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İbnü'I-Cevzi, zahid ve sufıleri bulundukIarı

bölgelere ve beldelere göre sınıfiandı
rarak anlatmıştır. Bulunduğu Abbasi baş
şehri Bağdat' ı merkez kabul ederek bunun doğusundaki belde ve şehirleri meş
rik. batısındakileri mağrib diye isimlendirmiş , Mekke ve Medine'de yaşayan abid ve
zahidleri anlatarak eserine başlamıştır. Biyografılerin bölgelere ve beldelere göre anlatılması, çeşitli İslam beldelerindeki zühd
ve tasawuf hareketlerinin gelişmesini izleme kolaylığı sağlama bakımından faydalı olmuştur. Zahid, sufı, ukalaü'l-mecan'in,
kadın ve kız vel'iler ve cinlerle ilgili ljilye'de yer almayan bilgilerin hangi kaynaklardan alındığı belirtilmemiştir. Ancak müellifin kadınlarla ilgili bilgileri Ebu Abdurrahman es-Sülemi'nin Z:ikrü'n-nisveti'1müte'abbidô.ti'ş-şCıfiyyô.t (Kahire 1993),
ukalaü'l-mecan'inle ilgili bilgileri ise İbn Habib en-N'isabCıri'nin 'U]fa1ô.'ü '1-mecô.nin
(Beyrut 1985) isimli eserinden aldığı anlaşılmaktadır.

Te1bisü İblis adlı eserinde zahid ve sGfıleri sert bir dille eleştiren İbnü'I-Cevz'i Şı

İbnü'I-Cevzi'nin

(ö. 597 / 1201)
zahid ve sufilere dair eseri.

yan bazı kişiler esere alındığı halde bazı
meşhur zahidlerin anlatılmamış olmasını,
az sayıda abid ve zahid kadının zikredilip
diğerlerinin ihmal edilmesini de Jjilye'nin eksik yanları olarak görür. ljilyetü'1ev1iyô.'da 688 biyografı bulunmasına karşılık Şıfatü'ş-şafve'de bu sayı 234'ü kadın olmak üzere 1031 ·e ulaşmıştır. Eserde
"ukalaü'l-mecanin" denilen meczup ve divane velilere, hakimane öğüt veren küçük
yaştaki kızlara , cin taifesinin abid ve abidelerine de yer verilmiştir.

_j

tatü'ş-şafve'de

zahid, abid ve sQfıler hakolumlu ve yumuşak bir dil kullanmış , onların keramet ve hfırikulade hallerini tasvip ederek genişçe anlatmıştır. İb
nü'I-Cevz'i bu çalışmasıyla güzel bir evliya
menkıbeleri kitabı meydana getirmiş, ancak tasawuf aleyhtarı olarak tanındığın
dan eser hak ettiği ilgiyi görmemiş, tasawufı çevrelerde okunmamıştır. Şıfa
kında

Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, Ebu Nuaym eiİsfahani'nin ljilyetü '1-evliyô.' adlı eserini
kısaltıp bazı zahid ve sQfıleri ilave ederek
yeni bir tertiple telif etmiştir. Bir talep
üzerine böyle bir çalışma yaptığını anlatan İbnü'I-Cevii eserin girişinde ljilye'yi
çeşitli açılardan eleştirir ve bazı eksiklikleri bulunduğunu belirtir. Birçok zahid ve
sufınin sadece adının zikredilmesi, konuyla ilgisi bulunmayan hususlara temas edilmesi, gereksiz tekrar ve ayrıntılara, zahid
ve sufılerin menkıbeleri yerine rivayet ettikleri hadisiere genişçe yer verilmesi, bu
hadislerin önemli bir kısmının uydurma
olması, İmam Malik ve İmam Ahmed gibi
zahid alimierin mutasawıf olarak takdim
edilmesi, eserin belli bir düzene sahip olmaması onun ljilye'ye yönelttiği başlıca
eleştirilerdir. İbnü'I-Cevzi "zahidlerin efendisi" olarak tanımladığı Hz. Peygamber'e
yer verilmemesini, zahid olarak tanınma-

tü'ş-şatve'nin çeşitli basımları yapılmış

tır

(Kahire 1920; Haydarabad 1936; Halep
1389/ 1969; nşr. Mahmud Fahuri- Muhammed Rewas Kal'aci, 1-IV. Beyrut 1399/ 1979;
nşr. İbrahim Ramazan- Said el-Lahham,
Beyrut 1989; nşr. Abdüsselam Muhammed
Harun. Beyrut 1991 ). Eser İbn Manzur, Abdü1vehhfıb eş-Şa'rani (Mul]taşaru Şıfati'ş

şa{ve, nş r. isamüddin es-Sababeti. Kahire.
ts .) ve İbrahim b. Ahmed er-Rakki (E/:ıli
sinü'l-menasin, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp. , Haraççıoğlu. nr. 9-1 O) tarafından ihtisar edilmiştir. Şıfatü'ş-şaf
ve'yi Abdülvehhap Öztürk Türkçe'ye ter-

