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EBÜ OSMAN ei-HİRİ 
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Ebu Osman Said b. İsmail el-Hirl 
(ö. 298/910) 

Nişabur' da tasavvufun yayılmasına 
öncülük eden ve Melamilik konusundaki 

L 
fikirleriyle tanınan süfi. 

_ı 

230'da (844) Rey'de doğdu. Öğreni
mine burada başladı. Rey ve Bağdat'ta 
çağının tanınmış hadis alimlerinden ders
ler aldı. Kendi ifadesine göre küçük yaş
tan beri tasawufi hakikatleri öğrenme
ye son derece meraklıydı. Zahiri ilim onu 
tatmin etmiyor, şeriatın gizli bazı ger
çekleri bulunduğunu düşünüyordu. Genç 
yaşta. redi* fikrine ağırlık veren hem
şehrisi tanınmış süfi Yahya b. Muaz'la 
(ö. 258 / 871) karşılaşması ona dinin ma
nevi hakikatlerini öğrenme yolunu açtı. 

Bir süre Yahya b. Muaz'ın sohbet mec
lislerine devam etti. Daha sonra şöhre
tini duyduğu Şah el-Kirmani (ö. 270/ 883) 

ile görüşmek ve sohbetlerine katılmak 
üzere Kirman'a gitti. Şah, müridierini re
ca esasına göre irşad eden Yahya'nın 
sohbetinde bulunduğu gerekçesiyle onu 
önce meclisine kabul etmedi: fakat da
ha sonra ısrarlarına dayanamayarak soh
betlerine katılmasına izin verdi. Bir sü
re Şah el-Kirmani'nin meclisine devam 
ettikten sonra onunla birlikte Ebü Hafs 
el-Haddact'ı ziyaret etmek için Nişabur'a 
gitti. Üstadının rızasını alarak kendisi
ni derinden etkileyen Ebü Hafs'ın mec
lisine devam etmeye başladı ve bir da
ha Kirman'a dönmedi. Ölümüne kadar 
Nişabur'un Hire mahallesinde yaşadı

ğı için "el-Hiri" diye tanındı. Yahya b. 
Muaz'dan recayı, Şah el-Kirmani'den 
gayreti ve Ebü Hafs'tan da şefkati öğ
renen Ebü Osman el-Hiri'yi Kuşeyri. baş
langıçta ve gençlik yıllarında seyahat 
eden, sonra seyahati bırakıp ikameti ter
cih eden süfilerden gösterir (er-Risale, 
s. 566). Çağının tanınmış süfilerinden 
Cüneyd-i Bağdadi ile hadis öğrenmek 
üzere gittiği Bağdat'ta. İbnü'l-Cella ile 
de Dımaşk'ta görüştü. Gençlik yılların
da bir cariyeye aşık olmuş, fakat daha 
sonra sakat ve kötü huylu bir kadının 
evlenme teklifini kabul edip on beş yıl 
onunla evli kalmış (İbnü'l-Cevzi . VI. 106), 

bu kadının ölümünden sonra Nişabur·
da üstadı Ebü Hafs'ın kızı Meryem ile 
evlenmişti. 

Ebü Osman, Horasan ve Nişabur'da 
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büyük süfilerden, fütüwet ve melamet 
hareketinin de temsilcilerindendiL Ko
vulduğu halde Ebü Hafs'ın sohbetine ka
tılmakta ısrar etmesi, başına kül dökü
lünce ateş dökülmedi diye şükretmesi. 
kendisini yemeğe davet eden bir kişinin 
onu denemek için üç defa kapıdan geri 
çevirmesi, Ebü Osman' ın fütüwet ve me
lamet ehlinden olduğunu gösteren men
kıbeleridir. Kuşeyri kendi dönemindeki 
mutasawıfların, "Üç büyük süfi var ki 
bunların dördüncüsü yoktur: Şam'da İb
nü' l-Cella, Bağdat'ta Cüneyd. Nişabur·
da Ebü Osman" dediklerini nakleder (er· 
Risale, s. ııoı. Cüneyd onun Hak Teaia 
hakkında sahip olduğu marifete hayran 
kalmıştır. Birçok mutasawıf Ebü Os
man'ın Nişabur'daki yeri ile Cüneyd'in 
Bağdat'taki yerinin aynı olduğunu ifade 
etmişti. Ebü Osman melametilerin pren
sip olarak karşı oldukları semaı kabul 
eder. Müridierin sema ile manevi haller 
kazandıklarını. sıddikların ise bu tür hal
leri arttırdıklarını . istikameti esas alan 
ariflerin ise gönüllerine gelen hiçbir şe
yi Hakk'a tercih etmediklerini belirtir 
(Kuşeyri, s. 648). 

