EBÜ OSMAN ei-MAZiNf
görünmüştür. Bu arada Mekke"de hakimiyet kuran Şiiler kendisine eziyet
ve iftira etmiş, onu baskı altında tutmuştur (Hatib, IX, ı ı 3) Mekke'den Şii
ler tarafından sürülünce Bağdat' a giden Ebü Osman burada bir yıl kaldı. Bir
süre Rey'de oturduktan sonra Nişa
bur'a yerleşti. Kaynaklarda açıkça zikredilmemekle beraber Mekke'den sonra gittiği yerlerden de ayrılmak zorunda bırakıldığını ima eden ifadeler mevcuttur. Ebü Osman'ın Ali el-Kawal'e,
"Bizim kabz halimiz Hicaz'da idi, burada bast halindeyiz" demesinden Nişa
bur'da rahat bir hayat yaşadığı anlaşıl
maktadır (a.g.e., IX, ı ı 2). Bununla beraber Nişabur'da iken de çok defa yalnızlığı tercih ettiğine. her zaman camiye gitmediğine bakılacak olursa (Zehebi, 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 tasavvufun önderi, hali yüce ve feraseti isabetli bir süff olarak tanıtır ve. "Onun gibisi görülmemiştir" der. Attar da kendisini parlak ifadelerle över. Hadis alimi
Ebü Süleyman el- Hattabi onu ilham sahibi bir şahıs olarak görür. Ebü Osman'ın
üstatları hakkında bilgi veren kaynaklar, MansOr b. Halef el-Mağribi ve Ebü
Kasım el-Gürgani gibi bazı mürid ve halifelerinin ismine işaret ederler (Ku şeyri,
s. 409 ; Ma'süm Ali Şah , ll, 538)
Bağdat ' a

gitmeden önce selef tarzı
bir itikadı benimseyen. istiva * ve cihet* Ie ilgili ayetleri te'vil etmeyi uygun
bulmayan Ebü Osman. Bağdat ' ta kelam alimlerinin tesirinde kalarak haberi sıfatları te'vil edip mecazi manalarla açıklamaya başlamış, eski görüşleri
ni büyük hata olarak değerlendirmiş ve
Mekke'deki dostlarına yazdığı bir rnek. tupta Bağdat'ta "yeniden müslüman olduğunu" bildirmiştir (Kuşeyrf. s. 69). İn
san bedenini "üzerinde ilahi kudretin
cereyan ettiği kalıp " (Hatib, IX, ı ı 3) şek
linde tarif ederek tasawufun fena * anlayışını 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 uymakla başlar. zor bir çile hayatı ile devam eder, ilahi tecellileri temaşa haliyle
zirveye ulaşır. Ona göre itikaf, insanın
organlarını dini emirler çerçevesinde tutmasından ibarettir. Takva dinin çizdiği
sınırlarda durmak, bu sınırın gerisinde
kalmamak veya onu aşmamaktır. Takva Allah korkusundan doğar. Bu anlamdaki takvaya başka herhangi bir şeyi
tercih eden kimse takvanın hazzından
mahrum kalır. Şeriatın emirlerine uymak ve yasaklarına muhalefet etmemek
ise dini vera'ın özünü oluşturur (a.g.e.,
s. 48 1, 482). Her şeyin ancak zıddıyla bilineceğini söyleyen Ebü Osman, insanın
riyayı tanıyıp onu terketmeden ihlası tam
olarak gerçekleştiremeyeceği görüşün
dedir. Günahkar kişi benlik iddiası taşı 
yandan daha iyidir; zira günahkar sürekli olarak tövbe etmenin çarelerini ararken öbürü iddiası etrafında bocalar durur. Ebü Osman havf ve reca dengesine
dikkat edilmesini ister. Ona göre ümidi
esas alanlar tembelleşir; kuru temenniIerle avunan bir kimse nefsini gevşeklik
kılıcıyla kesmiş olur; daima endişeli olanlar 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 arzularına

karşı

çıkmanın

gereğine inanır.

