Kuluh '' adlı ese
rinde hiçbir katiyer ifade eden nassa dayanmayan gündüz ve gece namazlan 
lıakkmda uyduıma hadisler zikreder. Hatta bu uydurma hadislerle de katmayan 
ei-Mekk!, "Allah evliyalanna dünyada da tecelli eder", gibi bozuk inançların sa
vunulmasına dair şatahat yoluyla sözler de sarf etmiştir. İbnü'l-Cevzl'ye göre 
bunlardan ayrı olarak bu eserde insanı itikad'i açıdan sıkmtıya sokacak ve ahla
kl' anlamda anlatmaktan haya edilebileceği daha birçok hurafeye dayalı söz ve 
görüşler vardır. Hi.crl IV. yüzyılın ortalannda gelen Ebu Nuaym el-İsfahanl' (ö. 

430/ 1038> ise, biyografik bir eser olan ''Hilyetü '1-Evli.ya ve Tabaktıtü '1-As.fiya ,. 

adlı kitabını tasnif eder. Bu kitapta tasavvuf büyüklerinin hayat hildyelerine ek 
olarak az da olsa terıninolojiye de yer verilir."' 

59 ibnü 'I-Cevzi, Telbf.<11 ihJtç, s. 147. 
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İbnü'l-Cevzl, zühd ve rasavvuf arasında kavramsal ve fonksiyonel açıdan ay

rım yapar. Bireysel planda dini yoğun bir şekilde yaşama biçimi olan zühdü, 

kendisi de dahil hiçbir kimsenin kötüleyemeyeceğini, ama kururolaşmış tasav

vuf anlayışının ibadette içtihada gitme örnekleriyle dolu olduğu için Kur'an ve 

Sünnet'le test edilmesi gerektiğini dile getirir. Örneğin, Abdülker'im el-Kuşey
ri'nin Kitabu'r-Risale'sinde yer alan ve ibadet hayatında bir içtihat uygulaması 

olarak gördüğü fena konusunda hayret edilecek sözler-ifadeler bulunduğunu 

söyleyen müellif, beka, kabz, bast, vakt, hal, vecd, vücud, cem', tefrika, sahv, 

sekr, zevk, şirb, mahv u isbat, tecelll, el-muhadere, el-mükaşefe, levaih, tevali, 

levihni, telvin, temkin, kurb, bü'd, şe;riat, hakikat vb., gibi tuhaf terminolojiler 

üretildiğine değinir ve bu tasavvutl terminolojiye karşı çıkar. Yi.rıe müellif, Mu-

. tahhar b. Tahir ei-Makdisl (ö. 355/966)'nin Saf;;etü 't~Tasavvufadlı eserinde aklı 

küçüınseyici düşünceler zikrettiğini söyler.•ı 

Diğer yandan tbnü'l-Cevzl, halk dilinde yazılmış dini ilimleri yeniden dirilt

mek adını ra.şıyan ihyau Ulumi'd-Din adlı eserinde İmam-ı Gazzali (ö. 

505/ llll)'nin batı!lığını bilmeden uydurma hadisiere yer verdiğini, fıkıh ilmi il
kelerinin dışına çıkarak mükaşefe ilmi konusunda konuştuğunu iddia eder. Bi

lindiği gibi Kur'an'da Hz. İbrahim (a.s)'ın kavminin gök cisimlerine taptığından 

söz edilir.~ Bunun üzerine Hz. İbrahin1, iLm-iKelam'da kullanılan muhatabın de

Iili ile yine muhat.abın göıi.işünü çüıi.itmek için geliştirilen ve kaynağını da bu 

kıssadan alan ilzam metodu yoluyla güneş, ay ve yıldıziann batışını "bunlara ta

pan kavmine" onların ilah olmadıklannın delili olarak öne sürmekte ve kendisi

nin hidayet üzere olduğunu ifade etmektedir. İbnü'l-Cevzl bu kıssada anlatılan 

güneş, ay ve yıldız gibi gök cisimlerini asıl anlamlarından kopararak "her biri Al

