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Sanat dalýnda bir ekole baðlý olmakla
birlikte sanatkârýn eserine yansýyan
kendi rengi ve özelliði
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Sözlükte “ileri geri hareket etme, bir
durumdan baþka bir duruma geçme; kazanmak için çaba harcama” anlamlarýndaki tasarruf fýkýhta daha çok hukukî iþlemleri belirten bir terimdir. Fýkýh literatüründe bu çerçeveyi aþan kullanýmlarýnýn bulunduðu, hatta bazan ibadetler ve
cezaya konu eylemlerin bu kelimeyle ifade edildiði dikkate alýndýðýnda tasarrufun,
mümeyyiz kiþiden irade ile sâdýr olup kendisine fýkhî sonuç baðlanan bütün fiilleri
kapsayacak geniþlikte bir kavram olduðu
söylenebilir. Gerek fýkýhta gerekse Türk
hukuk dilinde bu kelimeyle tamlama þeklinde yapýlan veya ayný kökten türetilen birçok terim bulunmaktadýr. Taahhütlerin (iltizam) ifasý niteliði taþýyan veya mâmelekin aktifinde eksilme meydana getiren muamelelere “tasarruf iþlemleri”, icâreteynli
vakýf sahiplerinin zilyetliðini ifade etmek
üzere “mutasarrýf”, mahfuz hisse sahibi
mirasçýsý olan mûrisin mallarý üzerinde ölüme baðlý tasarruf yapabileceði nisbeti belirtmek için “tasarruf nisabý” denmesi gibi. Türkçe’de tasarruf ayrýca “harcamadan kýsýntý yapmak” anlamýna geldiði için
kiþilerin koruma veya deðerlendirme amacýyla bir yere ayýrdýðý yahut emanet ettiði
parasal birikimler tasarruf diye anýlmýþ ve
buna baðlý olarak “tasarruf hesabý, tasarruf sandýðý” gibi tabirler ortaya çýkmýþtýr.
Daha çok iki iradenin uyuþmasýyla meydana gelen hukukî iþlemleri (sözleþme)
ifade eden akid terimi fýkýh literatüründe
vasiyet, talâk ve yemin gibi tek taraflý iradeye dayalý þer‘î (dinî-hukukî) sonuç doðuran iþlemleri de kapsayacak biçimde kullanýlmýþtýr. Tasarruf öncelikle -gerek vasiyet gibi tek taraflý gerekse satým sözleþmesi gibi iki taraflý- hukukî sonuç doðurmaya yönelik irade beyanlarýný (hukukî
muamele) düþündürür. Hukukî iþlem niteliðinde olmayan insan fiillerini belirtmek
için kullanýldýðýnda ise daha çok ceza dýþýnda sonuçlarýn baðlandýðý fiiller söz konusudur. Fýkýhta tasarruflar genellikle yapýsý bakýmýndan ayýrýma tâbi tutularak söz
þeklinde olanlar “et-tasarrufâtü’l-kavliyye”
ve eylem þeklinde olanlar “et-tasarrufâtü’l-fi‘liyye” diye adlandýrýlmýþtýr. Eylem
þeklinde olanlar içinde günümüz hukuk

terminolojisinde haksýz fiil diye bilinenler
aðýrlýklý yer tuttuðu ve özellikle klasik eserlerde cinayet ve gasbýn fiilî tasarruf olarak
nitelendiði dikkate alýnarak (Câmi£u’l-fu½ûleyn’den naklen Ýbn Âbidîn, IV, 479) bir
kýsým çaðdaþ yazarlar tarafýndan “et-tasarrufâtü’l-fi‘liyye” kavramý doðrudan haksýz fiilleri ifade etmek için kullanýlmaktadýr (Mahmesânî, I, 165; II, 7-8). Tasarrufun yer yer in‘ikad ve türevleriyle de irtibatlandýrýlarak “hukukî iþlem” anlamýnda
kullanýmýna erken dönem fýkýh ve usul
eserlerinde rastlanýr (meselâ bk. Müzenî,
s. 89; Cessâs, II, 341; III, 129, 130, 446; Debûsî, s. 429; Ýbn Abdülber, s. 343, 392,
488; Þîrâzî, I, 257, 259, 260; Serahsî, el-Mebsû¹, III, 38, 49; IV, 130, 218; el-U½ûl, II, 350).
