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Gazzeili tasawuf tarihinde h. D. asırdan başlayan ilk sit/ilerden müteşekkil 

mütekaddimin döneminin sonu ile İbnii'I-Arabi ile başlayan müteahhirin diğer 

bir ifadeyle muhakkik siifiler döneminin başı arasında dönüm noktalarından biri 

olarak berzah şahsiyettil: Keltimcılaı; filozoflaı; batıni/er ve sıifiler şeklinde dört 

gruba ayırdığı hakikat taliplerinden kesin bilgiye ulaşiiran yöntem olarak sıifileri 

ve on/ann nefs tezkiyesine, kalbi arındırmaya ve müştihedeye dayalı yöntemleri

ni benimse1: Yakin bilgisine ulaştıran bu yöntemin ilk tatbiki ziihd omeliyesinde 

ortaya çıka ı: lhytiu ulumi 'd-din 'in "Rub 'ii '1-miinciyôl' bölümünün dördüncü ki

tabı olan "Kittibü 'l-Fakr ve 'z-ziihd"de zühdün hakikati ve derecelerini ilk dönem 

tasavvuf birikimine dayanarak ancak konunun tüm boyutlarını ortaya çıkararak 

tahlil eden Gazztilf'ye göre ziihd, insôni nefsin dilnyevi ilgilerden tecerriid etme

sidil: Dünyayıterk etmek (ziihdfi'd-dünya) hal, ilim ve arnelden meydana gelen 

bir makamdu: Makamuı temeli lıtildir. Hal ilirnde dile ge/it: Ilim ise, arnelde be

denleşir ve kişinin makamı olur. Gazztili'ye göre makam imeini bir durumdw: Bir 

kimsenin herhangi bir mtinevf 'makam • edinmesi için bu üç boyutu kendisinde 

bütünleştirmesi gerekir. 

Gazzeili zühd fiilini ahltiki birfiil olarak temel/endirirken üç kavram kullanır. 

Terk, rağbet/gaye ve gayenin gerektirdiği ireide. Bir şeyi bizôtihi terk ile zühd 

tavrı gösterilmez. Zirei bir fiilin değeri o fii/in kendisinde deği/dil: Fiilin değeri 

yöneldiği gayededir. Bu gaye dül1)1evi olamaz. Çiinkii insanlar diinyevi gaye/ere 

alıiiik-dışı fiili er ile de ulaşabilirler. Öyleyse ahlaki fiilin gayesi uhrevidir. Gtiyesi 

uhrevi olanfiilin değeri de aşkın bir otoriteye bağlanmlŞti/: tJ.ksi durum değerlerin 
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mutlak olma niteliklerinin kaybı demektir. Zirô bencil bir tabiata sahip olan in

ran/ar fiilierini sübjektif açıdan değerlendirebilirler ve bu da fiillerden umulan 

(ayday ı izôfi/eştiril: Zühd tavrını gösteren zôhid terk ettiği şey ile rağbet ettiği şey 

arasmda bir seçmede bulıman kimsedi1: Gazzôli iriidenin seçme niteliği üzerinde 

önemle durmaktadu: Zirô seçme imkiinımn bulunduğu her durumda iriide de var

du: Gazz,m'ye göre iriide "maksada uygun bulıman şeyin belirlenmesi" "benzer 

iki şeyin birbirinden ayırt edilmesi şeklinde" tanım/ann: Buna göre irôdeye daya

nanfiiller bir tercihte bu?zmma ile gerçek/eşi!: Bunun yanı sn·a in!ide môlümım ve 

milraccah olanın istenmesidil: O halde iJ·ôde zorunlu olarak bilgiyi de içerİI: Ve 

bu bilgi, ahiret hayahmn dünya lıayahndan daha değerli olduğunun bilinmesine 

dayanan yakini bilgidir. Bu dw-umda zıihd tavrı, iriideye dayanan seçimli, bilinçli 

ve amaçlı bir tavırdn: 

Ziilıd makam mı fa/o· ile tevekkiil makamları aras ma yerleştiren Gazzôli'ye 

göre ziihd. ziihidin dünyayı ter/d oranmda çeşitli dereceler kaza1m: Zirô herkesin 

makamı derecesidir ve herkesin derecesi dünyayı terk edebildiği kadardn: 

Bu tebliğde sadece tasavvuf tarihinde değil lslôm düşüncesi tarihinde 

bir dönüm noktası, miitekaddimin (I. Klasik Çağ) ve miiteahhirin (II. Kla

~ik Çağ) dönemleri birbirine bağlayan berzalı diişiiniir olarak kabul edilen 

fmôm Gazzôli'nin İhyô 'da ziihd kavramını geçmiş birikime dayanarak ttibir-i 
1 

diiizse nasıl ihyô ettiğini, onun düşüncesinde gerçek Isitim dindarltğının te-

iekkiilii için ziihdiin hakikatinin ne olduğunu, kökenierini - ki Gazzôli ziihdiin 

ltem zôhire hem de biitll1a yönelik olduğunu söyleyen Ciineyd-i Bağdôdf 'yi 

takip eder- ve ne tiirlii anlam katmaniarına sahip olduğunu tespit etmeye 

çalışacağız. Bu tespite geçmeden önce Gazziill'nin tasavvuftarihindeki yeri 

konusunda bazı müliihazaları paylaşmak istiyorum. Zirô bu miiliihazalat; 

onun ziihd gibi herhangi bir tasavvuf ıstziahtm veya lslôm dindarlığım doğ

ı·udan ilgilendiren herhangi bir hususu nasrl idrôk ettiğini de daha iyi orta

ya çıkaracaktu: 

*** 
TasavvufTarihinde Bir Berzah Şahsiyet Olarak Gazzili: 

Tasavvuftarihçiliği nokta-i nazanndan Gazzali iki önemli entelektüel tav tr or

taya koymuştur. Birincisi Batın11ere reddiyyede bulunması, ikincisi ei-Munkız'da 

da vurguladığt üzere siifileri ve onlann müşabede ve kalbi anndırmaya dayalı 

yöntemini kesin bilgiye, hakikat bilgisine götüren yegane yöntem oldugu sonucu

na ulaşmasıdır. Önce birincisini ele alalun: 
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Bilindiği üzere Gazzalt bakikat tatiplerini dört gruba ayınnıştı: Kelamcılar, 

filozoflar, batıniler ve sıifiler. Ketarn ilmi iman bakikatlerini savunma göre

vini yerine getirmekle İslam toplumunda fonksiyonel bir rol üstlenmekle bir

likte, salt hakikate ulaşmak isteyenler için yetersiz bir ilim olmakla ma'lı1ldü. 