Iab 'ın perdesi olan nur/ar" şeklinde yorumlayan İmam-ı Gazzali'nin bu şekilde, 

tarihte hiçbir kimse tarafından bilinmeyen ve de yapılmamış bir te'vile ve tefsire 

gitmesini doğru bulmaz. Böylesi yorumların hak değil batıni cinsinden sözler ol

duğunu söyler. Batıruliği eleştiren bir Gazzall'nin nasıl olur da onların metodu

nun tesiri altında kaldığını yadırgar.(" tbnü'l-Cevzl itikadi açıdan Gazzall eleştiri

sini sürdürür. Örneğin, Gazzali "abtJal"e dair bir risalesinde yakaza halinde stifi

lerin meleklerin ve peygamberlerin ruhlarını müşahade ettiklerini, onların sesle

rini işittiklerini, oruardan bir rakım faydalı bilgiler iktibas ettiklerini ve sonra su

ret müşahedesinden çıkarak yüce derecelere terakkı ettiklerini iddia ettiğinden 

bahsederek tenkitlerde bulunur.''' 

İbnü'l-Cevzl, yukanda eleştirisini yaptığı mistifikasyonlarla dolu olan böylesi 

62 bk. ibnü 'l-Cevzi, Telbfsıı iblts, s. 149 

63 bk. 6 Enam/76-79. 
64 bk. ibnü 'J-Cevzl, aynı yer. 
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tasavvuf kitaplarının yazımını, yazarlarının, Kur'an ve hadis ilimleri ve metinleri

ni anlama da bilgilerinin azlığına bağlar. Bu nedenle onların sağlam esaslara da
yalı din1 naslara bağlı kalmak yerine saf olan tevhld inancıru sulandıncı anlayış
ıara baş vurmalarını, doğnıdan bilgi formasyonu eksikliğine yorar. Örneğin, ta
savvuf tarihinde ilk defa ahvalin tertibi, makamlar ve ehl-i velayet hakkında ko
nuşan kimsenin Zünıu1n ei-Mısrl (ö. 246/859) oldüğuna yer veren İbnü'l-Cevzi, 
selefin konuşmadığı bir konuda konuşan el-Mısri'yi çağdaşı Mısır ulemasının 

zındıklıkla suçladığını belirtir. Ayrıca, bir başka sufi olan Ebu Süleyman ed-Da
ranı (ö. 215/ 836)'nin ise, dünya gözüyle hissi olarak melekleri gördüğü ve onlar
la konuştuğunu iddia ettiği için Şam'dan sürgün edildiğini, Ahmed b. Ebü'l-H~
var1 (ö.230/ 844) isimli bir sunnin de, "evliyanm peygamberlerden üstün olduğU

nu" iddia etmesinden dolayı Şam'dan kaçarak Mekke'ye sığındığını, "Hz. Pey

gamberin mi'racı gibi benim de mi'racını vardır ': dediği için Bayezici-i Besta
nU (ö. 261/ 875)'yi Bestam'lıların memleketlerinden kovduklarını, kiıni sufilerin 

ise, melek, cin ve şeytanların kendi konuşmalannda hazır bulunduklarını gör
düklerini iddia ettiklerini rivayet eden müellif, onların din anlayışlarını batı! iri
katlar listesine dahil ederek zahir ilminin önemi ve manev1 ilimlerle beraber yü
rütülmesi gerektiğine dair haberler nakledenlerin SÖZ ve davranışlarının Kitap ve 

sahih sünnete uygunlukları ölçüsünde bir değer ve anlam u:ade edebileceğini 
ileri sürer.(,(, Çünkü, yukanda sözlerine atıfta bulunulan süfiler ilk defa sekr ha

