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Güvenilir bir ravinin 
kendisinden daha güvenilir raviye 

aykırı olarak rivayet ettiği 
hadis anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "umumdan ayrılmak (tek başı
na kalmak)" manasındaki şezz (şüzüz) kö
künden türeyen şiiz kelimesini. özellikle 
son dönem hadis alimleri "sika bir ravinin 
diğer sika ravilere veya kendisinden daha 
sika olan bir raviye aykırı olarak tek başı
na rivayet ettiği hadis" şeklinde tanımla
maktadır. İlk defa ll. (VIII.) yüzyılda Şu'be 
b. Haccac ve Abdurrahman b. Mehdi ta
rafından kullanılan bu terim, İmam Şafii'
ye göre güvenilir bir ravinin rivayet edip 
başkalarının rivayet etmediği hadis değil, 
güvenilir ravinin başkalarının rivayetine mu
halif olarak rivayet ettiği hadisi ifade eder 
(Emir es-San'anl, I, 340). Burada geçen, 
"Güvenilir bir ravinin rivayet edip de baş
kalarının rivayet etmediği hadis değil" şek
lindeki açıklama, ll. (VIII.) yüzyılda sika ra
vinin tek başına rivayet ettiği hadisiere şaz 
denildiğini göstermektedir. Şazzın tanı
mında yer alan aykırılık kaydı ilk dönem
lerde mevcut bilgi ve uygulamalara aykı
rılık şeklinde anlaşılmıştır. Güvenilir bir ra
vinin kendisinden daha güvenilir ravi veya 
ravilere aykırı rivayette bulunması ravinin 
hatası olarak değerlendirilmektedir. An
cak bu hatayı ifade etme ve başka yön
den değerlendirme imkanı bulunmadığın
dan bu hadis çeşidinin tesbit edilmesi ve 
incelenmesinin muallel hadisten daha zor 
olduğu belirtilmiştir. Zayıf kabul edilen şiiz
zın karşısındaki diğer hadise mahffiz de
nir. Buradan hareketle Tirmizi, sika veya 
zayıf ravilerin kendilerinden daha güveni
lir ravilere aykırı biçimde rivayet ettikleri 
hadise "gayr-i mahfı1z" demiştir (bk. MAH
FÜZ) 

V. (Xl.) yüzyıl alimlerinden Hakim en-NI
sabürl, şaz hadisi "sika ravinin tek başına 
rivayet ettiği ve mütabü bulunmayan" ha
dis şeklinde tanımlamıştır (Ma'rifetü 'ulu

mi'l-/:ı.adfş, s. 119). Ferd hadisin bir kısmı
nı içine alan bu tanıma göre şaz hadis za
yıf sayılmaz. Buna makbul şaz da denebi
lir. Ebü Ya'la el-Hallll ise hadis alimlerinin 
şaz derken sika olsun zayıf olsun bir ravi
nin rivayetinde diğer ravilerden ayrı kaldı
ğı hadisi kastettiklerini söyler. Ona göre ri
vayetinde tek kalan ravi sika ise bu hadis 
öylece bırakılır ve delil olarak kullanılmaz. 
sika değilse kabul edilmeyip atılır. Bu gö
rüş münker hadisi de kapsamaktadır. Ha-

kim en-Nisabürl ile Ebü Ya'Ia el-Hallll'nin 
"ravinin tek başına rivayet ettiği hadis" 
şeklinde özetlenebilecek olan bu tarifi pek 
tutulmamıştır. Daha sonra İbnü's-Salah 
alimierin çoğunun benimsediği tanıma uy
gun olan şazza "merdud şaz" adını verir 
ve yeteri kadar sika olmayan ravinin tek 
başına rivayet ettiği hadisin de böyle ka
bul edildiğini söyler. Onun tesbitine göre 
birçok hadis alimi, bir ravinin tek başına 
rivayet ettiği her türlü hadis için merdud 
ve münker terimleri yanında şaz terimini 
de kullanmıştır ('Ulumü'l-/:ı.adiş, s. 78-79). 
İbn Hacer el-Askalanl ise şazzın, güvenilir 
bir ravinin gerek zabt gerekse ravilerde 
aranan diğer şartlar itibariyle kendisinden 
daha üstün bir raviye aykırı biçimde riva
yet ettiği hadis olduğunu belirtir. Bu du
rumda daha üstün olan ve tercih edilen ri
vayete mahfı1z, terkedilene şaz denir (Nüz

hetü'n-n<E?ar, s. 68-69). 

