ME LAM ET
MELAMET
(..:.....~)

Bir tasawuf terimi;
III. (IX.) yüzyılda
Horasan bölgesinde ortaya çıkıp
daha sonra bütün İslam dünyasında
yaygınlık kazanan tasawuf anlayışı.
L

~

Sözlükte "kınamak, kötülemek, ayıpla
mak" gibi anlamlara gelen melamet kelimesinin tasawuf literatüründe bir teri m,
bir makam ve bir tasawuf anlayışının adı
olarak yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. lll. (IX.) yüzyılda Merv. Herat,
Belh ve Nlşabur şehirlerini içine alan Hor asan'da ortaya çıkıp özellikle Nlşabur'
da yaygınlık kazanan ve etkisini günümüzde de sürdüren bu tasawuf anlayı
şını benimseyenlere ehl-i melamet, melaml, melametl; bu akıma da Melametiyye, Melamiyye (MelametT!ik) denilmiştir. İlk
dönem kaynaklarında dil bilgisi kuralları
na aykırı olarak genellikle melametl ve
melametiyye kelimelerinin kullanıldığı,
Osmanlı devrinde ise Bayramiyye tarikatı
mensuplarından bir gruba melaml. tarikatıarına da Melamiyye adı verildiği görülmektedir.
Melamet konusu bir tasawuf terimi ve
tasawuf akımı olarak birbiriyle bağlantılı
olmakla birlikte iki ayrı düzlemde ele alı
nabilir. Melametin teri m olarak kullanımı
kökü olan levm kelimesinin geçtiği iki
ayete (ei-Maide 5/54; ei-Kıyame 75/2) dayandırılmaktadır (aynı kökten türeyen kelimelerin yer aldığı diğer ayetler için b k.
İbrahim 14/22; el-isra 17/29, 39; es-Saffat
37/142; ez-Zariyat 51/40; el-Kalem 68/30;
el-Mearic 70130). Bu ayetlerin, "Ey müminler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir topluluk getirecektir ki O onları sever, onlar da O'nu
severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, katiriere karşı onurlu ve şiddetli
dirler. Allah yolunda cihad ederler, kına
yanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lutfudur, onu dilediğine verir.
Allah'ın lutfu geniştir. O her şeyi en iyi bilendir'' anlamına gelen ilkinde (el-Maide
5/54) mürninler arasından çıkacak bir grubun özellikleri anlatılırken kullanılan, "Onlar kınayanın kınamasından korkmazlar"
ifadesi melamet teriminin içerdiği anlamı vurguladığı şeklinde yorumlanmış, ayrıca, "Allah onları, onlar da Allah'ı severler" şeklindeki ifadeden hareketle melamet ve muhabbet terimleri arasında ilişki
kurulmuştur. Ayette geçen cihad kelimesi, Cenab-ı Hakk'ın kendisini kınayan nef-
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si yemin ederek övdüğü diğer ayetle (eiKıyame 75/2) birlikte düşünülüp "nefisle
cihad" (mücadele) manasında ele alındı
ğında melamet ve melametl terimlerinin
kavramsal çerçevesi Allah tarafından sevii rnek, Allah'ı sevmek, O'nun yolunda nefisle mücahede etmek ve bu mücahede
sırasında kendisini kınayanların kınama
sından korkmamak şeklinde belirlenmiş
olmaktadır. Melamet akımına dair ilk bilgileri veren Nlşaburlu iki sGfi Hargüşl (ö.
406/1 o 15) ve Muhammed b. Hüseyin esSüleml'den (ö. 412/1021) ilkinin yukarıdaki
birinci ayete vurgu yaptığı , diğerinin ise
bu ayete bir işarette bulunmadığı, sadece ilk melametllerden Hamdün el- Kassar'dan aktardığı bir sözde "kınayanın kı
namasından korkmamak" ifadesinin geçtiği görülmektedir.
Nlşabur bölgesinden olmakla birlikte
bu akımı benimsemeyen ve mensupları
na eleştiriler yöneiten Hücvlrl tasawuf
yolunun önde gelenlerinden bir kısmının
melamet yolunu tuttuğunu ve bu yolda
halkın kınamasına maruz kaldığını söyler.
Hz. Peygamber'i misal göstererek kendisine vahiy gelrneden önce herkesin onu
örnek bir şahsiyet olarak kabul ettiğini,
ancak Cenab-ı Hak tarafından dostluk tacı giydirilince halkın ona şair. mecnun, kah in diye dil uzatıp kınarnaya başladığını
belirtip, "Onlar kınayanın kınamasından
korkmazlar" ifadesinin geçtiği ayete atıfta bulunur. Allah'ın kendisineyönelenleri
halka levmettirdiğini. fakat kınanan kişi
lerin kalplerini bu eleştirilerle meşgul olmaktan muhafaza ettiğini söyleyen Hücvlrl'ye göre böylece Cenab-ı Hak o kişileri
başkalarını mülahaza etmekten koruduğu gibi kendilerindeki güzellikleri görüp
kibirlenme ve kendini beğenme afetinden de korumuştur. Hücvlrl, Allah'ın kendisinden razı olduğu kimselerden halkın
razı o l madığını belirtir ve bu görüşünü
meleklerin Adem'i beğenmeyip. "Ya rab,
yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" dediklerini
haber veren ayetle (ei-Bakara 2/30) destekler.

