
EBÜ SAID el- B ERDAl 

er-Razı gibi alimler vardır. Kendisi de 
Ebü'I-Hasan ei.-Kerhf, Ebü Amr Ahmed 
b. Ahmed et-Taberi ve Ebü Tahir Mu
hammed b. Muhammed b. Süfyan ed
Debbas gibi büyük alimler yetiştirdi. Çok 
titiz bir alim olan Berdal, nakledildiğine 
göre Şeybanl' nin el- Cami' u '1- kebfr'i
ni 300-400 defa okuduğu halde talak 
ve köle azadı üzerine yapılan yeminlerle 
ilgili bir meseleyi anlayamamış, Serdea'
da kendisine cevap verebilecek bir kim
se bulamayınca da Bağdat'a kadar git
mişti. Daha sonra bazı fıkıh kaynakla
rında ona atfen "el-mes'eletü'I-Berda
iyye" adıyla zikredilecek olan bu mese
lede kendisine tatminkar bir cevap ve
ren Ebü Hazim el-Kadi'nin yanında dört 
yıl kadar kalarak ondan ders aldı. 

SerdaL çıktığı hac yolculuğu sırasında 
Bağdat 'tan geçerken Davüd ez-Zahiri 
ile fıkhf bir mesele üzerinde tartışarak 
ona karşı üstünlük sağladı. Zahiriler'in 
hakim olduklarını gördüğü Bağdat'a yer
leşmeye karar vererek Hanefi mezhebi
nin güçlenmesi için uzun süre yoğun gay
retler sarfetti ve çeşitli dersler okuttu. 
Devrinde Hanefi mezhebinin Irak'taki 
otoritelerinden biri haline gelen Serdal'
nin çeşitli görüşleri Hanefi fıkıh ve usül-i 
fıkıh kitaplarında nakledilmiştir (mesela 
b k. Serahsi, VII, 139 ; XII, ı 39 ; İbn Abdüş
şekı:ir, ll, ı 85 -1 86) . 

Ebü Said, hac için gittiği Mekke'de Ka
be'yi basıp birçok hacıyı katleden Kar
matller tarafından 10 Zilhicce 317 (14 
Ocak 930) tarihinde öldürüldü. 

Akaidde Mu'tezile mezhebini benim
seyen Serdal'nin ilm-i hilafla ilgili Me
sa' ilü '1-l]iliif adlı bir eseri vardır (Tunus 
Zeytüne Ktp ., nr. eski 2302, yeni ı6J9) . Bu 
eser, onun diğer mezheplerin görüşleri
ne de vakıf olduğunu göstermektedir. 
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EBÜ SAİD-i EBÜ'I-HAYR 

ı 

(~IY.I ~Y.I) 

Ebu Said Fazlullah b. Ebi'I-Hayr 
Ahmed b. Muhammed ei-Meyhenl 

(ö. 440 / 1049) 

Tekke adabını tesbit eden 
ve düzenlediği sema meclislerinde 
okuduğu aşıkane ruba.ilerle tanınan 

Horasanlı mutasawıf. 
L _j 

1 Muharrem 357 (7 Aralık 967) tarihin
de Horasan'da Serahs ile Ebfverd arasın
da bulunan Havran bölgesinde Meyhe
ne (Mehne) kasabasında doğdu . Babası 

Ebü' 1- Hayr Ahmed süfilerin dostu olan 
ve sema meclislerine devam eden bir 
attardı. Çocukluğunu Meyhene'de geçi
ren Ebü Said babasıyla birlikte gittiği 

sema meclislerinde tasawufu tanıdı. Mu
tasawıf şair Ebü'I-Kasım Bişr-i Yasin'in 
derslerine devam edip dil ve edebiyat 
ilimlerinde ondan faydalandı, şiir ve ta
sawuf anlayışından da etkilendi. Ondan 
öğrendiği şiirleri çeşitli sohbet meclisle
rinde okudu ve bu şiirler onun için ilham 
kaynağı oldu. Bir rivayete göre 30.000 
beyit ezberlemişti. 