Daha çok metinde görülmekle birlikte 
seneddeki muhalefetten kaynaklanması da 
mümkün olan şaz hadisin benimsenmesi 
baştan beri hoş karşılanmamıştır. Nitekim 
ll. (VIII.) yüzyıl alimlerinden İbrahim b. Ebü 
Able, şaz rivayetlere meyledip bunları öğ

renmeye çalışanların son derece zararlı 
şeyleri öğrendiklerini söylemiş. Muaviye b. 
Kurre şaz olan bilgiden uzak d urulmasını 
tavsiye etmiş, Şu'be b. Haccac, şaz hadi
sin şaz kimselerden geldiğini söyleyip bun
lara karşı dikkat edilmesini istemiş, Ab
durrahman b. Mehdi ise şaz bilgi rivayet 
eden kimsenin ilirnde önder olamayacağı
nı belirterek bu tür rivayetleri nakletmek
ten kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir 
(Ramhürmüzl, s. 206; ibnü's-Salah, s. 119) 
Bundan dolayı şaz hadis zayıf hadis çeşit
lerinden biri sayılarak terkedilmiş ve dini 
konularda delil kabul edilmemiştir. Yemen
li hadis alimi Hüseyin b. Muhsin el-Ensarl'
nin el-Beydnü'l-mükemmel ii ta]J]fi.l.fi'ş
şd?, ve'I-mu'allel adlı eseri önce Darekut
nl'nin es-Sünen'i ile birlikte yayımıanmış 
(Del hi ı 3 1 0). daha sonra ayrıca basılmış

tır ( Benares ı 399/1979). Abdülkadir Mus
tafa Abdürrezzak el-Muhammed!, es-Şd?, 
ve'l-münker ve ziyddetü'ş-şi]fa muvd
zene beyne'l-müte]faddimin ve'l-mü
te'a{ı{ıirin adlı eserinde (Beyrut ı 426/ 
2005) şaz konusunu bütün yönleriyle in
celemiştir. 
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Ebü'l-Hasen NGruddin Ali b. Abdiilah 
b. Abdilcebbar eş-Şazeli 

(ö. 656/1258) 

Şazeliyye tarikatının kurucusu . 
_j 

593 (1197) yılında Kuzey Afrika'nın en 
batı bölgesinde yer alan Sebte (Ceuta) şeh
ri yakınlarındaki Gamare'de doğdu. Mür
şidi Abdüsselam b. Meşlş'in emriyle irşad 
faaliyetine başladığı İfrlkıye'deki Şiizile (Şa
zele) beldesine nisbette Şazell diye tanınır. 
Soyu Hz. Hasan'a ulaşan bir aileye mensup
tur (İbn Ataullah, s. 51; ibnü's-Sabbağ, s. 
22). Öğrenimine Gamare'de başlayan Şa
zell on yaşlarında Tunus'a giderken Kur'an'ı 
ezberlemiş ve hadis okumuş bir talebey
di. Burada simya ilmiyle meşgul olmak is
tediyse de aldığı bazı manevi işaretler se
bebiyle bundan vazgeçti (İbnü's-Sabbağ, 
s. 24). Bu yıllarda Ebü Muhammed Ab
dülazlz Mehdevl. Ebü Said el-Bad, Ebu Ab
dullah Ali b. Harrazim gibi alimlerden ders 
aldı. İbn Ataullah el-İskender!, onun zahiri 
ilimlerde tartışma yapacak seviyeye gel
meden tasavvuf yoluna girmediğini söy
ler (Leta'ifü'l-minen, s. 51) Zahiriilimleri 
tahsil etmekle birlikte gençlik yıllarından 
itibaren tasawuf yolunda karar kılan Ebü'l
Hasan eş-Şazell, başlangıçta silsilesi Mağ

ribli süfi Ebü Medyen'e ulaşan Ali b. Har
riizim'den faydalandı. Nitekim bazı kay
naklarda ilk defa ona intisap ettiği kay
dedilmektedir (İbn iyad eş-Şafii, s. ı 7). 