linde ike.n duygulannı şatahat yoluyla ifade etıneye kalktıkları için ister istemez 
din1 açıdan küfür sayılabilecek sözler sarf etmişler ve bu sebeple de kendi za
manlanndaki fıkıh alimleri tarafından tekfir edilmelerine dair fetvalar yeril~ştir. 
Bazı sOfiler ise bu fetvalara istinaden idam edilmişlerdir. Onların idamlan dini 

midir yoksa siyasi midir, tartısması bizim konumuzun dışındadır. 
Özellikle İslam düşünce tarihinde Küfe tasavvuf okulunun, manevi kültürle

rin varisi kabul edilen Arami kültürünün etkisi alunda olduğu söylenmektedir. 
Bu kültür, miladi ilk altı asırda oluşmuş, Yunan ve Fars felsefesinden olan Doğu 
felsefi düşüncesinin bir uzanusıydı. Aristo felsefesi ve Yunan tıp ve kimyası ile 
İran metafiziğinin bir .sentezi olan bu kültür, Arapça'ya tercüme edildiğinde iki 
noktadan islam kültürüne sızmışrır: 

ı. Aşırı Şia akımları ve tali derecede de gnostik meselelerele sufilere etki eder. 
2. Kelamcıların metatlzik araştırmalanna da tesir eder ki,67 bunların başında . 

Allah tasavvuru gelir. Onların deist bir tanrı anlayışına sahip olmalarının arka 
planında Aristü'nun tanrı anlayışı yatar. Ebi-i hadis'in Kelam'a karşı çıkış sebep
lerinden birisi de budur. 

66 İbnü 'l-Cevzl, Telhf.w iblfs, ss. 149-150. 
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Ünlü KeHim bilgini ve Eş'arl Kelam okulunun hırucusu Ebu'I-Hasan el-Eş'ari 
(ö. 324/ 936)'nin kaydettiğine göre Küfe rasavvııf okuJuna Aiami kültürü gı.ılat 
fırkaJa.r kanalıyla tesir etmiş ve neticede Kur'an'da geçen müteşfibihatla ilgili 

ayetleri insanbiçimci bir ulCıhiyyet telakkisiyle anlamaya çalışan Haşvflik rtıbu
nun canlanmasına sebep olmuş. Böylece de tecsimcilik İslam toplumuna hulfıl 
etmiştir. Kufe tasaVVLıf okulunun önde gelen temsilcilerinden Ebô Şuayb el-Kü

Jal <ö. 170/ 791) hüzün, sevinç, yorgunluk, rahat, bıkkınlık, rii'yet vb. şeyleri Al
lah hakkında kullanmayı tasvip ediyordu.ı,s Eş'ari'nin bu aktanmlannı destekle

yecek düzeyde İbnü 'l-CevZı yaşadığı çağda insan biçimci AHah tasavvunına sa
hip olan akımların varlığından söz eder. Bu meyanda bol bol örnekler verir. 
Dünyada maddi gözle Allah'ın göriilebileceğini savunan müşebbiheden toplu

lukların bulunduğunu nakleder. Hatta onların Allah'a dokunarak tokalaştıklan
nı; Allah'ın onlan, onların da Allah'ı ziyaret ettilderini iddia ettiklerini söyler. 
Bunların kendilerini frak 'ta ashab-ı bc1tın, asbab-ı vesvese, ashab-ı hatarat gibi 

isimlerle andıkiarım zikreder. Mesela, Allah'ın eşyaya, nesnelere ve insana nite
liklerini ak1:ardığını savunan gulat fırkalardan bir mezhepler topluluğu sayılan 
Huh1Jiyye bunlardandır. İbnü 'l-Cevzi hulül göıiişüne sahip olan mutasavvıtları 
en ağır bir şekilde eleşririr. Çünkü HuJOliyye fırkalarımı mensup olan bazı kim

seler, Allah'ın özel bedenler seçerek onlara rubübiyet manasıyla hulül ettiğini ve 
o bedenlerden beşeri manaları izale ettiğini iddia edecek kadar ileri gitmişlerdir. 
Böyle bir anlayış insanın tanrılaşttğını bir çeşit dile getione biçimidir. Onların id
dialarına göTe (başa) Allah güzel yüzlü kimselere hulGI eder. Bu fırkanın men