Ebü Said fıkıh, tefsir ve hadis bilgisi
ni ilerietmek için Merv' e gitti. Burada 
Şafii fıkıh alimi Ebü Abdullah Muham
med b. Ahmed ei-Hazrl'nin (Husrf, ö. 373/ 
983 I?J) vefatından sonra beş yıl Ebü Be
kir Abdullah b. Ahrried ei -Kaffal ei-Mer
vezl'nin derslerine devam etti. Daha son
ra Serahs'a giderek Ebu Ali Zahir b. Ah
med' den tefsir, fıkıh usulü ve hadis ders
leri aldı. Burada dönemin ünlü süfTierin
den Lokman-ı Serahsf ile tanıştı. Lokman 
onu Ebü Nasr es-Serrac'ın müridierin
den Şeyh Ebü'I-Fazl Muhammed b. Ha
san es-Serahsf ile tanıştırdı. Ebü'I-Hayr, 
kendisine zikir telkin eden bu şeyhten 
ciddi surette etkilendi, tavsiyesine uyup 
Meyhene'ye döndü. Yedi yıl riyazet ha
yatı yaşadı, tahammül edilmesi zor çi
leler çıkardıktan sonra tekrar Serahs'a 
döndü. Şeyh Ebü'I-Fazl burada onu da
ha da çetin çilelere tabi tutup bir süre 
sonra Meyhene'ye gönderdi. Ebü Said 
Meyhene'de cami ve tuvaletlerin temiz
liğiyle uğraşıyor, her namaz öncesi gus
lediyor, sürekli susuyor. yama üstüne 
yama yapıldığı için ağırlaşan bir çuha 
giyiyor, yirmi otuz gün kalmak üzere 
sahralara çıkıyor, buralarda inzivaya çe
kiliyor, derin düşüncelere dalıyordu. Ne 
kadar şiddetli riyazetlere ve çetin çilele
re girdiğini anlatmak için, Babil Kuyu
su'nda baş aşağı asılarak çile çıkardık
ları rivayet edilen Harüt ve Marut gibi 

bazan bir ağaca kendini ayaklarından 
asarak, bazan da bir kuyuya baş aşağı 
sarkarak çile çıkardığı (çille-i ma 'kOse), 
Kur 'an okuduğu ve bu durumda namaz 
kıldığı ( salat- ı makiObe) rivayet edilir. Da
ha sonra tekrar Serahs'a giden Ebü Sa
Id bu çileli hayata Ebü'l- Fazi'ın yanında 
da devam etti. Ardından şeyhin tavsiye
sine uyup Nfşabur' a gitti. Burada İma
mü'I-Haremeyn ei-Cüveynf, Ebü'I-Kasım 
ei-Kuşeyrf gibi alim ve mutasawıflarla 
tanıştı. Daha önce Serahs'ta Ebü'I-Fazl'
dan hırka giyip giymediği bilinmeyen Ebu 
Said, Nfşabur'da ünlü süfi Ebü Abdur
rahman es-Süleml'den hırka giydi. 

Bazı rivayetlere göre irşad faaliyetine 
başlamadan Meyhene'ye dönerek bura
da çileli hayatına devam etti. Ebfverd 
ile Serahs arasında yedi yıl inzivaya çe
kildi, bu süre içinde ot ve yaprak yiye
rek yaşadı. Bu arada şeyhi Ebü'I-Fazl ve
fat ettiğinden Amül'e gidip Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Muhammed ei -Kassab'a inti
sap etti; ikinci hırkayı da ondan giydi. 
Bu zatın vefatı üzerine Meyhene'ye dön
dü. Geceleri uyumuyor. namaz kılıyor, zi
kirle meşgul oluyor, gündüzleri hep oruç 
tutuyor. hiç dinlenmiyor, daima kıbleye 
yönelmiş bir halde bulunmaya çalışıyor. 
haramlardan sakınıyor, güzel şeylere 

bakmıyor, sürekli teslimiyet gösteriyor. 
en azla yetiniyor, vaktini mescidde ve 
tekkede geçiriyor, kötü yerler olduğuna 
inandığı için çarşı pazara uğramıyor ve 
kimsenin kusurunu görmüyordu. Bu çe
şit on sekiz esası başarıyla uyguladığı 

için nefsinden fani olduğuna kanaat ge
tirdikten sonra halkı irşada başladı. Nf
şabur ve Meyhene'deki tekkesinde çev
resinde çok sayıda mürid toplandı. 

