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Bilindiği üzere İslam'ın ilk devirlerinde dilli hayatın yazılı tek kaynağı Kur'an-ı

Kedm'dir. Ondan çıkarılan veya bizzat Hz. Peygamber tarafından belirlenen dilli hükümler hafızalarda tutularak naklediliyordu.
Problemleri çözme ve naslardan hüküm çıkarma belli bir sistematiğe dayanmakla beraber bu sistematik de ilınf bir tarzda düzenlenmeınişti.
İslaınf (şer'l) nitelendirilen tefsir; hadis, kelfun, fıkıh gibi ilimler bilkuvve
Kur'an ve Sünnet'in içinde bulunmakla beraber bu dönemde müstakil
ilimler halinde ortaya çıkmamışlardı. İslam tarihinde hicr1 II. yüzyıl ve
sonrasında şer'f hükümler bir metot dairesinde tedvin edilerek fıkıh, keIam, tefsir ve hadis ilimleri tedvin ve tasnif edilmişlerdir.
Sı1filer diğer İslaınf ilimler gibi tasavvufun da Kur'an ve Sünnet'in
muhtevasında

bilkuvve

mündeıniç bulunduğunu,

ismen olmasa da "hal"
olarak mevcut olduğunu iddia ederler. Şer'f ilimlerde dilli hayatın görünen ve dışa vuran kısmının ele alınmış olduğunu, halbuki meselenin bir de
ruhl ve kalbi' boyutunun bulunduğunu, tasavvufun da bu alanı ele aldığım,
Kur'an ve Sünnet'te mevcut olan zühdü çeşitli etkenler sonucu yeniden
ele alıp yorumladığım, böylece dilli hayatın zahirine hitap eden ilimler
(fıkhü'z-zahir) yamnda murakabe, muhasebe, riyazet, mücahede, hal,
makam ve bunlarla ilgili diğer hususlardan bahseden batıili bir ilim
(fıkhü'l.-batın) ortaya çıktığım ve sonuçta tasavvufun da diğer ilimler gibi
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konusu, metodu ve gayesi olan bir ilim olduğunu söylerleri S. Bu çerçevede Muhasibf (ö. 243/857) Vesaya ve er-Riaye'yi, Kelabazf (ö.
380/990) et-Taarruf li mezhebi elıli't-tasavvufu, Serrac (ö. 378/988) elLuma 'ı, EbU Talib el-Mekkf (ö. 386/996) .Ku tü' l-kulU.b'ü, Kuşeyrf (ö.
465/1072) Risale'yi yazmış; daha sonra gelen Gazzall ise İlıya 'ü
'ulumi'd-dfn'de tasavvufun edep ve erkamın anlatmış, terim ve işaretlerini
açıklamış ve onu sistemli bir ilim haline getirmiştir.
Diğer

dilli ilimler gibi tasavvufi düşünce de zaman içinde çeşitli aşa
malardan geçerek ve büyük değişimler geçirerek günümüze gelmiştir.
Tasavvufi düşüncenin genel olarak şu aşamalardan geçtiği kabul edilir.

1. Resfilullah Dönemi
Hz. Peygamber'in zühd hayatım nübüvvet öncesi ve nübüvvet dönemi olmak üzere iki aşamada değerlendirmek mümkündür. O, nübüvvet
öncesinde henüz toplumu değiştirecek tebliğ görevini üstlenmediği için
dışa dönük değil, içe yönelik gayret ve uğraş veriyordu. Zaman zaman
uzlete çekiliyor, tek başına teemmül ve itibara (derin düşüncelere) dalı
yor, her şeyden ibret almaya çalışıyordu. Bu dönem onun hayatımn
arınma safhasım oluşturmaktaydı. Ancak bu dönemde bile ondaki uzlet
halleri yılın bütün günlerini değil, ramazan ayı gibi belirli günleri kapsı
yordu16. Diğer zamanlar ise ticaretle meşgul oluyor, "Hilfü'l-fudul"
üyeliği ve Kabe hakemliği örneklerinde görüldüğü gibi sosyal etkinliklere katılıyor ve günlük aktivitelere devam ediyordu.
Res·ı11ullah kırk yaşına

gelince ona özellikle Allah'ın varlığı ve birliği
(tevhid), Allah ile peygamberler arasında elçilik görevi yapan meleklerin
varlığı, hesap gününün mutlaka geleceği, insanların cennete veya cehenneme girecekleri, Allah'ın insanlar arasından seçtiği bazı kişilere vahiy
göndererek onları tebliğle görevlendirdiği bildirilmiş ve bu ilahi gerçekleri insanlara tebliğ ·etınekle görevlendirildiği haber verilmiştir. O da yakın akrabalarından başlamak üzere topluma ve dolayısıyla bütün insanlığa
bu ilahi mesajı ulaştırmaya başlamıştır. Artık o, içe dönük arınmasım tamalamış ve çevresini arındırmakla görevlendirilmişti. Ondaki ruhi arınma en
üst noktaya çıkmış, kalp temizliği, ruh berraklığı, hasiret aydınlığı ve vic-

15. Mustafa Abdürra~ık, et-Tasavvıif, Dairet0'1-ma1irifı'l-İslamiyye, Tahran 1993, V,
280-282.
16 Buhiiri, "Bedü'l-vahy", I.
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dan olgunluğu en ileri mertebeye varırnş olduğu için bütün alemin en
gizli sırlarım, en büyük hakikatlerini vesile olan ıni 'rac gibi ruhl bir tecrübeyi yaşamıştır ı7.
Hz. Peygamber ruhl bakımdan böyle bir mertebeye ulaşmasına rağ
men yine de günlük hayatında ve ibadetlerinde Allah'ın kendisinden istedikleri ile yetinmeyerek zaman zaman ilavelerde bulunmuş, ayaklan şi
şinceye kadar ibadete devam etınişıs, itikafa girıniş, yeme, içme ve giyiıninde son derece sade bir hayat sürdürmüş, çevresine ibadeti, takvayı,
sabrı, şükrü telkin etıniştir.
Hz. Muhammed'in hayatı ne tamamıyla dünyaya yöneliktir ne de
bütünüyle dünyadan uzaktır. Onun bireysel hayatı, toplumla içiçe olan
bir insamn kendine ayırabileceği ferdf hayat miktarıncadır. Hz.
Peygamber'in Medine'deki hayatı ise Mekke'dekinden daha çok top. luma açıktır. O, hem devlet reisi, hem ordu kumandam, hem davaları gören kadı, hem namazları kıldıran imam, hem eşlerini:J. ihtiyaçlanm karşıla
yan bir kocadır.
Hz. Peygamber'in arkadaşları olan sahabller de onun gibi yeknesak
bir hayata sahip değildiler. üzüntülü ve sevinçli halleri olduğu gibi ibadet
ve zühd yamnda dünya işlerini de hiç aksatmadan yaparlardı. Onların nazannda dünya hayatı bir gaye değildir. Aksine vazgeçnemeyen ve faydalamlması gereken bir vasıtadır. Onlar, İslam'ın temel esaslarında ortak hareket etmekle beraber, herkes kendi ınizaç, karakter, kabiliyet ve yaşına
göre farklı eğilimler ortaya koyuyordu. Aslıab-ı Suffe bu eğiliıni, Halid
b. Velfd'in öncülüğünü yaptığı mücahidler bir başka eğiliıni; Hz. Ebii
Bekir, Osman ve Abdurrahman b. A vf zenginler zümresini, Ebii Zer,
Arnmar ve Ebii Hüreyre gibileri fakirleri temsil ediyordu. Osman b.
Maz'iin ve Abdullah b. Amr b. As zarudliği tercih ederken Abdullah b.
Şuaym tamamen ayrı bir temayülü temsil ediyordu. Bu farklılıklar ayın
zamanda modern toplumlardaki sımf, meslek ve zümrelerin yerine kaim
temayülleri teşkil etmekteydi. Her temayülün öneıni ihtiyaç oramnda idi.
Tek bir eğilimi öne çıkarıp diğerlerini görmezlikten gelmek isabetli değildi.

ı
ı

7 Bulıaıl,
8 B ulıari,

"Menfikıbü'l-ensar",
"Nikalı",

1.

42.

Il.