supları güzel yüzlü bir kimseye rastladıkları zaman ona secde ederlerdi. insana 
tapan ve insanı ilahlaştıran bu fırka batı! itikatlarının nıeşnıluğunu vurgulamak 
için, Allah'ınAdem hakkında meleklere buyurduğu: ''Onu yapıp ruhumdan üf

lediğimde ona secdeye kapanın'1'9 mealindeki ayeti, Allah'ın bedeniere hulülü
nün cevazı için bir delil olarak ileri sürüyorlardı. Onların iddialarına göre, Allah, 
Adem'e hulül ettiği için meleklere ona secde etmelerini eınrettiğini; O'nun 
Adem'e hulül ettiğini, çünkü onu en güzel surette yarattığını ve bu sebepten: 
"Muhakkak ki biz, en güzel surette yarattık .,'JQ buyurmuştur. :ı Bir başka tasavvu

fi ghıp ise, · nasıl ki ahirene AJJah'ı görmek maddi gözle olacaksa, bu dünyada da 
kalple Allah 'ı görmek mümkün olacaktır' rezini savunuyorlardı. Hatta İbni.i'I

Cevzi, Ebu'l- Huseyn en- Nürl (Ö. 295/ 916) isimli bir süfinin, kendisinin Allah'a 
aşık olduğunu, Allah'ın da ona aşık olduğunu söylediği rivayetine atıfta bulunur . 

. Bir defasında Allah' tn bu Nüri: isimli süfiye ·'Onlar Allah 'ı sever. Allah da onlan 

68 Eş' ari, Ebu'I-Hasan, Maktilfilfl 'l-lslam~vyfn, ıhk. Helnıuı Ritter, Wiesbaden, \980, s. 213. 

69 15 Hicr/ 29. 

70 95 Tin/ 4. 

71 bk. Eş'ari, a.g .e., s . 257; Malau, et-Tenbi'h, s. 22. 
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sever"u ayeriyle nida ettiği iddiasına da yer verir,7~ İbni.i'l-Cevzl, Nuri'nin bu iddi

asını üç açıdan eleştirir: 

a) İsim yönünden. Dilbilimcilere göre aşk kavramının nikatıla yakın bir iliş
kisi vardır ki bu kavram Allah hakkında değil, insan hakkında kullanılır.-' 

b) Allah'ın sıfatları menkuldür, nassa dayanır. Ehl-i sünnete göre Allah 'ın 

isimleri tevkifidir. yani, Allah ye Rasulü tarafından bildirilmeye bağlıdır. 

Kur'an'da Allah'u1 isimleri konusunda ithada gidenler kınanmıştır.'s Allah' in sev
gisinden bahsedilebilir ama, aşkından söz edilemez. Böyle bir sıfat nakl edilme
miştir. Nitekim Allah için "bilir" (ya'lemu) ifadesi kullanılabilir ama, "tanır" (ya'ri
fu) ifadesi kullanılamaz. 

c) Nuri'yi sevdiğinin delili, Kur'an ve Hadis'te nerede geçiyor? Bu, delilsiz bir 
iddiadır ve bu bir deli saçmasıdır. Rasülullah (s.a.v.), "Ben cennetteyim" diye ko

