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[Süleyman Uludağ,

"Ruhbanlık

ve Tasavvuf",

Tasavvıif İlmf

ue Akade-

mik Araştımıa Dergisi, Ankara 2004, Yıl5, S. 13, ss. 9-23]
Ruhbanlıl{ ve bağlantılı kavramların Kur'an ve hadislerde geçtiği bilinmektedir. Rahipler ve manastır hayatına olumlu bakan bir sosyal çevrede
yetişen zahid ve sGfıler mevcuttur. Nitelilin birçok zahid ve sGfı rabipleri
ve manastırlan ziyaret etınişler ve oradakilerle bilgi alış verişinde bulunmuşlardır. Tasavvuf klasilderinde de ilk dönemden itibaren söz konusu
hayatla ilgili bilgileri bulmak mümkündür.

Korku ve korkudan kaynaldanan saygınlık anlamına gelen rehbet ve rehb/ruhb
(ruhbanlık bu kökten gelir) kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de bu olumlu anlamda kullanılmıştır: "Sadece benden korkıınuz!" (Nahl16/51, Bakara 2/40) ifadesinde bu
kökten türeyen fiiller kullanılmıştır. Allah Teala önceki peygamberlerden bahsederken: "Onlar hayır işlerinde koşıtşııdar, umarak ve korkamk bize yalvarırlar
dı, bize derin bir saygıları vardı." (Enbiya 21/90) buyurur. Burada geçen rağb. relıb (rağbet-rehbet) ümmet ve korku anlamına gelir (bk. A'raf 7/154, 119; Kasas
28/32; Haşr 59/13). Kamus mütercimi: "Rehb, yılmak ve çekinmek anlamına gelir,
sakınganlık ve sıkıntıyla b.:Xlikte olan korkudur." diyor. Rehb ve rehbet hadislerde
de bu anlamda kullanılmıştır. (Buhar!, Ahkam 51, Rekaik 54; Müslim, Cennet 59)
Terehhub ise tehditte bulunmak anlamına geldiği gibi Hak Teala'ya en mükemmel şekilde kulluk etmek anlamına da gelir ki korkunun gereği ve sonucudur. (Kamus tre., I, 279; Rağıb, el-Müjredlit, Kahire 1961, 204)
Rahib ise korkan anlamına gelir. Rahip Hıristiyan papazlarına denir. Eskiden
bunlar hallnan ayrılarak inzivaya çekilir, kendilerini ibadete ve zi.ihde verir, bu
yolda nefs mücadelesi yaparlardı. Çağulu ruhban gelir. Bazen ruhban tekil sayı
larak rehabm, rehabine ve rehabfin şeklinde çağulu yapılır. R~hbet ve rehbaniyet ise rahiblik ve rahib olınak anlamına gelir.
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Farsça sözlükte nıhban kelimesinin kökünün Farsça olbelirtilir. Ruh ve ban kelimelerinden oluşur. "Ruh" zühd, "ban" sahib (nıh~
ban=zahid) demektir. (Kanıus tre., I, 280)
Ebu'l-beka, nıhbanlık, ibadet ve çilecilikte mübalağa ve inziva anlamına selir, diyor. (Külliyat, Bulak 1253, s. 196)
Aslında rahip (rahibe) papaz değil, keşiş anlamına gelir. Keşişler dünyadan el
etek çeken, inzivaya çekilen, kendilerini Allah'a, ibadeteve ahirete veren haddinden fazla dindar kişilerdir. Nitekim Rağıb, rabipliği "aşırı korkudan kaynaklanan
aşırı bir kulluk" anlayışı diyerek bu hususa dil<kat çekmiştir. (el-lı1iifredat, 202)
Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssfsfn (tekili kuss, kıssfs) kelimesi ise Hristiyanların önde gelen alimleri (karabaş) şeklinde tanmılanmaktadır. (el-Miifredat, 403)
Kur'an-ı Kerim Müslümanlara en yakın din mensuplarının Hıristiyanlar olduğu
nu belirttikten sorıra: "Çünh.i.i içlerinde keşişler ve rahipler (abidler ve zahidler)
var ve bunlar büyüklük taslamazlar." (Maide 5/82) buyunır. Rağıb kuss kelimesinin "gece bir şeyi arama" anlamına geldiğini, 1ass1s (keşiş) kelimesinin de bununla ilgili olduğunu ifade eder. Yani keşişlere lass1s denilmesi gece ibadetine
düşkün olmalarındandır. Keşiş ve rahipler, Kur'an-ı Kerim' i hak söz olarak. tanı
dıklarından onu dinlerken gözlerinden yaş gelir. (Maide 5/83) Bunıc süresinde
(ayet: 4) Aslıab-ı Uhdut'tan söz edilirken tefsir alimleri fedakar bir ralıipten bahsederler (bkz. Müslim, 2ühd, 73).
Kur'an-ı Kerim'de geçen "hıbr" (çoğulu abba1] haham ve papaz anlamına gelir. Rağıb'e göre ahbar, insanlara güzel örnek olduldarı ve onlarda iyi izienimler
bıraktıldarı için bu isimle anılrnışlardır. (el-Miifredat, 106)
Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde, hallan mallarını haksız olarak yiyen ahbar lnnanmıştır. (Tevbe 9/34) Diğer bir yerde Allah'ı bıralap alıbarı ve ralıipleri
Rab edindilderinden dolayı Yahudiler ve Hıristiyanlar lanarırnıştır. (Tevbe 9/31)
Elbetteki ralıipler ve hahaınlar arasında hallan mallarını haksız olarak yiyenler
vardı. Bunların sayıları da giderek artmıştı. Kur'an-ı Kerim bütün haham ve ralıipleri değil sadece bunlarılanamaktadır. Bazı Yahudilerin haharnları, bazı Hristiyanların rahipleri Rab edinmeleri, daha çok Yahudi ve Hristiyanların vebalidir,
orılarla ilgili bir lanamadır. Hristiyanların Hz. İsa'yı ilah edinmeleri de böyledir.
Tevbe süresinin 9. ayetindeki kınama, hahamlara ve ralıiplere değil, onları tannlaştıran Yahudilere ve Hristiyanlara yöneliktir.
Hristiyanlar lıiçbir zaman rabipiere Rab/Tanrı dememişlerdir. Onun için "ralıipleri Rab edinmek" Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kılmaları, helallaldığı
nı da haram !almaları, Hristiyan cemaatin de bu konuda onlara uymaları şeklin
de yonırnlarırnıştir. Hristiyanlar ve ralıipler sadece Allah;a ibadetle ernrolunmuş
lardı. (bk. KeşşafTefsiri, Beynıt 1947, c. 2, s. 196)
duğu