Elini zengin yemeğine istekle uzatan
kimsenin bir daha if!ah olmayacağını
söyler. Süfflikte çok makbul sayılan sefere çıkma halini de heva ve hevesi terketmek şeklinde anlar. Nefsin heva ve
hevesini terketmeden keşf mertebesine ulaşmak, marifet sahibi olmak. ilahi
hakikatiere ve sırlara vakıf olmak mümkün değildir. Ebü Osman, İmam Şafif'
nin, "Biri beden, diğeri dinle ilgili olmak
üzere iki ilim vardır " sözünde geçen beden ilmiyle riyazet ve mücahedeyi, din
ilmiyle de tasawuff hakikat ve marifetleri 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 hususları ciddi ve samimi bir şekilde yerine getirenler müşahede ve temaşa makamı
na ulaşırlar. " Kulluğu tam olarak gerçekleştiren bir kimse gaybı temaşa etmek
suretiyle ruhunu arınd ı rır, o vakit ilahi
kudret onun her isteğine icabet eder"

(a.g.e., s. 481 ı "Kulluk, emredeni müşa

hede ede ede emrine uymaktır" (Attar, s.
783). Zikirden derin bir haz alan Ebü Osman bunda sernam etkili olduğunu söyler (a.g.e., s. 782; Şa'ra ni , 1, 122); Hakk'ın
Hak'la kaim olduğu bir mertebeye ulaşanların kalbinde yanan iman ışığının
salike Hakk'ın nurunu giydirip ruhu gibi
onun bedenini de aydınlatacağına inanır (Süleml, s. 483).
Attar. Ebü Osman ' ın tasawufa dair
eserleri olduğunu söyler (Te?kiretü ' l·ev·
liya', s. 779). Katib Çelebi de onun Edebü's-sülUk adlı Farsça bir eserini kaydeder (Keş(ü'?·?unan, 1, 45; ayrıc a bk. Sezgin, 1, 665)
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Ebu Osman Bekr b . Muhammed
b. H abfb el -Mazinf

(ö. 249 /863)
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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. Babası 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. Kaynaklar. Ebü Osman'ın nahiv ve lugat konu-
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sunda Basra alimlerinin en meşhurların
dan biri olduğunu zikretmekte, talebesi
olan Müberred, Sibeveyhi'den sonra nahvi en iyi onun bildiğini söylemektedir. Cahiz'e göre de zamanının üç büyük nahivcisinden biridir. Güçlü bir diyalektiğe
sahip olan Ebü Osman yaptığı tartışma
larda daima galip gelmiş, bu arada birçok konuda Ahfeş el-Evsat'la tartışıp
onu susturmuştur. Tabakat kitapların
da onun yaptığı tartışmalardan çeşitli
örnekler mevcuttur.
Halife Vasik- Billah'la tanışması, bir
cariyenin, halifenin huzurunda Ümeyye b. Ebü's-Salt'ın şiirindeki bir kelimeyi okuyuşuna itiraz edilince, söz konusu kelimeyi Basra' nın en büyük alimi
Ebü Osman el-Mazinf'nin de aynı şe
kilde okuduğunu söylemesi üzerine Samerra' da saraya davet edilmesiyle baş
lamış, aralarındaki münasebet zamanla gelişmiş ve Vasik-Billah Ebü Osman'a
maaş bağlamıştır. Sarayla irtibatı Mütevekkil- Aleilah zamanında da (84 7-861)
devam eden EbO Osman Basra' da vefat etti.
İtikadl yönden İmamiyye mezhebine
mensup olan Ebü Osman bazı konularda Mürcie görüşünü benimsemiştir. Bu
ilimlerde hocası kelamcıların imamlarından İbn Mlsem'dir.

Ebü Osman el-Mazinl nahivden ziyade sarfla ilgilenmiş , daha önce nahivle
birlikte ele alınan sarfı müstakil bir ilim
halinde tedvin eden ilk dilci olmuştur.
Dilde kıyasa büyük önem vermiş, kıyasa
uymayan şeyleri Kur'an'da bile olsa red-