. nuşan kişinin, cehennemde olduğunu söylemiştir, der.'6 

İbnü 'l-Cevzi, "Allah'ın kendisine hulUJ ettiğini savunan" ve Rubübiyyet iddi

asında bulunan Hüseyin b. MansOr el-Ha!Hk (ö. 309/ 922)'ın görüşlerine de de
ğinir. Amr b. Osman el-Mekki (ö. 297/ 909/) 'nin, "Hüseyin b. Mansur'la Mek
ke'de yürürken ona bir iki ayet okudum. Btıntın üzerine bana 'Bunun bir benze
rini söylemek benim için pekala mümkündür' dediğini" nakleder. Bir Müslü-
01andan böyle bir görüşün sadır olması onun imamnı tartışmaya açar. İbnü'l
Cevzl'nin ifadesine göre Hallac, kendisine tanrıl ık izafe ettiğine dair mektupları
nın bulunduğuna da yer verir. Bu mektupların muhtevası Hallac'a sorulduğu za
man "bu benim yazım ve bunları ben yazdın1" , dediğini söyler. Ayrıca, ''nübüv
vet davasında mı?" bulunuyorsun diyenlere, "evet nübüvv~t davasında bulunu
yorum" demiştir. Hallac'ın itikadi açıdan bulanık olan inanç tarzına rağmen bir
çok kimse celülletin verdiği cesaretle 'fanatizme' varacak düzeyde bağlılıkta bu
lunmuştur. 

Elbette İbnü 'l-Cevii'nin süfilere yönelttiği itirazlar bi.ınlardan ibaret değlldir. 
Biz konuyu 'itikad:l' açıdan sınırladığımız için daha geniş ınanada ibadet ve mu
amelat İslaın'ı ile ilgili konulanndaki göıiişlerine değinmiyonız . Belki bu, müel
lifin tasavvufa ilişkin görüşlerine daha geniş bir zaviyeden bakmayı gerektirecek 
müstakil bir çalışınanın konusu olabilir. 

72 5 Maide/ 54. 
73 Geniş bir b ilgi için bakınız İbnü'I-Cevz'l, Telhfsı'i lblfs, ss. 153-157. 

74 İbnü'Cevzl. aşk kavramının tahliline şu eserinde geniş yer verir.bk. İbnü'I-Cevzl. Zemmıt 'I-

Hm,ft, ss.l72-339. 
75 bk 5 Maide/ 116; 6 Enilm/19 
76 İbnü~l-Cevz.l, Tefbfsü. İbffs, s. 154. 

77 bk. İbnü'l-Cevzl, a.g.e., s. 154. Ayrıca HullıHyye'nin görüşleri için bal<ınız. Bağdiidi, ef-Fark, 

ss. 251ı.-260. 
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Sonuç 

islam bilim tarihinde İbnü'l-Cevzl, ansiklopedist ve bütünlükçü uJema gele- . 
neğinin mümtaz bir örneğidir. Hemen hemen İslami ilimierin bütün alanında ol
duğu gibi, sosyal ve müspet ilimler alanında da çok sayıda eser vermiş, ve
IGT/üretken bir kalem sahibidir. Kıvrak bir zelciya ve geniş bir kültür halitasına 
sahip olduğu anlaşılan müellif, bir ömür boyu elde ettiği ilmi birikimini örgün 
eğitimd~ talebeleriyle ve yaygın eğitimde ise halkıyla paylaşınakla kalmamış, 
yüzlerce eser vererek islam kültürünün ·yüzyıllara intikal etmesine vesile olmuş

tur. Bu güzel hasletlerle yetinmeyen müellif, yaşadığı dönemde ilim adamlığı 
onurunu korumuş ve toplumsal sorunları çözmede vakıf insan olma sorumlulu
ğunu hakkıyla yerine gecirmiştir. Yine yaşadığı tarihi dönernde dinin özünü boz
maya yönelik yıkıcı ve sapık akımlara karşı eleştirel bir duruş sergilemiştir. 

İbnü'I-Cevz:i, savunduğu görüş ve düşünceleri Ehl-i sünnet zaviyesinden dil
lendirrniş, itikat ve amelde her ne kadar selefi bir çizgi tutturmuşsa da görüşle
rinde asla aşırı derecede ko nı macılığa ve fanatizme dayalı bir tavır sergilememiş, 
bizzat mensup olduğu selefi ekolün taraftarlarını yanlış din anlayışlan karşısında 
sesli düşünerek tenkit etmişrir. Bunun en güzel örneklerini Telbfsü İblfs adlı ese
rinin muhıevasında bulabiliıiz. 