Raltiplerden Hz. Peygamber de bahsetmiştir. Hadislerde balıis konusu edilen
ralıipler önceki ümmetierin abid, zalıid, münzev1 ve dindarlarıdır. Hadislerde
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Rahip Cüreyc keramet salıibi bir ermiş olarak tarutılır (Buhar!, Enbiya 48; Müsıim, Birr 8). Aynı şekilde halkı gereğinden fazla korkutarak ünıitsizliğe düşürdü
ğü için öldürülen bir raltipten söz edilir (Buhar!, Enbiya 54; Müslim, Tevbe 46;
Wensinck, el-Mu'cemu'l-müfebres li eljazi'l-ebiidis, II, s. 311).
Hz. Peygamber savaş için sefere çıkan orduya ve komutana manasarlarda
ibadet eden rabipiere ve keşişlere dakunulmaması için direktifler vernıişti. (bk.
Aluned b. Hanbel, Müsned, I, 200)
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde rabipiere ve rabipliğe (ruhban) olumlu bakılınası daha önce var olan bir geleneğin İslam'da devam etmesidir.
Her şeyden evvel İslam'dan önce gerek Arap yarım adasının _kuzeyinde, gerekse güneyinde Hıristiyanlaşmış Arap kabileleri vardı. Gassanller ve Himyeriler
böyleydi. Necran'da layıma uğrayan Hıristiyanlardan Kur'an-ı Kerim'de sempatiyle.bahsedilir. (Bunıc 85/4) Meldce'deki Kureyş içinde bile putperestlikten hoş
lanmayan ve Hıristiyanlığa yakınlık duyanlar vardı. Hz. Hatice'nin amcası Varaka
b. Nevfel, Hz. Hamza'nın laz kardeşinin oğlu Ubeydullalı b. Cahş, Hz. Ömer'in
amcası Zeyd b. Amr, Hz. Osman'ın dedesi Abduluzza bunlardandı ve yaptıkları
araştırmalar sonucu Hıristiyanlığı kabul etnıişlerdi.' Hz. Ömer ve Hz. Said, Zeyd
b. Amr'a istiğfar için izin istenıişler, Hz. Peygamber buna izin vermiş ve "Kıyamet
günü o, başlı başına birümmet olarak diriltilecektir." buyurİmıştu.! Ümeyye b.
Ebi'I-Salt gibi şairler, Kuss b. Saide gibi hatipler de putperestlikten uzaklaşarak
Hanifliği (Hz. İbrahim'irı dinini) benimsemişlerdi. Melekellierin ticaret için yazın
Suriye'ye, kışın Yemen'e gitıneleri Hıristiyanlan daha yalandan tanımalarını sağ
lamış, bu seferlerden birirıde henüz on ild yaşında bulunan Hz. Muhammed (s.)
Suriye'deki Busra kentinde ralıip Balıira ile görüşmüştü. Hanzele'nin babası ralıipti. Ebu .Am.ir ralıipçe yaşar, peygamberin gelişini bekler, ahbar'a gelecek nebinin sıfatlarrm sorardı, sonra hasedinden iman e tın edi. (İbnu'l-Cevz!, Sifatu 's-Safve, c. I, s. 608) Hz. Peygamber (s.) Hakim b. Hizam haldanda: "İslam' dan önceki
ibadet vetaatleri geçerlidir." demişti. (Buhafı, Rilcak, ll; Müslim, İman 194; İbn
Hişam, s. 142.) Nicholson bu konuda şunları söyler: Hıristiyanlık Arap yarım adasının kuzeyinde yaygındı. Az milctarda ve yüzeysel de olsa Araplar Hıristiyanlar
ve ayinleri halelanda bilgi sahibi idiler. Hıristiyanlıkla ilgili cahiliyye dönenlindeki şiirlerde rastlanan bazı ifadeler çöl Arabının gözünde ralıiplerirı, saygı değer,
ulu kişiler olduldarını gösterir. Bedevller, tepelerde inşa edilen manastırlardan
yayılan ışıklara bakıp geceleri çöllerde yaptıidan yolcululdarda yönlerini tayirı
ediyorlar, darda kaldildan zaman da raltiplerden yardım görüyorlardı. Manastır
larda yaşayan bu rahipler ve zalıidler Araplar için zühtte örnek insanlardı. Bu du3