zini ve me?ahibuhu fi'ş-şarf ve'n-nafıv
(Bağdad 1969) adlı bir çalışma yapılmış
tır.
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Eserleri. Birçok meselede Slbeveyhi ve
Halil b. Ahmed'e muhalefet eden Ebü
Osman el-Mazinl'nin değişik konularda
yazdığı eserleri içinde en önemlisi etTaşrif* tir. Bir sarf mukaddimesi olan
eser, Slbeveyhi'nin el-Kitdb'ındaki sarfla ilgili dağınık meseleleri bir araya getirmiştir. Esere İbn Cinnl'nin yaptığı elMunşıf adlı şerh İbrahim Mustafa ve
Abdullah Emin tarafından neşredilmiş
tir (1-111, Kahire 1373-1379/ 1954-1960).
Ebü Osman ' ın kaynaklarda zikredilen diğer eserleri şunlardır: Kitab fi'l-~ur'an,
'İlelü 'n-nahv, Tefsiru Kitdbi Sibeveyhi, Md yelfıanü iihi '1- 'amme, Kitdbü '1Elif ve'l-lam, Kitabü'l- 'Anli, Kitabü'l~avafi, Kitabü'd -Dibiic ii cevami'i Kitabi Sibeveyhi, Kitabü't- Ta 'Iii!..

Ebü Osman el-Mazinl hakkında R. A.
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EBÜ OSMAN en-NEHDİ
( t>~l .:ı~ Y.ı)

Ebu Osman Abdurrahman
b. Mil (Mül, Mel) b. Amr en·Nehd!
(ö. 100/718-19)

detmiştir.
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Muhaddis ve mücahid tabii.

yerde duramayacağını söyleyerek ikamet etmekte olduğu Küfe'den ayrıldı,
Basra 'ya yerleşti.

_j

Farisi ile on iki yıl arkadaşlık
söyleyen Ebü Osman en-Nehdf
Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mes'Qd,
Übey b. Ka' b, Sa'd b. Ebü Vakkas, Ebü
Hüreyre, Abdullah b. Abbas ve Üsame b.
Zeyd gibi sahabilerden rivayette bulundu.
Bağdat'ta sahabi Cerfr b. Abdullah'ın
derslerini takip etti. Kendisinden de Katade b. Diame, Humeyd et- Tavrı. Süleyman b. Tarhan, Eyyüb es-Sahtiyanf vb.
alimler hadis rivayet ettiler. Rivayetleri
Kütüb-i Sitte'de yer almış, Übey b. Ka'b'dan rivayet ettiği hadisler Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'in de topluca bir araya
getirilmiştir (V, 132-133). İbn Sa'd, Ali b.
Medfnf. EbO Hatim er- Razi, Nesai ve İbn
Hibban gibi hadis otoriteleri onun güvenilir bir ravi olduğunu söylemişlerdir.

yaptığını

Muhadramı1n *dan ve 130 yıl yaşadı

ğı için de muammert1n*dan kabul edi-

len Ebü Osman en-Nehdf 100 (718-19)
Basra'da vefat etti. 95 (714) veya 1OS'te (723) öldüğü de rivayet edilmektedir.
yılında

Talebelerinden Süleyman b. Tarhan
onun gece gündüz ibadet ettiğini, devamlı oruç tuttuğunu, üzerine baygınlık
gelinceye kadar namaz kıldığını söylemektedir. Ayrıca altmış defa hac ve umre yaptığı nakledilmektedir. Cahiliye dönemiyle ilgili, inanç tarihi bakımından
önemli sayılabilecek bazı hatıralarıyla
şu sözü kaynaklarda zikredilir: "130 yıl
yaşadım ; bu zaman zarfında her şeyin
eskiyip değiştiğini gördüm; fakat gönüldeki istek ve arzular hiçbir değişikliğe
uğramadı" .
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Cahiliye devrinde doğdu. Kudaa kabilesinin Nehd koluna mensuptur. Ebü Hatim er-Razı onun kavminin arlf*i olduğunu belirtmektedir. Hz. Peygamber hayatta iken İslamiyet'i kabul etmekle beraber kendisiyle görüşemedi. Münzevi
yaşamayı sevdiği anlaşılan Ebü Osman
Hz. Ebü Bekir ile de görüşemedi. Onun
vefatından sonra Medine'ye göç etti. Hz.
Ömer devrinden itibaren İslam fetihlerine katılarak Yermük, Kadisiye, Celüla,
Tüster, Nihavend, Azerbaycan ve Köprü
savaşlarında bulundu. Nihavend Savaşı'nı kazandıklarını Hz. Ömer'e o müjdeledi. Bir ara ihtisablık görevini üstlendi. Kerbela Vak'ası'ndan sonra (61 1 680)
Resülullah'ın torununun şehid edildiği
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I, 118.
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