Şazeli, daha sonra ilim ve maneviyat 
merkezlerinin yer aldığı doğuya gitmek 
üzere yola çıktı. Önce Fas. Tunus ve Mısır'a 
gitti, oradan lrak'a geçti. Bazı kaynaklara 
göre 618 (1221) yılında başladığı bu yolcu
luğunun asıl amacı zamanının kutbunu 
bulmaktı. Bağdat'ta Ahmed er-Rifal'nin 
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halifesi Şeyh Ebü'I-Feth ei-Vasıtl ile buluş
tu ve tasawufi eğitimine bir süre onun 
yanında devam etti. Bağdat'ta bir velinin 
(İbnü 's-Sabbağ , s. 22), bazı kaynaklarda 
Ebü'I-Feth ei-Vasıtl'nin (İbn İyad eş-Şafii, 

s. 19) ona aradığının Mağrib'de olduğunu 
söylemesi üzerine memleketine döndü. 
Mağrib'de Rabata denilen mevkide Ab
düsselam b. Meşlş ile tanışıp kendisine in
tisap etti. Seyrü sülukünü tamamlaması
nın ardından İbn Meşlş ona İfrlkıye'ye gidip 
Şazile beldesine yerleşmesini , daha sonra 
Tunus şehrine geçmesini, orada yönetici
ler tarafından üzerine gelineceğini, ardın
dan Tunus'tan ayrılıp doğuya gitmesini, 
burada kendisine kutbiyet makamının ve
rileceğini söyledi (İbnü's-Sabbilğ , s. 23; İbn 

İyad eş-Şafii, S. 19) . 621-623 (1224-1226) 
yıllarında mürşidinin gösterdiği istikamet
te yola çıkan Şazell önce Tunus'a uğradı, 
oradan Şazile'ye geçip Zağvan dağındaki 
bir mağarada inzivaya çekildi. Abdullah b. 
Selame ei-Hablbl, bu mağarada bitkiler ve 
atiarta beslendikleri zorlu uzlet döneminde 
onun yardımcısı ve refakatçisi oldu. Ken
di ifadesiyle, "Ey Ali! Artık insanların arası
na karış da senden istifade etsinler" denil
mesi üzerine (İbnü 's-Sabbağ , s. 27) Zağ
van dağındaki uzletine son verdi. Bu sıra
da otuz dört-otuz beş yaşlarında olan Şa
zell, İfrlkıye bölgesinin başşehri Tunus'a 
gitti. Burada halktan ve ulemadan büyük 
ilgi gördü. 

Bu dönemde İfrlkıye, Hafsl Devleti'nin 
kurucusu Ebu Zekeriyya Yahya ei-Hafsl'
nin hakimiyeti altındaydı. Ebu Zekeriyya, 
Şazell'ye yakın ilgi gösterdi; ancak Şazell, 
Tunus Başkadısı Ebü'I-Kasım İbnü'l-Bera'
nın kıskançlıkları yüzünden buradan ayrıl
mak zorunda kaldı. Bu sırada hacca git
meye niyetlenip doğuya doğru yola çıktı. 
Kaynaklarda, Mısır'da iken İbnü'I-Bera ta
rafından kışkırtılan Eyyubl Sultanı ei-Me
likü'I-Kamil'in onu önce bazı sıkıntılara ma
ruz bıraktığı, ardından ikramlarda bulun
duğu kaydedilmektedir. Şazell hac dönü
şü yeniden Tunus'a geldi. Burada ileride 
halifesi olacak Ebü'I-Abbas ei-Mürsl ile bu
luştu. İbnü's-Sabbağ, Şazell'nin bu görüş
meyle ilgili olarak, "Ben Tunus'a sırf bu de
likanlı sebebiyle döndüm" dediğini nakle
der (a.g.e. , s. 31 ). Bir süre sonra irşad gö
reviyle Mısır'a gitmesini bildiren manevi 
bir işaret üzerine 642 (1244) yılının yaz 
mevsiminde İskenderiye'ye hareket etti. 