1 İbn Hişam, es-Sireb, s. 146.
2 Aynı· eser, s. 147.
3 İbn Hişaın, s. 116; İbnü'l-Cevzl, Sıfatı/:<;-Safı:e, c. I, ss. 67-72; Şibll, c. I, s. 198.
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bir sonucu olarak haniller denilen bazı Mekkeli Araplar putperestlikten yüz çevirerek Hıristiyanlığı kabul etmişler, tevhidi benimsemişler, çileciliğe yönelmişler, aba giymişler ve bazı şeyleri yemeyi kendilerine haram kılınışlar
dı. Muhammed (s.)'in hanillerden etkilendiği muhakkaktır. Özellikle bunlardan
ittisinin onun yakını ve lusımı oldukları dild<ate.alırursa bunun böyle olduğu kolaylıkla anlaşılır. Zühd konusunda Müslümanlara öğüt veren birçok rahibin menlabesi kaynaklarda yer alır. Kendilerine özgü bir üslupla rahiplerin anlattıklan İn
cil'dek.i kıssalara Müslümanlar son derece meraklı idiler. 4 Goldsilıer'e göre de
Hristiyan zühdü dünyadan el etek çeken Müslüman zahitler üzerinde etldli olmuştu. Kur'an-ı Kerim' deki: Gezginler (sailıı1n-sailıat) (bk. Tevbe 9/12; Tahrirn
66/5) tam olarak rahip ve rabibeler anlamına gelir.'
Yahudilere göre Hıristiyanların Müslümanlara çok daha yalan görünmeleri (bk.
L'>'laide 5/82) cahiliye dönemindeki hanillerden itibaren süregelen bir gelenekti.
Yahudi münzevilerine ve zahitlerine de hadislerderahip tabiri kullanılmıştır.
Zaviyesinde ibadetle vakit geçiren ve keramet salıibi bir emliş olarak tanırılan
Ralıip Cüreyc İsrailoğulları'ndandı. <b k. Buhar!, Mezalim 35) İslam kayna:ldarın
da Circis (bk. Taberi, Tarih, c. II, ss. 24-36) olarak geçen St. George (MÖ. 303,
İzmit) da bir veli, hatta bazen bir nebi olarak kabul edilir.
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh ve Hz. İbrallim gibi peygamberleri gönderdiğini·
bildiren Allah Teala daha sonra şöyle buyunır:
"Sonra bunlann peşinden art arda peygamberlerirnizi gönderdik. Arkalanndan da Meryem oğlu İsa'yı gönderdi!<: ve ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat, merhamet ve rehbanlık yerleştirdil<:. Ortaya koyduldan rehbanlığı
biz onlara farz !almadık fakat onlar bunu sırf Allah'ın nzasını kazanmak için yaprnışlardı. Ama buna gereği gibi uymadılar. Bununla beraber onlardan iman
edenlere sevaptarını verdil<:, içlerinden birçoğu ise günaha girdi." CHadid 57/27)
Yukarıda meali verilen ayete dayanan bazı hadis, fılah ve kelam alimleri bu
ayetle nıhbanlığın haram kılındığına, en azından rnekruh sayıldığına karii olmuşlar, bunu desteldeyen bazı hadisler rivayet etmişlerdir. a. "Ben nıhbanlılda
emrolunmadırn." b. "Ruhbanlık bize farz lalınınadı." c. "Cihad etmelisin, zira
Müslümanlıkta ralıiplik budur." (Aluned b. Hanbel, Müsııed, II, 434; VI, 226; III,
82, 266) Ebu Davud'un (Edeb, hased bahsi) rivayet ettiği bir hadiste dinin uygulamasını zorlaştıranlara Allah'ın zorluk çıkardığı belirtilerek deyr ve savmaa hayatı yaşayanlar buna ör::ıek gösterilir. d. "İslam'da ruhbanlık yoktur." (bk. İbn
Sa'd, Tabaktit, ·c. III, s. 287) e. "Allah beni nıhbanlılda göndermedi." Bu son ild
hadis güvenilir kaynaldarda yoktur. Bu hadisler uydurma olmasa bile zayıftır ve
4 Niclıolson;fi't-Tcisauuıtfi1-İslamfve Tan'bib~ ss. 43-47.
; Goldsiher, İ., ei-Akfde ve'ş-Şerfa, s. 147; O'Leary, de Lacy, İslam Dıiştincesi ve Taribteki Yeri,
Ankara 1959, s. 94; Demiri, Kitabıı'I-Hayavan, c. II, s. 165; Wincenk, İslam Ans., c. IX, ss. 604, 670.
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güvenilemez. 6 İlk üç hadis ise İslam'da rahipliğin farz kılınmadığıru ama yasak
da sayılmadığını gösterir. Bu hususu destekleyen: "Hıristiyanlardan olsaydım rahiplerden olurdum." (Ahmed b. Hanbel, Milsııed, c. V, s. 163) mealinde hadisler
de vardır. Bunlar dikkate alındığında Hadid süresindeki ayetin ruhhanlığı yasaklamadığı anlaşılır. İbn Mücahid'in kıratı da bu görüşü destekler.
Yukarıda meali verilen ayeti şu şekilde yorumlayanlar da vardır: ... kalplerine şefl<:at, merhamet ve rehbanlık koyduk. Bunu onlar ortaya koymuşlardı. Bununla ancak Allah'ın rızasını gözettiideri için onlar haklanda geçerli saydık. Ama
buna gereği gibi riayet etmediler, yine de onlardan iman edenlere hak ettiideri
sevabı verdil<: ama çoğu da günahkar oldu."
j\,i{utasavvıf olmayan İbn Cerlr et-Taber!, Fahreddin Razi ve Ebu Bayan gibi
tefsir alirnleri de ayetin bu şekilde anlaşılınaya elverişli olduğunu ifade etmişler
dir. Fahreddin Razi: "Biz bu hususta sırf Allah rızasını gözettikleri için bunu onlar için geçerli saydık ibaresindeki "illa"· istisna edatının munkatı' da muttasıl da
olabileceğirıi söyler. Birinci durumda: "Rahipler ruhhanlığı sırf Allah'ın rızasını
kazanmak için nezir (adak) türünden bir ibadet olmak için ortaya koymuşlardır."
anlamı; ilanci durumda: "Biz ruhhanlığı sırf Allal~ rızasını kazansınlar diye onlar
için meşru kıldılc" anlamı çıl<:ar. Meşnı kılmaktan maksat da "farz kıldı!<" demek
olmayıp nafile (mendup) bir ibadet olarak kabul ettik, demektir. Aradaki fark şu
dur: Farz ibadeti yerine getirmek cezadan kurtulmaya ve Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir. Mendup ibadetlerin ifa edilmesi Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ama ifa edilmemesi cezayı gerektirmez. Allah Teala ruhhanlığı rabipiere mendup bir ibadet, adak türü bir taat olarak meşru kılmış, adaklarını yerine
getirenleri. ödüllendirmiş, ama bir çoğu bunu yerine getirmedilderi gibi bir de
buna teslls ve ittihad gibi şeyler eldedilderi için günaha girmişlerdir.
Abdurrahman Bedevi'nin de dediği gibi yukarıda adları geçen üç tefsirden
7

açıkça şu anlaşılır: Hıristiyan nıhbanlığı:

a. Hz. Mesih'in peşinden giden bazı dindarlar tarafından ortaya konulan (ibtida') güzel bir yol ve iyi bir yaşama tarzı olup Allah'ın rızasını kazanmak için bu
yol tutulmuştur.
b. Ruhhanlığı ortaya koyan ve bu yolu tutan rahiplerden bazıları bu yolun gereğini tam olarak yerine getirmemişler, bunun sağWdı olan biçimini çarpıtmışlardır.
c. Ayette geçen ibtida'kelimesi ibda' ve inşa demek olup herhangi bir olumsuz anlam içermez ve kötüleme ile de ilişkisi yoktur. Bid'at ve bid'atçılık kelimelerindeki olumsuz anlam onda yoktur. AI-ıkaf süresirlin 9. ayetinde geçen bid'
kelimesinde olduğu gibi ilk ve yeni anlamına gelir. Adi b. Zeyd'in bir beytinde
6 Bedevi, Abdurrahman, Tari!Jii't-Tasawıifi'I-İsliimf, Kuveyt 1978, ss. 96-99; İbnü'l-Kayyıın, II,
s. 63.
7 İbn Cerıret-Taberi, Kalüre 1954; c. XXVII, ss. 238-241; Falıreddin Razi, et-Tefsim'I-Kebfr, İstan
bul 1294, c. VIII, ss. 145-146; Ebu Hayan, el-Bahnı'I-Muhft, Kalıire 1329, c. XI, s. 228.
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de bid' olumlu anlamda kullanılmıştır. Ramazanda teravibin cemaade kılınması
ve sonra da teravibin bu şekilde kılınmasından hoşlanan Hz.
Ömer'in memnuniyetin ifade etmek için: "Bu ne güzel bid'at!" (Buhar!, Teravih
1; Muvatta, Ramazan 3) demesi de bunu gösterir. Bunun -için: Bid'at-ı hüdaBid'at-ı dalalet (Bi:d'at-ı hasene-Bid'at-ı Seyyie) ayrımı yapılmıştır. Yani bid'atin ·
iyisi de kötüsü de vardır.
Cenab-ı Halü::'ın: "Müslümanlara en yakın olarak Hıristiyanlan bulursunuz." dedikten sonra: "çünlcü içlerinde keşişler ve rahipler vardır." buyunıp bu yakınlığı keşişlerin ve rahiplerin mevcudiyetine bağlaması da (Maide 5/82) nılıbanlıktan bahseden ayetle (Hadid 57/27) nılıbanlığın ve rahiplerin kötülenmediğini gösterir.»
Hz. Mesih'in bazı izleyicileri acaba nıhbanlığı niçin ve nasıl tesis ve inşa ettiler, sonısuna tefsir alinlierinin verdilderi cevaplar ve bu konuda aktardıldan rivayeder de nıhbanlığın kötülerren ve yerilen bir şey olmadığını açıkça gösterir.
Hz. İsa'dan sonra o inananlar zorba bir kral tarafından yok edilmek istenmişti.
Yapılan iç savaşta mürninler ağır kayıplara uğradılar, üçte ildsi öldürüldü, geriye
kalan üçte biri kendilerinin de öldürülmesi halinde hak dine bağlı kalan kimsenin kalmayacağını düşünerek çöllere ve dağlara çekildiler, buralarda zaviye ve
teld<eler (deyr, savmaa, manastır) yaparak kendilerini ibadete verdiler. Böylece
yok edilmekten kurtulmuş oldular. Dağlarda, mağaralarda, oyuklarda, hücrelerde ve çöllerde yaşama)'a başlayan bu samimi mürninler dünyev! zevklerden kaçındılar, son derece perbizkar bir hayat yaşadılar, evlenrnediler, yemeyi içmeyi
en aza indirdiler. (İbn Kesir Tefsiri, Kalıire 1952, c. N, s. 315)
Tesis ettiideri nıhbanlığın gereğini yerine getirmedilderi için günaha giren
bazı rahipler haiclanda da şu görüşler ileri süıiilmüştür: a. Bunlar nıhbanlığı icat
eden ama ona uymayan, tersine teslis ve ittil1ad gibi bir talam şeyler uyduran bazı Hristiyanlardır. Hz. Peygamber zamanına kadar nıhbanlığı uygulayan, o gelince de iman edenler sevap alınışlardır. b. Allah onların nıhbanlıldannı, rızasına
yönelik olduğu için meşnı saymış ama onlardan bazıları bunu dünyev! amaçlar
ve gösteriş için uygulamışlardı. Günaha girenler bunlardır. c. Burada sözü edilen
Hz. Peygamber zamanındaki rahiplerdir. Ona iman eden nıhbanlığın gereğini
hakiayla yerine getinniş, iman etmeyen çoğunluk günaha girmiştir. d. Sevap
alan Sali11 ve illiaslı Hristiyan rahiplerdir. Günaha girenler ise, sonradan gelip de
iyi ve samimi rahiplerin peşinden gitmeyen ve rabiplikleri sözde kalanlardır.
Müfessirlere göre nıhbanlık cins! zevkler de dalili olmak üzere her türlü dünyev! ve bedensel zevkleri terk edip manastırlarda ibadete ve inzivaya çekilınek
tir. Rahip, zahit, abid ve münzev! kişidir.
Rahip imajı ilk Müslümanların olumsuz ve kötü bulup kaçındıklan bir şey değildi. Tam tersine o"nlar bunu olumlu buluyor, dinine bağlı, ibadetine düşkün,
nı sağlayan

8 Bedevi, A., Taribll't-Tasauvuft'l-İsliim~ Kuveyt 1978, ss. 96-106.
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ahirete gönül vermiş salih ve takva sahibi zahit kişilere ralıip diyorlardı. Onlara
göre rahip örnek alınacak abid ve zalıittir. Bunun için dünyadan el etek çekip
ahirete yönelen ve kendini ibadete veren dindar Müslümanlara, takdir etmek ve
yüceltmek için rahip·unvanını veriyorlardı.
Ünlü zalıid Veysel Karani (ö. 37/657) bir hadiste riihihıı'l-ımıme (bu ümmetin
ralıibi) diye nitelenmişti. (bk. Hakim, el-Miistedrek, Haydarabad 1341, c. III, s. 402)
Yedi ünlü fıkıh alinıinden biri olan Ebu Bekir b. Abdurrahman (ö. 94) çok namaz kıldığı ve ibadet ettiği için "Kureyş ralıibi", "Medine ralıibi" diye anılırdı. (İb
n u '1-Cevz!, Sifatıt 's-Sajve, c. II, s. 92)
Hatta el-Murdar·diye anılan Mu'tezile kelam alimi İsa b. Sub~yh (ö. 226) bile
"Ralıibu'l-Mu'tezile" diye tanınmıştı. (Şelıristaru, el-Milel ve'n-Nihiil, Beyrut 1975,
c. I, s. 69) Darimi'nin rivayetlerine göre ün yapmıştı. Hüseyn b. Ali el-Cufi alim,
abid ve zahid bir kişi idi. Sufyan Serv! onu görünce boynuna sarılır ve: "Bu zat
Cu'fe rahibidir." derdi. Ahmed b. Hanbel de onun yüksek bir fazilet salıibi olduğunu söyler ve onu raltipiere benzetirdi. (İbnu'l-Cevz!, c. III, s. 173) Bü durum
fıkıh ve kelam alimlerinin bile ralıip kelimesinin içeriğini olumlu bulduldarını
göstermesi bakımından önemlidir. Abdullah b. Mübarek'in Allah'a giden yolların ne kadar olduğunu bir ralıibe sorduğu, İmam Şafii'nin bir ralıiple tartıştığı. da
rivayet edilir. (Atar, Tezkire, ss. 251, 287)
Yedi ünlü zalıitten biri olan amir b. Abdullah'a Malik b. Dinar, "Bu ümmetin
rahibi" derdi. (İbnu'l~Cevz!, c. III, s. 201; Munav!, c. I, s. 128) Esved b. Yezid'e de
ralıip unvanı verilmişti. (İbnu'l-Cevz!, c. III, s. 24)
Ralıibe olarak anılan taliTa salıibi, salihave dindar kadınlar da vardır: Osman .
b. Sevde'nin annesi ibadete düşkün olduğu için ralıibe diye meşhur olmuştu.
(İbnu'l-Cevz!, c. IV, s,42; Uludağ, S.; Bayezid Bestamf, Anl<ara 1994, s. 97. Rahibe manastıdan için bk. İhsan ilaili Zahir, et-Tasavvıif el-.Menşe' ve'l-.Mesadu~ Lahor 1986, ss. 67-69; Ana Britanica, XVIII, 271).
İbnu'l-Cevz! gibi bir tasavvuf eleştirmenirıin ralıip ve ralıibe konusunu lıiç.
eleştirmeden aktamıası, hatta bu kelimeyi övücü bir sıfat olarak kullanması oldukça dikkat çekicidir.
Ralıipler ve manastır hayatına oldukça olumlu bakan bir sosyal çevrede yetişen ab id, zalıid, süfi ve arillerin aynı şeylere daha sıcak bakmaları çok doğaldır.
Nitekim birçok zalıidin ve süfınin ralıipleri ve manastıdan ziyaret ederek onlarla bilgi alış verişinde bulunduklarını, hatta bazı konularda onlardan ders aldıkla
rını gösteren pek çok menlube. vardır.
İbralıim b. Edhem bir manastırda Sem'an isminde bir ralıiple görüştüğünü ve
marifeti ondan öğrendiğini söyler." Ünlü sı1fılerden İbralıim Havvas yetıniş senesini manastırda geçiren bir ralıibi ziyaret eder ve orada ne yaptığını sorar. Ralıip:

s.