SIFFTN SAVAŞI
cüme etmiştir ( İ s t a nbul 2006) . Eserin Ijilyetü'l-evliyd' ile birlikte yapılmış bir tercümesi daha bulunmaktadır (tre. Said Aykut v d ğr. . Sahabeden Günümüze Allah
Dostları, !-V I, istanbul 199 5).
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'l-Cevz1. Şıfatü 'ş-şafve (n ş r. Mahmud FahOri - M. Revvas Kal 'act). Beyrut 1399/1979; a . mıf. ,
Telbfsü İblfs ( nşr. Seyyid el-Cümeyli). Beyrut 1414/
1994, s. 202 vd.; Zehebi, A' lamü 'n-nübela', XXI,
368; Salihiyye, el-Mu'cemü 'ş-şamil, ll, 97-98.
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Halife Hz. Ali ile
Muaviye b. Ebu S üfya n arasında
yapılan savaş

L

(3 7/ 65 7) .
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Hz. Ali'nin Suriye valiliğine tayin ettiği
Sehl b. Huneyf'in Suriye'ye girişini engelleyen eski vali Muaviye b. Ebu Süfyan, Hz.
Osman'ın Dımaşk'a gönderilen kanlı gömleğini caminin minberine astırıp halktan
onun kanını dava etmek için biat aldı. Hz.
Ali'nin kendisini itaate davet etmek için
gönderdiği elçiyi cevapsız geri döndürdü
ve Hz. Osman 'ın katillerinin öldürülmesi dı
şında hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdi. Muaviye'nin isyan etmek konusunda ısrarlı olduğunu gören Hz. Ali onunla
mücadele hazırlıklarına başladı . Ancak bu
sırada Osman ' ın katillerini cezalandırmak
isteyen Hz. Aişe . Zübeyr b. Awam ve Talha b. Ubeydullah'ın öncülük ettiği grup ortaya çıkınca önce onlarla uğraşmak zorunda kaldı (bk CEMEL VAK'ASI ).
Cemel Vak'ası'ndan sonra Küfe'ye dönen
Hz. Ali, Cerlr b. Abdullah ei-Becell'yi kendisine biata davet etmek üzere Muaviye'ye gönderdi (Receb 36 1 Ocak 65 7). Muaviye elçiyi üç dört ay ayatadıktan sonra yine
red cevab ı verdi. ayrıc a Hz. Ali'yi i sya ncı 
la r ın suç ortağ ı olmakla itharn edip Osman'ın kanını dava edeceğini tekrarladı.
Küfe'ye dönen Cerlr b. Abdullah. Hz. Ali'ye Suriye halkının Muaviye ile birlikte savaşa hazır olduğunu anlattı. Muaviye bir
süre sonra Hz. Ali'ye bir mektup göndererek Osman ' ın katilleri kendisine teslim
edilirse biat edeceğini , aksi takdirde savaşacağını bildirdi. Mektupta yazılanların
duyulması üzerine Medine'de Mescid-i Nebevı~yi dolduranların hep birden, " Osman 'ın
katilleri biziz!" diye bağırdı kl arı zikredilmektedir (Nasr b. Müzahim, s. 86). Savaşın kaçınılmaz hale geldiğini gören Hz. Ali
Mısır. Küfe ve Basra valilerine haber gön-

derip hazırlanmalarını emretti. Muaviye,
Hz. Ali'nin yola çıktığını öğrenince 36 yılı
sonlarında (Mayı s- H aziran 65 7) ordusuyla birlikte Irak istikametinde yürüdü. Rakkalılar ' a ku rdurduğu köprü vasıtasıyla Fı
rat nehrini geçen Hz. Ali. iki tarafın öncü
birliklerinin karşı karşıya geldiğini öğre
nince Eşter'i yardıma gönderdi. Öncü birliklerine ulaştığında kumandayı üstlenmesini. çatışmayı çıkaran taraf olmamasını.
ancak düşmanı yakından takip etmesini
emretti.
iki tarafın orduları 36 yılı Zilhicce ayının
ilk günlerinde ( May ı s 65 7 so nl a rı ) savaşın
yapıldığı bölgeye ulaştı. Daha önce gelen
Muaviye kuwetleri, ordugah olarak Roma
devrinden kalan tarihi şehrin harabeleri
civarı n da gen iş bir düzlüğü seçip Fırat'a
ulaşan tek yolu tutmuştu . Hz. Ali ordusunun su almasına izin verilmemesi üzerine başlayan çatışmalar Hz. Ali taraftarlarının üstünlüğüyle sona erdi. Suriye ordusunun sudan faydalanmasına izin verilmesini emreden Hz. Ali ardından savaş
yerine geldi, elçileri vasıtasıyla Muaviye'yi
kendisine biata çağırdı. Ancak Muaviye bu
teklifi yine reddetti; Ali'nin Hz. Osman ' ın
öldürülmesine göz yumduğu ve katillerini ordusunda barındırdığı iddiasını tekrarlayarak katiller teslim edilmediği takdirde savaştan başka bir şeyi kabul etmeyeceğini bildirdi. Onun bu ısrarı yüzünden
görüşmelerden sonuç alınamadı. Neticede Rakka ile Balis arasında Fırat nehrinin
sağ kıyısında yer alan Sıffin ovasında iki
taraf arasında çatışmalar başladı. Toplu
savaştan çekinildiği için iki taraftan meş
hur kumandanlar emirlerindeki piyade ve
süvari birliklerinin başında birbirleriyle savaşıyorlardı. Bu kısmi çatışmalar zilhicce
ayının sonuna kadar devam etti.
Muharrem 3Tde ( 19 Haziran- 18 Temm uz 657) iki taraf arasında ateşkes yapıl
dı ve barış arzusuyla elçilik heyetleri t eatisi başladı . Hz. Ali. Muaviye'yi itaate çağ ı rmak için ikinci bir heyet gönderdi. Ancak Muaviye eski iddiasını tekrarlayarak
kat iller kendilerine verilmedikçe itaat etmeyeceğini bildirdi (a.g.e., s. 190; Taberl,
V. 5-6). Bunun ardından gönderd iği bir heyetle katillerin kendisine teslim edilmesini,
Hz. Ali 'nin halifeliği terketmesini ve müslümanların şura ile başlarına bir emir seçmelerini teklif etti (Nas r b . Müza him, s.
200 ; Taberl, V, 7). Böylece katiller teslim
edilse bile Hz. Ali'ye biat etmeyeceğini bildirmiş oldu . Bu durumda anlaşma ihtimali ortadan kalktı ve muharrem ayından
sonra taraflar savaş hazı rlığına başladı.