Yine bazý fýkýh kitaplarýnda ehliyet, velâyet gibi kelimelerle isim tamlamasý yapýlarak tasarruf merkezli kavramlarýn kullanýldýðý görülür (meselâ bk. Zeylaî, III, 46,
98, 248, 323).
Ýslâm hukukçularý hukukî iþlem anlamýyla tasarruflarý deðiþik açýlardan tasnif etmiþlerdir. Ýþlevi bakýmýndan tasarruflar
temlîkât, teberruât, takyîdât, ýtlâkat, ýskatât, iltizâmât kýsýmlarýna ayrýlmýþtýr. Temlîkât bir malýn veya menfaatin mülkiyetini intikal ettiren, temlik sonucunu doðuran hukukî iþlemlerdir; satým ve kira akdi
gibi. Bu tür iþlemlerde mallarýn veya malla bedelin karþýlýklý temlik ve teslimi esastýr. Teberruât karþýlýksýz kazandýrma teþkil
eden hukukî iþlemlerdir; hibe ve vasiyet
gibi. Takyîdât verilen veya var olan yetkiyi
geri alan veya kýsýtlayan iþlemlerdir; vekili
azil, tasarrufuna izin verilen kimseyi hacir altýna aldýrma gibi. Itlâkat yetki veya
izin veren hukukî iþlemlerdir; vekâlet gibi. Iskatât hak sahibinin kendi hakkýný ortadan kaldýrmasý sonucunu doðuran tek
taraflý hukukî iþlemlerdir; boþama, köle
âzat etme, ibrâ gibi. Ýltizâmât taraflardan
her ikisinin veya sadece birinin istediði an
feshedebildiði iþlemlerdir; vedîa, âriyet,
rehin, kefalet gibi. Hukukî iþlemlerin þarta baðlanýp baðlanamamasý açýsýndan da
bu ayýrým özel bir öneme sahiptir (ayrýca
bk. MUAMELE; ÞART; TEMLÝK).
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Tasavvufa dair yazýlan ilk eserlerde sûfî
kelimesinin bir unvan biçiminde ortaya çýkýþý ve kökeni üzerinde durulduðu halde
(bk. SÛFÎ) tasavvuf kelimesinin nasýl türetildiði hususuna bir iki müellif dýþýnda temas edilmemiþtir. Bu konuyu ele alan sûfî müelliflerden Ebû Nuaym el-Ýsfahânî (ö.
430/1038) tasavvufun safâ ve vefâ kelimelerinin birleþiminden geldiðini, bunun yanýnda zâhidlerin yedikleri çöl bitkisi olan
sufâneden, kendisini Kâbe hizmetine adayan kabilenin adý Sûfe’den, Hakk’a boyun
eðenlerin uzattýklarý sûfetü’l-kafâ (ense
saçý) terkibindeki sûfeden yahut ucuz bir
giyecek sayýldýðý için gurura yol açmayan
sûftan (yün elbise) türetilmiþ olabileceðini belirtir (¥ilye, I, 17-28). Abdülkerîm elKuþeyrî ise tasavvufun Arapça bir kökten
geldiðini gösteren bir delile rastlanmadýðýný, câmid bir lakap olmasýnýn daha uygun görülebileceðini söyler (er-Risâle, II,
550). Ona göre Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara tâbiîn, onlarýn sohbetinde bulunanlara tebeu’t-tâbiîn gibi
unvanlar verilmiþ, daha sonra dinin hükümlerine büyük bir dikkatle riayet edenlere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çýkan bid‘atlara karþý Ehl-i sünnet seçkinlerinin her an Allah’la birlikte olma ve gafletten sakýnma gayretlerine II. (VIII.) yüzyýldan itibaren tasavvuf denilmiþtir (a.g.e.,
I, 52-53). Öte yandan bir tevazu sembolü
olan yün elbise giymeleri sebebiyle âbid ve
zâhidlerin sûfî diye anýlmaya baþlandýðý ve
onlarýn bu hayat tarzýný ifade için sûf ke-

limesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin
türetildiði, tasavvuf tabirinin bu fiilin masdarý olarak kullanýldýðý ileri sürülmüþ, bu
görüþ hem anlam hem dil bilgisi açýsýndan
uygun bulunduðu için genel kabul görmüþtür. Tasavvuf yolunu benimseyenlere
sûfî, ehl-i tasavvuf veya mutasavvýf adý
verilmiþtir.