9 İbnu '1-Cevzi, Telbisu İblis, s. 148.
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-Ey İbrahim! İnsanlara zarar vermesin diye nefs köpeğinin bekçiliğini yapıyo
rum, der. Bunun üzerine İbrahim Havvas: "Allahım! sapıklığın ortasındaki bir kula doğru yolu göstermeye ldidirsin." der. Rahip her süfınin kabul edeceği şu sözleri söyler: "Kişileri arama, kendine gel ve kendine (nefsine) gelince onun bekçisi ol. Şu nefsin heva ve hevesi bir günde 360 kere tanrılık kılığına gi.rjp saklanıyor ve insanı sapıklığa çağınyor.
Cüneyd Bağdadi hacca giderken görüştüğü bir rahiple bilgi alış verişinde bulunur.11 Onun Kitabu 'r-Ruhban'ı rabiplik hakkındadır.
Bayezid Bistaınl'nin rahiple görüşmesi de meşhurdur. 13 Feth Mevsıli Allah'a
giden yolun nerede olduğunu bir rabibe sorar ve: "Emrine uyduğun yerde!" ce14
vabını alır. Alımed b. Ebi'l-Havafı, nefsin nasıl tedavi edileceğini bir ral1ipten
10

12

öğrenir.
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Bir ral1ipten

öğüt

isteyen Ebu'l-Huseyn

isınindeki

bir abid ondan

şu cevabı

almıştı:

-Bizde de sizde de öğütler var, yeter ki öğüt alalım. Muhammed b. Alımed
rüya görür. Hz. Muhammed'in yanında Hz. İsa: "Üriırrıetimde ral1ipler, alıbar ve
münzeviler var." diye övünür. Hz. Peygamber de Ebu'l-Huseyn b. Sem'un'u göstererek: "Üınmetimde de bu zat var." der. 17
Ünlü zal1id Abdulvahid b. Zeyd ziyaret ettiği bir ral1ibe inziva ve Allah'la üns gibi tasavvı.ıfun en önemli konularında sorular sorar ve dildmte değer cevaplar alır. 1"
Bu türden pek çok örnek vardır. Zal1id ve sı1fılerin ral1iplerle kurduldan bu
tür ilişkiler hadis ve tefsir alimleri tarafından yadırganınamış ve eleştirilmerniştir.
İbnu'l-Cevzi gibi bir tasavvuf eleştirmeni bile bu konuda zal1id ve süfıleri eleştir
memektedir. Bu durum Müslümai:ıların gözi.iride ral1iplerin saygıdeğer kişiler ve
bilgi kaynağı olduğunu açıkça gösterir.
Mutasavvıflar yukandald anlayışa bağlı kalaral<: ruhhanlık kunımunu genişçe
açıldarnışlardır. Bu tür açıldamalara ünlü sı1fi Haris b. Muhasibi'nin er-Riaye'sinde
de rastlanılır. Muhasibl'ye göre "Ruhbaniyet ld bunu onlar ortaya koydular, bunu
onlara farz kılmarnıştık." (Hadid 57/27) mealindeld ayetle Allah Teala ortaya koyduldan nıhbanlığa uymayan İsrailoğullarını kınarnıştır. Mücal1id bu ayeti "Ruhbanlığı, Allah'ın rızasını gözetmeleri için onlara farz kıldılc" şeldinde yonımlarnıştır.
Buna göre ruhhanlığı onlara farz lalan Allah'tır. Ebu Ümame ve daha başkaları ise-
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10 Attar, Tezkiretll'l-Eı!/~ya, Tahran 1346, s. 605; Hucvirl, Keşfu'l-Mabcr1b, ss. 322, 339.
ll Ankaravl, Huccetu's-Si.ma, Bulak 1256, s. 11.
12 İbn Nedim, el-Fibrist, 5 Fen, 5. Makale.
13 Uludağ, S.; Bayezid Bestanıf, Ankara 1994, s. 92.
14 Attar, age., tre., s. 377.
15 Munavl, erKeuiikibu'd-Dt1rriyye, c. I, s. 199.
16 Ebu Nuaynı, Hi(vetll'l-Evl~ya, c. X, s. 131.
17 İbnu'l-Cevzl, c. II, s. 476; İbn Hallikiin, c. IV, s. 304.
18 Gazali, İbya, c. IV, ss. 330, 396, 397.
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bu ayeti "Ruhbanlığı farz kılmadığımız halde ortaya koymalannın sebebi, sırf Allah
nzasıdır." Şeklinde yorumlamış ve bu yorumun daha doğru olduğunu, ulemanın
büyük bir kısmının da ayeti böyle anladığını ifade etmiştir. Buna göre Allah, farz
kılmadığı ama gönüllü olarak onların tesis ettikleri ruhhanlığa haldayla uymadık
lan için onları kınamıştır. Muhasibrye göre ruhbarı.Vğın caiz olduğu hususunda
ihtilaf yoktur. İhtilaf Allah tarafından farz lalınıp lalınmadığı hususundadır.
Gazali hactan bahsederken bütün bedensel arzulardan ve madd1 zevklerden
vazgeçip tümüyle Allah'a yönelmeden insanın manev1 kurtuluşa eremeyeceğini
söyler ve bu arada ruhhanlığa temas eder: "Allah'a ermek için önceki ümmetierdeki rahipler halktan aynlarak dağ başlann'\. çekildiler, Allah'la manev1 bir ilişki
(üns billah) halini gerçekleştirmek için yalnızlığı tercih ettiler, her türlü bedensel
hazlan bıraktılar, çileli bir hayat yaşadılar. Bunun için Allah: "Çünkü içlerinde rahipler ve keşişler var ve bunlar büyüklük taslamazlar." (Maide 5/82) diyerek onlan övmüştür. İslam'da ruhhanlığın yerine cihad ve hac farz kılınmıştır." Görülüyor ki Gazali'ye göre de ruhhanlık ve seyyahat (münzevilik ve gezginlil<:) önceki dinlerde olduğu gibi farz olmamakla beraber iyi bir şeydir. Bir Müslüman
gönüllü olarak bunu tercih edebilir.
İbn Arab1'ye göre Allah ruhhanlığı onlara farz kılmamıştı, onlar bunu kendileri için meşru kılCWar. Allah da, nzasını kazanmalan için, bunu muteber saydı ve
onlan bundan sorumlu tuttu. Buna riayet etmeyenleri için de onlan kınadı. Ruhhanlığın tesisi güzel ama riayet edilmeyişi kötüdür. "Kim güzel bir çığır açarsa bu
çığırda gidenlerin aldıldan sevap kadar sevap alır." hadisiyle anlatılan husus da
İsHim'daki ruhbanlıktır (Müslim, İlim 15; Tirmizi, illnı 15; İbn Mace, Mukaddime,
15; Nesai, Zekat, 64). Hz. Ömer'in cemaatle teravih namazı geleneğini başlatma
21
sı ve: "Bu ne güzel bir bid'at!'; demesi bu türden bir uygulamadır. Aynı konuda
Şa'raru şunlan söyler: "Kim güzel bir çığır açarsa ... " mealindeki hadis güzel ve yeni (bid'at) bir gelenek kurmak için bize izin vermiş, bu geleneği kuran ve ona göre davranan herkesin sevap alacağını bildirmiştir. Allah'a ibadet eden bir kimse ·
belli bir şeriat üzere olmasa bile akıl yürütme sonunda ulaştığı kanaate göre hareket ederse hayırlı ve iyi bir kişi görmüş sayılır. Hz. Peygamber'in Haltim b. Hizam (ö. 54/674)'a İslam'dan önceki iyi iŞlerinle birlikte İslam'a girmiş oldun demesi (bk. Buhari, Rikak ll; Müslim, İman 149; İbn Hişam, es-Sfre, s. 142) bunu
gösterir. Yani Hakim cahiliye döneminde köle azat etme, akrabalarını ziyaret ve
sadaka verme gibi iyi işler yapmış, sevap kazanmış, bu sevaplar İslam'da da geçerli kabul edilmiştir. Hz. İbrahim'in vahiy gelmeden evvelki iyi arnelleri de böyledir. (bk. Nahl 16/120) Peygamberimiz güzel alılala tamamlamak için gönderil19