İsiarn düşüncesi içerisinde önemli bir role ve yere sahip olan Tasavvuf, hicri 
ll. yüzyıldan sonra bireysel felsefi bir anlayış olmaktan çıkınış ve kurumsal bir 
boyut kazanmıştır. Tabiri diizse, İbnü'I-Cevzl'nin yaşadığı VI. yüzyıl, İslam dün
yasında tasavvufun, kelimenin tam manasıyla kurumlaştığı bir dönemdir. İslam 
düşüncesinin önemli bir yorum biçimi olan tasavvı.ıfun doğuşunda her ne kadar 
dış arnillerin etkisi olmuşsa da, asıl iç sebeplere bağlı olarak Kur'an ve sahih sün
netin tesiri olmuştur, denilebilir. Nasıl ki düşünce tarihimizde dün ve bugün ha
la Felsefe ve Kelam, tarih!, siyasi ve din! bakış açılanndan dolayı bir meşruiyet 
krizi yaşamayı sürdürüyorsa, Tasavvuf da aynı sebeplerden dolayı bir meşrüiyet 
krizi yaşamayı sürdürmektedir. Bu üç bilim dalının tarih boyunca Doğuda ve Ba
tıda övenleri olduğu gibi yerenleri de daima varolmuştur. İnsan mizacının farklı 
olu~undan dolayı Tasavvı.ıf bilimi konusunda muhtelif eğilimlerin oıtaya çıkına

sı da gayet doğal karşılanmalıdır. Önemli olan değerlendirmelerde bulunurken 
objektif olarak adalet ve ilim haysiyetini elden bırakmamaktır. Bir bahçede bir
kaç çürük elma bulduk diye genellemeler yaparak bu bahçede bulunan bütün 
elmalar çürüktür, şeklinde bir k1yasa başvı.ırmak ne kadar gerçek dışı ise, birkaç 
aşırı sapkın fikirlere rastladık diye tOpyekUn bir disiplini mahkum etmeye kalkış

mak da o kadar yanlış ve mantık dışıdır. Zira, her millet kendi tarihini kendi sır
tında taşu·; başkalarının sırtında değil. O halde düşünce tarihimizin bir ufku:1U 
aydınlatan bu ilimden de kaçmak mümkün değildir. Müellilln kimi zaman bazı 
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şahsiyetleri değerlendirirken insaf Slrurlarını zorlayıcı yaklaşırolarına katılmasak 

bile, Tasavvuf yüzyıllardan bu yana islam'ın bir yorum biçimi olarak varlığını ko
n.ırnuş, düşünce ufkumuza ayrı bir çeşni ve güzellik katmışur. 

İşte İbnü'l-Cevzl'nin eleştirilerinde, bilimsel bir disiplin ve ruhan1 bir gelenek 
oluşturan Tasavvı.ıf'un kendisini değil, daima sahte mutasavvıf1ann din anlayışı

nı hedef aldığı göıi.'ılmektedir. Elbette İbnü'I-Cevzl'nin Tasavvuf eleştirisi kendi
sinden yıllar sonra gelen başta İbn Te.ymiyye (ö. 728/ 1328) ve izleyicisi Muham
med b. Abdülvehh!ıb (ö. 1209/ 1792) gibi selefi ilimleri derinden etkilemiştir. is

Him dünyasında bazı çevrelerin tasavvuf aleyhtarlığı yapmak için İbnü 'J-Cevzive· 