Batý’da tasavvuf “kâinatýn sýrlarýný, kanunlarýný ve bunlarýn üzerinde tasarruf
etme yollarýný öðreten akým” anlamýnda
“theosophy” veya herhangi bir dinin derunî, ruhanî yönünü belirten “mistisizm”
(mystisisme) þeklinde algýlanarak Ýslâm mistisizmi diye ifade edilmiþ, ancak tasavvufla mistisizm arasýnda belirgin farklar bulunduðunun anlaþýlmasý üzerine “sufizm”
kelimesi kullanýlmaya baþlanmýþtýr. René
Guénon tasavvufun aktif biçimde icra edilen bir usulünün oluþu, bir rehber (þeyh,
mürþid) önderliðinde yaþanmasý, rehberlerin Hz. Peygamber’e kadar varan silsileleri, kiþinin zevk, anlayýþ ve kavrayýþ seviyesine uygun bularak girdiði bir tasavvufî
yolun (tarikat) kendine mahsus âdâb, erkân ve ezkârýnýn olmasý gibi özelliklerinden dolayý mistisizmden tamamen ayrý bir
hayat tarzý sayýldýðýný ortaya koymuþtur
(Tahralý, KAM, X/4 [1981], s. 28-35). Batý
literatüründe artýk tasavvuf kavramýnýn
da kullanýldýðý görülmektedir.
Tasavvufla ilgili çok çeþitli tarifler yapýlmýþtýr. Tasavvufun mânevî bir hayat tarzý
olarak özelliklerini, Kitap ve Sünnet’le irtibatýný, kulun Allah’la ve mâsivâ ile iliþkilerini, kalp temizliði, nefis terbiyesi, güzel
ahlâk gibi iþlevlerini, sûfînin niteliklerini ve
görevlerini belirten bu tariflerin 1000’e kadar çýktýðý söylenmektedir. Tanýmlarýn çeþitliliði önemli ölçüde tanýmý yapan sûfînin o anki mânevî hali ve mertebesiyle ilgilidir. Bu sebeple tariflerin sayýsýnýn sûfîlerin sayýsý kadar çok olduðu belirtilir. Dede Ömer Rûþenî ve Olanlar Þeyhi Ýbrâhim
Efendi, kaynaklarda daðýnýk biçimde yer
alan tariflerin bir kýsmýný manzum þekilde bir araya getirmiþlerdir. Ýngiliz þarkiyatçýsý Reynold A. Nicholson, Kuþeyrî’nin
er-Risâle’si, Ferîdüddin Attâr’ýn Te×kiretü’l-evliyâßsý ve Abdurrahman-ý Câmî’nin
Nefe¼âtü’l-üns’ünde geçen yetmiþ sekiz
tanýma kronolojik sýrayla yer vermiþtir. Tasavvufu ilk tarif edenlerden olan Muhammed b. Vâsi‘a (ö. 123/741) göre tasavvuf
huþû, nefsi hor görme, kanaatkârlýk ve
alçak gönüllülüktür. Cüneyd-i Baðdâdî tasavvufun dünya ile ilgili þeylerde azla yetinme, kalbiyle Allah’a dayanma, taat ve
ibadete yönelme, dünyevî arzulara karþý
sabretme, eline geçebilecek þeylerin ya-

rarlýsýný seçme, mâsivâdan uzaklaþýp Allah’a dönme, Allah’ý içten zikretme, vesveseye karþý ihlâsý gerçekleþtirme, þüpheye karþý yakýn elde etme, uzaklaþma ve
yabancýlaþmadan kurtulup Allah ile huzur
bulma gibi konularý içerdiðini (Ebû Nuaym, I, 22) ve Hz. Ýbrâhim’in cömertliði,
Ýshak’ýn rýzasý, Eyyûb’un sabrý, Zekeriyyâ’nýn iþareti, Yahyâ’nýn garipliði, Mûsâ’nýn
yün giymesi, Îsâ’nýn seyahati ve Hz. Muhammed’in fakrý gibi hasletler üzerine kurulduðunu belirtmiþtir (Hücvîrî, s. 120).