Gazzali'nin bu tespiti tasavvuftarihinin Il klasik devri şeklinde niteleyebilece

ğimiz muhak.kik sı1filer döneminde İbnü'l-Arabi, Sadreddin Konevi ve şarihleri 

tarafından eserlerinde işlenmiştir. Filozotlara gelince Gazziili'nin nazari istidlal 

yöntemine dayalı Meşşal felsefenin metafizik alandaki başarısızlığından, insa

nı gerçekJik bilgisinde tatmine erdirememesinden dolayı eleştirileri meşhı1rdur. 

Tasavvuftarihi açısından Gazzali'nin asıl önemi kelamcı ve fılzozoflara yönelik 

tenkidlerinden daha çok batınilere yönelik reddiyesidir. Bilindiği üzere tasav

vuf ilminin ilk dönemlerden i'tibaren batıni, Şii ve tsmaili akımların tesirin

de kendisini inşa ettiğine dair görüşler ileri sOrülmüştilr. Nitekim İbn Haldı1n 

Mukaddime'de selef-i salihin döneminde amel ve ahlaka dayalı tasavvufanlayı

şımn, müteahhirin dönemde içtimai- siyasi sılikierin de etkisiyle 1smaili-batıni 

zOmrelerin ricalü'l-gayb anlayışı gibi müşahede verilerinin doktrinize edilip 

metafiziksel bir disiplin hüviyetine büründüğünil ileri sürüp tenk.id etmekteydi. 

Oysa Gazza11'nin batınilere yönelik en önemli reddiyesi, onların nesnel bilgi 

karşıtı bir akım olmalarıdır. Gazzali'nin bu eleştirisini şu bağiarnı göz önünde 

bulundururak okursak daha iyi anlaşılır: 

İlk dönemden i'tibaren sı1filer muhammed! şeriata bağlı olarak yaşadıkları 
manevi tecrübelerini dile getirmişler, dile gelenler hakkında gerek tasavvuf dairesi 

içinde konuşan sufıler öz eleştiride (şatahat ve galatatu's-sOfıyye vs. konular) bu

lundukları gibi gerek daire dışındaki fukaha ve kelamcılar tarafından bazı eleşti

riler yöneltilmişti. Serrac, Kelabazi ve Kuşeyri'nin yazdıgı tasavvuf klasiklerini 

bu eleştirilere cevap vermek sadedinde sı1filerin itikad ve amel konusunda belli 

ilkeleri ortak paylaştıklarını göstermek içindi. Bu ortak paylaşım alanı, sütilerio 

her ne kadar sUbjektif hallerinin semeresi neticesinde teşekkül etse de mevzfı ve 

ilkeler temelinde bir nesnel alan da oluşturmaktaydı . Böylelikle bu alan özellikle 

imam Eş'ari akiiidi ve şeriata dayalı arnelin kabulUyle Ehl-i SUruıet dairesi içeri

sine dahil edilip Şii-Batınl akımiann dışında tutulmaktaydı. Gazzali ilk dönem ta

savvufuna dair eserlerin paradigmasını miras alarak Batınilere yönelttiği reddiye 

bu çabanın bir devamıdır. 

GazzaH'ye göre tasavvufBatınHi.k de~ldir. Şer' -i muhammed!' ye bağlı, Ehl-i 

SOnnet'in temel akideleri üzerine yükselen bir disiplindir. GOnümOzde tasavvufu 

"Batıni"likle eşdeğer sayan her tür inanç sapkınlığmın ve amel bozukluğunun 

tasavvuf olduğunu zanneden kimselerin bu reddiyeyi okwnaları elzem dir. Gazzaü 
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sCıfileri imam ve ta'üm doktrinietrafında teşekkül eden Batınilerden ayırdederken 

tasavvuf ki~vesi altında akü ve resmi ilim.Jeri inkar eden nesnel (zahiri/objektif) 

bilgi alanını geçersiz sayan akımlan eleştirmekteydi. 

Gazzali zahlre bağlı bir batın anlayışı ortaya koymakla birlikte onun genelde 

İslam dUşüneesi özelde tasavvuftarihi açısından en önemli özelli~i hakikat bilgisi
ne ulaştıran yöntem olarak nefsin muhasebe ve tezkiyesine daya l ı müşahede yön

temini kabulüdür. O bu anlayışında Haris el-Muhasibi ve EbO Talib el-Mekki'nin 

başını çektiği nefsin muhasebe, murakabe ve tezkiyesine dayalı usülOnü miras 

almış İslam toplumu için kendine mahsus tasawufi mrutiyette bir dindarlık ta

savvuru geliştinniştir. Şöyle der el-Munlaz'da: "Mutasavvıtların en önemli özel

li~inin, tecrübelerini ilirole değil, zevk, bal ve beşeri niteliklerin değiştirilmesiyle 

olduğunu gördüm. Zühdü ve gereklerini bilmek ile, nefsani ve dünyevi şeylerden 

yüz çevirmek arasındaki fark da böyledir. safllerin kal ehli değil, hal ehli olduk

larını kesin olarak öğrendim." Gazzali'nin bu tespitinde iki unsur ön plana çıkar: 

Birincisi hakikate ulaştıran yöntemin manevi tecrübeye dayanması; ikincisi bu 

tecrübenin zahiri bir bilgi olarak bilinmesi değil, müslüman dindarlığı olarak ya

şanmasıdır. Bu yaşama pratiği mütekaddimtn dönem safilerinin arnele yaptıklan 

vurguyu akla getirir. Dolayısıyla şunu ileri sürebiliriz ki, Gazzali'ye göre dinin 

\hyası dindarlığın ihyasına bağlıdır. Bu da en başta zühd yani Hakk'ın dışındaki 

~er şeyden ve dünyadan yüz çevirmek ve Hakk'a yönelmekle başlar. Gazzali'nin 

~laştığı bu netice İslam ilim çevrelerinde sufiler taifesinin tescil edilmesine de yol 

açmıştır. Nitekim islam medeniyetinde IL Klasik çağın öneOsO olan Fahreddin 

er-RaZı gerek el-Mebiihisü 'l-meşrıldyye'nin girişinde gerek l'tikddtitii firakt'l

müslimfn adlı eserinde "Ümmetin fırkalarını tasnif edenler sOfileri zikretmemiş
tir. Bu yanlıştır, çünkü siltilerin düşüncelerinin özü, Allah'a bilmeye giden yolun 

temizlenme ve bederu ilgilerden soyutlanmaktan ibaret olduğudur. Bu da güzel 

bir yöntemdir." diyerek safileri bir ilim grubuna dahil etmiş, riyazet ve müşabede 

yöntemlerini - her ne kadar muhataralı bir yol olarak kabul etse de- onaylamıştır. 