88

Eğitim Öğretim

Meseleleri ve Koordinasyonu

Toplantısı

Ancak sı1filer Resı1lullah'ın hayatım değerlendirirken seçici davranonun .hayatından bir örneği alıp bütün hayatı o istikamette yorumlarmşlardır. Efendimizin çok dua ettiği, istiğfarda bulunduğu, ayakları şi
şinceye kadar ibadete devam ettiği, ramazamn son on gününde itikata
girdiği doğrudur. Ama aym peygamberin savaş elbisesi giyip cepheye
gittiği, ticaretle meşgul olduğu, dünya işlerini gördüğü, eş, dost ve insanlarla sohbet ettiği, şakalaştığı da bir vataaciır. Onun hayatım bir bütün ola-.
rak düşündüğümüz takdirde bundan uzlete çekilmiş bir derviş örneği çı
karmak mümkün değildir. Resı1lullah'ın hayatı bir bütündür ve bu bütün
içindeki cüzlerin her birinin değeri sünnetteki miktarları kadardır.
Peygamber'in hayatından bir cüzi davramşı esas alarak bütünü bunun
üzerine bina edecek olursak, o zaman bu davramş sünnet olrriaktan da,
İsiarrıf olmaktan da çıkar. Şu, dinde ifrat, aksi ise tefrit olup İslam, kendinden öncekileri bu yanlış tutumlara girmekle eleştirmiştir.I9
mış,

Bizce Resı1lullah'ın hayatından, sı1filerin iddia ettikleri tarzda dünyaya sırtım dönmüş bir zarud örneği çıkarmak mümkün değildir.
Sı1fiyyenin hayatı ile Resı1lullah'ın nübüvvet öncesi yaşayışı arasında benzeşme noktaları daha fazladır. Bunun için Ömer Rıza Doğrul (ö.
137111952), tasavvufun Hz. Peygamber'in nübüvvet öncesi hayatından
kaynaklandığım, zamdlerin hayatımn da bu hayatın devamından başka bir
şey olmadığım iddia etmektedir20.
Sı1filer,

tasavvufun asıl kaynağımn Hz. Peygamber'in zühd ve ibadet
hayatı ile Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler ve bazı hadisler olduğunu
söylemektedirler. Onun zühd ve ibadetinin genel hayatıyla birlikte değer
lendirilmesi gerektiğini biraz önce açıklarmştık. Böyle bir değerlendirme
onların savunduğu tarzda bir hayata onay vermez. Kur' an ayetlerine gelince; onlar bu dünya hayatımn aldatma metaından ibaret olduğunu2I, bir
oyun, eğlence, süs, övünme, daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden
ibaret bulunduğunu, 22 dünya metaımn önemsiz olduğunu23, inanan ve
Allah'tan korkanlar için ahiret yurdunun tercihe şayan bulunduğunu,2 4

19
20
21
22
23
24

Nesa!, "Menasikü'l-hac", 217.

6. Rıza Doğru!,

islfımiyetin Getirdiği Tasavvuf, İstanbul 1948, s. 18.
Al-i İmran 3/185; er-Ra'd 13/26: e1-Hadtd 57/20.
el-En'1lm 6/32: e.l-AnkebOt 29/64; Muhammed 47/36; el-Hadid 57/20.
en-Nisa 4177.
en-Nisa 4177.
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atıirete göre dünya hayatının faydasının çok az olduğunu25, asıl yaşama
nın atıirette

vuku bulacağını26 orada çetin bir azap yanında Allah'ın mağ
fıret ve rızasının da bulunduğunu27 bildiren ~yetler ile "Allah'ın göklerin ve yerin nuru olduğunu"28, haber veren ve Bedir Savaşı ile ilgili olarak "Onları siz öldünnediniz fakat Allah öldürdü, okiarı attığın zaman da
sen atınadın, Allah attı"29 me~lindeki ~yette görüldüğü gibi gerçek amn
Allah olduğunu beyan eden ifadeleri ve Allah'ı anmayı, O'ndan korkmayı ve~O'na ibadet etmeyi öngören ~yetıeri30 delil göstennektedirler.
Kur'~n-ı

Kerim dünya

hayatı

ile

~hireti

mukayese ederken ahiretin
ağır bastığım vurgulamasına rağmen bunların birbirini tamamlad).ğını olduğunu ve biri olmaksızın diğerinin mükemmel olamayacağını, atıiret için
çalışırken dünyadan danasibin unutulmaması gerektiğini31, dünya nimetlerinin, yer ve göklerde bulunan şeylerin insanların hizmetine verildiğini
beyan etınektedir32. Binaenaleyh Resülullah'ın hayatı gibi Kur'an ~yetle
rini de bütün olarak mütalaa etmek gerekir. Seçici davranarak Kur'an'dan
bir veya birkaç ~yeti almak, diğerlerini göz önünde bulundurmadan bunlar üzerine bir sistem bina etınek isabetli değildir. Ayrıca ~yetlerin hepsi
ahk~m açısından aynı durumda değildir. Genel m~na ifade edenlerin
(mutlak) y~nında özel ve sınırlı anlamı bulunanlar (mukayyet); vücub ifade edenlerin yanında iMha anlamı taşıyanlar da bulunmaktadır. Bunların
belli bir sistem halinde ve bir bütünlük içinde anlaşılması gerekir.
Sı1filerin

kaynak olarak gösterdikleri hadisiere ise hadis külliyatının
"zühd, rekaik, edeb" bölümlerinde yer alan rivayetler33 yanında şu örnekler verilebilir: "Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve billneyim
diye halkı yarattım"34. "Kendini bilen, rabbini de bilir"35. "Sen olma25
26
27
28
29
30

et-Tevbe 9/38.
el-Ankebfit 29/64.
el-Hadid 57/20.
en-Nfir 24/35.
el-Enfal 8/17.
bk. M. Fuad Abdulblli, el-Mu'cem, "zkr", "vky", "abd" kelimeleri.
3 1 el-Kasas 28 177.
3 2 bk. M. Fuad Abdulblli, a.g.e., "nam"ve "nfy", kelimeleri.
33 bk. Bulıan, "Rikiik", Müslim, Tirmizi ve İbn Mace, "Kitabü'z-zülıd ve'r-rekiiik".
34 A. Avni Konuk, Füsfls Şerbi, İstanbul 1992, m, 50, 85, 316; IV, 116, 135, 166;
İsmail Hakkı Bursevi bu rivayeti şerhetmek maksadıyla Kenz-i Mahfi isimli risil.leyi
yazmıştır (İstanbul 1980).
35 A. Avni Konuk, a.e., m, 154; IV, 326.
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saydın bu k§!natı yaratmazdım"36 "İnsanlar uykudadır, öldüklerinde

uyamrlar"37. "Benim Allah ile beraber olduğum öyle bir vakit vardır ki,
o vaktin içine benimle birlikte ne bir mukarreb melek, ne de mürsel nebi
sığar"38. "Adem ruh ile cesed arasında iken ben peygamberdim"39.
"Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir"40 "Kul, nafilelerle de bana yaklaşmaya devam eder, nihayet onu sevdiğim işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve konuşan dili olurum. Benimle işitir, benimle görür, benirrlıe tutar ve benimle ko'nuşur''. 41
Aynca ümmetin içinden mehdi ve abdalların zuhur edeceği, onlann
ve çıkış yerleri hakkında birçok rivayet tasavvuf kitaplannda yer al-

sayısı

maktadır42.

Tasavvuf kitaplarında hadis diye yer alan rivayetlerin çoğu hadis
alimlerinin ortaya koyduğu kriterler çerÇevesinde sahih sayılmaz.
Nitekim yukarıda örnek olarak verdiğiıniz rivayetlerin yandan fazlası
hadis alimlerince sufiler arasında meşhur sözler olarak kabul edilmektedir43. Sahih olanlar konusunda ise mutasavvıflar Kur'an ayetlerinde ve
Sünnet'te olduğu gibi seçici davranmaktadırlar. Yani sünnet ve hadislerin
hepsini bir arada mütalaa ederek anlamaları gerekirken, belirli hadisleri
alarak sistemlerini onlar üzerine bina etınişlerdir. Bizce bu yaklaşım tarzı
tasavvufun en büyük İıatasıdır. İslam dilli bit bütün olarak düşünülmeli,
bölünmeden sisternalize edilmelidir. Mürcie, Havaric gibi mezhepleri istikametten u~aklaştıran da onlann ~ine ve dilli naslara bir bütün olarak
bakamamalarıdır. Hatta günümüzdeki bazı modernist akımlarda da bu
yanlış tutum görülmektedir.
36 a.e., m. 159.
37 a.e., III, 251; IV, 39, 134.
38 Hücviri, Hakikat Bilgisi, İstanbul 1982, s. 418; A. Avni Konuk, Füsas Şerlıi, III,
167.
39 Tirmizi, "Menllkıb", I.
40 Hakim, el-Miistedrek, Beyrut 1990, II, 498; Ahmed b. Hanbel, V, 317; A. Avni
Konuk, a.g.e., I, 31, 109, 269 ..
41 Buhfui, "Rikiik'', 38; Ahmed b. Hanbel, VI, 256.
42 Bu rivayetler ve tenkitleri için bk. Ahmed Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin
Hadislerdeki Dayanakları (basılmamış doktora tezi, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara 1996), s. 155-172.
43 Tasavvuf kitaplarında sıkça kullanılan hadislerin tahrlc ve tenkidi için bk. Ahmet
Yıldırım, a. g. tez, s. 78-92, 96-104, I 18-125, 155-172, 210-216, 228-231, 271275, 297-319, 346-362, 372-399; Abdullah Aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvıif,
İstanbul, ts.
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2. Zühd Dönemi
Zühd, lugatta "ilgi duymamak, değersiz bulmak, yüz çevirmek" anlamlarına gelir.44 Tasavvufi bir terim olarak "dünya mal ve nimetlerine
ilgi duymama, onlardan uzak durma veya hakka yönelmek için dünyadan da atıiretten de el çekmek" demektir.45 Kelime Kur'an-ı Kerim'de
sözlük anlamında yalmzca bir yerde geçmektedif46.
Resulullah döneinindeki hayatın ayıncı özelliklerinin başında dünya
malına ve mevkiine aldırış etmeme ve bütün varlığı ile Allah' a yönelme
gelmekte idi. Bu amaçla müslümanlar, nefisleriyle mücadele ediyor, onu
tezkiyeye çalışıyor, ibadet ve takvaya yöneliyorlardı. Tablin de ashabın
izinden gitiniştir. Aralarında nüssilk, kurra, ubbad, bükka, zühhact .gibi sı
fatlarla nitelendirilen, Allah'ı çok anan, O'na dayanan ve karşı gelmekten
korkan, dünyaya az değer veren insanlar bulunınaktayctı47.
Zilhidler döneini ashapla başlayıp hicrf II. asrın ortalarına kadar devam etmiştir. Bu dönemde zuhur eden bazı hadiselere, bilhassa Hz.
Osman'ın vefatı sonrası ortaya çıkan fiten ve melilhim olaylarına, Emevi
dünyevileşmesine, zevk ve sefahata yönelinmesine tepki gösteren insanlar
mevcut durumun aksine olayların dışında kalmaya, dünya metaına meyletmemeye, ibadet ve taatta daha titiz davranmaya özen gösterınişlerdir.
işte bu tavır içinde olan insanlara zilhid, abid, nasik, kurra gibi isimler
veriliniştir. Ebu Nasr es-Serrac et-Tusi başta Hulefa-yi Raşidin olmak
üzere Talha b: Ubeydullah, Muaz b. Cebel, İnıran b. Husayn, Selman-ı
Farisi, Ebü'd-Derda, Ebu Zer, Ebıl Ubeyde b. Cerrah, Abdullah b.
Mes'ud, Huzeyfe b. Yernan ve Osman b. Maz'un'u zilhid sahabiler ve
Veysel Karani (ö. 37/675), Hasan-ı Basri (ö. ı 10/728), Malik b. Dinar (ö.
1311748) ve Ra~iatü'l-Adeviyye'yi (ö. 185/861) zilhid tabiin ve tebeu'ttabiin içinde zikretınektedif.48 İbn Ebu Hatim (ö. 327/938) ise Alkame
b. Mersed, Arrıir b. Abdullah, Üveys el-Karam, Herm b. Hayyan, Rebi' b.
Heysem, Ebu Müslim el-Havlani, Esved b. Yezid, Mesri.ık b. Ecda' ve
Hasan-ı Basri'yi tabiinin zilhidleri arasında saymaktactır49. Hüseyin Atvan
44
45
· 46
47
48
49