20

19 Muhasibl, er-Riaye, Kahire 1970, s. 38.
20 Gazall, İhya, c. I, s. 273.

21 İbn Arabl, ei-Futubiitıt '1-Mekk~yye, c. II, s. 49.
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miştir, denmesi de bunu gösterir. Ahlak kurallanna göre davranan bir kişi
Rabb'inden bir şeriat üzeredir, kendisi bunun farkında olmasa bile. 22
İbn Arab! ruhhanlık konusunu ünlü eseri FusuSta ele alır. Ona göre biri Allah'tan gelen, diğeri insanların kanaatine göre oluşan olmak üzere iki çeşit din
vardır ve ruhhanlık sonuncusuna misaldir. Bunu, belli bir peygamber bilinen şe
kilde Allah'tan alıp insanlara tebliğ etmemiştir. Ruhbanlıktaki hikmet ve maslahat, Allah tarafından gönderilen şerlatin maksat ve hikmetlerine uygun düşünce,
Hak Teila bunu tıpkı kendi koyduğu hükümler gibi geçerli saydı. Allah, teşri kıl
dıklan hususlara dair onlann kalplerinde bir saygı hissi yarattı. Maksat da Al23
lah'ın nzasıdır. Yani ortaya konulan hüküm ve kurallara saygı duyma hissini Allah Teila onlann kalplerinde yaratınıştır.
Afifi'ye göre İbn Arab1 ruhbanlıkla ilgili ayeil şöyle anlıyor: a. Hikenli kurallardan ibaret olan ruhhanlık tıpkı hak din gibi Allah katında muteberdir. b. Allah
ruhhanlığı tesis edenlerin gönüllerinde buna saygı duyma hissini yaratmıştır. c.
Bunlar ona sırf Hak nzası için riayet edip uygularnışlardır. d. Allah ona iman
edenlere sevap venniştir. Onlann çoğu ise bunu kabul ve hakkıyla uygulamanın

dışında kalrnışlardır.

24

İbn Arab1; ulemanın çoğunun ve mutasavvıflann kanaatine uyarak Hadid sıl
resinin 27. ayetinde ruhhanlık konusu balıis konusu edilmekte, fakat bu ayette
ruhhanlık yasaklanmamakta, haram ya da rnekruh sayılmamaktadır. Ayette sadece bir olay anlatılmakta ve bir tespit yapılmaktadır. Hz. İsa'dan sonra bazı müminler daha önce bu dinde var olmayan ruhhanlığı ortaya koymuşlardı. Maksatları bununla Hak Teala'nın rızasını kazanmaktı. İnzivaya çekilip ]{endilerini Allah'a vermek suretiyle ruhbanİığın gereğini yerine getirenlere Hak Teila ecir ve
sevap venniştir. Allah'ın farz kılınadığı ama kendilerin gönüllü olarak gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ettikleri -tıpkı nezirde olduğu gibi- ruhhanlığın gereklerini yerine getirmeyenler de fasık olmuşlardır. Burada kötülenen ve yerilen
ruhhanlık değil, ruhhanlığın gereğini ifa eden rahipler de değil, sadece ruhhanlığı gönüllü olarak üstlendikleri halde bunun gereğini yerine getirmeyen ve AlIah'a verdikleri alıdilsözü tutmayan kimselerdir.
İbn Arab1 ruhhanlığı yoruınlarken daha evvel bu konuda yapılan yorumları
aşar ve çok farklı bir yorum getirir. Ona göre insanlar sırf Allah'ın rızasını kazanmak için ellerinden geldiğince bir takım adil kanunlar yapar ve kurallar ortaya koyarlar. Bunlara nevfunis-i hikemiye Clıikmet ve adaleti esas alan kanunlar) denir.
Allah, insaniann kalplerinde bu kanunlara saygı duyma Ilissini yaratır. İnsanlar
22 Şa'riini, el-Yeviikıt ve'l-Cevabir, Kalıire 1305, c. II, s. 49.
23 İbn Arabi, Fususıı'l-Hikem.
24 Afıfi, Ebu'I-A'la, Fıtsus Ta'likiitı, Kalıire 1946, ss. 101, 172. Afıfi'nin, ulemanın çoğunluğu bu
ayetten ruhbanlığın İslam'da haram kılındığı anlamını çıkarınışlardır, demesi doğru değildir.
Hatmıı '1-Eul~va, Beyrut 1965, ss. 258, 300.
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duyduklan bu kanunlara uyar ve gereğini yaparlarsa sevap kazanırlar. Çünkü Hak Teiila öZÜ itibariyle hikeınl ve adil olan bu kanunlan kendi koyduğu şer'I
hükümler gibi sayar. Müslüman hanedanlıklarda tarih boyunca çeşitli fermanlar
çıkanlmış ve kanunnaineler yapılmıştır. Eğer bunlar adalet, hikmet esasına, toplumun maslahatma uygunsa bunları yapan da, bunlara uyandasevap alır. Bu izah
ruhhanlığı da kapsar ama ruhbanlık bunun sadece küçük bir parçası olarak kalır.
İbn Haldun tasavvuf meselesiİli açıklamak için üç çeşitmücehededen bahseder: a. Takva için mücahede. b. İslikarnet üzere olmak için mücahede. c. Keşf ve
itila mertebesine ermek için mücahede:'ona göte mücahedenin bu son türü ruhbanlıktır. Her ne kadar bunun Kur'an ve hadiste bir aslı varsa da aynntılan itibariyle sonradan ortaya konulan ruhhanlığa benzer. Gönüllü olarak bunu üstlenen
ve uyan sevap alır, üstlendikten sonra buna uymayan vebal altında kalır. (bk. Şi
Jau's-Sailli Tehzfbu'l-Mesail, Ankara 1958, s. 50, 74) İbnu'l-Kayyım da ortaya
koydukları ruhhanlığın gereklerini yerine getirmediklerinden dolayı Allah Teala'nın onları kınadığını söyler. (Medaricu 's-Salikfn, c. II, s. 63)
Ruhhanlık