Gazzali bu iki entelektüel tavnru yani Batınilere reddiyye ile zahiri bilgi ala

nının vazgeçilmezliğinj tasdik eden, öte yandan İslam dindarlığının sadece zahiri 

bilgileri tahsil etmekle değil manevi tecrübenin bayata geçirilmesi ve gerçeklik 

bilgisine uJaştlmasıyla taba.idruk edeceğini öneren yaklaşwu İslam düşüncesi tari

hinde bir açılım noktastdır. Gazzali'nin bu tavn bir açıdan olması gereken bir açı

dan eksiklikle malul tutulmuştur. Şeyh Bedreddin Vtiridôt'ında Gazzali'nin (İhyti 

ve muhtasan Kimyti-i satidet) ve Kuşeyri'nin eserlerini taklid ile tahluk arasında 

eserler şeklinde nitelemektedir. Yani za.hiri bilgi ile bann bilgisinin mezcedilmesi. 

Şeyh Bedreddin'in sfifi tavn ise, manevi tecrübe ile elde edilen İlahi baklkatlerin 
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herhangi bir kayıt altına alınmadan doğrudan ifadesine dayalıdır. Nureddinzade 

ve Aziz Mahmud Hüdayi'nin Şeyh Bed.reddin'e yönelik tenkirlierini bir de bu 

zaviyeden okumak gerekir. Aslında sorun şahıs ve eserlerde değil, hak.lkate dair 

bilgilerin verili olup olmamasmdadır. Şöyle ki: 

Düşünce tarihi açısından Gazzali sorırasında İslam toplumlarında ilim

ler meselelerio halli çerçevesinde bir sentez sürecine tabi tutulmuş, felsefe ve 

ketarndaki memzfic dönemin benzeri kelam-tasawuf, felsefe-tasawuf arasında 

olmuştur. İbnü'I-Arabl bu gelişmeyi devirler nazariyesini dikkate alarak, İlahi bil

gilerin mücmelen tecellisinin kendi döneminde gerçekleştiği şeklinde okumuştu. 

Gerçekten bütünüyle keşif ve müşahede dönemi olan h. Vll. asırda tüm ilimierin 

zirvesi olan ve onları kapsamına alan ilm-i hakayık. rabhani ilim, ilm-i İlahi diye 

isimlendirilen ilahiyat ilmi kendinde tutarlı ve bütüncül bir yapı göstenniştir. Bu 

yapının ortaya çıkmasında İbnü'l-Arabi önemli aktördür. Dolayısıyla Gazza.Ii ve 

sonrasında İslam ilim dünyasında ne oldu sorusunun cevabı şöyle verilebilir: 

Gazzaii, müslüman toplumun meselelerinin çözümünü süfı birikimi dik

kate alarak islam dindarlığında ararken, İbnü'l-Arabi ile başlayan süreç sadece 

müslüman toplumu değil tüm insanlık aleminin sorunlarının çözümüne eğilir. Bu 

çözümde insanlık tarihinin manevi gelişimini gözününde bulundurarak insanın 

önce insanlık sorıra alem sonra da varlık hakikatine (hakikat-i insaniyye, hakikat-i 

kevniyye, hak.lkat-i vücudiyye) ulaşabilmesinin imkanını ileri sürer. İbnü' 1-Arab! 

bu konuda insanlık hakikatini kamilen temsil eden Hz. Muhammed'e ve yoluna 

tebaiyyetin zorunluluk olduğunu söyler. Cüneyd-i Bağdildi'den naklen Kur'an ve 

sünneti izlemek evrensel bak.tkate götürebilecek yegane yoldur. Gazzat i ve İbnü'l

Arabi'nin kalkış noktalan bir olmakla birlikte vardıkları nokta ve önerdikleri çö

züm teklifleri farklıdır. Dolayısıyla sorun şudur: Gazzali'ye göre bir müslüman 

imanının gereği olarak şenatm verdiği zahiri bilgiye tabi olur. Zahiri bilgi ancak 

arnelle hayatiyet kazanır. Arnelde derinleşme zevk ve hali beraberinde getirir. 

Halin neticesinde kişide ortaya çıkan bilgi dini-ahlaki karakterdedir. İbnü'I-Arab1 

ise, Gazzaıi'nin bu düşüncelerini paylaşınakla birlikte onun oazarında önemli 

olan herhangi bir şer'i emri yerine getirmekle ve ahlaklı olmakla insanın varlık 

hakikatlerine öair neyi"idrak edip etmediğinin tespitidir ki, bu süreç İboü'l-Arabl 

dilinde tahkik.-tahakkuk süreci şeklinde ifadesirıi bulur. Buna göre fakr, zühd, te

vekkUI vs. din dairesindeki bütün amel ve hallerin de~eri metafiziksel düzlemde 

kişiyi bir m!rifete ulaştınp ulaştırmayaca~ına ba~lıdır. Bu m!rifete ulaşıldığında 

tüm fıil ve haller yeni ve gerçek bir anlama sahip olacaktır. İslam düşüncesi tari
hinde iriani ekolün temel kalkış noktası budur. 
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Tasavvufun Doğuş Devrinde Zühd 

Kavr.amsal İçerik : Sözlükte "bir şeye önem ve de~er vermemek, yüz çevir

mek" anlamında "rağbet'' kelimesinin karşıtı olan zühd, genellikle İslam'da mal, 
makam, şöhret gibi dünyevi her şeyi kalbden çıkarıp terketrnek ve ahiretle ilgili 
husOslara yönelmektir. "Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama ahiret daha 

hayu·lı ve kalıcıdır"' ayeti buna işaret eder. Dilnyaya dUşkün olmama, bedeni 

zevkler peşinde koşmama, nefsin arzulaona gem vurma ve nefsi iyiliklere ka
vuşturma anlammda tüm diğer dinlerde de evrensel bir ahlaki değer kabul edilen 

zühd davranışı, İslamiyet söz konusu olduğunda Hz. Muhammed'in zabidane ha
yat tarzına göre belirlenmiştir. Hayat boyunca dünyadan tamamen el etek çekmek, 
insanlarla iletişimi kopannak, huzfir ve sükiinu yalruzlıkta bulmak anlamındaki 

rühbanlığın tavsiye edilmediği İslam'da, zühdün gerçek çerçevesi halk içinde 
Hak ile birlikte olmaya gayret sarfetmek şeklinde çizilmiştir. Dünyaya karşı zühd 
tavrı dUnyevi şeyleri mutlak anJamda elde bul undurmamak değil, bu şeyleri kalp

te banndırmamaktır. Dolayısıyla zühdde aslolan kalbin dünyaya gereğinden fazla 
ehemmiyet vermemesi ve onarağbet etmemesidir. Ancak bu mertebeye erişmek 
için insan nefsinin kötü1ükle~den tezk.iye edilmesi de bir zorunluluktur. 