Asım Efendi, Kamus Tercümesi, "zühd" md.
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991, s. 544.
Yfisuf 12/10.
Ö. Rıza Doğrul, IsLamiletin G~li§tirdiği Tasavvıif, s. 49
Serrac, el-Lwna' (tre. H. K1imil Yılmaz), İstanbul 1996, s. 127-148.
Abdurrahman b. Abdülcebbar b. FiryQbt söz konusu rivayeti tahkik edip, bazı açıkla
malar ilavesiyle Zillıdü 's-semtıniye mine 't-ıtıbitn adıyla yayınlamıştır (Medine I 404).
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Şam'da yaşayan

zahid ve abidlerin bir

Süfiler Cibrll hadisindeki ihsan derecesinin zahidlerin yaşantısı ile
hayata geçtiğini iddia etınektedirler. Halbuki dillin umuma bakan ve tercih edilen yüzü kolaylıktır. Hz. Peygamber "Dininizin en hayırlısı en
kolay olanıdır" 5 ı. "Din kolaylıktır, güçlük yönünde din ile yarışa çıkan
kişileri din mağlüp eder"52 buyurmaktadır. Öte yandan sahabilerden
Osman b. Maz'ün'un bütün zamanını ibadete vermek için cinsi' ilişki,
yeme içme ve dünya işleri ile meşgul olmayı kendine haram kılması üzerine ResUluilah onu bu şekilde davranmaktan menederek: "Bize ruhhaniyet farz kılınmadı" buyurmuştur.53 Bir grup sahabe ise Hz. Peygamber'in ne kadar ibadet ettiğini hanımlarından sorduktan sonra, sanki
kendi ibadetleri Y.anında onunkilli az görmüş Hz. Peygamber onlara
hitaben: "Allah'tan en çok korkan ve O'ndan en fazla sakınan benim.
Böyle iken yine de bazan oruç tutuyor, bazan yiyorum. Gecenin bir
kısınında namaz kılıyor ve geri kalan kısınında uyuyorum. Benim sünnetim budur, sünnetimden yüz çeviren benden değildir" buyurmuştur54.
İslam'da tasavvuf doğmadan önce zahid müslümanlar itidal halinin
sınırlarına

yolda azi ml e yürümek •. ölçüsüzlük ve aşırı
lıktan kaçınmak gibi hususlara titizlikle uymuşlardı. Onlar "iman tarihi"
içinde ve bütün dindarlar arasında saflık ve incelik yönünden İslfunl hükilmlerin en güzel uygulayıcıları olmaya, bu tatbikatın ideal örneklerini
ortaya koymaya büyük önem vermişlerdi. Bir fiilin kalp veya beden tarafından ortaklaşa ifa edilmesini gaye edinmişlerdi. İster dünya ister ahiret işi olsun her hususta ihliis ve samimiyelin lüzumuna aynı derecede
inanıyorlardı. Esasen İslam nazarında, Allah katında sevaba vesile olması
baktınından ahiret işi ile haram olmayan dünya işi arasında hiçbir fark ·
yoktur.
riayet

etınek, doğru

İlk dönem zühd hareketinde çeşitli şehirleri nierkez edinen ekaller
doğdu.

Medine'de Ebü Zer, Huzeyfe b. Yeman, Selman-ı Farisf, Sai'd b.
Müseyyeb gibi sahabe ve tabii'nin önder kabul edilip taklit edildiği,

50
5ı
52
53
54

bk. el-Fırttku'l-fslttmiyye fi bilfidi'ş-Şttm fi'l- 'asri'l-Emevi, ı986, s. ıo9~198.
Ahmed b. Hanbel, V, 32.
Buhar!, "İman"29.
B uharl, Nikah, 1.
Ahmed b. Hanbel, \11, 226
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Kur'an ve Sünnet çerçevesinde bir zühdü öngören hareket; Basra'da
zühdü, Kitap ve Sünnet yanında. akl1 temellere dayandirmayı savunan ve
kısmen siyasetle de ilgilenen Hasan-ı Basri etrafında kümeleruniş bulunan
hareket; Küfe'de Said b. Zubeyr, Süfyan es-Sevr!, Ebü H§şim es-Süfi (ö.
1501767) ve Abdük es-Süfi etrafında oluşan Şil meşrepli hareket ve
Şam'da Ebu Süleymen ed-Daram (ö. 215/830); Bağdat'ta Marüf elKerhl (ö. 201/816), Series-Sakati (ö. 253/867); Horasan'da Abdullah b.
Mübarek (ö. 1811797) ve Yemen'de Tavüs b. Keysan (ö. 106/724) çevresiı:ıde oluşan sı1fi hareketleri bunlara örnek gösterilebifu55.
kültür merkezi Küfe ve Basra şehirleri idi.
Küleyb es-Sevdavı (ö. ?), Mansur b. Arnmar b. Reb1a
b. Heysem örneklerinde görüldüğü gibi itikadda Şii veya Mürcil idi.
.Basralılar'ın çoğunluğu ise Hasan-ı Basri, Malik b. Dinar, Salih b. Bişr elMürr1 örneklerinde olduğu gibi Sünlli veya Mu 'tezilf idi. Bu dönemde
Basra ve Kı1fe'de yayılan zühd ve takva iki farklı şekilde temsil edilmekte
olup, bunlardan biri başını Hasan-ı Basri'nin çektiği korku ve kaygıya
yani cehenneme girme korkusu ve cennete ulaşamama kaygısına dayanan
zahidlik; diğeri ise Rabiatü'l-Adeviyye şahsında temsil edilen ilahi aşk
yani Allah'ı zatı ile sevme yoludur. Hasan-ı Basri'nin korku yolu, kendisinden önceki Haridi er' in din anlayışı ile benzerlik arzetmektedir.
Nitekim onların, tebşir ve inzar ayetlerini dinlediklerinde için için ağlayıp
içierini çektikleri bilinmektedir56. İlahi aşkı savunanların sergiledikleri
toleranslı düşüncede ise Mürcie'nin etkisinin olduğu söylenebilir.
Mürcie'nin kurtuluş için imam yeterli gören anlayışı ile bunların ilahi aşkı
yeterli gören anlayışı paralellik arzetmektedir. Her iki duygu da kalple
ilgilidir. Aynı dönemde zühd ve takvaya yönelenlerin çok olduğu mer- ·
kezlerden biri de Şam' dı. Fakat bu insanlar arasında yeknesak bir durum,
zühd ve takvacta hepsini birleştiren bir sistem veya tarikat bulunmamaktaydı. Her birinin ayn bir ruh hali vardı.
Hicri I ve II.

yüzyıllarda

Kı1feliler'in çoğu

İslam dininde dünya malına, zevk ve sefabatına kendini kaptırma menedilmiş

olmakla beraber, dünyadan tümüyle uzaklaşma şeklinde bir
zühd tasvip edilmemiş, dünya ile ahiret arasında bir itidal çizgisi gözetilmiştir. Binaenaleyh Resı1lullah ve ashabın hayatından alınacak örnekleEbü'l-A'Hi Afifi, Tasavvıif, İstanbul 1996, s. 78-79; Mustafa Hilmi, lbn Teymiyye
ve 't-tasavvuf, İskenderiye 1982, s. I 03-225.
5 6 Ömer Rıza Doğrul, a.g.e., s. 53.
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rin bu çerçevede mütalaa edilmesi gerekir. Tek yönlü örnekler
onlar ü,~erine prensipler konulmamalıdır.