İbn Teymiyye gibi şahsiyerlere atıfta bulunarak kendi kişisel tezlerine meşn1luk 
kazandırma girişimleri doğru değildir. Her şeyden önce böyle bir çaba bu alim

lerin aziz batıralarına karşı en'büyük saygısızlıktır. Bir defa her iki alim de Tasav
vufun bir disiplin olarak kendisini değil , kimi mutasavvıflann bid'atve hurafeye 

dayalı din anlayışlarını eleştirdikleri gibi, yaşadığı dönemlerde meşrebi ve mez
hebi ne olursa olsun, din adına. konuşarak yanlışlık yapan herkesi eleştiri konu

su yapmışlardır. Bu sebeple, İbnü'l-Cevzi'nin eleştiri alanını sadece Tasavvufla 
sabitleştirmek ve sınırlandırmak doğru değildir. O da yaşadığı yüzyılın bir tanığı 
olarak konum ve fikirleriyle toplum üzerinde etkin olan bütün şahıs ve akımları 
eleştirmiş, özellilde, mevcut dini ilimierin metodolojilerini tenkit süzgecinden 

geçirerek yeni bir yöntemin oluşturulması gerektiğine işaret etmiştir . Biz sadece 
bu çalışmamızda onun , itikadi açıdan tasavvufa getiJdiği haklı tenkitleri üzerin

de durduk. Unutmayalım ki, ilirnde istikrar, durgunluğu ve donukluğu getirir. 
Y<ıpıcı eleştiri ve yeniliklere açık olmak, medeniyet alanmda sıçrama yapmayı 

sağlar. İbnü'l-Cevzi'nin yaptığı çıkış da bundan farklı değildir. 
Netice itibariyle, zühd, İslam 'ın özünde vardır, bir takım çevrelerin iddia et

tikleri gibi onu, tamamıyla farkl1 medeniyet kodlanndan Müslümanların bir ikti

bası olarak göımek gerçek dışıdır. Elbette Müslümanlar, gerek fetihler ve gerek
se tercüme faaliyetleri sonucu farklı din ve kültürlerle tevh1din özünü bozmaya
cak şekilde bazı fikir alış verişi yoluyla etkileşiminde bulunmuşlardır. Bunda da 
yadırganacak bir şey yoktur. 

İbnü'l-Cevz1, süfiler konusunda yaptığı tenkitlerde, hatalar kimden gelirse 

gelsin ya da kimden kaynaklanırsa kaynaklansın reddedilmesi gerektiği inancın

dcıdır. Çünh."i.i bağlılık şahıslara değil, Şeriat'ın özüne olmalıdır. O, bütün davra
nışlarda aşırılığa kaçmadan, RasOlullah (s.a.v.) ve selefin yolunu takip etmek ge

rektiği üzerinde önemle çiurmakta, aksi olan davranışların ise bizi, sünnetten 
uzaklaştırarak bir takın1 sapkın anlayışiara götürebileceğini söylemektedir ki, her 

aklı selim sahibi Müslüman da böyle b ir anlayışa .elbette evet demek zorundadır. 
İbnü'l-Cevzl, bilgi-iman ilişkisi üzerinde ısrarla dunır. Bilgiye dayalı olmayan, 

salt, iz'ana dayalı bir teslimiyet anlayışını öneeleyen k'Unırnlaşmış tasavvuf anla-
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yışlannda gere!< itikada ve gerekse arnele taalluk eden rnesele.lerde oıtaya çıkan 
bid'at ve hurafelerin menşeinin bu olduğuna dikkat çeker. Tabiri caizse, İslam'ın 
itikat ve ibadet bahçelerini sarmış olan aynk otlanru temizleyen bir bahçıvan ro
lü üstlenerek. ibadet hayatında içtihat yapılamayacağını, içtihadın alanının gü

nün ihtiyaç ve şantanna göre muamelat konuları olduğunu vurgular. Yazmış ol
duğu Telbtsu /btfs adlt eserinde sadece Tasavvuf alanındaki sapmalara değil, he

men hemen bütün İslami ilimler alanındaki sapmalara değinerek yeniden bu 

ilimierin Kur'an ve St'ınnel temel alınarak gözden geçirilmesi gerektiğini vurgu
lar: Eğer yeniden dünyada İslam düşüncesinin öncü ve önder konuma yükseltil

ınesi isteniyorsa süratle bu çağrıya kulak vermenin, her Müslüman aydın, alim, 

arif ve entelektüelin görevi olduğunu bilmemiz gerekmektedir .• 
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