. Dünyevi arzulara bulanmış nefsin halka kötülükte ve zararda bulunmaması 
:için riyazet, uzlet, halvet ve fuar gibi sernanlik ortaklı~a sahip zühd arneliyesi bir 
: imkan kabul edilmiştir. Bu zülıdü gerçekleştiren kimsenin (zahid) önce ahirete yö
, nclece~i sonra Hakk'a yakıniaşmaya başlacağı, Hakk'a ulaşan kimsenin ise, halkı 
' 
doğru yola irşad edeceği sCıfı ler tarafından sıklıkla vurgulanrnıştır. "Zühdün sonu 
tasavvufun başlangıcıdrr" sözü bu durumu açıklar. ZOhd bir terk fıilidir. Terkedi

len şeye göre zühdün çeşitli kısımlan ve dereceleri vardrr. Dinde zUhdün ilk tatbi
ki dince yasaklanan şeylerin (lıaramlar) terk edilmesidir. ikincisi selametle olmak 
için şüpheli şeylerden uzak dunnaktır. Buna vera' denir. ÜçUncUsü din tarafından 

yapılıp yapılmamasına ruhsat verilen şeylerin terkidir. Azirnet ehlirıin zülıdü Hz. 
Muhammed'in yaptığı gibi miinıkilıı olduğunca mübah olan şeylerle az yetirın1ektir 
(az yemek, az konuşmak, az uyumak gibi). ZühdUn en yüksek derecesi ise, Allah'ın 

dışındaki her şeyi kalpten çıkarmak, kalbi Hak ile daima birlikte tutmakttr. Bu süre
cin başlangıcı gazap, öfke, .kibir, baş olma sevdilsı, yalancılık gibi kişinin nefsine ait 

kötü ahlaki vasıflardan kurtulması, iyi vasıflarla bezenmesidir. ZUhd davraruşıru tek 
başına yapmada bazı faydalar sağlansa bile, dünyevi şeylere yUz çevirirken insan 
mizacını bozacak tehlikeli aşamalarla karşıJaşılabilir. Bu sakıncanın önüne geçmek 

için zahidin, masivayı gönlünden söküp atmış bir rehbere ihtiyacı zorunludur. 

ei-Kasas 28/60. 
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ZUhd, bir terk fiili olarak sfıfiler tarafindan terk-i dUnya (dünyanın terki), 

terk-i ukba (a.biretin terki), terk-i hesti (varlı~ terki), terk-i terk (terkin terki) 

şeklinde özetlenmiştir. Baye:zld-i Bistami'ye zUhdden sorulduğunda şöyle cevap 

vermiştir: "Ben zUhdde üç gün (devir) kaldım. DördUncU gün zUhdden çıktım. İlk 

gUn dUnya ve dünyada olan şeylere karşı zahid oldwn. İkinci gün ahirete ve orada 

bulunan şeylere karşı zıihid oldum. Üçüncü gün Allah'tan başka ne varsa hepsine 

karşı zahid oldum. Dördüncü gün olunca bana Allah 'tan başka bir şey kalmadı 

(zUhdU terkettim). İlahi aşk beni şaşkına döndUrdU." 

Tarihsel İçerik: Cahiliyye devrinde ve asr-ı saadette misallerini gördüğü
müz zahidane hayat tarzı2 tasavvufun doğuş devri denilen hicri ilk iki asn içi

ne alan bir dönemin ve hareketin adı haline gelmiştir. ZOhd hareketinin ortaya 

çıkmasının kökeninde müslüman toplumun Hı.. Peygamber'i ve ashiibını örnek 

alma tavn olduğu gibi. fetihlerle birlikte ortaya çıkan zenginleşmenin beraberinde 

getirdiği dünyevüeşmeye muhalefet tavn da vardır. 

Genelde İslam düşüncesi tarihi özelde tasavvuf tarihi araştırmacılannca ge

nel kabul gören taksim, İslam'da riihani hayatın z ühd ve tasavvu f olarak iki kı
sımda incelenmesidir. Zühd dönemi, asr-ı saadetle başlayan, tabiin ve tebe-i tabiin 

devrini içine alan dönemdir. Bu dönem ilk defa süfi lakabını alan Ebü Hı1şim 

el-KOfi (ö. 1501767), Cabir b. Hayyan (ö. 1501767), Süfyan-ı Sevri (ö. 1611777), 

DavOd-ı Tai (ö. 1651781) ve İbn Semmak (ö. 189/805) gibi tasavvuf tarihinde 

KOfe ekoiUnü kuran şahsiyetterin yaşadığı hicr'i ikinci asnn ikinci yarısına kadar 

uzanır. Bu dönemde zahid kimseler daha çok "bekkaun" (ağlayanlar), "tevvabfın" 

(çokça tövbe edenler), "nüssak" (kendilerini Allah 'a adayanlar), "kussas" (kıssa 

anJataular), "viiizOn" (vaizler), "şüküftaiyye" (mağarada inziva balinde yaşayan

lar) gibi muhtelif isimlerle anılmışlardır. Tasavvuf dönemi ise, sOfı ve tasavvuf 

kavramlarının kullanılmaya ve ilk sfıfi adlarının duyulmaya başladığı hicri ikinci 

asnn sonundan, müesses tarikatların zuhfir ettiği devreye kadar geçen dönemdir. 

Tasavvuf terimsel muhtevasıyla bu dönemde ortaya çıkmış, müessese haline gel

miş ve CUneyd-i Bağdadi, Bayezid-i Bistami, Ebü'I-Hüseyin eo-Nılıi, Ebu Nasr 

es-Serrac ve Gazzı1li gibi büyük mutasavvıflar bu dönemde yetişmiştir. 

2 Hz. Peygamber'in ve aslıabının z3hidaııe hayat tarzına dair KitabO'z-zllhd' ler kaleme ~tır. 

Bunlar arasında Abdullah b. Mübarek'in Kitöbü'z-rillıd ve 'r-rtköilc'i, Ahmed b. Hanbel, Veki' 

b. el-Cemlh, İbn Ebi'd-Dünya, Malik b. Dinar ve Dirimi'ye ait Kltôbfi 'z-zıilıd'ler sayılabilir. 