Toplantısı

alınarak

Zühd döneminin belirgin özellikleri bilgiden çok amele, dünya işle
rinden çok ibadete, dünya nimetlerinden çok nza-i Barl'ye, ilham ve keşiften çok ahHika, kerametten çok istikamete önem verilmiş olmasıdır. Bu
dönemde yazılan zühd risalelerinde ölüm, dünyanın zemmi, dünya
nimetlerinin önemsiz olduğu, ResUluilah ve ashabın zühd hayatı, ihlas,
kanaat, nza, fakr, tevazu, tevekkül, sabır, yumuşak huylu olmak, tevbe,
ana-baba, akraba ve komşu hakkına riayet, akrabayı ziyaret, iyiliği
emredip kötülükten sakındırma gibi güzel huylar ile riya, kibir, öfke,
hased, gıybet, dünya zevklerine yönelme gibi çirkin davranışlar konu
edinilmektedir. Zühd bu dönemde bir mezhep veya sistematik dilli bir
ekol haline gelmemiştir. Aksine Kur'an ve sünnete ittibayı amaçlayan
ferdf hareketelerde:q. ibaretti. Bu dönemde dünyadan istiğna, daha çok
kendini Allah yolunda feda etme (cihad) şeklinde görülmekteydi. Bu
dönem zahidlerinin literatüründe cihad zühd olarak algılanınaktaydı.
Onlann hayat hikayeleri tetkik edilecek olursa bu telakki görülebilir.
Fakat daha sonra ortaya çıkan Bükkafn, kussas gibi zahidler dünyadan
istiğnayı ruhhanlar gibi manastırlara çekilmek şeklinde anlaınışlardır.
Farz, vacip ve sünnet olan ibadetlerde günlük hayattan kopannayınca,
boş kalan zamanları nafile ibadetlerle, zikirlerle doldunnuşlar, dünya
hayatı için zaman ayınnayı tevekkülsüzlük olarak görmeye başlamşlardır.
Bu dönemde zühdü konu edinen birçok risale yazılmıştır. Hicr1 birinci ve
ikinci asırlarda yazılanlara örnek olarak Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabidin'in (ö. 921710) Kitfibü'z-zühd'ü51, Hasan-ı Basrf (ö. 1101728)58 ve
öğrencisi Malik b. Dfnar'ın (ö. 131/748 ).59 Zühd risilleleri, Zrude b. Ku-

57 Zeynelabidin'in söz konusu risalesi er-Ravda mine'i-kafi içinde (VIII/14-17) yer
almaktadır. Zeynelabidin'in torunu olan Ca'fer es-Sadık Misbahü'*-§erl'a isimli
eserinde uzlet, zühd, Allah sevgisi, §evk gibi tasavvufi terimleri açıklamaktadır.
Hakaiku't-tefslri'l-Kur'tınl'de ise bazı ayetlerin tasavvufi yorumunu yapmaktadır
(bk. Ca'fer es-Sadık; Haktilku't-tefslri'l-I{.ur'fınl ve Misbi'thü'*-*erl'a, Beyrut 1993).
5 8 Söz konusu risale ölüm, dünyanın ve dünya nimetlerinin zararlarını, korku, hu§O, ihlas, kanaat, rıza, fakr, heıa.I kazanç, tevazu, tövbe, tevekkül, iyiliği emredip kötülükten sakındırma, insanlara iyi davranma, güzel ahlak sahibi olma gibi konulan iş
lemekte olup .tvı:uharnmed Abdürrahim Muhammed tarafından tahkik edilerek Dam'Ihadis yayınevi tarafından Ka,4ire'de yayımlanmıştır, tarihsizdir.
59 İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, s. 237.
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dame es-Sekafi'nin (ö. 160/776) Kitfibü'z-Zühd'ü60, Abdullah b. Mübarek'in (ö. 1811797) Kitfibü'z-ziihd ve'r-rekiiik isimli eseri 61 , Ebu Mes'ud
el-Muafi b. İmran el-Ezdl (ö. 18-5/801)62, Ebu Abdurrahman Muhammed b. Şudayl (ö. 195/810)63 ve Vekf' b. Cerrah'ın (ö. 197/812)64 Kitfibii'z-ziihd isimli risaleleri; lll ve IV. yüzyıllarda yazılanlara örnek olarak
ise Esed b. Musa'nın (ö. 212/827)65, Bişr b. Hans el-Hafi'nin (ö. 227/
841)66, Ahmed b. Hanbel'in (ö. 2411855)67, Hennad b. Seri el-Kufi'nin
(ö. 243/857)68, İbn Kuteybe'nin (ö. 270/884)69, Ebu Hatim er-Razf'nin
(ö. 277/890)70, İbn Ebü'd-Dünya'nın (ö. 281/894)71 ve İbn Ebu Asım'
ın (ö. 287/900)72 Kitfibii'z-Ziilıd'ü gösterilebilir. Bu asırlarda mesaisini
hadislerin tedvin ve tasnifine adayan muhaddisler de oluşturdukları hadis
60 İbnü'n-Nedim, a.g.e., s. 282.
61 Konu başWarına göre tanzim edilmiş bulunan risalede zühd, dinde incelikler, ibadet,

62
63
64

65

66
67

68

69
70
71
72

ihlas, tevazu, kanaat, iyi ve kötü huylar ele alınmakta olup Ahmed Ferid tarafından
tahkik ve bazı notlar ilave edilerek Riyad'da iki cilthalinde yayımlanmıştır (1995).
İbnü'n-Neaıın, a.g.e., s. 235, 281; Gas V, 636.
İbnü'n-Nedim, a.g.l!., s. 282.
Söz konusu risale ölüm, az gülme, çok ağlama, dünya hayatının önemsizliği, tevazu,
fakr, dünya ma.lına meyletmenin kötülüğü, sabır, tövbe, ri ya, hased, gıybet, yumuşak huyluluk, akraba ziyareti gibi alıHUd konuları içermekte olup Abdurrahman b.
Abdülcebbar el-Feryat tarafından tahkik ve tahrtc edilerek üç cilt halinde 1994 yı
lında Riyad'da yayımlanmıştır.
Büyük bir kısmı abiret hayatı ve ahvaline tahsis edilmiş olan bu risale Ebfi İshak
Hüveynt tarafından tahkik ve tahric edilerek Mektebetü'l-vahyi'l-İslami tarafından
1993 yılında yayımlanmıştır, basık yeri bulunmamaktadır.
İbnü'n-Nedim, a.g.e., s. 235.
Söz konusu risale şahıs isimleri esas alınarak telif edilmiş olup Hz. Peygamber'in
diğer peygamberlerin, sahabenin ve tabiinin zühdü olmak üzere dört bölümden
oluşmaktadır. Ayrıca Ahmed b. Hanbel'in bu konuyla ilgili olarak telif ettiği
Kittibü'l-veril isimli bir risalesi daha bulunmaktadır. İz Yayıncılık tarafından tercüme
ettirilerek Arapça metni ile beraber iki cilt halinde yayımlanmıştır (İstanbul 1993).
Söz konusu risale Abdurrahman b. Abdülcebbar el-Feryal tarafından tahkik ve tahric
edilerek 1985 tarihinde Küveyt'te iki cilt halinde yayımlanmıştır. I. ciltte ahiret hayatı ve ahvali, II. ciltte ise yeme, içme ve giyinmede zühd; insanlardan uzak durma,
tevazfi, riya, kibir, tövbe, istiğfar, ana baba, akraba ve komşu hakkı, dilin korunması, gıybet, haset gibi ahiili davranışlar ele alınmaktadır.
İbnü'n-Nedim, a.g.e., s. 85.
a.e., s. 240.
a.e., s. 236.
Söz konusu rlsale dünyanın önemsiz geçici ve fitnelerle dolu olduğu, ona meyledenin ahirette zarar göreceği şeklinde rivayetlere yer vermekte olup Abdülhamid elA 'zami tarafından tahkik edilerek 1985 yılında Beyrut'ta yayımlanmıştır.
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kitaplarında zühd konusunu müstakil başlıklar altında ele alllllşlardır.
Kütüb-i Sitte müelliflerinden İmam BuMd (ö. 256/869) zühde dair rivayetlerin yer aldığı 81. bölümün başlığını "Kitabü'r-Rikak" diye koyarken, Müslim (ö. 261/874) Salıflı'inin 53. bölümüne "Kitllbü'z-Zülıd
ve'r-rekllik" adını verıniş, İbn Mace (ö. 275/888) Sünen'inin 37. ve Tirınizi (ö. 279/892) Sünen'inin 34. bölümlerine "Kitllbü'z-Zülıd" adını
verınişlerdir. Ebu Davüd (ö. 275/888) ise bu konudaki rivayetleri "Kitllbü 'z- Zülıd" adında müstakil bir ri sale halinde toplailliştır73. IV. yüzyılın
en meşhur risaleleri arasında ise EbU Ubeydullah Muhammed b. İmran
el-Merzübaııi'nin (ö. 384/994) Kitllbü'z-Zülıd ve Ahbllrü'z-zühhlld isimli
risalesi gelmektedir74.

