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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 

tasawufun yayılmasına öncülük eden 
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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 



görünmüştür. Bu arada Mekke"de ha
kimiyet kuran Şiiler kendisine eziyet 
ve iftira etmiş, onu baskı altında tut
muştur (Hatib, IX, ı ı 3) Mekke'den Şii

ler tarafından sürülünce Bağdat' a gi
den Ebü Osman burada bir yıl kaldı. Bir 
süre Rey'de oturduktan sonra Nişa

bur'a yerleşti. Kaynaklarda açıkça zik
redilmemekle beraber Mekke'den son
ra gittiği yerlerden de ayrılmak zorun
da bırakıldığını ima eden ifadeler mev
cuttur. Ebü Osman'ın Ali el-Kawal'e, 
"Bizim kabz halimiz Hicaz'da idi, bura
da bast halindeyiz" demesinden Nişa
bur'da rahat bir hayat yaşadığı anlaşıl
maktadır (a.g.e., IX, ı ı 2). Bununla be
raber Nişabur'da iken de çok defa yal
nızlığı tercih ettiğine. her zaman cami
ye gitmediğine bakılacak olursa (Zehe
bi, A'lamü'n·nübela', XVI, 320) kalaba
lıktan ve toplum hayatından fazla hoş
lanmadığı anlaşılır. 

Nişabur'da vefat eden Ebü Osman'ın 
cenaze namazı Eş' ari kelam alimi İbn 
Fürek tarafından kıldırılmış ve ünlü süff 
Ebü Osman el-Hirf'nin kabrinin yanına 
defnedilmiştir (Hatib, IX, ı 13) 

Sülemf. Ebü Osman'ı zühd ve tasav
vufun önderi, hali yüce ve feraseti isa
betli bir süff olarak tanıtır ve. "Onun gi
bisi görülmemiştir" der. Attar da ken
disini parlak ifadelerle över. Hadis alimi 
Ebü Süleyman el-Hattabi onu ilham sa
hibi bir şahıs olarak görür. Ebü Osman'ın 
üstatları hakkında bilgi veren kaynak
lar, MansOr b. Halef el-Mağribi ve Ebü 
Kasım el-Gürgani gibi bazı mürid ve ha
lifelerinin ismine işaret ederler (Kuşeyri, 
s. 409 ; Ma'süm Ali Şah , ll, 538) 

Bağdat ' a gitmeden önce selef tarzı 
bir itikadı benimseyen. istiva * ve ci
het* Ie ilgili ayetleri te'vil etmeyi uygun 
bulmayan Ebü Osman. Bağdat 'ta ke
lam alimlerinin tesirinde kalarak habe
ri sıfatları te'vil edip mecazi manalar
la açıklamaya başlamış, eski görüşleri
ni büyük hata olarak değerlendirmiş ve 
Mekke'deki dostlarına yazdığı bir rnek-

. tupta Bağdat'ta "yeniden müslüman ol
duğunu" bildirmiştir (Kuşeyrf. s. 69). İn
san bedenini "üzerinde ilahi kudretin 
cereyan ettiği kalıp " (Hatib, IX, ı ı 3) şek

linde tarif ederek tasawufun fena* an
layışını dile getiren Ebü Osman. ilahi 
takdir karşısında beşeri tedbirin fazla 
bir anlam ifade etmediği inancındadır 
(Sülemi, s. 482) 

Ebü Osman' ın tasawuf anlayışı şer' i 

hükümlere ve kulluğun gereklerine uy
makla başlar. zor bir çile hayatı ile de
vam eder, ilahi tecellileri temaşa haliyle 
zirveye ulaşır. Ona göre itikaf, insanın 
organlarını dini emirler çerçevesinde tut
masından ibarettir. Takva dinin çizdiği 
sınırlarda durmak, bu sınırın gerisinde 
kalmamak veya onu aşmamaktır. Tak
va Allah korkusundan doğar. Bu anlam
daki takvaya başka herhangi bir şeyi 
tercih eden kimse takvanın hazzından 
mahrum kalır. Şeriatın emirlerine uy
mak ve yasaklarına muhalefet etmemek 
ise dini vera'ın özünü oluşturur (a.g.e., 

