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Dımaşk'ta doğup yetişti. Kaynaklar
da doğum tarihi ve tam adı hakkında 
bilgi yoktur. Hayatının ilk dönemlerin
de dini ilimlerle meşgul oldu. tefsir ve 
hadis tahsil etti. Ketarn tartışmaianna 
katıldı. ruhların ve alemin ktctemini sa
vunan Tenasühiyye ve Ezeliyye gibi fır

kaların görüşlerine karşı çıktı. Hatta 
onun bu konuda bir risale kaleme aldı
ğı rivayet edilir (Sülemi, s. 277; Şa 'rani, ı . 

!Ol) . 

Ebü Amr, Zünnün ei-Mısrfnin mürid
leriyle karşılaştıktan sonra tasawufa yö
neldi; Dımaşk'ın en meşhur süflsi Ab
dullah b. Cella'ya intisap etti. Horasan'ın 
ünlü süfllerinden Ebü'I-Hasan ei-Büşen

ci ile de görüştü. Böylece Mısır. Şam ve 
Horasan ·da gelişmekte olan tasawufl 
düşünceyi tanıma imkanı buldu. 

Tasawufu, "en mükemmel varlığı (AI

Iah'ı) müşahede edebilmek için maddi 
alemi noksan olarak görmek, hatta ona 
hiç bakmamak" şeklinde tarif eden (Sü
lemi. s. 178) Ebü Arnr ed-Dımaşki, zühd 
ve riyazet konularının yanında velayet. 
keşf, havatır, keramet, safvet, marifet. 
muhabbet gibi meselelere de eğilmiştir. 
Dımaşki, ayet ve hadisiere tasawufl yo
rumlar getiren ilk süfllerdendir. Kelaba
zi onun. Hz. Eyyüb'ün dilinden ifade edi
len, " Başıma bir musibet geldi. . ." (el-En
biya 21 1 83) mealindeki ayeti. "Bu musi
bet bir ganimettir" şeklinde yorumlaya
rak belayı nimet gibi gördüğünü nak
leder (et-Taarru{, s. 144) . Sütemi ise Ebü 
Amr'ın, "Hilali görünce oruca başlayın, 

hilali görünce iftar edin" (Müsned, IV. 
321 ; N esai, "Şıy&m", 8) mealindeki hadi
si, " İftar etmeniz Hak'tan uzaklaşmanı
za. oruca başlamanız O'na yönetmenize 
sebep olmasın. yani iki haliniz eşit, hu
zurunuz sürekli olsun. Oruçlu haliniz if
tara, iftarınız oruçlu halinize benzesin" 
şeklinde yorumladığını kaydeder (Taba

~at, s. 278). 

Ebü Amr ed-Dımaşki'nin tasawufl ha
yatla ilgili önemli bir tasnifi vardır. Ona 

göre ariflerin en seçkin nitelikleri siya
set, riyazet. hiraset ve riayet şeklinde 
dört ana başlık altında toplanabilir. Bun
lardan ilk ikisi zahiri, diğerleri ise ba
tıni karakterdedir. "Nefsi tanımak ve 
kontrol altında tutmak" manasma ge
len siyaset manevi temizliğe, "nefse kar
şı çıkıp onunla mücadele etmek" anla
mındaki riyazet gerçeği kavramaya ve
sile olur. Siyasetin sonucu kulluk gö
revlerine sadakatle bağlı kalmak. riya
zetin semeresi ilahi hükümlere rıza gös
termektir. "Nefsi tanımak ve Allah'ın 

lutfunu gönül aleminde görmek" anla
mına gelen hirasetin neticesi safvet ve 
temaşadır. "Sır alemindeki Allah ' ın hu
kukunu gözetmek" manasındaki r iaye
tin sonucu ise muhabbet ve heybettir 
(Sülemi, s. 177) 