3. İlk SOfiler (Kuruluş) Dönemi

Sufi kelimesinin kaynağı ve ilk ortaya çıkışı konusunda çeşitli fikirler
ileri sürülmüştür. Onun "suffa"dan, "safa"dan, "suf"tan, "saf''tan
Cahiliye döneınine ait bir kabileni.n adından (SUfa kabilesi) ve Yunanca
"sofos"tan türetildiğinden söz edenler olmuştur75. İbn Haldun (ö.
808/1406), Katib Çelebi (ö. 106711656) ve Mustafa Abdürrazık (ö.
1366/1946) sufi kelimesinin i~k önce zahid, abid ve fakı"r kelimelerinin
müteradifı olarak kullanıldığını; bunlarla dine en büyük saygıyı gösteren,
şeriatın kurallarına en uygun şekilde hareket eden kimselerin kastedildiğini; çünkü zfthidlik, fakirlik ve sUf (yün) giymenin bu halin nişaneleri
olduğunu kaydetmektedirler76.
İlk müslümanlar kendilerine peygambere arkadaş (sahabe), onun arkadaşlarına

tabi olma (tabiin) ve tabiini takip etme (tebeu't-tabiin) sıfatıa
kendileri için en değerli unvan olarak kabul etinişler ve bunlar dışında
başka bir unvanı kendileri için uygun görmeınişlerdi. Bu üç nesil bizzat
ResUluilah tarafından övüldüğü için onlar77 kendilerini bu nesiller içine
dahil ederek onun övgüsüne ulaşmayı alınabilecek en büyük unvan olarını

73 Söz konusu risale EbO Teınlm. Yasir b. İbrıllıim ve EbO Bilal Giinim b. Abbas tarafmdan tahkik edilerek 1993 .yılında Kahire'de yayımlanmıştır.
74 İbnü'n-Nedim, a.g.e., s. 143.
75 Kuşeyri, Risille, İstanbul 1981 s. 439, ; Sühreverd1, Avarif, İstanbul 1989, s. 5-16;
72-81; Kelabazi, el-Ta'arruf, İstanbul 1979, s. 53-58.
76 Mustafa Abdürrazık, "Tasavvuf', Dairetü'l-maarifi'l-islfımt, V, 275-276; İbn HaldOn,
Mukaddime, Kahire 1401, III, 1097; Katib Çelebi, Keşfü'z-zünan, Aİıkara 1941, I,
413-414.
.
77 Buhan "Fedliil"
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rak telakki etmişlerdi. Ancak dah_a sonra ihtilaflar başgösterip insanlar
durumlauna göre farklı isimle~ almay-a başlayınca ve bütün fırkalar kendi
içlerinde za:tıid ve abidlerin mevcut olduğunu iddia edince sünıll müslümanlar kendi za:tıid ve abidleri için yeni bir isim kullanarak sılfl demeye
başlamışlardır78 . Onların kullanımında sılfi, Kur'an ve Sünnet'in ortaya
koyduğu genel çerçeveye uygun hareket eden zahid demekti. Şunlar
bid'atçıların zühd ve takviidan beklenen hazzı alamayacaklarına inandık
ları için Kur'an ve Sünnet'e tabi olmayanın za:tıid ve abid olamayacağı
gibi sılfi de olamayacağını söylemekteydiler.
Tasavvufi kaynaklann çoğunda sılfi unvanını ilk kullanan kişinin Ebı1
Haşim es-Sufi (ö. 1501767) olduğu kaydedilmekle beraber79 Serrac, bu
görüşe karşı çıkar ve Hasan-ı Basri'nin saMbiTerden sufi unvanlı birisi ile
karşılaştığını, ona bir şeyler vermek istediğini fakat onun bunu kabul etmediğini kaydeder8°. Ebı1 Haşim Küfe'de doğup sonra Şam'a yerleşen
bir za:tıittir. İlk zaviyesini Suriye'nin Reml şehrinde kurmuştur. Nefeha- '
tü' 1-üns'te bildirildiğine göre zamanın eınfri bu zümreden iki kişiyi
birbirleriyle çok samimi görmüş, hoşuna gitmiş, bunlann kim olduklannı
sormuş, kei\dilerine "sılfi" diyen bir grubun mensupları olduklannı öğ
renince bunları bir araya getirecek bir mahallin temin edilmesini istemiş,
kendileri için bir zaviye inşa edilmiş ve böylece ilk zaviye yapılmıştır81.
İbn Teyıniyye (ö. 728/1328) de ilk üç asra ait eserlerde sufi kelimesinin
meşhur olmadığını kaydeder82.
Luis Massignon ise ilk sılfi lakabını kullanan kişinin Bişr el-Hafi ve
Seriyy es-Sakati'den önce yaşamış olan Abduk es-Sı1fi el-Bağdacli' olduğunu, bu dönemde sufi lakabının Şif zahitler için kullanıldığını kaydeder.83
Ferfdüddin Artar (ö. 628/1230) sılfiyyeyi Cafer es-Sadık ve Üveys elKarallİ84, Hucvirf (ö. 465/1072) Hulefa-yi Raşidfn ve Ehl-i beyt'ten söz

78
79
80
81
82
83
84

Kuşeyrt, Ristı.le, s. lll; İbn Haldfin, Mukaddime, IIT, 1097 ; Katib Çelebi, Ke§fü'zzünan, I, 413-414.
Molla Camt, Nefehtı.til'l-üns, s. 68.
Serrac, el-Luma', İstanbul 1996, s. 23.
Molla Canu, Nefehtı.tü'l-üns, İstanbul, ts., s. 68 ; Mahir İz, Tasavvuf, İstanbul 1969,
s. 94-95.
İbn Teymiyye, es-Safi ve'l-fıtkara (Mecma'u Fettı.vtı. XI. içinde), Riyad 1381, s. 5.
M. Abdürrazık, "Tasavvuf', Dtı.iretü'l-matı.riji'l-lsltı.mı, V, 277.
Fertdüddin Attar, Tezkiretü'l-evliytı., s. 53-69.
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ettikten sonra Hz. Hasan'la85 Molla Camf (ö. 898/1492) ise Ebu Haşim
es-Sufi ile86 başlatır. Ebu Haşim ile başlayan bu sufi hareket, kısa zamanda yayılmış, tarikat ve sistematik tasavvuf öncesini temsil eden su:filer
devrini oluşturmuştur. Bu dönem su:filerinin sayısı fazla olmayıp Kuşeyr!
bunlardan seksen üçünün ismini zikretmektedir. Bu dönemin meşhur simaları içinde Süfyan es-Sevr!, Şeybe er-Rru, Cüneyd el-Bağdadl, Hans elMuhasib! gibi su:filer yer almaktadır. Sülemf (ö. 4121021) Tabakat'ında
sufiyyeyi Fudayl b. İyaz (ö. 187/803) ile Ebu Türab en-Nahşeb! (ö.
245/8"59) arasında yaşayan yirmi kişi, Cüneyd (ö. 297/909) ile Ebu
Abdullah es-Sezec1 (ö. ?) arasında yaşayan yirmi kişi, EbU Muhammed
el-Cez1r1 (ö. 311/923) ile EbU Ca'fer İbn Sinan (ö. 311/923) arasındaki
yirmi kişi, EbU Bekir eş-ŞibU (ö. 334/945) ile EbU Bekir b. Ebu Sa'dan
(ö. ?) arasında yaşamış olan yirmi kişi ve Ebu Sa!d el-Arab! (ö.
441/1049) ile Ebu Abdullah ed-D1never1 (ö. ?) arasında yaşamış olan
yirmi üç kişi olmak üzere beş tabakaya ayırmaktactır87.
Kuşeyr! bu döneme ilişkin sufi'leri İbrahim Edhem (ö. 1611777) ile
başlatınakta

ve hicr! IV. yüzyılın son çeyreğine (EbU Osman el-Mağrib1
ö. 373/983) kadar getirmektedir. Bunların içinde İbrahim Edhem,
Ma'rı1f el-Kerhl, Ebu Süleyman ed-Daran!, Bişr el-Hafi, Zünnun el-Mısn
(ö. 254/868), Bayez!d-i Bistamf (ö. 261/875), Ser! es-Sakat!, EbU Hafs elHaddact (ö. 265/874), HamdOn el-Kassar (ö. 271/884), Sehl et-Tüsten (ö.
273/886), EbU Sa!d el-Harraz (ö. 286/899), Hakim et-Tirmizi' (ö.
320/932), Ebü'l-Hüseyin en-Nur! (ö. 295/908) ve Cüneyd el-Bağdact!
gibi ünlü sufiler bulunmaktadır. Tasavvuf kitaplarında genel olarak
Kuşeyr! öncesi sufilere ilk dönem mutasavvıfları veya Sünn! sufiler dönemi denilmektedir.
Bu dönem sufileri tasavvufu bir dünya görüşü veya sistemli felsefe
olarak algılama yerine onu bir edep, dünyevlleşme karşısında bir tavır
koyma, özel yaşama hali olarak sergilemişlerdir. Bunlar, selefieri olan
zahid sahabe ve tablinin peşinden gitıneye çalışmışlar, İslamf hüküınlerin
çizdiği sınırlara titizlikle riayet etınişler, tasavvufi konuları anlatırken herkesin anlayacağı açık ve müşterek bir dil kullanmışlardır. Bunlar yeni tasavvufi kavram ve terimler kullanınakla beraber muhtevalarım İslam'ın
85 Hücvıri, Keşfü'l-mahcfib, s. 155-161.
8 6 Molla Cfunl, Nefehtitü'l-üns, s. 68.
87 bk. Sülem1, Tabakiitü's-sfifiyye, Kalıire 1969, s. 55, 259, 237, 427.
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ilimiere ters düşmeyecek şekilde doldurmaya özen
göstermişlerdir. Kendi dönemlerindeki bazı yorum ve uygulamalardan
şikayet ettikleri de görülmektedir. Daha sonraki sılfilerde görülen ve iç
denetimi ortadan kaldıran tavır bunların tarzında yoktur. Daha sonrakilerin slogan haline getirdiği "Tasavvuf itirazı terketmektir'' 88 sözü bunlarda görülmemekte; aksine bazı sılfilerin söz ve çıkışlarındaki tehlikeyi sezdikleri için gördükleri yanlJşlara olabildiğince karşı koymuşlardır. Bunlar,
daha çok sılfinin "Allah'la ve insanlarla ilişkisi" üzerinde durmuşlardır.
Birincisi tevhidde, ikincisi ise ahlakta titiz olmayı gerektiriyordu. Topluma ve insanlara karşı dikkatli ve özen gösterici olmaları dolayısıyla bu dönem tasavvufuna "fütüvvet" adı da verilmiştir. Bayezld-i Bistaıni: "Kur' an
okumayı, sıkıntılı bir hayat yaşamayı, cemiyet içinde olmayı, cenaze
namazlarında hazır bulunmayı, hastaları ziyaret etmeyi terkeden kimse
sılfi olduğunu iddia ederse bilin ki o, bid'atçımn tekidir" demektedir89.
zahirine ve

ôiğer şer'!