İster ilalli,

Nedir?

ister beşeri olsun hemen hemen bütün dinlerde rahipler ve rahiplik, keşişler ve keşişlik mevcuttur. Eski Mısır, Mezopotamya, İran, Anadolu, Yunan, Roma, Hind ve Çin dinlerinde böyle bir dini sınıfa mensup özel konumları
bulunan zürnrelere rastlanmaktadır. Hindu dininde rahipler/Brabmanlar kast
sisteminin birinci sınıfını oluştururlar. Cayna dininde cemaati rahip ve rabibeler
yönetir. Taoculuk'ta da bu sınıf önemli bir yer tutar. Buda dininde, özellikle bunun Tibet kolunda ruhban oluşmuştur. (bk. Gündüz, Şinasi, DİA, c. XXV, s. 322;
Anabritannica, c. XIII, s. 223; XVIII, 271, 528, Keşiş, Rahibe, Ruhhanlık maddeleri). Bu kültürlerde ve dilli geleneklerdeki rabiplik ve keşişlik kurumları az çok
birbirinden farklıdır. Bununla berabertevazu, teslimiyet, çile çekme, yoksulluk,
inzivaya çekilme, bekar yaşama, iffet, kanaat, kendini tefekküre verme, nefsi terbiye ~tme, ve disiplin altına alma, dua ve kutsal metinleri okuma ve öğretme,
özel kıyafetler kullanma genellikle rahiplikte ve keşişlikte göriilen hususlardır.
Rahip ve keşişlerin konumları, nitelikleri, görevleri, hakları ve yaşama şekil
leri dinden dine, toplumdan topluma göre değişmektedir.
"Ve rahip, Hristiyanlann papazlarına denir. Selefte, cemiyetten inkıta' ve inziva edip taabbüd ve tenesseke sa'y ve mücahede ederler idi. Ruhbanlık, rabiplik manasma gelir. İslam'da rabiplik yoktur, hadisinden maksat ruhhanlarm alı
lakından sakınmaktır. Onlar erkekliklerini yok etmek için kendilerini hadım
ederlerdi. Bunun sebebi çilecilik ve nefse eziyet etmekti. Gerdana zencir geçirmek, post giymek, asla et yememek, akşam oruç açmadan iki üç gün aralıksız
oruç tutmak gibi. İmdi İslam dini müsamaha dini olmakla şiddetten ve çetin çi-
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leden paktır. Bu gibi ağır riyazetler şer'an yasaklanınıştır." (Asım Efendi, Kamus
tre., c. II, s. 280)
Bazen tebettül de rahbanlık anlamında kullanılmıştır. "Tebetül ilailah masivadan kesilip ilılaslı bir şekilde Hakk'a teveccüh etmek, ubudiyet eylemek, ala
kavlin bekaryaşamaktır." (Kamus tre., c. ill, s. 1164)
Müslüman toplumlarda ibadet ve zühdde hassasiyet gösteren kişilere bazen
"ralıip" denmiştir. Rahip sözü böyle yerlerde "dindar" anlamına gelir ve bununla
nitelenen kişi övülür. Rahip sözü gayr-i müslimler için, özellikle Hıristiyanlar için
kullanıldığında manastırda inzivaya çekilen, bekar yaşayan ve çileli bir ömür süren dirdar kişi anlaşılır. Hıristiyan dini hayatında monk keşiş ve münzevi, menastery keşişhane, manastır; monasticisim, keşişlik; priest rahip anlamına gelir. Çoğu zaman erkeklerin yanında kadın rahibeler de vardır. Saint veya holy person
ise ermiş/veli anlamına gelir. Aziz ve azize deyimleri de bu anlamda kullanılır.
Kimseye zarar vermemek ve kötülük yapmamak için inzivaya çekilen, nefslerini kötülüklerden anndırarak olgunlaştırmak için çalışan, bu arada elden geldiğince insanlara yardım eden rahip ve keşişler için Kur'an'da yumuşak ifadeler
kullanıldığından bazı zahid, abid, salih ve takva sahibi Müslümanlara, bunlar sfı
fi olarnsalar da ralıip unvanı verilmiş ve bu anlamda rahip övücü bir sıfat olarak
kullanılmıştır.

İslam toplumlannda ·tarih boyunca kendini ibadete verip inzivaya çekilen,
mağaralarda ve ağaç oyuklarmda yaşayan, ömür boyu hiç evlenrneyen, et yemeyen, çileli bir ömür süren, teslimiyet ve nzayı esas alan, yoksul olarak yaşayan
kanaatkar kişi ve zümrelere rastlanmıştır. Bunlar da genellikle sfıfi olarak görülmüşlerdir. Mesela Fütüvvetnamelerde evlenmemek tavsiye edilir, kasaplar ve
avcılar fütüvvet ehli arasına alııırnaz. Mücerred/bekar olarak yaşaına esasına
bağlı kalan zahid ve dindarlara daha başka zümrelerde de rastlanır. Bazı mutasavvıflar ve şeyhler tasavvufta belli bir mertebeye ulaşıncaya kadar müridierine
evlenrnemelerini tavsiye ederler ama ömür boyu evlenınerne konusunda, çok
özel durunılar dışında bu tür ~avsiyelerde bulunrnazlar. Bundan dolayı tasavvuf
tarihinde lıiçbir zaman "ruhban" ve "kısSısm" yani rahipler ve keşişler diye bir
zümre ortaya çıkmamıştır. Bu adı alınamakla beraber tasavvuf tarihindeki bazı
zümrelerin hayat felsefelerine, yaşama şekillerine, kılık ve kıyafetlerine bakıla. rak bunlarrahiplereve keşişlere benzetilmişlerdir. Tekkelerde, halvetlıanelerde,
çilehanelerde inzivaya çekilenler, carniler, Haydaıiler, Kalenderiler, Edhemiler,
Abdallar, Vahiclı'nin Menakıb-ı Hace-i Cilian'da anlattığı zümreler böyledir. Bununla beraber bu tür zümreler, bir takım benzerliklere rağmen ruhhaniardan ve
keşişlerden epeyce farklıdırlar.
Eğer rahiplik evlenınerne ve terk-i dünye edip uzlete ve inzivaya çekilmeve
kendini tamarniyle ibadete vermek şeklinde tanımlanırsa, bu anlamda İslam'da
ruhhanlığın olup olmadığını anlamak için şu hususlara dikkat etmek gerekir.

süleyman uludağlnıbbanlık ve
İslfun

dini

evliliği

tavsiye ve

teşvik

etmekle beraber farz

tasawııf

kılmamıştır.