kazanarak içeriğinin zenadla anılan akımın doğuş
ve gelişmesiyle paralellik arzeden melamet konusu. bu akıma mensup olmayan
bazı müelliflerce ortaya çıktığı dönem ve
bölgeden bağımsız biçimde ele alınmıştır.
Mesela XIII. yüzyıl Kübrevl şeyhlerinden
Necmeddln-i Daye, Hücvlrl'nin temas ettiği ayeti zikrederek Hz. Adem'in ilk melametl olduğunu söyler. SevdniJ:ı adlı eseTerim

anlam ı

ginleşmesi aynı

rinin birinci bölümüne ayetteki, "Allah onsever, onlar da Allah'ı severler" ifadesiyle başlayan Ahmed ei-Gazzall eserin
dört, beş ve altıncı bölümlerinde melamet konusunu muhabbetle ilişkilendir
miş , ancak Melametllik'ten bağımsız olarak açıklamıştır. Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr' ın
da konuyu aynı bağlamda ele aldığı görülmektedir (Muhammed b. Münevver, I,
287-288)
ları

Melametin tasawuf makamlarından
bir makam olduğunu belirten ilk süfi müellif Süleml (Derecatü 's-salikln, s. 143)
onun muhtevasına dair bilgi vermemiştir.
Melamet konusunu akımın ortaya çıktığı
dönem ve bölgeden soyutlayarak bir tasavvuf makamı olarak temeliendiren
Muhyiddin İbnü'I-Arabl salikieri abidler,
süfiler ve melametller şeklinde üç gruba
ayırır. Ona göre abidlere zühd, takva ve
nefsi kötü arnellerden temizleme gibi
davranışlar hakimdir. Fakat onların hall er,
makamlar ve sırlar hakkında hiç bilgileri
yoktur. SGfiler. bütün fiilierin Allah'a ait
olduğunu ve kendilerinin hiçbir fiile sahip
bulunmadığını müşahede ederler. Ancak
onların zühd. takva ve tevekkül konusunda abidlerden bir farkı yoktur. Halka keramet göstermekten ve Allah katındaki
derecelerini belirten hallerini izhar etmekten çekinmezler. SGfilerin müridieri
de kendileri gibi dava sahibi oldukların
. dan kendilerini halktan üstün görürler.
İbnü'I -Arabl'ye göre salikierin en üst
derecesinde bulunan melametiler Allah ' ın
kendisine yönelttiği ehlullahtan bir gruptur. Allah bir göz ilişir de kendisinden alı
koyar diye onları kıskançlıkla korumuş
tur. Onlar sadece Allah ile beraber dir. bir
an bile O'na ibadetten geri kalmazlar. RubGbiyet kalplerini istila ettiğinden dol ayı
riyasete karşı bir istekduymazlar (Fütaf).at, III, 45-46). İbnü'I-Arabl, "ümena" diye adlandırdığı melametllerin batınların 
daki hali asla zahirierinde izhar etmediklerini. bu sebeple hallerine hiç kimsenin
vakıf olamayacağını ve eğer insanlar melametllerin Allah katındaki değerini bilecek olsalardı onları ilah edineceklerini
söyleyerek onların kendilerini insanlardan
gizlernelerinin sebebini ?Çıklar. Ona göre
belli bir coğrafya ve zaman diliminde değil bütün zaman ve mekanlarda yaşayan,
kendilerine has özellikleri olan. sayıları ortaya çıktıkları zamanın durumuna göre
artıp eksilen melametllerin vatanı Horasan ve Nlşabur gibi bölge, pirleri Melametlliğin kurucuları olarak tanınan Hamdün
ei-Kassar veya Ebu Hafs ei-Haddad de-