III ve N. asır sılfilerinin eserleri tetkik edildiği zaman en fazla. göze
çarpan hususiyetlerinin güzel ahlaka riayet cephesi, şeriata bağlılık ve şa
tahat nevi ifadelerden uzak durma olduğu görülür.
Bu dönemde telif edilen problematik eserler içinde Ebıl Abdullah
Haris el-Muhasibl'nin, Allah'ın haklarına riayetin yonarım gösteren erRiaye li hukükıllah"9o, Ebıl Nasr es-Serrac'ın on üç bölümden oluşan elLuma' fi't-tasavvufu91, Ebıl Bekir Muhammed b. İshak el-Kelabaz!'nin
88
89

Risflle, s. 455; Sülıfeverd1, Avfirifü'l-maflrif, s. 195.
Kayyim el-Cevziyye, Telbtsü lblts, Dımaşk 1948, s. 167.
90 Söz konusu eser riya, ucub, kibir, gaflet ve haset gibi kötülükleri öğrenmeyi, insanın kendini tanımasını ve tasavvuf yoluna giren kişinin kendini nasıl eğiteceğinin
yollarını konu· edinrnektedir. Başta Gazzall ve Şa'ran1 olmak üzere Sünill mutasavvıfların tümünü derinden etkilemiş olup birçok kere yayınlanmıştu. Abdülkadir
Ahmed Ata'nın tahkik ettiği bir nüsha 1970 tarihinde Kahire'de basılnuştu.
91 Söz konusu eserin birinci bölümünde tasavvufun tanımı yapılmakta, tevhid, marifet,
ariflerin özellikleri, mürnin ile arifın farkları ele alınmakta; ikinci bölümde tasavvufi makam ve haller, üç, dört ve beşinci bölümlerde sOruerin Kur'an ve Sünnet anlayışları, altıncı bölümde ashabın zühd ve takvası, yedinci bölümde tasavvufta adab
meselesi, sekizinci bölümde sOruerin çeşitli mektup, dua ve risaleleri; dokuz, on ve
on birirıci bölünılerde sema, vecd, mOcize ve keramet konulan yer almakta, on birinci bölümde sOruerin kullandıkları bazı tasavvufi kavranılara yer verilmekte ve
son bölümde sOruerin şathiyyatı ve sOfi geçinenlerin yanlışlan (galatatü's-sOfıyye)
dile getirilınektedir. Nicholso.n tarafından ilk neşri yapıldıktan sonra değişik dillere
çevrilmiştir. Türkçe'ye çevirisini ise Hasan Kamil Yılmaz yapmıştır (İstanbul
Kuşeyd,

İbn

ı

996).
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tasavvufu ilk defa ayn bir mezhep olarak gösteren et-Taaarruf li mezhebi
ehli't-tasavvufu92, EbU Talib el-Mekkl'nin nazarf konulardan daha çok
arneli konulara yer veren ve iman, ibadet ve ahlak konulanın tasavvuff
gözle ele alan bir ilmihal mahiyetindeki Kutü'l-kulı1b'u93, Kuşeyrf'nin
nazarf ve arneli tasavvufu bir arada ele alan Risille'si94, Hücvm'nin, risale
biçiminde ve orijinali Farsça olan Keşfü'l-mahcub'u95 _ve bilahare
Sühreverdf'nin (ö. 63211234) sahte sı1filerin oluşlurdukları yanlış kanaatleri ortadan kaldırmak üzere yazmış olduğu A vilrifü 'l-ma' arif' i9 6
zikredilebilir. Ayru dönemde kaleme alınan biyografik eserler içinde ise

9 2 Söz konusu eser yetmiş beş bölümden meydana gelmekte olup önsözde hakiki sfifiler
övülmekte, sahte sfifiler ve meşhur sfifiler ele alınmakta; 5-30. bölümlerde İslam
akaidi verilmekte, tasavvufun Ehl-i sünnet akaidine uygun olduğu ispat edilmeye çalışılmakta 3 ı. bölümden itibaren ise ilham, ahl1ik, tasavvufi makam ve haller, adab
ve erkan konu edinilmektedir. Farsça ve İngilizce'ye .tercüme edilmiş bulunan etTa 'arrufun Türkçe'ye tercümesi Süleyman Uludağ tarafından yapılmıştır (İstanbul

1979).
Söz konusu eser kırk sekiz bölümden oluşmakta olup zikir, dua, evrad, Kur'an
okuma, namaz ve orucun faziletleri, nefis muhasebesi, murakabe, makamlar, havatır
ve ilim, tövbe, sabır, reca, zühd, tevekkül, ilılas, kelime-i tevhid ve İslam'ın şart
ları, yolculuk, evlenın e, hel al ve haram konularını içermektedir. Hicıi 131 O yılında
Kahire' de yayımlanmıştır.
94 Kuşeyri Risale'de tasavvuf ile şer'i ilimleri birbirine yaklaştırdığı için "el-elimi
beyne'ş-şeria ve'l-hakika" ünvanını almıştır. Risale'de sfifileriıı şathiyyat· türü sözlerine ve ricalü'l-gayb, vahdet-i vücfid, hakikat-i Muhammediyye gibi görfişlerine
yer vermerniştir. Birinci bölümde seksen üç sfifinin biyografisi, ikinci bölümde en
çok kullanılan tasavvuf terimleri, üçüncü bölümde tasavvufi makanılar ve son bölümde de mürldlere öğütler yer alır.
9 5 Söz konusu eserin mukaddimesinde ilim, fakr, tasavvuf, hırka ve melamet konulannda bilgi verildikten sonra ilk bölümde sahabeden başlayarak kendi devrine kadar
yaşamış olan zlihid ve sfifileriıı hayatından kısaca söz eder, sonra tasavvufi akımlar
hakkuıda bilgi verir. Tasavvufi akımları on iki gruba ayırmaktadır. İkinci bölümde
ise mlirifet, iman, ternizlik gibi konularda insan ile ilahi hakikat arasındaki perdenin aralanmasını (keşfii'l-mahcfib) öngörür. Keşfii'l-mahcftb Arapça, Urduca ve Batı
dillerine çevrilırıiştir. Türkçe'ye ise Süleyman Uludağ tarafından Hakikat Bilgisi
başlığıyla tercüme edilmiştir (İstanbul 1982).
'
9 6 ·Söz konusu eser şeriata uygun olan sfifiliğin esaslarını ortaya koymak üzere kaleme
alınııuş olup altmış üç bölümden oluşmaktadır. Çeşitli tarihlerde neşri ve çeşitli dillere çevirisi yapılmış olup Türkçe'ye çevirisini Hasan Kliınil Yılmaz ve İrfan Gündüz
93

yapmışlardır (İstanbul

1989).
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Süleı:ni'nin Tabakiitü's-sufiyye'si91 ile Ebu Nuaym el-İsfahihli'nin (ö.
430/1038) Hilyetü'l-evliya ve Tabakiitü'l-asfiya'sı98 kaydedilebilir.

İbn Kayyim (ö. 75111350) ve Kettam (ö. 1345/1927) gibi müellifler

bu dönemi bir ahHik hareketi olarak nitelemişlerdir99. Ancak hicrf III.
asırdan itibaren bu hareket önce İslami ilimlerden biri, daha sonra da bu
ilmin işlenmesi ile sistematik bir düşünce hüviyetine bürünmüştür. IV.
asırdan itibaren ise ahiald hüviyeti yerine tamamen felsefi ve metafizild
bir hüviyete bürünmüştür. Gazzali'nin, ariflerin imanımn mukallit ve kelamcıların imanından daha üstün olduğunu çünkü ariflerin yakin nuru ile
müşiihedatta bulunduklarım söylemesi üzerine sı1fiyye fukaha yerine keIamcılara alternatif olmaya başlamıştır100.
hk dönem sı1fileri insan ruhunu tahlil, ona arız olan halleri beyan ve
insamn geçirdiği makamları sıralama ile uğraşmışlardır. Uğraşı veren
üçüncü asır sı1filerinin başında Ma'rı1f el-Kerhl (ö. 2011816), Hans elMuhasibi (ö. 243/857), Seri es-Sakat! (ö. 253/867), Zünnı1n el-Mısrf. (ö.
254/868), Cüneyd el-Bağdacti (ö. 297/909), Amr b. Osman el-Mekld (ö.
291/903), Yahya b. Muaz er-Razi (ö. 258/872), Ebu Said Ahmed b. isa
el-Harraz (ö. 277/890), Bayezid-i Bistaı:ni (ö. 261/875), Ebu Hamza
Muhammed b. İbramm (ö. 269/882), Ebu Salih Hamdün el-Kassar (ö.
271/884), Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (ö. 273/886); IV. yüzyıl sı1filerinin
başında ise Ebu Ahmed Muhammed Rı1zbarf (ö. 322/934), Ebu
Muhammed Abdullah el-Mürteişi (ö. 328/940) ve Ebı1 Bekir eş-Şibli (ö.
334/945) gelmektedir.
Demek ki ilk sı1fi hareket ashap ve tablinin yaşadığı ruhl hayattan
bir şey iddia etmiyor, sünneti daha bir içten yaşama gayreti güdü-