Nefsi çok sıkı bir disiplin altında tut
manın lüzumuna inanan Ebü Osman ei
Hiri çevresinde toplananlara zühd, fakr. 
sabır, tevazu ve mutlak rıza halini tav
siye ediyordu. Daima edepli ve saygılı ol
mayı fakirler için esas (sened). zenginler 
için ziynet sayıyordu (Sülemi, s. 173). Al
lah onu hangi halde bulundurursa bu
lundursun rıza gösteriyor ve kırk yıl hiç
bir şeyden şikayetçi olmadığını söylü
yordu (Kuşeyri, s. ll O). 

Ebü Osman'ın müridlerine, "ibadet edi
niz, ancak ibadetteki kusuru da görü
nüz" şeklindeki tavsiyesi, Hakk'ın ma
nevi huzurunda iken Hak'tan başka bir 
şey görmemeyi tasawuf anlayışiarına 

esas alan Iraklı süfilerce Mecüsilik sayıl
mıştır. Çünkü bu durumda salik hem 
kendini ve ibadetini, hem de Hakk' ı göz 
önünde tutacaktır: oysa hakiki tevhid
de sadece Hakk'ı görmek esastır. Afifi. 
Ebü Osman'ın nefis konusunda kötüm
ser bir görüşe sahip olmasında Mecüsi
liğin ve Hint. kaynaklı inançların tesirin
den bahsediyorsa da (el-Melametiyye, s. 
15) bu iddia Zerrinküb tarafından eleş
tirilmiştir ( CüstücQ der Taşavvu{-i iran, s. 
343) 

Ebü Osman'ın Ahmed adındaki oğlu 
da zühd ve dindarlığıyla meşhur olmuş
tur. 
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EBÜ OSMAN ei-MAGRİBİ 
( ıf. __,a.ıı .:ı~ Y-1 ı 

Ebu Osman Said 
b. Sellam el-Mağribl 

(ö. 373/983) 

İlk dönem süfilerinden. 
_ı 

Kuzey Afrika'da Kayrevan'a bağlı Kir
kint köyünde doğdu. 130 yıl kadar ya
şadığı ve 373'te (983) vefat ettiği dik
kate alınırsa (Attar, s. 779) yaklaşık 243'
te (857) doğduğu söylenebilir. Kayreva
ni nisbesiyle de anılır. Babasının adı kay
naklarda Sellam. Selam. Salim. Selman. 
Selame gibi farklı şekillerde kaydedilir. 

Tahsiline Mağrib'de başlayan, avcılık 

ve biniciliğe özel bir ilgi duyan Ebü Os
man daha sonra Kahire ve Dımaşk'a gi
derek Habib ei-Mısri, Ebü'l-Hayr el-Ak
ta', İbnü's-Sai ve Ebü Ali İbnü'l - Katib 
gibi ünlü süfilerin meclislerine katıldı. 

Bu şehirleri şeyhi Ebü'l-Hayr ei-Akta' 
ile (ö. 342 / 953) birlikte gezmiş olması 
da muhtemeldir. Çünkü aslen Mağribli 
olan Ebü'I-Hayr da aynı yerlerde bulun
muştur (Sülemi, s. 370) . 

Attar. Ebü Osman'ın yirmi yıl süreyle 
çöllerde inziva hayatı yaşadığını. daha 
sonra Hak'tan gelen hitap üzerine Kabe 
civarında yaşayan iyi insanlarla birlikte 
bulunmak için Mekke'ye gittiğini kay
deder. 

Ebü Osman Mekke'de yaşayan şeyh
lerle tanışıp sekr* ve sahv konularında 
onlarla sohbet etti. Burada maruz kal
dığı cehıl* tecellilerinin verdiği acıları ya
şadı. Bu dönemde ona hakim olan şey 
Allah korkusu olduğundan hiç yüzü gül
memiş, her zaman hüzünlü ve kederli 