Aynca daha sonraki devirlerde zühdiyyiit denilen zllhd edebiyatı teşekkül etmiştir. Konusu zühd 

olan şiirlerden oluşan zühdiyyat literatürünün esastru nasihat ve uyanlar teşkil eder. Sufi olma

yan şairterin ve filozofların da ziihdiyyiit li terotUrOne dahil edilen es~rleri vardır. 



464 900. VEFATYILINDA İMAM GAZZALI 

Klasik dönemden Kuşeyri, İbnü'l-Cevzi, İbn HaldOn ve İbnü'l-Arabi zühd 

ve tasavvuf, zahidler ve sfıfiler aynmına açıkça işaret ederler. Kuşeyri tasavvufun 

do~şunda zühd pratiğine dikkat çekerken şöyle der: "Dinin hükümlerine büyük 

bir dikkat ve hassasiyetle riayet eden insanlara "zUhhıld" ve "ubbad" adı verildi. 

Daha· sonra b id' at mezhepleri ortaya çıktı. Her mezhep, zahidler zümresinin kendi 

içinde bulundu~u iddia etti. Bunun neticesi olarak "her nefeste Allah ile olma" 

halini koruyan ve kendilerine anz olan gaflet musibe.tlerinden sakınmaya çalışan 

Eh l-i s·unnet'in ileri gelenleri "mutasavvıf' (ve meslekleri için de tasavvuf) adını 

alarak digerlerinden aynlmışlardır." İboü'l-Cevzi Telbisii'l-lblfs'de bunu şöyle 
ifade eder: "Zabidler ilk olarakİslam'da ortaya çı.ktt l ar. 

Hz. Peygamber zamarnnda bu nisbet ilk önce "iman ve İslam" şeklinde idi. 

Sonra "zahid ve abid" şeklini aldı. Daha sonra zühde yapışan, ibadette aşınya 

giden ve dünyadan elini eteğini çeken gruplar neş'et etti. Bu gruplar ibadet için 

dünyadan uzaklaşıyorlar ve kendilerine has belirli yollar (tarikat) edioiyorlardı." 

İboU'l-Cevzi eserinin bir başka yerinde sılfileri zahidler zUmresinden de kabul 

eder. Fakat silfiler daha geç dönemde kendilerine mahsus özellikleri, halleri ve 

yollan ile zahidler grubundan aynlıruşlardır. İbn Haldiin Mukaddime'sinde tasav

vurun doguş devrini ziihd tavrının belirlerligini ifade eder: 

"ZUbd yolunun aslı ibadet için itikılfyapmak, Allah'a yönelmek, dünyanın 

:zinet ve süsünden alılkayı kesmek, bütün cumhurun üzerinde ittifak ettiği gibi 

; mal, tezzet ve mevkiden yüz çevirm.ektir(zUhd). Bu saha be ve selefte olan genel 

bir tavırdır." İbn Haldiin tasavvuf tarihini arneli tasavvuf ve doktriner tasavvuf 

şeklinde iki döneme ayırarak, arneli tasavvufun selef-i salihln tarafından benim

sendigini, bu tUr tasavvufta en önemli göstergesinin z!.lhd oldu~nu söyler. Dokt

riner tasavvuf ise, kulun Hak ile ilişkisinin metafiziksel doktrin bUviyetine bürün

dUrUimesidir. İbn H aldCin ilk dönem tasavvufunu benimserken, tasavvuf metafizi

ğini arnelden bir sapma şeklinde değerleodirir. Bu degerlendirmesinin arkasında 

yatan ası l sebep süfilerin iktidar özlemleridir. İktidar özlemlerine dayanak bulmak 

için de Şii-Batını zümreterin imarnet anlayışından mülhem kutub, gavs vs. gibi 

ricalü'l-gayb doktrinini kullanmışlardır. 

İbnU'I-Arabi ricaiullahı (Allah adamlan) derece UstünlUgü gözeterek üçe 

(abidler, sUfiler, mel§miler) veya beşe (iibidler, fakirler, z!hidler, sılfiler, meliim.iler) 

ayınt. Birinci taksimin içerisine z8.hidleri de dihil eder. Abidler ve ziihidler uzühd 

hayatı, Allah'a yönelme gibi bütünüyle övülmüş temiz fiilierin hılkim oldu~ adam

lardı.r. Onlar içierini Şan'in kınadığı bütün kötü özelliklerden de temizlemiştir. Bu 

guruptaki insanlar, yaptıklan arnelierin üzerinde herhangi bir amel görmedikleri 
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gibi haller, makamlar, ledünnl bilgiler, sırlar, keşifler ya da başkaJannın kendisini 

ö~endikleri şeyler hakkında da bilgileri yoktur. Bu türden bir kimseye dua isternek 

Uzere bir insan geldiğinde, tepki gösterir veya ona şöyle der: 

'Ben de kimim ki, sana dua edeyim? Benim mertebem nedir ki?' Böyle de

melerinin nedeni, beğenıiı.e duygusundan uzaklaşmak arzusu ve nefsin hilelerin

den korkmalandı.r. Bu sayede anıellerine riya duygusunun girmesini engellemek 

isterler. Onlardan biri okumayla meşgul olursa, onun okuyacağı kitabı -söz ge

lişi- Mubasibi'nin Riiiye'si veya onun yerini alan bir kitaptı.r." So.filer ise, abid 

ve zahidler grubundan üstündür. "Onlar, bütün fiilierin AJlah'a ait olduğunu ve 

kendilerinin bir ilgilerinin olmadığını görürler. Riya onlardan tamamen silinmiş

tir. Tarikat ebiinin sakındığı bir konuda kendilerinden bir şey istediğinde, şöyle 

derler: "Doğru sözlüyseniz, Allah ~an başkas ma rm duô ediyorsunuz? ".3 Ya da 

şu ayeti okurlar: "Allah de, sonra bırak onları.".~ 

Sufiler, ciddiyet, vera (kuşkulu şeylerden uzakJaşmak) ve tevekkül vb. ko

nularda birinci gruba (abidler ve zabidler) benzer. Fakat sahip olduklan bilin 

Uzerinde baller, makamlar, bilgiler, sırlar, keşifler ve kerametler bulunduğunu 

da görürler. Himmetleri onları elde etmeye yönelir. Birisine ulaştıklarında, sıra

dan insanlar arasında keriimetlerle görünürler. ÇUnkü onlar, Allah'tan başkasını 

görmez. Onlar, ahlak ve fiitüvvet ehlidir." İbnU'l-Arabi'ye göre melamiler Allah 

adamlannın en üstünleridir. 