Şazell çeşitli milletiere ve diniere men
sup toplulukların bulunduğu, bir ilim ve 
kültür merkezi olan İskenderiye'de halk 
ve yöneticiler tarafından karşılandı. O sıra
da EyyGbl Devleti'nin başında bulunan el-
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Melikü's-Salih Necmeddin EyyOb kendisini 
ve ailesini İskenderiye'deki burçlardan bi
rine yerleştirdi. Şazell, İskenderiye'de ders 
vermek ve tasavvuf meclisleri kurmak için 
sonradan ei-Camiu'l-garbl diye şöhret bu
lan Atlarin Camii'ni seçti. Ardından gitti
ği Kahire'de hem saray çevresinde hem 
ulema ve halk arasında büyük ilgi gördü. 
Kaynaklarda izzeddin b. Abdüsselam, Ab
dülazlm ei-Münzirl, İbnü's-Salah eş-Şeh
rezGr'i, İbnü'I-Hacib, Cemaleddin UsfOr, Ne
blhüddin b. Avn. Muhyiddin İbn Süraka, 
Ebü'I-İim Yasin, Meklnüddin ei-Esmer, Şe
ref ei-Bunl, Abdullah ei-Lekanl, Emlnüd
din Cibrll gibi alimterin onun çevresinde 
bulunduğu kaydedilmektedir. Şazell eser 
telif etmemekle birlikte Hakim et-Tirmi
zi'nin ljatmü'l-evliya', Nifferl'nin el-Me
va]fıf ve el-MuJ:J(itabGt, Ebu Talib el-Mek
kl'nin Kutü'l-]fulCıb, imam Gazzall'nin İJ:ı
ya'ü 'ulCımi'd-din, Kuşeyrl'nin er-RisGle, 
Kadi İyaz'ın eş-Şifa', İbn Atıyye ei-Ende
lüsl'nin el-MuJ:ıarrerü'l-veciz'i gibi kitap
lara özel ilgi gösterdi, bunları derslerinde 
şerhetti. 647'de ( 1249) Mısır'a bir Haçlı se
feri düzenleyerek Dimyat'ı işgal eden Fran
sa Kralı IX. Louis kalabalık bir Haçlı ordu
suyla Mansüre'ye doğru ilerledi. Savaş ha
zırlığı yaparken ölen ei-Melikü's-Salih Nec
meddin Eyyüb'un yerine tahta geçen oğ
lu Turan Şah, Haçlılar'ı yenerek IX. Louis'
yi esir aldı. Yaklaşık bir buçukyıl süren bu 
savaşa gözlerini kaybetmiş olmasına rağ
men Şazell de katıldı. 656 yılının Şewal 
(Ekim 1258) ayında hacca gitmek için ba
zı müridleriyle birlikte Kahire'den ayrılan 
Şazell, Ayzab mevkiindeki Humeysera'da 
iken bir akşam müridierini toplayıp onla
ra bazı öğütler verdi, kendi tertip ettiği 
ljizbü '1-baJ:ır'i okumalarını tavsiye etti ve 
yerine Ebü'I-Abbas ei-Mürsl'yi halife tayin 
ettiğini bildirdi. O gece seher vaktine doğ
ru vefat etti. 

