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Tasavvufî hayat tarzýný benimseyen
ve bu yolla Hakk’ýn yakýnlýðýný

kazanmaya çalýþan kiþi.
˜ ™

II. (VIII.) yüzyýlda bazý âbid ve zâhidlere
sûfî denilmeye baþlanmýþtýr. Ýlk defa bu
sýfatla tanýnan kiþinin Ebû Hâþim el-Kû-
fî olduðu kaydedilmektedir. Ayný yüzyýlýn
sonlarýna doðru âbid ve zâhidlerin tuttu-
ðu yolu belirtmek için sûfî kelimesiyle ayný
kökten türeyen tasavvuf kelimesinin kul-
lanýmý yaygýnlýk kazanmýþ, bu yolun men-
suplarýna genellikle ehl-i tasavvuf, bazan
da mutasavvýf adý verilmiþtir. Ýlk sûfî mü-
elliflerden Kelâbâzî, eserinin adýnda ge-
çen “ehl-i tasavvuf mezhebi” ibaresini “ta-
savvuf yolunu tutanlarýn görüþleri” anla-
mýnda kullanmýþ, bu kullaným tarzý Ser-
râc, Ebû Tâlib el-Mekkî, Sülemî, Kuþeyrî,
Hücvîrî gibi diðer sûfî müelliflerin eserle-
rinde de devam etmiþtir. Bu müellifler sû-
fî ve mutasavvýfýn yaný sýra ayný mânada
fakîr, garîb, sâih gibi kelimeler de kullan-
mýþlar, ancak bunlar arasýnda mutasavvýf
yaygýnlýk kazanmýþtýr. Ýlk dönemlerde mu-
tasavvýf kelimesine temas edilmeyip da-
ha çok sûfî ve tasavvuf kelimeleri üzerinde
durulmuþtur. Bu devirlerde mutasavvýf sû-
fî ile eþ anlamlý kabul edilirken daha son-

ralarý ikisi arasýnda fark görülmeye baþ-
lanmýþ, sûfî “Hakk’ýn yakýnlýðýný kazanan
kimse”, mutasavvýf ise “Hakk’ýn yakýnlýðýný
kazanmaya çalýþan kiþi” olarak tanýmlan-
mýþtýr (Hücvîrî, s. 115). Hücvîrî sûfî ile mu-
tasavvýfý bu þekilde birbirinden ayýrt et-
tikten sonra ayrýca mustasviften bahse-
der. Ona göre mustasvif, tasavvuf yoluna
inanmadýðý halde mevki ve itibar sahibi ol-
mak için mutasavvýfa benzemeye ve ta-
savvufu bir çýkar aracý olarak kullanmaya
çalýþan kiþidir. Sûfîler tasavvuf yoluna ina-
nan ve ehline yakýnlýk duyan, onlarýn ha-
yat tarzýna özenen kiþileri, “Bir kavme ben-
zeyen onlardandýr” hadisine iþaretle (Ebû
Dâvûd, “Libâs”, 4) bir bakýma mutasavvýf
saymýþ ve onlara “müteþebbih” adýný ver-
miþlerdir. Þehâbeddin es-Sühreverdî mü-
teþebbihin iman sahibi, mutasavvýfýn iman-
la birlikte ilim sahibi, sûfînin ilim ve ima-
nýn yanýnda ayrýca zevk sahibi olduðunu
söyler. Ona göre tasavvuf yolunun iyi ve
doðru bir yol olduðuna inanmak bir mer-
tebedir. Bu mertebede bulunan kiþiye mü-
teþebbih denir. Müteþebbihin bu yola gi-
rip Hakk’ýn yakýnlýðýna ermek için çabala-
masý gerekir; o zaman mutasavvýf merte-
besine yükselebilir. Ýman ve amelin seme-
relerini devþirip ilâhî huzura ermenin zev-
kini yaþamak ise sûfînin mertebesidir. Mü-
teþebbih mücahede, mutasavvýf muraka-
be, sûfî müþahede sahibidir (£Avârifü’l-
ma£ârif, s. 49-53).