MELAMiYYE
ğildir. Bununla birlikte ibnü'I-Arablfarklı
dönem ve bölgelerde yaşayan Ebu Said
ei-Harraz. Bayezld-i Bistaml. Şibll, Abdülkadir-i Geylani gibi isimlerio yanında
diğer Nlşaburlu pirleri melamet makamı
na ulaşan veliler arasında zikretmiştir.
Melamet makamının Hz. Peygamber'in .
"Sonra yakınlaştı ve sarktı. ok ile yay mesa besi (kabe kavseyn) gibi oldu " ayeti nde
(e n-Necm 53/8-9) ifade edilen kurbiyet
makamı olduğunu söyleyen ibnü'I-Arabl
melamet makamını makamların en üstünü kabul eder ve melametllerin velayetin en üst derecesinde olduklarını , bu
makamın üstünde sadece nübüwet makamının bulunduğunu söyler (a .g.e., ı .
235).

ibnü'I-Arabl bu görüşleriyle melamet
konusunu Hargüşl. Süleml ve Hücvlrl
gibi kendisinden önce gelen. Şehabeddin
Sühreverdl ve Abdurrahman-ı Cami gibi
çağdaşı olan veya kendisinden sonra yaşayıp bu konuyu tarihi Melametllik bağ
lamında ele alan sQfi müelliflerden tamamen farklı bir çerçevede değerlendir
miştir. Abdürrezzak ei-Kaşanl ve Seyyid
Şerif ei-Cürcanl melameti onun çizgisinde
tanımlarken Rüzbihan-ı Bakii tasawuf
terim ve makamiarına dair M eşrebü'l
erva]J. adlı eserinde melamete yer vermemiştir.
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bölgesinde gelişen akıma Süfiyye, Horazahidlerin takip ettikleri yola ve akı
ma ise Melametiyye (Melametllik, MelamTIik) adı verildiğini söyler.
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Nlşabur.
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XIX. yüzyıl sQfi müelliflerinden Haririzade Kemaleddin Efendi. tarikatlar ansiklopedisi ve tasawuf metinleri antolojisi
niteliğindeki Tibyanü vesa'ili'l-]J.al}il'il}
adlı eserinde "Melamiyye" başlığı altında
üç tarikattan bahsetmiş, tarikatlar öncesi dönemde lll. (IX.) yüzyılda Horasan'da
SQfilik'ten ayrı bir akım olarak ortaya çı
kıp IV (X) ve V. (Xl.) yüzyıllar boyunca etkili olduktan sonra VI. (XII.) yüzyıldan itibaren tasawufun tarikatlar şeklinde örgütlenmesi sürecinde bunların içinde bir
neşve halinde varlığını sürdüren Melametiyye'yi Hamdün ei-Kassar'a (271 /884) nisbetle bir tarikat olarak (Kassariyye) değerlendirmiş. ardından Ömer Dede Sikkin'i'ye (ö. 880/ 1475) izafe ettiği Bayramiyye
tarikatının bir kolu olan Melamiyye ile (Melamiyye-i Bayramiyye) Muhammed Nürü'IArabl'ye (ö. ı 305/ ı 888) nisbet ettiği Melamiyye (Melamiyye-i NOriyye) kolunu zikretmiştir. Harlrlzade'nin tasnifinden hareket eden SadıkVicdanide Tomar-ı Tu ruk-ı Aliyye'n in Melamiyye'ye ayırdığı
cildinde Melamiyye'yi ilk, orta ve son devir Melamlliği şeklinde üç bölümde incelemiş, Abdülbaki Gölpınarlı da Meldmilik ve Meldmiler adlı eserinde bu üçlü
tasnife uyarak konuyu ilk devre Melamller'i (M elametller). ikinci devre Melamller'i (Bayramller) ve üçüncü devre Melamller'i diye ele almıştır.
Melametiyye. Dini daha derin ve içten
bir şekilde yaşama arzusunda olan zahidlerin lll. (IX.) yüzyıldan itibaren Bağdat ,
Şam, Mısır ve Nlşabur'da odaklaşmaya.
dini hayata dair iç yaşantılarını , kendilerine has düşüncelerini yine kendilerine
has terimlerle ifade etmeye başladıkları
görülmektedir. Bu faaliyetler giderek
bölgesel nitelikler kazanmaya başlamış
ve o bölge zahidlerine has görüşleri ve
davranış biçimlerini yansıtan birer akım
haline dönüşmüştür. Süfi ve tasawuf kelimelerinin henüz yaygın biçimde kullanılmadığı tasawuf müessesesinin kuruluş aşamasını oluştu ran bu dönemde,
Bağdat merkez olmak üzere lrak'ta,
iran'ın Horasan bölgesinde ve bu bölgenin merkezi Nlşabur'da gelişen iki zühd
akımı dikkati çekmektedir. IV. (X.) yüzyı
lın ikinci yarısında Nlşabur ' da yaşayan
Teh~ibü 'I-esrar müellifi Hargüşl Irak

