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fark görülmeye baş
kazanan
kimse", mutasawıf ise "Hakk'ın yakınlığını
kazanmaya çalışan kişi" olarak tanımlan
mıştır (Hücvlrl. s. ı 15). Hücvlrl sCıfi ile mutasawıfı bu şekilde birbirinden ayırt ettikten sonra ayrıca mustasviften bahseder. Ona göre mustasvif, tasawuf yoluna
inanmadığı halde mevki ve itibar sahibi olmak için mutasawıfa benzerneye ve tasawufu bir çıkar aracı olarak kullanmaya
çalışan kişidir. Süfiler tasawuf yoluna inanan ve ehline yakınlık duyan, onların hayat tarzına özenen kişileri, "Bir kavme benzeyen onlardandır" hadisine işaretle (Ebu
Davud. "Libas", 4) bir bakıma mutasawıf
saymış ve onlara "m üteşebbih " adını vermişlerdir. Şehi\beddin es-Sühreverdi müteşebbihin iman sahibi, mutasawıfın imanla birlikte ilim sahibi, sCıfinin ilim ve imanın yanında ayrıca zevk sahibi olduğunu
söyler. Ona göre tasawuf yolunun iyi ve
doğru bir yol olduğuna inanmak bir mertebedir. Bu mertebede bulunan kişiye müteşebbih denir. Müteşebbihin bu yola girip Hakk'ın yakınlığına ermek için çabalaması gerekir; o zaman mutasawıf mertebesine yükselebilir. iman ve arnelin semerelerini devşirip ilahi huzura ermenin zevkini yaşamak ise süfinin mertebesidir. Müteşebbih mücahede, mutasawıf murakabe, süfi müşahede sahibidir ('Auarifü'lma'arif, s. 49-53)

ll. (VIII.) yüzyılda bazı abid ve zahidlere
sfifi denilmeye başlanmıştır. İlk defa bu
sıfatla tanınan kişinin Ebu Haşim el-KOfi olduğu kaydedilmektedir. Aynı yüzyılın
sonlarına doğru abid ve zahidlerin tuttuğu yolu belirtmek için süfi kelimesiyle aynı
kökten türeyen tasawuf kelimesinin kullanımı yaygınlık kazanmış, bu yolun m ensuplarına genellikle ehl-i tasawuf, bazan
da mutasawıf adı verilmiştir. İlk süfi müelliflerden Kelabazi, eserinin adında geçen "ehl-i tasawuf mezhebi" ibaresini "tasawuf yolunu tutanların görüşleri" anlamında kullanmış, bu kullanım tarzı Serrac, EbQ Talib ei-Mekki, Sülemi, Kuşeyri,
Hücviri gibi diğer sCıfi müelliflerin eserlerinde de devam etmiştir. Bu müellifler süfi ve mutasawıfın yanı sıra aynı manada
fakir, garlb, saih gibi kelimeler de kullanmışlar, ancak bunlar arasında mutasawıf
yaygınlık kazanmıştır. İlk dönemlerde mutasawıf kelimesine temas edilmeyip daha çok sCıfi ve tasawuf kelimeleri üzerinde
durulmuştur. Bu devirlerde mutasawıf sCı
fi ile eş anlamlı kabul edilirken daha son-

Biri lrak'ta, diğeri Horasan'da eş zamanolarak ortaya çıkan tasawufla Melametilik ve mutasawıfla Melametl arasındaki
farklar da kaynaklarda belirtilmiştir. Melametller ihlası gerçekleştirmeye ve riyadan uzaklaşmaya önem verir; bundan dolayı hırka, farklı kıyafet ve sema üzerinde
durmaz. sıradan bir mürnin gibi yaşama
yı esas alırlar. Mutasawıflar da ihlasa ve
riyadan kaçınmaya önem vermekle beraber ihlası veriyayı Melametiler'den farklı
algılar ve yorumlarlar. Mutasawıflara göre salik nefsinden o kadar çok fani ve Hak'ta o kadar çok baki olmalıdır ki aklına Hak'tan başka hiçbir şey, hatta kendi varlığı
bile gelmemelidir. Böyle bir şuur ve idrak
halinde bulunan kişide halk ve masiva
(Hakk'ın gayri) bulunmayacağından riya da
söz konusu olmaz. Genellikle tasavvufi kaynaklarda Melametller muhlis (ihlasa eren).
mutasawıflar ise muhlas (ihlasa erdirilen)
olarak nitelendirilmiştir. Bu iki kelime Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir (ei-Bakara
2/139; es-Saffat 37/40, 44, 128, 160, ı 69; ezZümer 39/2, ı ı. 14). Mutasawıflar, kendi
konumlarını bu şekilde açıklayarak Me-
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Tasawufi hayat tarzını benimseyen
ve bu yolla Hakk'ın yakınlı ğını
kazanmaya çalışan kişi.

raları

ikisi

arasında

lanmış. sCıfi "Hakk'ın yakınlığını

lı

lametiler'in karşı olduğu hırka , taç, sema. toplu zikir ve bunlarla ilgili adab ve
erkanın riya vesilesi olmayacağını savunmuşlardır. Gafil alimierin yanında cahil
mutasawıfların da bulunduğunu belirten
süfiler bunların tasawuf yoluna vereceği
zarariara da dikkat çekımişler, samimi bile olsa cahil mutasawıftan hayır gelmeyeceğini özellikle vurgulamışlardır.
Dünyevi ve maddi maksattarla mutagörünenierin dışında başka bir din
veya mezhebe yahut herhangi bir ilhad
hareketine mensup olduğu halde mutasawıf gibi davranan kimseler de vardır.
SCıfi müellifler mülhid dedikleri bu tür kişilere dikkat çekımişlerdir. Mesela Hücvlrl. dönemindeki on iki tasawuf hareketinden ikisinin kabul edilemez olduğuna işa
ret ederek tasavvuf ehlini uyarmıştır. Gazzall de hayat tarzıarı isıarn'la uyuşmayan,
fakat kendilerini mutasawıfe olarak adlandıran birtakım zümrelerden bahseder
(İ/:ıya', lll, 393) Şer'! hükümler çerçevesinde yaşanan manevi ve dini hayat tarzına tasawuf. bu hayatı yaşayanlara mutasawıf denilmekle birlikte şer'! hükümlere uymaları söz konusu olmaksızın kendilerini tasawufi inanış. düşünüş ve duyuş şekline nisbet eden herkese geniş anlamda mutasawıf, tuttukları yola da tasawuf adı verilmektedir.
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