Ebü'I-Hasan eş-Şazell geride herhangi 
bir kitap bırakmamış, kendisine niçin ila
hi sırtara ve diğer ilimiere dair kitap yaz-

Sazeli 
tac- ı şerifi 

(İstanbul 
Belediyesi 

Müzesi, 

Envanter 
nr. 3096/ 10) 

madığı sorulunca, "Benim kitabım dost
larım ve müridlerimdir" diye karşılık ver
miştir. Şazell'nin en meşhurları lfizbü'l
baJ:ır olan lfizbü'l-kebir, lfizbü'ş-şagir, 
ljizbü'n-naşr, ljizbü'l-ber gibi çok sa
yıda hizbi ve dua terkibi günümüze ulaş
mıştır. Birçok defa basılan ve çeşitli mü
ellifler tarafından şerhedilen bu hizipler 
son olarak Cami'u aşarı Ebi'I-lfasan eş
Şag;eli adıyla yayımlanmıştır (nşr. Muham
med FarGkel-Heyteml, Kahire 1421/2000) . 

lfizbü'l-kebir'i Murtaza ez-Zebldl Ten
bihü'l- 'arifi'l-başir 'ala esrari'l-lfizbi'l
kebir (Beyrut 2003), ljizbü'l-baJ:ır'i Ebü'I
Hüda es-Sayyadl Kıladetü'n-naJ:ır fi 
şerJ:ıi ljizbi'l-baJ:ır (Kahire 1315) , Mu
hammed Bella ŞerJ:ıu ljizbi'l-b aJ:ır 

(Kahire, ts. ). ljizbü'l-berr'i Abdurrahman 
b. Muhammed el-Fas! ŞerJ:ıu ljizbi 'l-ber 
el-ma'n1f bi'l-lfizbi'l-kebir (Beyrut 2004) 

ve Ömer eş-Şebravl, Tenvirü'ş-şadr Şer
J:ıu ljizbi'l-ber (Beyrut 2004) ismiyle şer
hetmiştir. İbn Ataullah el-İskender! ve İb
nü's-Sabbağ başta olmak üzere Şazeliyye 
tarikatı mensubu birçok müellif ondan 
nakledilen tasawufa dair hikmetli sözleri 
eserlerinde zikretmiştir. Şazeli, istanbul 
halk falkloründe kahvecilerin plri olarak 
kabul edilmiştir. Eski İstanbul'da birçok 
kahvede, "Her sabah besmeteyle açılır dük
kanımız 1 Hazret-i Şazell'dir plrimiz üsta
dımız" levhası asılı bulunurdu. Yine İstan
bul'da çeşitli tarikatiara bağlı hemen bü
tün tekkelerin kahve ocaklarında Şeyh Şa
zell'nin adının yazılı olduğu bir levhanın yer 
alması, kahve hazırlayan dervişterin ocağı 
uyandırır ve cezveyi ocağa sürerken Şaze
liyye pirine teveccüh etmesi bir tarikat ge
leneğiydi. 
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şAzELİYYE 
( a:;r~ı.;,sı ) 

Ebü'l-Hasan eş-Şazeli'ye 
(ö. 656/1258) 

nisbet edilen tarikat . 
_j 

Mürşidi Abdüsselam b. Meşiş'in emriy
le 1224-1226 yıllarında İfrikıye'ye gidip Şa
zile beldesindeki Zağvan dağında bir ma
ğarada inzivaya çekilen Ebü'l-Hasan eş-Şa
zeli'nin otuz dört-otuz beş yaşlarında iken 
o dönemde İfrikıye bölgesinin başşehri olan 
TUnus'a geçip irşad faaliyetine başlama
sıyla tarikatın temelleri atılmıştır. Şazeli'
nin 642'de (1244) TUnus'tan İskenderiye'
ye gelmesiyle birlikte tarikat çok daha ge
niş kesimlere ulaşma imkanı bulmuştur. 
Onun makamına geçen Ebü'l-Abbas el
Mürsi, Mürsi'nin halifelerinden Yaküt el
Arşi. Şazeli'nin gözde müridierinden Me
kinüddin el-Esmer, yine Şazeliyye silsile
sinde yer alan DavOd b. ömer Bahili gibi 
önemli sirnaların kabirierini barındıran İs
kenderiye, Şazeliyye'nin bütün dünyaya ya
yıldığı merkez konumuna gelmiştir. Bazı 