Ebü Said tekkede bazan sabahlara ka
dar sema ve raks ediyor, nara atıyor, aşı
kane şiirler ve ilahiler okuyup coşuyor, 
sohbetine katılanları galeyana getiriyor
du. Sık sık düzenlenen davetlerde ve zi
yafet sofralarında coşkulu semalar ya
pılıyordu . Üzerinde para taşımamayı , ser
vet edinmemeyi ve hiçbir şey biriktirme
meyi adet edinen Ebu Said'in sema mec
lislerini hizmetçisi Hasan-ı Müeddeb dü
zenliyordu. Bu meclislerde yapılan mas
raflar emir ve zenginlerin bağışlarıyla, 

bazan da borç para ile karşılanırdı. Ebü 
Said, ölümünden kısa süre önce Gazne'
deki Vezir Nizamülmülk'ten borçlarını 

ödemesini rica etmiş ve bu dileği yerine 
getirilmişti. 

Ebu Said'in tasawuf silsilesi Ebü'I-Fazl, 
Ebu Nasr es-Serrac ve Ebü Muhammed 
Mürtaiş vasıtasıyla Cüneyd-i Bağdadr
ye ulaşır. Fakat Ebü Said, Bayezfd-i Bis-



tami ve Hallac-ı MansOr tarzı bir tasav
vuf anlayışına sahipti. Onlar gibi şathi
ye*ler söylemiş, vecde geldiği zaman 
gönlünden geçenleri serbestçe ifade et
mekten çekinmemiştir. Sema meclisle
rindeki hali de daha sonra bu geleneği 
devam ettiren Mevlana'nın haline ben
zer. Bu meclislerde, sohbet toplantı la

rında ve vaazlarda söylediği sözler ve 
okuduğu aşıkane şiirlerle çevresindeki
leri derinden etkileyen Ebü Said'in şöh
ret ve nüfuzu o kadar çok yayıldı ki ye
re attığı karpuz kabuğu bile teberrüken 
alınıyor ve yirmi dinara müşteri bulabi
liyordu. Komşularından birçoğu onun ma
nevi tesirinde kalarak içkiyi ve benzeri 
kötü alışkanlıkları bırakmışlardı. Çağda
şı ibn Hazm'ın anlatlığına göre (el-Fas/, 

IV, I 88) ünü Endülüs'e kadar ulaşmıştı. 

Tekke adabının ilk defa EbO Said ta
rafından tesbit edildiği kabul edilir. Onun 
tasawufta kendine has bir yol açtığını, 

tekke inşa ettiğini , günde iki defa sofra 
kurduğunu söyleyen Kazvini, bütün ta
sawufl adabın Ebü Said'e nisbet edildi
ğini söyler (Aşarü 'l-bilad, s. 36 1). Yine ta
sawufl fikir ve hisleri çoğu Farsça olan 
şiirlerle, özellikle rubailerle ilk defa o ifa
de etmiş, Senai, Feridüddin-i Attar ve 
Mevlana bu yolda onun peşinden gitmiş
lerdir (Said-i Nefisi. s. 36). Ebü Said 'in 
tekke adabı ve şiir anlayışı daha sonra
ki sOfilerin önemli bir kısmı üzerinde ge
niş ölçüde tesirli olmuştur. Tasawuf ta
rihinde yedi sultandan biri olarak ün ya
pan Ebü Said 'in (d iğerleri imam Ali Rıza, 
Bayezid-i Bistami. İbrahim b. Edhem. Cü
neyd-i Bağdadi, Mahmüd- ı Gaznevi, Sel
çuklu Hükümdan Sencer' dir) dost ve hay
ranları kadar düşman ve muhalifleri de 
vardır. Onu bazıları sıddik, bazıları da 
zındık olarak görür. Rindce yaşaması. 
Mevlana ve Yünus Emre gibi bütün din
Iere bir gözle bakılınasını telkin etmesi, 
bazı rivayetlere göre, "Mescid ve med
reseler yerle bir olmadıkça, küfürle iman 
arasındaki fark kalkmadıkça dervişlerin 
görevleri tamamlanmış olmayacaktır" 