Melamiler "AJiah'ın farzlarını yerine getiren mti'minlerden kendilerinin bil

dikleri bir h aile ayrışmazlar. Sokaklarda yürür, insanlarla konuşur lar; onlardan bi

rinin farz veya sünnet gibi sıradan insanların aşina olduğu arnellere ilave bir amel 

yaparak, insanlardan farklılaştığı görülmez. Onlar Allah'ın karşısında kendilerine 

özgü i badeti yerine getirirler. Bu insanlar, d erinleşen ve Allah karşısındaki kulluk

larından bir an bile ayrılmayan kimselerdir. Başkanlıga arzu duymazlar. Bunun 

nedeni, rablığın onlann kalplerine egemen olması ve onun altında ezilmeleridir. 

Allah onlara mertebeleri ve o mertebeleri bak ettigi arnelleri ve halleri öğretir. 

Bunun üzerine onlar da, her mertebeye o mertebenin gere~e göre davranırlar. 

Onlar, insanlardan gizlenmiş ve avam perdesiyle saklanmışlardır. Çünkü onlar, 

kendilerini bütünüyle efendilerine adamış saf ve ihlash kullardır. Onlar yerken, 

içerken, uyanıkkeo, uyurken sürekli Efendilerini müşihede ettikleri gibi insan

lar içinde de konuşurken onunla koouşurlar. Onlar, sebepleri yerli yerine koyar 

ve sebeplerio hikmetini bilirler. Sebepleri kabul edip onlara boyun eğdik.lerini 

3 el-En'!m 6/40. 

4 ei-En'am 6/91. 
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gördüğünde, sanki 'her şeyi yaratan' kendileriymiş zannedersio! Onlar, her şeye 

muhtaç olurlar, çünkü onlara göre, her şey 'Allah' diye isimlendirilendir. Herhan

gi bir kon~da onlara muhtaç olunmaz, çünkü onların ilzerinde Allah sayesinde 

zengin olma niteliği veya onunla aziz olma niteliği görUnmez." 

lbnü • 1-Arabi'ye göre zahidler, abi d ler ile sufiler arasında yer alan orta grup

tur. Gerçekten de İslam'da manevi hayatın tarihine baktığımLzda döneroleri ka

rakteristik özelliklerine göre sırasıyla ibadet, zühd ve tasavvuf devirleri şeklinde 

ilçe ayınnak mümkündür. Ancak bu devirler birbirinden hatt-ı rası! ile birbirinden 

ayrılamayacak karakterdedir. Zühdün temeli ibadet olduğu gibi, tasavvufun temeli 

ve başlangıcı da zühddür. Bu sebeple zühdün nihayeti tasavvufun bidayeti görül

müştür. Dolayısıyla aralarındaki fark derece üstünlüğUdür. Peki zahidler arasında 

tarihi açıdan zühd tavrında ve zühde bakışta farklıttklar söz konusu mudur? Bu 

sorunun cevabı Gazzıiü'nin zühd anlayışının tarihsel kökenierini tespit etmekte 

bizlere dayanak teşkil eder. 

Kuşeyri Risôle'nin zühd bölümünde zühdün ne olduğunu tayinde sufilerin 

ihtilafa düştüğünü söyler. Bazılarına göre sadece haramda olur. Çünkü helal 

Allah tarafından mübah kılınmıştır. Bazılarına göre haramda zUhd şart, belalde 

:fazilettir. fazilet olan zühd hakkında da sufiler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 

'K.uşeyri'de geçen siltilerin zühd tarifleri incelendiğinde üç ti.lr yaklaşıma sahip 
1 • 

:oldukları görültir: 

ı. Hasan Basri ve Abdullah b. Mübarek gibi sadece zahire yönelik zühd ta

raftarları. Hasan Basn'nin tarifi şöyledir: "Zühd, dünyaya karşı zahid olmak, dilo

yacılara buğzetmek ve dünyada bulunan şeylerden nefret etmektir." Abdullah b. 

Mübarek ise, şöyle der: "Zühd, fakirliği seve seve Allah Teaiii'ya güvenmektir." 

Ş akik Bel hi ile Yusuf b. Es bat ta zühde yaklaşımda aynı kanaattedir. Kuşeyri'ye 

göre bu, zühd değil, sadece zühdün emareleridir. 

2. Cüneyd-i Bağdadi gibi zühdü hem zahire hem batına yönelik kabul eden

ler. Cüneyd der ki: "Zühd elde bulunmayan şeyin, gönülde de bulunmaınasıdtr." 

3. Süfyan-ı Sevri gibi zühdü sadece batına yönelik kabul edenler. Süfyan der ki: 

"DUnyaya karşı z1ihid olnıak, kanaat (kasr-ı emel) etmektir. Kuru ekmek yemek 

ve aba giymek zühd değildir." Birinci gruptakiler yani zühdU zabire yönelik 

kabul eden kimseler Mu'tezilesinden selefi'lerine kadar çok geniş bir kesimi 

kapsar. tkinci gruptakiler Gazz1ili başta olmak üzere mutasavvıf züınrelerdir. 
Üçüncü gruptakiler ise, İbnü'l-Arabi'nin riciilullahın en Ustüode yer verdiği 
melamilerdir. 
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Gazz~Hi'ye Göre Zühdün Hakikati ve Dereceleri: 

Gazzali'nin ruhd anlayışı siifiler taifesinin önderi (seyyidü't-taife) Cüneyd-i 

Ba~dadi'ye dayanır. Gazzali tasavvufı makamlardan bir makam olan zühd hak

kında sOfılerin farklı yak.laşımlarım kuşatacak şekilde zühd kavramını İslam mü

tefekkirleri içerisinde en geniş tahlil edenlerden biridir. Bu tahlilinde düşünce

sini takip ettiği kimseler Mubasibi ve Ebu Tiilib el-Mekki'dir. Gazzali İhyô'nın 

Rub'ü'l-münciyat bölümünün dördüncü kitabı olan "Kitabü'I-Fakr ve'z-zühd"de 

açıkladığı üzere zühde yak.laşınu hem zlilıirl hem de Batı ni olana yöneliktir. Zahiri 

olana yönelik zühd izahları, zühdün bir tarikat erkanı olarak kurumsallaşmasırıa, 

Batıru olana yönelik zühd izahları ise, bir manevi hal ve tecrübe olarak zühdün 

hakikat:inj ve derecelerinin tespitine müncerdir. Böylelikle Gazzali gerek zühd 

konusunda gerek diğer tasavvuf konulannda bir taraftan tarikatlarda yaygınlık 

kazanan muamelat, adab ve erkanın temellerini izahta, diğer taraftan İbnü'I-Arabi 

ile çerçevesi çizilen tasavvuf metafiziğinin belli başlı konularına dair doktriner 

açtk.laınalarda bir berzah miltefekkir olmuştur. 