s. 48 1, 482). Her şeyin ancak zıddıyla bi
lineceğini söyleyen Ebü Osman, insanın 
riyayı tanıyıp onu terketmeden ihlası tam 
olarak gerçekleştiremeyeceği görüşün
dedir. Günahkar kişi benlik iddiası taşı 

yandan daha iyidir; zira günahkar sürek
li olarak tövbe etmenin çarelerini arar
ken öbürü iddiası etrafında bocalar du
rur. Ebü Osman havf ve reca dengesine 
dikkat edilmesini ister. Ona göre ümidi 
esas alanlar tembelleşir; kuru temenni
Ierle avunan bir kimse nefsini gevşeklik 
kılıcıyla kesmiş olur; daima endişeli olan
lar ümitsizliğe düşer; ümit ile endişe 
arasında bir yolda yürüyenler kurtulur 
(a.g.e., s. 480, 483). 

Başlangıçta riyazet ve mücahedeye 
önem veren ve gerçekten çok çileli bir 
hayat yaşayan Ebü Osman nefsin arzu
larına karşı çıkmanın gereğine inanır. 

Elini zengin yemeğine istekle uzatan 
kimsenin bir daha if!ah olmayacağını 

söyler. Süfflikte çok makbul sayılan se
fere çıkma halini de heva ve hevesi ter
ketmek şeklinde anlar. Nefsin heva ve 
hevesini terketmeden keşf mertebesi
ne ulaşmak, marifet sahibi olmak. ilahi 
hakikatiere ve sırlara vakıf olmak müm
kün değildir. Ebü Osman, İmam Şafif'
nin, "Biri beden, diğeri dinle ilgili olmak 
üzere iki ilim vardır" sözünde geçen be
den ilmiyle riyazet ve mücahedeyi, din 
ilmiyle de tasawuff hakikat ve marifet
leri kastettiğini söyler (a.g.e., s. 480). Ona 
göre hikmet hak olanı ifade etmektir. İl
me' ı- yakinden ayne' I-yakine ihlaslı bir 
arnelle ulaşılır. Dinin emrettiği hususla
rı ciddi ve samimi bir şekilde yerine ge
tirenler müşahede ve temaşa makamı
na ulaşırlar. " Kulluğu tam olarak gerçek
leştiren bir kimse gaybı temaşa etmek 
suretiyle ruhunu arınd ı rır, o vakit ilahi 
kudret onun her isteğine icabet eder" 

EBÜ OSMAN ei-MAZiNf 

(a.g.e., s. 481 ı "Kulluk, emredeni müşa
hede ede ede emrine uymaktır" (Attar, s. 
783). Zikirden derin bir haz alan Ebü Os
man bunda sernam etkili olduğunu söy
ler (a.g.e., s. 782; Şa'rani , 1, 122); Hakk'ın 

Hak'la kaim olduğu bir mertebeye ula
şanların kalbinde yanan iman ışığının 

salike Hakk'ın nurunu giydirip ruhu gibi 
onun bedenini de aydınlatacağına ina
nır (Süleml, s. 483). 

Attar. Ebü Osman ' ın tasawufa dair 
eserleri olduğunu söyler (Te?kiretü ' l·ev· 

liya', s. 779). Katib Çelebi de onun Ede
bü's-sülUk adlı Farsça bir eserini kay
deder (Keş(ü'?·?unan, 1, 45; ayrıca bk. Sez
gin, 1, 665) 
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EBÜ OSMAN ei-MAziNI 
( .).) Wl .;ıt.::.. y,l ) 

Ebu Osman Bekr b . Muhammed 

b. H abfb el -Mazinf 

(ö. 249/863) 

Arap dili ve edebiyatı alimi. 
__j 

17S'te (791) Basra 'da doğdu . Bekir b. 
Vail kabilesinin Mazin b. Şeyban koluna 
mensuptur. Basra okulunun önde gelen 
simalarından olup Halife Vasik-Billah 
devrinde (842-847) Bağdat'a gitti. Baba
sı da bir nahiv ve kıraat alimidir. Ebü 
Ubeyde et-Teymf. Asmai ve Ebü Zeyd 
el-Ensarfnin öğrencisi olup Sibeveyhi'
nin el-Kitab'ını Ahfeş el-Evsat'tan ve 
Ebü ömer el -Cermf'den Okudu. Kaynak
lar. Ebü Osman'ın nahiv ve lugat konu-
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