Hz. Ali askerlerine çatışmayı başlatan taraf olmamaları, kaçanla rı ve yaralıları öldürmemeleri, evlerine girmemeleri, kadınlara asla dokunmamaları talimatını verdikten sonra gönderdiği bir kişiyle Muaviye'yi bir defa daha isyandan vazgeçmeye
çağırdı . Teklif kabul edilmedi ve safer ayı
nın ilk günü ( 19 Temmu z 657) çatışmalar
başlad ı. Çeşitli kabilelere ait birlikler altı
gün boyunca savaş alanına çıkarak birbirleriyle savaştılar. Nihayet Hz. Ali askerini
toplu taarruz için hazırladı. iki gün daha
şiddetli çatışmalar meydana geldi. Son çatışmalar sırasında Arnmar b. Yasir. Muaviye'nin askerleri tarafından şehid edildi.
"Ammar'ı isyancı bir topluluk öldürecek"
mealindeki hadisi (Müslim , "Fiten", 72-7 3)
Muaviye ordusunda da bilenler bulunduğu için bu durumun onları olumsuz yönde etkilediği zikredilmişti r. Hz. Ali'nin ordusu aynı gün isyancı biriikiere karşı kesin bir üstünlük sağladı, hatta Muaviye'nin çadırına kadar yaklaşı ldı. Bu sırada Hz.
Ali'nin Muaviye'yi mübarezeye davet ettiği . ancak onun bunu göze alamadığı belirtilmektedir (Nasr b. Müzahim, s. 274-276;
Dineve ri, s. 170-171 ).
Gittikçe şiddetlerren ve sabaha kadar
devam eden çatışmalar, savaşın şiddeti
dolayısıyla "leyletü'l-harlr" diye isimlendirilen 9-10 Safer 37 (27-28 Temmuz 657)
Cuma sabahına kadar sürdü. Cuma günü
Hz. Ali, asilere son darbeyi indirmek niyetiyle Eşter ' i kalabalık birliklerin başında
taarruzla görevlendirdi. Eşter başarılı bir
taarruz gerçekleştirmiş . savaşı kazanmaya çok yaklaşmıştı. Ancak Muaviye'nin danışmanı Amr b. As. ihtilafın Kur'an'ın hakemliği ışığında çözülmesi teklifini gündeme getirerek bu sırada kaçmayı düşün
düğü söylenen Muaviye ve ordusunu yenilgiden kurtardı. Teklifi uygulamaya koyan Muaviye, askerlerine Kur'an sayfaları 
nı mızrakl arının ucuna takı p ka rşı tarafı
Kur'an'ın hükmüne çağ ırmalarını emretti.
Bunun üzerine Suriyeli askerler mushafları mızraklarının ucuna takarak, "Ey Iraklılar! Artık savaşı bırakalım, aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun" diye bağırma
ya başladılar. Ayrıca büyük Şam mushafı
da askerlerin mızraklarının ucunda havaya kaldırıldı.
Bu teklif, savaştan yorulmuş ve çoğu
zamanda akrabaları olan dindaşları
na kılıç çekmekte tereddüt eden Hz. Ali'nin ordusundaki askerleri birbirine düşür
dü. Büyük bir kısmı . bilhassa kurra savaşın derhal durdurulmasını istedi. Hz. Ali
onlara bunun bir savaş hilesi olduğunu ,
Muaviye'nin Kur'an'ın hükmüne uymak deaynı
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