Gazzali'nin İlıyô'daki amacı insani nefsi afetlerden kurtarıp ahlaki kılacak, 

ahiretteki şerefli makamına hazırlayacak ruhd gibi bütün arnelierin hakikatini ele 

almak ve islan1 dindarlığı için müslümanlara sistematik bir tekiifte bulunmaktır. 
Bu tekiifte mütekaddimltı sıifiklerinin zabidane hayat örneklerini dikkate alarak, 

yiyecekten giyeceğe, binekten konuta kadar dünya meta ı na yönelik zlihidliğin na

sıl olması gerektiğine dair bir proje sunar. Peki Gazzali'ye göre zühdün hakikati 

ve dereceleri nedir? 

Gazzali zühdün hakikati ve derecelerini fark teriminden sonra ele alır. Fakr, 

muhtaç olunan şeyin yokluğu demektir ki, fakrın en üstünü zühddür. Gazzali'ye 

göre zühd, insani nefsin Hakk'ın dışındaki her türlü şeyden tecerrüd etmesidir. Bir 

terk fiili olarak zühd üç aşamalıdır: Dünya ve içindekileri terk, ahireti terk. Hakk'ın 

dışındaki her şeyi terk. Zühdün bir bütün olarak ilim, hal ve am elden müteşekkil bir 

makam olduğunu söyleyen Gazzali zü1ıdü şöyle tarif eder: "Zühd, bir şeye olan rağ

beti ondan daha iyisine çevirmekten ibarettir." Vazgeç ri~ şeye nisbetle kişiye zalıid, 

yöneldiği şeye nisbetlerağbet ve muhabbet adı verilir. Zühdde iki şart vardır: 

1. Yüz çevrilen şeyde iyi yönün bulunması. 

2. Ra~bet edilen şeyin yüz çevrilenden daha iyi olması. Birirıcisi söz konusu 

oldu~da taş, toprak gibi değersiz şeylere karşı terk fiili zilhd adını almaya layık 

değildir. İkincisi söz konusu olduğunda rağbet edilen şeye karşı muhabbetin ol

masıdır. Dolayısıyla zülıd hem terk bem muhabbeti içinde barındırır. 
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Gazzali 'ye göre :zü.hd en başta kalbin amelidir. Kalple ilgili olması onun 

manevi b~r hal olduğuna işaret eder. Ancak bu hal bir bilgiyi önceler. Bu bil

gi zahidin aldığının verdiğinden daha iyi ve üstün oldugunu idrak etmesidir. Bu 

bilgiye sahip olmayanın terkettiğinden hevesinin geçtigi dUşünUlemez. Ancak 

bu bilgi ıühdUn netice vermesi için yeterli değildir. Zira ahiretin dilnyadan daha 

hayırlı olduğunu bilip de dünyayı terketmeye güç yetiremeyenler de vardır. Bu 

durumda onların ilim ve yakinlerinin zayıflığına hükmedilir. Bu da nefsin esiri 

olmaktan öte bir şey değildir. Kalbdeki zUhd h§li ancak gereğiyle arnelde bu

lurımakla neticelenir. Bi.ı da terk fiilinin kemale ermesidir. En başta kalbin sonra 

bedenin organlannın arneli olan terk fiilinde dört unsur gereklidir: 

1. Fiili yapmaya muktedir olmak. 

2. Terke konu olan şeyle bizzat muhatap olmak. 

3. Terk fiilinin adet olmaması. 

4. Kalbin samimiyeti. Şayet kişiye dünya yönetmemişse o kişi ziihid olamaz. 

Dolayısıyla kişi gücü yettiği anda ve dünya kendisine yönelmişse zübd tavorun 

gereğini yerine getirmelidir. Mesela mi des i rahatsız olan birinin yemeği terketme

si ziihidlik değildir. Veya servetini daima cömertçe harcamayı adet haline getirmiş 

1 birinin bu davraruşı zübd değildir. Veya zahidlikle övülmeyi sevenlerin serveti 

\ terketmesi zahidlik değildir. Zühdün gereğinin yerine getirilmesinde insanlar çok 

: farklı tavırlar gösterirler. Bilgi, hal ve arnelin za 'fiyetinden bazı kimseler dün-, \ 

; yanın bir ksu:nını terkeder. Tamamıyla terkedene göre bu kimselere her ne kadar 

zahid dense de zilhdde düşük derecedidirler. 

İhyti'da zühdün hakikatini bu şekilde ortaya koyan Gazzali'nin dUşüncelerini 
Zeb1di !thôfü 's-saôde 'de teorik bir zeminde şerh eder. Zübdün Uç boyutu vardır: 
Terk, rağbet ve ragbeti gerektiren irade. Bir şeyi bizatihi ıerk ile zilhd tavrı gös

terilmez. Zira bir fiilin değeri o fiilin kendisinde değildir. Fiilin değeri yöneldiği 

gayededir. Bu gaye dünyevi olamaz. Çünkü insanlar dünyevi gayelere ahla.Jc-dışı 

fiiller ile de ulaşabilirler. Öyleyse ahlaki fiilin gayesi uhrevidir. Gayesi uhrevi 

olan fiilin değeri de aşkın bir dini otoriteye bağlanmıştır (mesela zayıftamak için 

oruç tutmak gibi). Aksi durum değerlerin mutlak olma niteliklerinin kaybı demek

tir. Zira bencil bir tabiata sahip olan insanlar fiilierini sUbjektif açıdan değerlen

direbilirler ve bu da fiillerden umulan faydayı iz!fileştirir. Zühd tavrını gösteren 

zahid terk, ettiği şey ile rağbet ettiği şey arasında bir seçmede bulunan kimsedir. 

Gazzali iriidenin seçme niteliği üzerinde önemle durmaktadır. Zira seç

me imkanının bulunduğu her durumda irade de vardır. Gazzali'ye göre irade 

"maksada uygun bulunan şeyin belirlenmesi" "benzer iki şeyin birbirinden ayırt 
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edilmesi şeklinde" tanımlanır. Buna göre iradeye dayanan fıiller bir tercihte 

bulunma ile gerçekleşir. Bunun yanı sıra irade malOmun ve müraccah olanın 

istenmesidir. O halde irade zorunlu olarak bilgiyi de içerir. Ve bu bilgi, abiret 

hayatının dünya bayahadan daha değerli olduğunun bilinmesine dayanan yakini 

bilgidir. Bu durumda zühd tavrı, iradeye (niyet) dayanan seçimli, bilinçli ve 

amaçlı bir tavırdır. 