Bazý sûfîler tasavvufun mahiyetini deðiþik
mertebelere göre açýklamýþtýr. Buna göre ilim mertebesinde tasavvuf kalbin bulanýklýktan arýndýrýlmasý, yaratýklara karþý
güzel muamelede bulunmak ve þer‘î meselelerde Resûlullah’a uymaktýr; hakikat
mertebesinde tasavvuf mülkün yokluðu,
sýfatlara kölelikten kurtuluþ ve yaratýcý ile
yetinmektir. Hak diliyle ifade edilecek olursa tasavvuf Allah’ýn insanlarý sýfatlarýndan
arýndýrmasý, böylece onlara sûfî niteliðini
kazandýrmasýdýr (Serrâc, s. 48). Cüneyd-i
Baðdâdî tasavvufu “kulun içinde ikamet
ettiði bir sýfat ve vasýf” þeklinde tanýmlamýþ, kendisine, “Bu, kulun mu yoksa
Hakk’ýn mý sýfatýdýr?” diye sorulduðunda,
“Hakikatte Hakk’ýn, görünüþte kulun vasfýdýr” cevabýný vermiþtir (Hücvîrî, s. 116).
“Tasavvuf zâhirde ve bâtýnda þeriatýn edeplerini yerine getirmektir” tarifinde þeriatýn
edepleri “ilâhî ahlâk” olarak tanýmlandýðýndan (Kâþânî, s. 135) tasavvuf ilâhî ahlâkla ahlâklanmak þeklinde kabul edilmiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm’de (el-Bakara 2/200; Âl-i
Ýmrân 3/145; en-Nisâ 4/77; Hûd 11/15-16;
el-Ankebût 29/64; eþ-Þûrâ 42/20) ve hadislerde (Buhârî, “Rikak”, 3; Tirmizî, “Zühd”,
25; Ýbn Mâce, “Zühd”, 1, 6) müminlerin
dünya hayatýna ve maddî zevklere dalmamalarý, âhirete ve mânevî deðerlere öncelik vermeleri hususundaki kuvvetli vurgu sûfîlerin âhiret hayatýna dünya hayatýndan daha fazla önem vermelerine yol
açmýþ, Allah’ý görüyormuþ gibi ibadet eden
takvâ sahibi bir mümin olabilmek (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1) tasavvufun gayesi haline gelmiþtir. Öte yandan
kalplerin ancak Allah’ý zikretmekle tatmin
bulacaðý (er-Ra‘d 13/28), müminlerin Allah’ý çokça zikretmesi gerektiði (el-Ahzâb
33/41), Allah’ýn huzuruna kalb-i selimle çýkmanýn uhrevî kurtuluþ için gerekli olduðu
(eþ-Þuarâ 26/89), iyi ve temiz kalplilerin diðer organlarýnýn da iyi ve temiz hale geleceði (Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim, “Müsâkat”, 107) gibi hususlara dikkat çekilmesi, tasavvufî hayatýn temeline Allah’ý çok119