Ebü Amr'a göre mücizeleri açıklamak, 
kerametleri ise gizlemek farzdır. Çünkü 
mürninler müdzelere inanmak durumun
dadır. Halbuki kerametler onları fitneye 
düşürebilir. Gönülde hissedilen gelip ge
çici şeylere "hatır" (çoğulu "havatır") . ka
lıcı şeylere "vatan" (çoğulu "vatanat") de
nir. Hatır sahibi iddiacıdır. vatan sahi
binin ise iddiası yoktur (Sülemi. s. 277, 
278) 

Dımaşki kalp katılığının, kişinin kendi 
tedbirine güvenip Allah'tan koruma iste
memesinden kaynaklandığını söyler. Hal
buki kul, anne kucağındaki bir bebek 
gibi ilahi muhafaza altında olduğunu hiç 
unutmamalıdır (Herevi, s. 392). "Bedenler. 
onlardaki karanlık sebebiyle gizli iken 
ruhlar nurlarıyla parıldar, bedenin ka
ranlığına bakanın içi kararır, halbuki nur
ları seyredenler onlardaki nurlar nuru
nun kaynağını görür" (Sülemi , s. 279); 

" saflaşan ruhlar bedenleri de aydınlatır" 

(Cami, s. ı sn 
Ebü Amr'ın tasawufla ilgili görüşleri 

daha çok Ebü'I-Hayr ed-Deylemive Ebü'I
Kasım eş-Şami yoluyla süfl tabakat ki
taplarına intikal etmiştir. 
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219'da (834) doğdu. "Ayakkabıcı" an
lamına gelen Haffaf lakabını hangi se
beple aldığı bilinmemektedir. Hadis tah
siline başlamadan ewel tasawufla ilgi
lendi. Hadis öğrenmeye önce Nişabur'
daki alimlerden ders alarak başladı. Da
ha sonra Bağdat, Küfe, Medine. Mekke 
vb. ilim merkezlerine seyahatler yaptı; 
buralarda İshak b. Rahüye. Amr b. Zü
rare. Hüseyin b. Dahhak. Ebü Hemmam 
es-Sekünf. Ahmed b. Menf' ve Ebü Kü
reyb ei-Hemdani gibi alimlerden fayda
landı. Kendisinden de İbnü'ş - Şarki, Ebü 
Abdullah İbnü'I-Ahrem. Muhammed b. 
Ahmed ez-Zühli, Ebü Said ei-Hiri vb. mu
haddisler hadis okudu. Akranı olan ünlü 
muhaddis Muhammed b. İshak es-Ser
rac, hafızası onunki kadar kuwetli bi
rini görmediğini, ancak cerh ve ta'dil* 
açısından ravileri hakkında herhangi bir 
kanaat belirtıneden hadisleri arka arka
ya okuyup geçtiğini söylemektedir. İbn 
Huzeyme de onun hafıza gücünden söz 
ederken Horasan'da bir benzerinin bu
lunmadığını belirtmiştir. Talebesi Ebü 
Bekir es-Sıbgi ise hocasının 100.000 ha
disi müzakere edecek kapasiteye sahip 
olduğundan bahsedildiğini haber ver
mektedir. 

Ebü Arnr ei-Haffaf ülkesinde büyük 
bir şöhrete sahipti. Halk ve idareciler ona 
çok değer verir, bu sebeple "zeynü'l-eş
raf" diye anılırdı. Ebü Amr'a karşı bü
yük bir saygı duyan Saffari emiri ve Ho
rasan hakimi Amr b. Leys, yanlış bir uy
gulamasını gördüğü takdirde kendisini 
uyarmasını ondan rica etmişti. Ebü Amr 
ei-Haffaf ibadete çok düşkündü. Hiç 
ara vermeden otuz yıldan fazla oruç tut
tuğu nakledilmektedir. Varlıklı bir kim
se olan ve mirasçısı bulunmadığı için ser
vetini Allah rızası için dağıtan Ebü Amr 
299 yılı Şaban ayında (Nisan 912) vefat 
etti. 
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