(b k. Said-i Nefisi. s. 6; Goldziher, el - 'A/ı:f· 
de ue'ş-şerf'a, s. 171) demesi zındık olu
şuna delil sayılmıştır. Ebü Said ayrıca 

gençlerle sema yapmak, Kur 'an ve hadis 
yerine şiir ve ilahi okumakla da suçlan
mıştır. Kerramiler, Şiiler ve Hanefiler 
onun aleyhinde bulunmuşlar, hatta ken
disini Gazneli Sultan Mahmud· a şika
yet etmişler. sultan da Nişabur alimle
rinden bu iddiaların doğru olup olmadı
ğını araştırmalarını istemişti. Ebü Said 
onları ikna ederek muhaliflerini etkisiz 

hale getirmiş, hasımları ona hak vermek 
zorunda kalmışlar. bu olaydan sonra hiç 
kimse Nişabur'da süfiler aleyhinde bu
lunmaya cesaret edememişti. Kuşeyri 

de başlangıçta ondan şüphelenmiş, fa
kat daha sonra kendisini yakından tanı
yınca itirazdan vazgeçmişti. Buna rağ

men er-Risdle'sinde çağındaki büyük 
süfilerin isimlerini kaydettiği halde Ebü 
Said'in adını anmamıştır. Çağdaşı Hüc
viri EbO Said'in büyük bir süfl olduğunu 
belirtmiş ve önemine dikkat çekmiştir. 

Sübki ise ibn Hazm ve Zehebf'nin onu 
kötülemelerine itibar edilmemesini söy
leyerek EbO Said'i yolu doğru, inancı sağ
lam bir alim ve sOn olarak tanıtır ( Taba

kat, v. 307- 308). 

Bazı kaynaklarda ibn Sina ile mektup
laştığı. hatta kendisiyle görüştüğü, baş 
başa yaptıkları uzun bir görüşmeden 
sonra ibn Sina'nın. "Benim bildiklerimi 
o görüyor": Eb O Said'in de, "Benim gör
düklerimi o biliyor" dedikleri, böylece 
hakikate akılla da keşf* ile de ulaşılabi
leceğini belirttikleri rivayet edilir (Said-i 
Nefisi, s. I ı ; Abdülhüseyin Zerrinküb, s. 
62) . Ebü Said, çetin bir riyazet ve aşırı 

ibadetten sonra, her ikisini de terketme
si dışında, diğer davranışları ile Mevla
na'ya çok benzemektedir. Nitekim o da 
Mevlana gibi semaı çok sevmekte ve bu 
amaçla sık sık toplantılar tertip ettir
mekteydi. 

E bO Said 4 Şaban 440 ( 12 Ocak 1 049) 
Cuma gecesi doğduğu yer olan Meyhe
ne'de seksen iki yaşında vefat etti. Said -i 
Nefisi, biri iran'da Türbet-i Haydar'ın 
12 km. güneyinde, diğeri bugün Türk
menistan'ın Merv şehrinin güneybatısın
da olmak üzere Meyhene adlı iki yer bu
lunduğunu ve EbO Said'in kabrinin bu
rada hala varlığını koruduğunu. Türbet-i 
Haydari civarındaki Mihene köyünde de 
onun adına bir türbenin yapılmış oldu
ğunu söyler (Sül]anan·ı MarJ?ı1m-i Ebu 
Sa 'rd-i Ebü 'l-ljayr, s. 4). Şeyhin Nişabur'
daki tekkesi S49 'da (1154) Oğuzlar'ın 
Horasan'ı almalarına kadar varlığını ko
rudu. Ebü Tahir Said (ö 479/1086), Ebü'I
Vefa Muzaffer. Ebü'I -A'Ia Nasır (ö. 491 / 
1098), Ebü Ali Mutahhar ve Ebü'l-Beka 
Mufaddal (ö . 492 / 1099) adlarında beş 
oğlu olan Ebü Said'in soyundan bir bö
lümü Horasan'ın Oğuzlar tarafından ele 
geçirilişi sırasında öldürüldü, kılıçtan kur
tulan diğerleri de çeşitli yerlere dağıldı
lar. Daha sonra bunların içinden birçok 
şeyh ve alim yetişti (Said-i Nefisi, s. 22-
35). Ebu Said'in görüşlerini yayması için 
Şirvan·a gönderdiği Ebu Nasr-ı Şirvani 