21

Günah

işleme endişesi bulunmayanlar ömür boyu bekar yaşayabilirler. Hayatta karşıla
şılan bir takım olumsuz durumlar böyle bir hayat tarzını tercih sebebi olabilir.

Bek:1r yaşamak ğünah olmamakla beraber bir erdem ve sevap bir iş de değildir.
Bekiir yaşamanın sevap sayılması elbetteki caiz görülemez.
Bişr el-Hill gibi süfiler, Farabi gibi fılozoflar, Maarri gibi şairler, İbn Teymiye
gibi Hanbel1ler bekar yaşamayı tercih ettikleri gibi XX. asırda Said-i Nurs1, hadis
alimi Tayyip Okiç, Diyanet İşleri başkanlarından İbrahim Elmalılı, Muhammed
Hamidullah gibi bazı alimlerde böyle bir hayatı tercih etmişlerdir. Bundan dolayı ömür boyu bekar yaşama rahip olmanın ayırt edici bir niteliği değildir. Önemli olan bekar yaşamadan güdülen amaçtır.
İnziva ve kendini ibadete vakfetme de tek başına rahiplik alameti değildir.
Geçici bir süre için bir Müslümanın halvete çekilmesi ve münzev! bir hayat yaşaması İslam'da teşvik edilen bir husustur. Hz. Peygamber'in vahyin gelmesine
yakın zamanlarda Hira mağarasında inzivaya çekildiğini, vahiy geldikten sonra
da ramazan ayının son on günde itikafa girdiği, mürninleri de buna teşvik ettiği
bilinmektedir. (bk. Buhar!, İtikaf; Müslim, İtikaf). İtikafa giren bir kimse geçici
olarak dünyadan el etek çekerek bir mescidde veya bunun hükmünde olan bir
yerde kendiniibadeteve tefekküre verir, namaz kılar,. Kur'an okur, Hak Teala'yı
zikir, tesbih, tahmid, tekbir ve takdis eder. İstiğfar getirir, salavat okur. Bir mümirıin geçici bir süre için dünyadan el etek çekip kendini Allah'a adaması ibadettir. Dindar bazı ailelerin çocuklarını belli ibadethandere vakf ettiklerini ve adadıldannı Kur'an'da haber verir: "Hamile olan Hz. Meryem'in annesi: 'Rabbim!
Karrumdaki bebeği azadlı bir kul olarakSana nezrettim"' der (Al-i İmran 3/35) ve
Allah Teala buduayı en güzel bir şekilde kabul buyurmuştu.
Gerek mutasavvıflar, gerekse mutasavvıf olmayan bazı alimler tasavvufi hayatı olumlu anlamda ruhhanlığa benzetırıişlerdir. Hadid süresinin 57. ayetinde tanımlanan şekliyle eğer ruhbanlık, Allah'ın nzasını kazanmak niyetiyle farz olmayan bir takım güzel şeyleri ve ibadetleri insanın ortaya koyması ve bunları gerçekleştirmeyi taahhüt etmesi ise, verdikleri sözde durup bunu gerçekleştirenlere
Hak Teala ecir ve sevap verecekse tasavvufun bundan fazla farkı yoktur. Süfi dinin farz, vacip ve sünnetlerini yerine getirdikten sonra kendine bir evrad ediniyar ve her gün şu kadar kelime-i tevhid, istiğfar, tekbir, istiğfar, tekbir, tahmid,
tesbilı getirmeyi, ... ve Kur'an okumayı, nafıle namaz kılmayı, oruç tutmayı taahhüt ediyor, diğer bir deyimle nezr ediyor. Bunu Hak nzası için ihlaslı ve düzenli
bir şekilde ifa etmesi halindeecirve sevap alacağını ümit ediyor, hatta buna inanıyor. Böyle bir davranış biçimi İslam'da farz, vacip ve sünnet değildir ama yasak
da değildir. Bunun nezir şeklinde olması halinde uygulanması vacip de olabilir.
Bununla beraber bahsedilen ibadet şekli özel bir yoldur, bu yolda yürümek
zor olduğundan herkese göre de değildir. Bunu dikkate almadan bu yolu tutan-
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yolda kalırlar veya yoldan çıkarlar, alıidierine bağlı kalınadıklanndan
dol<iyı davebal altına girerler. Aynca bu yolun riyakarlığa ve istismarlara açık olduğunu da unutınamak gerekir.
İslam dini, tıpkı Hıristiyanlıkta olduğu gibi rahipliği tesis etınemiş ve buna
bünyesinde yer vermemiş alınakla beraber bunu mutlak ve kat'! şekilde reddetmişveyasaklamış da değildir. Bununla beraber eskiden beri rahipliğin her şek
linin İslam'da yasaklandığını ileri sürenler olınuş, modernitenin ve rasyonalitenin etkisiyle bu akım son iki asırda· daha da güçlenmiştir.
Ruhhanlığı yasakladığı ve haram saydığı ileri sürülen: "La ruhbaniyyete fı'l-İs
lam" ifadesi kesinlikle Hz. Peygamber'e ait bir hadis değildir. (Aclfın1, Keşfu'l
Hafa, c. II, s. 377) Bununla beraber "İslam'da ruhhanlık yoktur." ifadesi "Kur'an
ve hadiste farz veya vacip veyahutta sünnet kılınmış bir ruhhanlık yoktur." anlamında doğrudur, bir gerçeğin dile getirilmesidir. Fakat bu ifade bir müslümanın
sırf Hak nzası için evrad edinmesini, bunu ihlaslı ve düzenli bir şekilde okumasını asla yasaklamaz, bu şekilde okunan evrad ve ezkann sevap ve ibadet alına
dığı anlamına da gelınez.
Abstract
[Süleyman Uludağ, "Ruhbanlık ve Tasavvuf', Tasavvuf İ/mf ve
Akademik Araştınna Dergisi, Ankara 2004, Yıl 5, S. 13, pp. 9-23]
The ınonkhood concept and related terrus can be foı.İnd in the Qur'an
and in the hadith literature. There have been quite a few Sufis and Zahid
(devout) within the Islamic tradition that have ta:ken positive attitudes towards ınonks and priests. In fact, some of these Sufis have visited the
Christian monasteries and monks and established a tradition of imeraction between these two respective ascetic ways of life. There is plenty of infonnation about the notion of monkhood and the related issues from the
early days on within the classics of the tasawwuf literature.
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