farklı

yordu. Daha sonra gelen

97

mutasavvıflar

ise bu

insanların kullandıkları

kav-

söz konusu eserinde kendisinden önceki tasavvuf önderlerini beş tabakaya
tabaka Fuday1 b. İyaz'la başlarken beşinci tabaka EbO Abdullah
Muhammed b. AbdülhfHik ed-Dineveri ile bitmektedir. Nfueddin Şüreybe tarafından
tahkik edilerek 1969'da Kahire'de yayımlanmıştır.
98 Söz konusu eser Resfilullah'tan başlayarak ashap, tabiin, tebeu't-tabiinin z!ihidane
hayatına ve 422 tarihine kadar yaşamış ilk sOfi ve zlllıidlerin hayatına yer vermektedir. 1974-1979 yılları arasında on cilthalinde yayımlanmıştır. Söz konusu basımda
basım yeri belirtilmemiştir. Ayrıca İbnü'l-Cevzt'nin Sıfatü's-safve'si ile beraber
Türkçe tercümesi İstanbul'da yapılmıştır (1995).
99 Mustafa Abdürrazık, "Tasavvuf', Dfiiretü'L-ma'arift'L-fslamt, V, 280-282.
100 Gazzaıı:, fhyfi', Kahire 1967, I, 31-33.
Sü1en:ıl
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kavramları

yeni-

lemişlerdir.

Bu
rini

açıklamalardan

sonra ilk dönem

sı1fi

hareketinin genel özellikle-

şöylece sıralayabiliriz:

1. Şeriata bağlı olmak ve isıaım hükümlerin sırurları dışına çıkmamak.
Bunların temel kaynağı Kur'an ve Sünnet'tir. Bunun için onlar bu yola
girmek isteyene önce İsldrrıl ilimleri tahsil etmiş olmayı şart koşuyorlar&.
Cü ney d: "Kur' dn ezberlemeyen, hadis yazmayan ve fıkıh okumayan bir
kimseye bu yolda tabi olunmaz" demektedirıoı. Haris el-Muhasib1
"mutasavvıf muhaddis" olmayı yani önce hadis tahsil edip sonra tasavvufa girmeyi teşvik eder, muhaddis mutasavvıf olmaktan yani tasavvufa
girdikten sonra hadis tahsil etmekten ise meneder102. Tasavvufta temayüz etmiş şeyhlerden Ebü'l-Kasım İbrahim b. Muhammed en-Nasrabaz1
(ö. 367/977), Amr b. Osman el-Mekkl (ö. 291/903), Muhammed b. Fazi
el-Belhl (ö. 319/931) ve Abdullah b. Mönazil (ö. 329/941) hadis ilminde;
Ebu Hamza el-Bağdadi' (ö. 289/901), Ruveym b. Ahmed el-Bağdad1 (ö.
303/915) ve Ebu Ali er-Rı1zbar1 (ö. 322/934) fıkıh ilminde; Hasan-ı Basd
(ö. ı 101728), Haris el-Muhasib1 (ö. 243/857) kelam ilminde otorite
alimler arasında bulunmaktadırlar.

2. Bunlar madde ile mana, dünya ile arnret arasındaki dengeyi gözetmişlerdir. ibadetten geri kalmadıkları gibi gerektiğinde cihada koş
muşlar; zühd yamnda ticaret, alışveriş ve diğer dünya işleri ile de meşgul
olmuşlardır.

3. Bunlara göre tasavvuf bir neşe, meşreb ve kişisel tavır idi. Onlar,
İslam'ı selefierinden farklı algılamıyor, ayrı yorumlamıyorlardı. Bu nedenle ilk dönem mezhepler tarihi kitaplarında onlardan müstakil fırkaiar
olarak söz edilmemektedir. Sıltileri eserlerinde müstakil bir fırka şeklinde

101 M. Tavit Tanci:, Tasavvıtfun Mahiyeti, ŞiffUi's-sail Mukaddimesi, İstanbul 1977, s.

293.
102 Eb O Talib el-Mekki bu sözü

şöyle açıklar: "Sen önce hadis ve eser öğrenir, sünnet
ve fıkıh (usul) hakkında bilgi sahibi olur, sonra zühd ve ibadetin yolunu tutar zlihid
ve abid olursun. SOf'ılik ilminde yükseliş ve arif bir sOfi olursun. Tersine önce ibadet, tak:va ve manevi hallerle meşgul olur, sonra ilim ve hadis öğrenmeye çalışır
san, hadisi ve din~ esaslarını bilmediğin için ya galat ve şataha ya yanlış veya şe
riata aylan söz söylersin. Onun için zlihiri ilirnlere ve hadis yazma işine müracaat
ederak halini düzelt. Çünkü esas olan budur. M. Tavit Tanci:, a.e., s. 293-294
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ilk zikreden Abdülkahir el-Bağdadf'dir (ö. 42911038). O, hem el-Fark
beyne'l-fırak'ta, hem de Usulü'd-d'in'de safilere özel bölüm ayırmıştır.
4. Bu dönem safilerinde zaman zaman iki noktada dengenin bozulduğu ve mübalağalı yaklaşırnlara vanldığı görülmektedir. Birincisi nafile
ibadetlerde ve zikirde aşınlık, ikincisi tevekkül, zühd, rıza gibi ahlaki kavramların mübalağa ile ele alınmasıdır. Öyle ki tevekkül ve zühd daima
Allah'la meşgul olmak, rıza kesbi ve tedbiri terk etmek, dünya nimetleriyle mutlu olmamak, insanların övgü ve zemlerine aldırmamak şeklinde
anlaşılınaya başlanmıştır.

Bağdacti,

Usulii'd-dfn'de kelamcılar, fıkıhçılar ve hadisçilerden sonra
tasavvuf ve irşada mensup olanlara yer vermektedir. İbrahim Edhem, Ebı1
Süleyman ed-Darani, Ahmed b. Asım el-Antakl (ö. 220/835), Ebu Said
Ahmed b. İsa el-Harraz, Cüneyd el-Bağdacti, Ebü'l-Hüseyin en-Nı1ri, Bişr
el-Hafi, Zünnı1n el-Mısri, Seri es-Sakat!, Hamdı1n el-Kassar, Ma'rı1f elKerhl, Sehl b. Abdullah et-Tüsteri, Ebu Yezid el-Bistaınl ve Haris elMuhasibi gibi safi'lerin isimlerini zikrettikten sonra EbU Abdurrahman
es-Süleınl'nin Tarih u' s-sufiyye isimli eserinde bin civarında şeyhin isInine yer verildiğini kaydetmekte ve bunlardan üçü dışında hepsinin Ehl-i
sünnet'e mensup olduklanıu beyan etmektedir. Bu üç kişinin ise
Hulfiliyye' den olduğu halde kendini sfifi gösteren Ebu H ulman edDımaşld, safi'lerin Mu'tezill olarak itharn edip "Teıniz habisi kabul etmez" diyerek aralarından uzaklaştırdıkları Kannact ve durumu tartışmalı
olarak Hallac olduğunu açıklamaktactır103.
İbn HaldOn ilk mutasavvıfların özelliklerini gayb aleininin perdelerini
kaldırarak keşif hırsı

ile hareket etmeyen, güçleri yettiği kadar şeriata
bağlı kalmaya ç-alışan, kendilerine bazı keşif halleri arız olsa bundan yüz
çevirerek, bunun bir ibtila ve mekr olduğunu söyleyen insanlardan oluş
tuğunu söyler104.
Bütün bu ortak yönlerine rağmen bu dönem safileri içinde Bayezid-i
Bistaınl örneğinde görüldüğü gibi vecd hallerine ağırlık verenler, Cüneyd
gibi temkin ve manfeti öne çıkaranlar ile Hans el-Muhasibi ve Serrac gibi
akla yer verenler bulunmakta; Hallac ve Sühreverdi gibi aklı dışlayanlar
da görülmektedir.
103

Abdülkiilıir el-Bağdadi,

Usalü'd-d'in, Beyrut

rak, s. 291.
I 04 İbn HaldOn, Mukaddime,

m. 1097.