EBÜ SAlD-i EBÜ'I-HAYR 

adlı müridi burada bir tekke kurarak ir
şad faaliyetine devam etmiştir. Bir baş
ka müridi olan Ebü Arnr-ı Beşkani de (ö. 

472 / 1080) şeyhinin görüşlerini Nesa ya
kınındaki Beşkan'da yaymıştır. 

Eserleri. Sağlığında müridieri tarafın
dan sözlerinin tesbit edilmesini bile is
temeyen Ebü Said'in sonradan ayrıntılı 
bir şekilde hal tercümesini yazan torun
ları , onun "Havra" adlı bir rubaisi dışın
da (Esrarü 't-teuf:ıfd, s. 218) başka ese
rinin olmadığını kaydederler. Buna rağ
men kütüphanelerde (mesela bk. Süley
maniye Ktp., Nafiz Paşa , nr. 484. vr. 4•
lOb) yetmişi aşkın rubaisini ihtiva eden 
el yazmaları vardır. Bunların büyük bir 
bölümü Said-i Neflsi tarafından Süha
ndn-ı Man~ı1m-i Ebu Sa'id-i Ebii'l
ijayradıyla basılmıştır (Tahran 1334 hş.) 
Ancak bu rubiHier Ebu Said 'in değil ço
ğu kendisinden sonra yaşamış olan Ab
dullah-ı Ensarf, Senai, Attar, Ömer Hay
yam, Fahreddin-i Irak! gibi şairlerin şi

irleridir. Ayrıca Aynülkudat ei-Hemeda
nf'nin Ebü Said'e atfettiği MesdbiJ:ı adlı 
eser de onun değildir. EbO Said'in "Hav
ra" adlı rubaisi Muhammed ei-Mağribi, 

Şah Ni'metullah Veli ve adı bilinmeyen 
diğer bir kişinin şerhleriyle birlikte ba
sılmıştır. Bunlardan başka Abdullah b. 
Mahmud eş-Şaşi tarafından yapılan bir 
şerh daha vardır (bk. Süleymaniye Ktp ., 
Mahmud Paşa, nr. 278 / 8). Bu rubai dışın
da Ebü Said'in, sOfilerin Tanrı'ya doğru 
manevi yolculuklarında uğradıkları kırk 
konaktan söz eden Çihil Ma~iim adlı 
bir risalesi vardır. Bu risale de Ali Heme
danf'ye atfedilmek istenmiştir. Ancak 
istanbul kütüphanelerinde mevcut yaz
ma nüshalarındaki ifadeler bu risalenin 
Ebü Said'e ait olduğunu göstermekte
dir. Nüshalar arasındaki büyük farklar 
da Ebü Said'in söylediklerinin ayrı kişiler 
tarafından tesbit edilmesinden doğmuş 
olmalıdır. Çihil Ma~iim'a ait bu metin
leri Tahsin Yazıcı yayımiarnıştır (İstanbul 
1959). Hisale ayrıca, M. Damadi tarafından 
Ma~iimdt-ı Erba'in adıyla neşredilmiş
tir (Ma'arif-i İslamfll2 Aprill97 ıl, s. 58-
62; Ebü Said'in İbn Sina'ya ve İbn Sina'nın 
ona yazdığı mektuplar için bk. Süleymaniye 
Ktp., Pertev Paşa , nr. 6ı7, vr. ı79-188). 