Biri Irak’ta, diðeri Horasan’da eþ zaman-
lý olarak ortaya çýkan tasavvufla Melâme-
tîlik ve mutasavvýfla Melâmetî arasýndaki
farklar da kaynaklarda belirtilmiþtir. Me-
lâmetîler ihlâsý gerçekleþtirmeye ve riya-
dan uzaklaþmaya önem verir; bundan do-
layý hýrka, farklý kýyafet ve semâ üzerinde
durmaz, sýradan bir mümin gibi yaþama-
yý esas alýrlar. Mutasavvýflar da ihlâsa ve
riyadan kaçýnmaya önem vermekle be-
raber ihlâsý ve riyayý Melâmetîler’den farklý
algýlar ve yorumlarlar. Mutasavvýflara gö-
re sâlik nefsinden o kadar çok fâni ve Hak’-
ta o kadar çok bâki olmalýdýr ki aklýna Hak’-
tan baþka hiçbir þey, hatta kendi varlýðý
bile gelmemelidir. Böyle bir þuur ve idrak
halinde bulunan kiþide halk ve mâsivâ
(Hakk’ýn gayri) bulunmayacaðýndan riya da
söz konusu olmaz. Genellikle tasavvufî kay-
naklarda Melâmetîler muhlis (ihlâsa eren),
mutasavvýflar ise muhlas (ihlâsa erdirilen)
olarak nitelendirilmiþtir. Bu iki kelime Kur-
’ân-ý Kerîm’de de geçmektedir (el-Bakara
2/139; es-Sâffât 37/40, 44, 128, 160, 169; ez-
Zümer 39/2, 11, 14). Mutasavvýflar, kendi
konumlarýný bu þekilde açýklayarak Me-

lâmetîler’in karþý olduðu hýrka, taç, se-
mâ, toplu zikir ve bunlarla ilgili âdâb ve
erkânýn riya vesilesi olmayacaðýný savun-
muþlardýr. Gafil âlimlerin yanýnda cahil
mutasavvýflarýn da bulunduðunu belirten
sûfîler bunlarýn tasavvuf yoluna vereceði
zararlara da dikkat çekmiþler, samimi bi-
le olsa cahil mutasavvýftan hayýr gelme-
yeceðini özellikle vurgulamýþlardýr.

Dünyevî ve maddî maksatlarla muta-
savvýf görünenlerin dýþýnda baþka bir din
veya mezhebe yahut herhangi bir ilhâd
hareketine mensup olduðu halde muta-
savvýf gibi davranan kimseler de vardýr.
Sûfî müellifler mülhid dedikleri bu tür ki-
þilere dikkat çekmiþlerdir. Meselâ Hücvî-
rî, dönemindeki on iki tasavvuf hareketin-
den ikisinin kabul edilemez olduðuna iþa-
ret ederek tasavvuf ehlini uyarmýþtýr. Gaz-
zâlî de hayat tarzlarý Ýslâm’la uyuþmayan,
fakat kendilerini mutasavvýfe olarak ad-
landýran birtakým zümrelerden bahseder
(Ý¼yâß, III, 393). Þer‘î hükümler çerçeve-
sinde yaþanan mânevî ve dinî hayat tar-
zýna tasavvuf, bu hayatý yaþayanlara mu-
tasavvýf denilmekle birlikte þer‘î hüküm-
lere uymalarý söz konusu olmaksýzýn ken-
dilerini tasavvufî inanýþ, düþünüþ ve du-
yuþ þekline nisbet eden herkese geniþ an-
lamda mutasavvýf, tuttuklarý yola da ta-
savvuf adý verilmektedir.
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429’da (1038) doðdu. Babasý, mülûkü’t-
tavâiften Tücîbîler’in Meriye’de (Almeria)
Benî Sumâdýh kolunu kuran Ma‘n b. Su-
mâdýh et-Tücîbî’dir (1042-1051). Dedesi,
Endülüs Emevi hâcibi Ýbn Ebû Âmir el-