1981, s. 315-316, el-Fark

beyne'l-fı
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Mutasavvifenin kelfun Literatürüne

Girişi

Selef ile ilk zillıid ve sufiler arasında bazı tavır ve davraruş benzerlikleri görülmektedir. Örneğin her ikisi de diıll hayatı pratik yönü ile öne
çıkarmışlar, teorik tartışmalardan uzak durmuşlar, ehl-i re'y ve keHimla
ortak bir şekilde mücadele etmişlerdir ı 05. Bu nedenle de itikadda Selefi
olan birçok sufi bulunmaktadır. İbn Receb (ö. 795/1393), İbn Ebu
Ya'Ia'nın (ö. 526/l131) Tabakat'ına yazdığı zeylde tercüme-i hallerini
verdiği 552 kişiden yaklaşık beşte birinin (95) sufi adı verilebilecek derecede zillıidane bir hayat yaşadıkları görülmektedir. Bu da Selefilik ile
sufilik arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir. Zühd, takva, sevgi ve tevazu gibi konularda aralarında bir ihtiHif bulunmaması ve tasavvufun
zühd ahlakı olarak telakki edilmesi halinde olumlu karşılanmasına rağ
men, hulUI, ittihad, ibaha gibi itikadi ve türbe, musiki, devran ve zikir
meclisleri gibi fıkhı ilgilendiren çeşitli bid' at ve sapıklıklara karşı çıkınış
lardır106. Aralarındaki en temel farklardan biri nassın zillıirini almanın
zorunlu olup olmadığı ve batııll te'vilin caiz görülüp görülmeyeceği
noktasında düğümlenmektedir. Ahmed b. Hanbel'in önderi olduğu Selef
nassın zillıirine bağlılığı savunurken, ilk sufi ve zillıidler insarun kalbine
atılan ilhamlara dayanarak te'villerde bulunulabileceğini savunuyorlardı.
Sufilerin te'villeri sonucu, müslümanların daha önce bilmedikleri
fakr, müşlihede, tecerrüd, fena, bast, kabz, sahv sekr, zevk gibi bazı yeni
terimler ortaya çıktı. HanbeUler bu terimierin yeni olduğunu, Allah'ın
kitabı ve Reslllullah'ın sünnetinde yer almadıklarını, bu tür terim ve kavrarnlara dayanılarak bir sistem oluşturulması halinde şeriatın hayattan
uzaklaştırılınış ve muattal bir hale getirilmiş olacağını söylediler. Bunlar
zühd kavraını ile tasavvuf kavraınını da birbirinden ayırarak birincisini
dünya zinetlerinden uzaklaşma, ikincisini ise Kur'an ve Sünnet'te yer almayan konuları yine bunlarda kullanılmayan bir terminoloji ile ele alan
yeni bir mezhep olarak gördülerıo7. Aslında mutasavvıfların şeriat uleması ile ilk çatışması fakihlerle olmuştur. Kendilerini Mtııll fıkhın
temsilcileri olarak gören ve zillıid fıkhı temsil ediyorlar diye fakihleri
küçümseyen bazı sufiler, burada kalmayarak zahiri kuralları da önemsiz
saymaya başlaınışlardır. Dinde ibahiyyeye yol açan bu tutuma karşı
ı 05 G. Makdisi, Religi~n, Lam and Leaming in Classical Islam, V, ı20; ER, VI, ı8I.
ı 06 Ferhat Koca, "Haı:ıbeli Mezhebi", DlA, XV, 539.
ı 07 M. Ahmed Ali, el-Hanabile fi'l-Bağdad, s. ı82-ı83.
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Bu anlamda süfilere ilk tepki Hanbelller'den gelmiştir. Burada
Ahmed b. Hanbel'in şahsiyetinin de büyük rolü olmuştur. Zira O, Haris
el-Muhasibl'nin tasavvufa dair sözlerini bid'at saymış ve reddetmiştir.
Daha sonra gelen Hanbeliler, sütileri zındıklık yapmakla itharn etınişler,
halkı onlar aleyhine ayaklandırınışlardır. Bu hususta en meşhur örnek
Gulamu Halil olayıdır (262/875). Hanbeli fakih ve vaizi olan Gulamu
Halil sütileri zındıklıkla itharn etıniş, Allah ile insan arasında aşkın mümkün olamayacağım ileri sürmüş, Halife Muvaffak ve annesine sütiler
aleyhinde telkinde bulunmuş ve devrin ileri gelen bütün süfilerinin
tutuklanmasım sağlaınıştır108. Bundan sonra fakihler, konuşmaları ile
şeriatın dışına çıktıklarım tesbit ettikleri Zünnun el-Mısrf, Ebü'l-Hüseyin
en-Nür1, Ebu Hamza Muhammed b. İbrahim ve Hallac-ı Mansur gibi
sütileri yargılayıp çeşitli cezalara çarptırınışlardır. Bu hesaplaşmamn simge
ismi Hallac'tır. Mecı1s1 bir aileden gelen Hallac, Sehl b. Abdullah etTüsted, Amr b. Osman el-Mekkl ve Cüneyd el-Bağdactl'nin öğrencile
rinden tasavvuf dersleri alınış, üç defa hacca gitmiş, ancak daha sonra
ittihad görüşünü benimseyerek bu düşüncelerini "ene'l-Hak" şeklinde
ifade etiniş, haccın farz olmadığım, insamn yurdundan kalkarak bin bir
meşakkatle zahiri bir haccı ifa edeceğine, ruhl bir hacla iktifa
edebileceğini, ruhu telniz olanların Kabe'ye gitineleri yerine Kabe'nin
kendi ayaklarına geleceğini iddia etineye başlamıştır.
Hallac'ın tasavvufi görüşleri üç noktada toplanmaktadır: Lahutun nasuta hulül ettiği yani Allah'ın beşere girdiği, nur-i Muhammed'in kadim
olduğu, bütün kemalatın ondan fezeyan ettiği ve bütün dinlerin bir tek
ilahl kaynaktan gelmiş olduğu, dolayısıyla Yahudilik, Hıristiyanlık ve
İslamiyet gibi isimleri arı ayrı olan dinlerde maksactın aym olduğu, aynlık
özde değil isim ve görünüşte bulunduğu. Ona göre bütün dinler tek müseınınanın çeşitli isimleri, aynı hakikatintürlü türlü görünüşleridir 1 09.

108
109

Alımed Emin, Zuhril'l-fslfım, Kalıire 1966, I, 320-321; Serrac, el-Luma', s. 492;
Kelabazl, et-Ta 'arruf, s. 60; Süleyman Ateş, Islam Tasavvufu, Ankara 1972, s. 5253.
Yaşar Nuri Öztürk, Hallac-ı Mansur ve Eseri, İstanbul 1996, s. 293-302, 382-396,
401 ; Ömer Rıza Doğrul, a.g.e., s. 82-86; Yaşar Nuri Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve
Tarikatlar, İstanbul 1992, s. 73-74.
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Öte yandan müridieri onun ölüleri dirilttiğini, hastalara şifa dağıttı
ğını, türlü türlü k~rametler gösterdiğini iddia etmeye başlamışlardı. Ayrıca
Batınİ olan Hallac ile o günkü hilafet yönetiminin amansız düşmanları
Karmatller arasında gizli bir ittifak bulunmakta idi. İtikadi ve siyasi' faktörlerin aleyhinde birleşmesi üzerine hakkında verilen fetvalarla önce
zindana atılmış, sonra da idama mahkUm edilmiştir. İbnü'n-Nedi'm (ö.
385/995) ve BakıliaDİ (ö. 403/1013) gibi alimler de onun sahtekar ve göz
boyayıcı biri olduğunu vurgulamaktadırJariiO.
İlk kelamcılar, meşguliyet alanları

ve kullandıkları yöntemler dolayı
sıyla mutasavvifeden uzak durmuşlar, çoğu zaman onları görmezlikten
gelmişlerdir. Halbuki diğer isıarnı ilimiere mensup olanlar gibi sı1filer de
aki'de ile ilgileniyor, kendilerini bu kökün dalları kabul ediyorlardı. Bu
İhtiyaç dolayısıyla Serrac, Kelabazi', Kuşeyri' gibi sı1filer eserlerinde aki'de
konularına yer vermek durumunda kalmışlardır.
Elimizdeki bilgilere göre kelamcılar üçüncü yüzyıldan itibaren tasavvufi oluşurnlara veya onların öne çıkardıkları konulara yer vermeye baş
lamışlardır. Nitekim bazı .kelam kitaplarında bazı Mtıni'lerin ileri sürdükleri hulı1l, ittihad ve iMha gibi görüşlere sahipleri zikredilmeden reddiyeler yazılarak, bazı keHim kitaplarında ise Mtıni'-müteşerri' ayrımı yapılarak
birinciler red, ikinciler ise methedilerek ele alınmıştır. İlk kelamcılar olarak isimlendirilen Mu'tezili'ler şahsi' hayatlarında zühde önem vermekle
berıiber düşünce dünyalarında tasavvufi yaklaşırnlara yer vermemektedirler. Ehl-i sünnet kelamcılarına gelince İslami' fırkalarla ilgili ilk ve en hacimli eserlerden birisini yazan Eş'ari' Makiilatü'l-İslamiyyfn'de hulı1l ve
ibahiyyeye kail olan bazı sı1filerin bulunduğundan söz etmekte fakat onları müstakil bir fırka olarak ele almamaktadır 111 . Ebü'l-Muzaffer Şehfı1r
b. Tahir el-İsferai'ni' (ö. 471/1078) mutasavvıfeyi Ehl-i sünnete mensup
fırka-i naciye içinde saymakta 112Abdülka hir el- Bağdacti' çok azı dışında
bunların Ehl-i sünnet ve'l-cemaat içinde olduklarını kaydetmektediri 13.

ll O bk. İbnü'n-Nedim, el-Filırisı, s. 241-242 ; Blikılliini, el-Beyan, Beyrut 1958, s. 74,
76.
ı ı ı Makfılatil'l-fslftmiyyln, Wiesbaden ı963. I, 2ı3-2ı5, 288-289, 439-440.
ı ı2 et-Tebs'ir fi'd-dln, Beyrut 1983, s. 192.
ı ı3 Usf'tlii'd-din, Beyrut l98ı, s. 3ı5-3ı6; el-Fark beyne'l-ftrak, İstanbul ı979, s. 291.
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Sonuç olarak kelfuncıların, kuruluş dönemi sı1filerini bazı yaklaşımları
ve kullandıkları dil itibarıyla tasvip etmemekle beraber genel hatları ile ve
çoğuıiluk itibariyle olumlu karşıladıkları söylenebilir.
Başkan: Efendim İlyas Çelebi Bey'in tebliği "Keıam ve Tasavvuf
İlişkileri" konusuyla ilgili idi. Bu konu da söz almak isteyen var mı? Yok.