EbO Said-i Ebü'I-Hayr' ın hal tercüme
sine dair torunları tarafından iki mena
kıbname yazılmıştır. Bunlardan ilki. Mu
hammed b. EbO Ravh Lutfullah b. EbO 
Said b. EbO Tahir b. Ebü'I-Hayr'ın (ö 

54 ı 1 ı ı 47) Ifô.lô.t ü Sül]andn-ı Şeyl] EbU 
Sa 'id adlı eseri olup ilk defa V. Jukovski 
tarafından Petersburg ' da (ı 899). ikinci 
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defa İ rec Efşar tarafından Tahran' da 
11331 hş.l basılmıştı r. İkincisi Muhammed 
b. Münewer b. Ebu Said'in lö . 574-588 / 
1178-1192 arasıl Esrdrü't-tevf:ıid ii ma
~iimdti'ş-Şey{J Ebi Sa ' i d adlı mem1kıb
namesidir. Bu eseri de önce Jukovski 
(Petersburg 1899), daha sonra Ahmed-i 
Behmenyar (Tahran 1313 hş . ) ve üçüncü 
olarak da Zebfhullah Safa (Tahran 1332 
hş.) neşretmiştir. İkinci eser Arapça ve 
Fransızca'ya da çevrilmiştir (bk. ESRARÜ't

TEVHID ). 
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EBÜ SAİD el-HADİMİ 

(bk. HADİMI, Ebu Said). 

EBÜ SAİD el -HARRA.z 
(.jl_rdl ~ _y,l ) 

Ebu Said Ahmed b. İsa el-Harraz 
(ö. 277 / 890 (?]) 

Fena ve beka nazariyesinin 
kurucusu olarak bilinen mutasawıf. 

ı 

_j 

1 

_j 

Bağdat'ta doğdu. Seri es-Sakatf. Bişr 
el-Haff ve Muhammed b. Mansür et-TO
sf gibi süfflerin öğrencisi oldu. Zünnün 
ei - Mısrf ve Cüneyd-i Bağdadf gibi ünlü 
süfilerle sohbet etti. Bağdatlı ve Küfeli 
süfflerden faydalandı. Günümüze ulaş
mayan Kitc'ibü's-Sır adlı risalesindeki gö
rüşlerinden dolayı Bağdat'ta tenkitlere 
uğrayınca Buhara'ya, oradan da Mekke'
ye giderek bir süre bu şehirde ikamet 
ettikten sonra Mısır'a geçti. "Allah'la be
nim aramda perde yoktur" şeklindeki 
sözü tepkiyle karşılandığından Mısır ' ı da 
terketmek zorunda kaldı (Herevl, s. 183). 
Daha sonra Basra 'ya gitti. Kuşeyrf'ye 

göre 277'de (890), Sülemfye göre 279'
da (892). Cami'ye göre 286'da (899) ve
fat etti. 

Ebü Abdurrahman es-Sülemf, Harraz' ı, 

"Süfflerin önderi ve en fazla saygı göre
nidir " diye tanıtır (Taba~at, s. 228). Ta
sawufun bütün meseleleri hakkında sağ 

lam bilgilere ve derin tecrübelere sahip 
olan Harraz. kaynaklara göre "fena ve 
beka ilmi" hakkında ilk konuşan süfidir. 
Bu noktaya işaret eden Hücvfrf (Keş{ü'l
maf:ıcub, s. 363), Harraz'a bağlanıp onun 
yolundan giden ve bu sebeple Harrazi
yan (Harraziyye) adını alan bir süfi züm
resinin varlığından bahseder. Harraz' a 
göre "fena" insanın kulluk görevini ifa 
etmesi, fakat bunu görmemesidir. "Be
ka" ise kulun ilahi tecellilerle baki olma
sıdır. Bu makamdaki kul Allah'a o kadar 
yaklaşır ki kendini unutur. Ona, "Nere
den geliyorsun, nereye gidiyorsun?" şek
linde sorular sorulsa hep "Allah" diye ce
vap verir. 