sazeıi'n in mürsidi Abdüsselam b. Mesis'in türbesi 

çağdaş araştırmacılar, Şazeliyye pirinin 
esasında İbn Meşiş olduğu. Ebü'l-Hasan 
eş-Şazeli'nin tarikatı ve kutbiyyet görevi
ni İbn Meşiş'ten devraldığı görüşündedir 
(Mackeen, XCI/4 11 97 1 ı. s. 481) AncakŞa

zeli tarikatına dair bütün kaynaklarda ta
rikat Şazeli'nin söz, menkıbe ve adabı üze
rine temellendirilmekte ve onun tarikatın 
kurucusu olduğu hususunda bir tereddüt 
bulunmamaktadır. Üstadının kim olduğu 
sorulduğunda, "Geçmişte İbn Meşiş ile bir
likteydim. ona tabiydim; şimdi ise herhan
gi biriyle bir bağlantım yoktur" diye cevap 
vermesi de Şazeli'nin kendisini pir olarak 
gördüğünü ortaya koymaktadır (İbn Ata
ullah, Leta'ifü 'l-minen, s. 54). 

Şazeliyye öncelikle İskenderiye, Kahire, 
TUnus gibi şehir ortamlarında teşekkül et
miş. sonraki dönemlerde Mısır'ın yanı sı
ra Mağrib bölgesinin kırsal alanlarında 
yayılma imkanı bulmuş. geniş halk taba
kasının ve şeyhlerin uygulamalarına bağ
lı olarak ulema üzerinde de etkili olmuş
tur. Zaman içinde Suriye başta olmak üze
re Arap dünyasında, Hint alt kıtasında, 
Malezya ve Endonezya'da, Afrika'da. Ana
dolu ve Balkanlar'da, Amerika'da ve bir
çok Avrupa ülkesinde yayılmıştır. Şazeliy
ye, Anadolu'ya XVI. yüzyılın başlarında Mey
mOniyye kolunun kurucusu Ali b. MeymOn 
tarafından getirilmiştir. Hayatının son za
manlarında altı yıl Bursa'da kalan Ali b. 
MeymOn memleketi Suriye'ye dönerken 
yerine SOfızade diye bilinen Şeyh Abdur
rahman'ı halife olarak bırakmıştır. ileriki 
yıllarda Bekıriyye kolunun kurucusu Ebü'l
Mekarim el-Bekıri'nin istanbul'a geldiği, ll. 
Selim'den destek gördüğü, Şazeli-Cezüli 
şeyhi Ebü'l-Mevahib Ahmed b. Ali es-Si
mavi'nin istanbul ve Balkanlar'da faaliyet 
gösterdiği bilinmektedir. Bu ilk temaslar
dan uzunca bir süre sonra 1200 (1786) 
yılında Silahdar Abdullah Ağa tarafından 
yaptırılan Alibeyköy Şazeli Dergahı istan
bul'da açılan ilk Şazeli zaviyesidir. Bu ta
rihten itibaren istanbul'da Unkapanı, Be
şiktaş ( Ertuğrul) . Kabataş (Çizmeciler) ve 
Çemberlitaş'ta Şazeli dergahları açılmış

tır. Bunlardan Beşiktaş'taki dergahla kıs
men Unkapanı'ndaki dergah dışındakiler
den herhangi bir iz kalmamıştır. istanbul'
da en çok bilinen ve etki bırakan Şazeli 
şeyhi Şeyh Zilfir diye tanınan Muhammed 
Zilfir el-Medeni'dir (ö . 1903) ll. Abdülha
mid, Zilfir el-Medeni için Beşiktaş'ta Er
tuğrul Tekkesi olarak da bilinen tekkeyi 
yaptırmış. tekkenin zengin bir vakıf geliri
ne sahip olmasını temin etmiş. kendisi de 
sık sık buradaki ayinlere katılmıştır. Şaze
liyye'de Ehl-i sünnet sınırları içinde kalma-
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ya azami özen gösterilmiştir. Tarikat men
suplarının Kuzey Afrika'nın batısında şe