Melametiyye akımının doğdu
lll. (IX.) yüzyılda Merv, Herat ve Belh
ile birlikte Horasan bölgesinin dört büyük
şehrinden biri ve Abbasller'e bağlı olarak
bölgeyi yöneten Tahirller hanedanının yönetim merkeziydi. Çeşitli dini akımların
yaygın olduğu bu bölgede Melametlliğin
ortaya çıkmasından önce ibrahim b. Edhem, Abdullah b. Mübarek. Fudayl b. iyaz,
Şakik-ı Belhl, Hatim ei-Esam gibi tanın
mış zahidler yetişmişti. lll. (I X.) yüzyılda
Horasan'da mezhep taassubu ve dini çatışmalar sebebiyle huzur bozulmuş, bu
durum o döneme kadar refah içinde yaşayan Nlşabur'a da yansımıştır. Melametllik Nlşabur'da Malik!. Zahiri ve Hanbelller'in azınlıkta olduğu, Hanefiler'le Şafii
ler arasında yoğun bir düşmanlığın yaşand ığı , Şii gruplarıyla Kerramiyye mensupları , Mutatawia ile Harici bakiyeleri
gibi bazı aş ırı gruplar arasında çatışma
ların meydana geldiği bir ortamda zuhur
etmiş ve IV. (X.) yüzyıldan itibaren islam
dünyasının diğer bölgelerine de yayılmış
ğu

tır.

İlk dönem Melametiyye akımına temas
eden ve temsilcileri hakkında bilgi veren
süfi tabakat kitaplarıyla diğer tasawuf
klasiklerinin ve bu akım üzerinde yapılan
modern çalışmaların temel kaynağı, akı
mın önde gelen isimlerinden Ebu Osman
ei-Hirl'nin talebesi Ebü Amr ismail b.
Nüceyd'in tarunu Nlşaburlu müellif Muhammed b. Hüseyin es-Süleml'nin ( ö.
412/102 1) Risaletü'l-Melametiyye adlı
eseridir. Ancak ondan altı yıl önce vefat
eden hemşehrisi Hargüşl'nin Teh?;ibü'lesrar'ının üçüncü bölümünde Melametiyye konusunda verdiği bilgiler Süleml'nin eserinin önceliğini tartışmalı kılmak
tadır. Arthur John Arberry ve Nasrullah
Pürcevadl Teh~ibü'l-esrar'ın daha ewel
yazılmış olduğu görüşündedir.
Hargüşl Melametller'in önceleri "mahzünln" diye anıldıklarını, Allah yolunda
"kınayanın kınamasından korkmamanın"

(ei-Maid e 5/54) temel ilkeleri olması sebebiyle halkın beğenisini kazanmak için
dış görünüşlerini süslemeye, toplum arasında ayırt edilmelerini sağlayan bir görünüşe sahip olmaya önem vermediklerini. gönül dünyalarını ve sırlarını bezemek amacıyla Allah'a yöneldiklerini. hayrı
gizleme ve şerri açığa vurmanın. Kaderiyye'nin havfı ve Mürcie'nin recası üzere
olmanın temel özelliklerinden olduğunu ,
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