Hace Abdullah-ı Herevf. Harraz'ın eş
siz ve büyük bir süfi olduğunu belirttik
ten sonra hiç kimsenin tevhid konusu
nu ondan daha iyi bilmediğini, tasawuf 
yolunda hızlı gittiği için kendisine kim
senin yetişernediğini ifade eder ve, "Keş
ke biraz aksak olsaydı!" diyerek beka ve 
fena konusunda aşırılığa kaçtığını ima 
eder ( Taba~at, s. ı 71 ı. Harraz fena ko
nusunu tevhidle beraber düşünür; uya-

nış haliyle birlikte bulunan fena ile bek
leyiş haliyle birlikte olan bekayı en yüce 
hal sayar. Ona göre fenanın alameti ki
şinin dünyaya ve ahirete yönelik zevkle
rinin, hatta bütünüyle beşeri benliğinin 
yok olmasıd ır. Bu bakımdan kendi ruhi 
yükselişini şu veciz sözüyle özetlemiş
tir: "Nice zaman O'nu aradım, fakat ken
dimi buldum : şimdi ise kendimi arıyo
rum, fakat O'nu buluyorum" (Cami, s. 

74) . Harraz'a göre Allah zuhur edince 
kul yok olur, kul yok olunca Allah zuhur 
eder. Maveraünnehir süffleri, "Kişi ben
liğinden kurtulmadan O'nu bulamaz": 
Iraklı süfiler ise, "Kişi O'nu bulmadan 
benliğinden kurtulamaz" derlerdi. Ebü 
Ali Siyah' a göre her iki görüş de aynı 
anlama gelmekle beraber içler inde Har
raz'ın da bulunduğu Iraklılar'ın görüşü 

daha uygundur (Cami, a.y.). Kul, Hakk'ı 
hem ilim hem marifetle bulursa da ma
rifet yolu daha üstündür. 

Harraz tevhid konusundaki işaretle

riyle Cüneyd-i Bağdadf'ye, Allah-kul iliş
kisine dair görüşleriyle de Hallac-ı Man
sür'a tesir etmiştir. Nitekim Cüneyd, "Al
lah. Harraz'ın sahip olduğu halin haki
katini bizden istemiş olsaydı mahvolur
duk" diyerek onun manevi makamının 
yüceliğine olan hayranlığını ifade etmiş
tir. Ebu Said el- Harraz ' ın, "Allah ' ı zıtla

rı bir araya getirerek tanıdım" sözünü 
Muhyiddin İbnü' 1-Ara bi kendi tasawuf 
anlayışına göre yorumlamış ve bu yorum 
tenkitlere yol açmıştır (bk. Şeyh- i Mekki, 
S. 46, 159-162) 

Harraz şer'f hükümlere titizlikle bağlı 
kalmanın gereğine inanırdı. "Zahire ay
kırı düşen her gizli ilim (ilm-i batın) batıl
dır" sözü, kendisinden sonraki süfflerin 
dillerinden düşürmedikleri bir veeize ol
muştur. Bununla birlikte, "Mukarreb olan
ların günahı ebrarın sevabıdır" : "Arifle
rin riyası müridierin ihlasından daha iyi
dir" gibi ifadelerle ortaya koyduğu gö
rüşleri dolayısıyla tenkit edilmiştir. Har
raz hadis dinlemiş ve rivayet etmiş ol
makla beraber güvenilir bir hadisçi sa
yılmamıştır. 

Eserleri. 1. Kitdbü'ş-Şıd~. Bu risalesi 
A. J. Arberry tarafından yayımlanmıştır 
(Kitab as-Sıdq: The Book of Truth{ulness, 
London 1937). Eseri Abdülhalim Mahmud 
da neşretmiştir (Kahire ı 964) . z. Kitc'ibü'l 
Ferc'ig. Tasawuf psikolojisi bakımından 
önemli olan eser P. Nwyia tarafından tah
lil edilmiştir (bk. Exegese coranique, s. 
231-310). Harraz'ın Kitc'ibü'l-lfa~ii'* 
Kitc'ibü'l-Keşf ve'l - beyc'in, Kitdbü'ş

Şıfdt, Kitdbü Mi 'yari't- tasavvuf adlı 