GazzıUl'ye göre zübd z3hidin oefsine, terk edilene, rağbet edilene ve kazan

dığı hükümlerine nisbetle dört türe ayni ır. Her bir türün zayıftan güçlüye doğru 

farklı dereceleri vardır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu sistematik bakışıy

la Gazzaü tasavvuf tarihinde yeganedir. Gazzall'nin zilhd derecelerini aslında 

süfılerin atvar-ı seb'a ve letaif-i hamse gibi nefsin dereceleriyle mukayese etmek 

de mümkündür. Zira zühdün temelinde terk var ise, nefsin mertebelerinde yük

selmek, bir alt mertebenin gereklerinin terkedilip bir üst mertebeye rağbet etmek 

ve onun gereklerini yerine getirmektir. Mesela nefs-i emınarenin sıfatlan terke

dilmekçe nefs-i levvameye ulaşılınaz. Bunun başı da günahlara tövbedir. Dola

yısıyla zühd terimini tüm tasavvuf ıstıJahlanrun temelinde yer alan bir mefbum 

şeklinde anlamak gerekir. 

Gazzali'ye göre zübd çeşitli derecelere aynltr. Bu dereceler zahidin bulundu

ğu makama, göredir. Zühdün dört tür derecelenmesi söz konusudur: 

Gazzdli'de Zühdün Dereceleri 

Derecelrr 
Kuvvet ve 

İr:1dcye Göre 
Rağbet Edilene Göre TerkedUeı:ıc G6re HOkOmlcrioe Göre 

ı. MOtc:zehhid 
Korkaniann (bavf 

Mıisivayı terk Farz olan zOhd (haramı terk) 
c:hli) zühdü 

o. Nakıs zalıid 
Umanlann (reca ehli) 

Nefse ait sıfatiann ıerkı Nafile oları zllhd {ltelili terk) 
zühdü 

m. Kamil zahid Arifterin :zilhdü 
Mal, mevki ve bunlan Selimet olan znhd (şüpheli 

ait sebepterin ıerlci şeyleri terk) (veri') 

Gazzali zühdün çok farklı derecelerini zikretse de sıradan bir müslü

manın İslam dindarlığının gereğini yerine getirmekte azami zühdünün nasıl 
olması gerektiği sorusunu da sorar. Bu soru tasavvuf tarih inde ilk defa so

rulmaktadır. Zira ilk dönem süfilerinio zühd kavramına yükledikleri anlam 

Gazzaıi'nin zilerettiği zühdün en üst derecesidir. Gazzilt ise, tarihsel şartları 
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da dikkate alarak bir zabid prototipi çizer. Bu da fuzuli yani ihtiyaç faz

lasının rJ?Utlak surette te.rk:i, ihtiyaç maddelerinde yeterli olanla kifayettir. 

Yeterli olan nedir? Gazzali sorunun cevabında zahidin rağbet derecelerine 

göre. kifayetio çok farklı görünümleri olduğunu söyler. Gazzali insanlarıo 

eğildikleri zorunlu ihtiyaç maddelerinde de (yiyecek, giyecek, mesken, ev 

eşyası, evlenmek ve mevki) fuzfiliyatın oldu~unu, bunların vakit, cins ve 

mikta~ bakımından tayin edilmesi gerektiğini vurgular. Mesela yiyecekte 

ztihdün en i.lst derecesi insanın belini doğrultacak yiyecek temin etmesidir. 

Bu zaruridir. İkinci derece bir aylık nafaka temin id ir. Üçüncü derece bir yıl
lık nafaka temini. Gazzali temin edilen yiyeceğin türü ve miktarı hakkında 

da detaylı izahlar vermektedir. 

Gazzali'nin bu izahları zahidliğin onun tarafından kurumsallaştırılması 

olarak yorumlanabilir. İbnü'l-Arabi Fütithôt'ta ztihdün terki (ya da terkin ter

ki) başlığı altında söyledikleri aslında Gazzali'ye kısmi bir reddiye şeklinde 

de okunabilir. Şöyle ki: Birincisi İboü' l-Arabi'ye göre dinde riıhbanlığa atıfta 

Allah zahidleri sever diye bir ifade yoktur. Bu zühdün dünyada kurumsal

laşmasının önündeki engeldir. İkincisi zühd keşif gelmediği sürece kula eş

lik eden manevi bir makamdır. Perde kalktığında insan artık zühd edemez ve 

: zübde gerek te olmaz. Dolayısıyla geçici bir durumdur. Çünkü kul, kendisi 

: için yaratılmış bir şeye karşı zahid davranmaz. İbnü'I-Arabi zühd konusuna 

: her konuda olduğu g ibi, Tanrı-alem-insan ilişkisi çerçevesinde bakar. Allah . 
yaratıklarını terketmem iş , onu mülk edinmiş ve mi.llkü de terketmemiştir. Va-

kıa böyledir. Allah'ın ahlak.ıyla ahlaklanmak bir emir ise, ilahi ahlak zühdün 

terkini gerektirir. Ancak bu durum tüm yaratıkların değil Allah'ın ahlakıyla 

ahhl.klananlar için söz konusudur. Dolayısıyla İlahi ahiakla ahlaklanıncaya ka

dar kula düşen vazife zabidliktir ki İbnü'I-Arabi ve Gazzali bu konuda aynı 

düşün ür. 

Gazzali'nio zühd hakkında söyledikleri özelde salik.ler genelde dindar müs

lümanlar içindir. İbnü'I-Arabi ise, tasavvuf büyükleri hakkında konuşur. İbnü'l
Arabi'ye göre sOluk kemale erinceye kadar kişi zahid olabilir. Dolayısıyla zühdü 

terketmek ancak zühdle olur. Fakat ztihd arnelini mutlaklaştırmak ve kurumsal

laştırmak tam bir bilgisizliktir. Çünkü kamil bir insanın gerçekte kendisine karşı 

zabid davranacağı ve talepte bulunacağı herhangi bir şeyi yoktur. Kamil insan ta

lepsizlik makamındadır. Kula ait olan ise, kendisinden ayrılmasına imkan vermez. 

Öyleyse ztibd nerede kaldı? 
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