riflerin dini hayattaki etkin ve belirleyici 
rollerine her zaman saygı duymaları, Şeyh 
Şazeli başta olmak üzere meşayih içeri
sinde çok sayıda şerif bulunması, tarikat 
silsilesinin Hz. Hasan ve Hz. Ali yoluyla Hz. 
Peygamber' e ulaşması bu durumu hemen 
hiç etkilememiş , Ni'metullahiyye gibi Şii 
renkler taşıyan kolunun bir benzeri orta
ya çıkmamıştır. 

Şazeliyye marifet kavramına güçlü vur
gu yapan bir tasawuf yoludur. Marifetul
lah konusu gerek Şeyh Şazeli'nin hizb, dua 
ve veeizelerinde gerekse sonraki Şazeli 
şeyhlerinin eserlerinde önemli bir yer tu
tar. Şazeli'nin halifesi Ebü'l-Abbas el-Mür
si ashabın arnelleriyle seçkinleştiğini, ken
di zamanının ehline bunu milrifetle ger
çekleştirme imkanının verildiğini söyler 
(Udde b. TOni s, s. 134). Marifet sahibi ol
mak Şazeli yolun dervişlerinin temel ama
cıdır. Ahmed ez-ZerrOk, "İhsan Allah'ı gö
rüyormuş gibi ibadet etmendir, sen O'nu 
görmesen de O seni görüyor" anlamındaki 
meşhur hadisin ilk kısmının marifet mer
tebesi olduğunu . Şazeli ve takipçilerinin 
bu ilk kısma, Gazzali ve takipçilerinin ha
disin ikinci kısmına vurgu yaptığını söyler 
(Kava'idü't-taşavvu{, s. 82). Şazeliyye'nin 

önemli esaslarından biri de tevekkül an
layışıdır. Şeyh Şazeli kendisine rüyada Al
lah 'ın huzurunda hiçbir tercihte bulunma
ması, seçim yapacaksa ResOlullah'a uya
rakAilah'a kulluğu seçmesinin, eğer mut
laka bir şeyi seçmesi gerekiyorsa seçme
meyi ve her şeyi Allah'ın seçimine, ihtiyar 
ve iradesine bırakmasının söylendiğini an
latır. Şazeliyye'nin Mürsi'den sonraki üçün
cü mürşidi İbn Ataullah el-İskenderi et
Tenvir ii ıs~titi't-tedbir adlı eserini yal
nız bu konuya ayırmıştır. Şazeliyye kera
metler ve olağan üstü haller konusunda 
mutedil bir yol izlemiştir. Keşif, varit gibi 
hususlarda dinin temel kaynaklarının esas 
alınması gerektiğini bizzat Ebü'l-Hasan 
eş-Şazeli söylemiş , hakikat cihetinden bir 
varit aldığında bunu ancak iki adil şahide 
(Kur'an ve Sünnet) sahip olduğunda ka
bul edeceğini belirtmiştir (Muhammed el
Fas!, s. 9). Tarikatın fseviyye gibi bazı kolla
rında ateş, yılan ve akıreplerle yapılan gös
teriler başka kollarda benimsenmemiştir. 

Dünya nimetlerinden sıkı sıkıya kaçınan 
bir zühd anlayışı yerine Şazeliyye'de dünya 
nimetlerini bağışlayana şükür ifade eden 
bir tutum sergilenmektedir. İbn Ataullah 
el-İskenderi, şeyhi Mürsi'nin şükreden bir 
zengini sabreden bir fakire tercih ettiğini, 
bunun İbn Ata ve Hakimet-Tirmizi'nin yo-
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