ABDULLAH ei-HARRAZ
Hind, Ebü Süfyan'ın kızı ve Peygamalüzerine, Medine'ye bir ordu
ber'in baldızıdır. Doğumunun ilk günlegöndermek zorunda kaldı. Ordunun ku rinde teyzesi Ümmü Habfbe'nin evine
mandanlığına ·da, hayli yaşlı ve hasta
götürülen Abdullah'ı Hz. Peygamber bu
olmasına rağmen, son derece haşin bir
evde gördü ve ağzına ilk lokmayı verekimse olan Müslim b. Ukbe'yi getirdi.
rek (tahnik* ) hayır duada bulundu. KüÜzerlerine ordu gönderildiğini öğrenen
çüklüğünde Abdullah'ı severken annesiAbdullah ve taraftarları Medine valisini
nin söylediği bebbe (tombul çocuk) kelive Emevi sülalesini şehirden çıkararak
mesi. zamanla onun lakabı haline gelhendekler kazdılar ve savaşa hazırlan
miştir. Babası Haris'in Basra'ya yerleş
dılar. Müslim b. Ukbe şehirden çıkarı
mesi sebebiyle Basralılar tarafından iyi
lanlardan da geniş bilgi alarak Meditanınan, sevilip takdir edilen Abdullah\
ne'nin doğu tarafındaki Harre mevkiine
Yezfd b. Muaviye'nin ölümü üzerine
geldi. Önce üç gün mühlet vererek halBasra halkı vali seçerek Abdullah b.
kı itaate ve Mekke'deki Abdullah b.
Zübeyr adına kendisine biat etti (684)
Zübeyr'e karşı ortak hareket etmeye
Fakat İbn Zübeyr daha sonra onu bu
çağırdı. Fakat Medineliler bunu şiddetle
görevden aldı. Haccac'a karşı savaşan
reddettiler. Üç günlük süre sonunda
İbnü'I - Eş'as yenilince Abdullah b. Haris
başlayan muharebe gerçekten çok şid 
Basra'dan
kaçarak Uman'a gitti ve sekdetli ve kanlı oldu. Abdullah b. Hanzale
sen yaşlarında iken orada öldü. İbn
taraftarları büyük bir hezimete uğradı
Hibban, onun sam yeli vurması sonucu
lar. Abdullah. yanında küçük bir grupla
698'de ölerek Ebva'ya gömüldüğünü
son ana kadar cesaretle çarpıştı ve sasöylüyorsa da bu şekilde ölen kendisi
vaş meydanında öldü (Zilhicce 63 / Ağus
tos 683)
değil, oğlu Abdullah 'tır.
Abdullah b. Hanzale çok oruç tutan.
Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan
gecelerini ibadetle geçiren. Kur'an ti- ' ve Yahya b. Mafn, Ali b. Medfnf, Nesaf
tavetinden hemen etkilenen. abid, zatarafından sika* kabul edilen Abdullah,
hid, ensar arasında yüksek mevki sahiHz. ömer, Osman, Ali, Abbas b. Abdülbi bir kiş i idi. Rivayet ettiği hadisler
muttalib, Übey b. Ka'b gibi sahabflerEbü Davüd. Tirmizi ve Darimfnin Süden
çok sayıda hadis rivayet etmiştir.
nen'leri ile Ahmed b. Hanbel'in MüsDoğrudan
Hz. Peygamber'den olan rivaned'inde yer almıştır. Ayrıca Hz. Ömer,
yetleri
ise
mürsel* dir. Kendisinden de
Abdullah b. Selam ve Ka'b ei-Ahbar'dan
oğulları İshak, Abdullah ve Ubeydullah
rivayette bulunmuş, kendisinden de Abile İbn Şihab ez-Zührf. Ebü İshak es-Sedullah b. Yezfd ei-Hatmf, İbn Ebü Müleyke, Esma bint Zeyd b. Hattab hadis
biT ve Ömer b. Abdülazfz rivayette burivayet etmişlerdir.
lunmuşlardır.
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Ebu Muhammed Abdullah b. ei-Haris
b. Nevfet ei-Kureşl el-Haşim!
(ö. 84/703)
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Dedesi Nevfel, Hz. Peygamber'in amHaris'in oğludur. Babası ve dedesi
sahabi olan Abdullah, Peygamber'in vefatından iki yıl önce doğmuştur. Annesi
cası
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Ebu Muhammed Abdullah
b. Muhammed ei-Harraz-er-Razi
(ö. 310/922)
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Rey'de doğdu. Tahsil için Bağdat'a
gitti. Cüneyd-i Bağdactfnin kendisiyle.
Bayezfd-i Bistamfnin de müridleriyle
görüştü. Bir süre Mekke'de kaldı. Muzaffer ei-Kırmfsfnf, Ebü'I-Abbas edDfneverf ve Ebü Abdullah Muhammed
ei-Mukrf'nin şeyhi olan Abdullah,
fütüvvet* fikrine bağlı ilk süfilerden
kabul edilir. isminin sonundaki ei-Harraz (ayakkabıcı) lakabı, elinin emeğiyle
geçindiğini göstermektedir. Nisbe ve
adlarındaki benzerlik dolayısıyla ekseriya Abdullah er-Razı (ö 353/964) ile karıştırılmıştır.

Abdullah ei-Harraz, uzlet* fikrini bedeni uzletten farklı olarak anlar ve
dünyaya karşı bedenen olduğu kadar
fikren ve kalben de uzlet içinde bulunmak gerektiğini savunur. Gerçekte samimi dindarlığın, dünyevi ve uhrevf
hiçbir menfaat gözetmeksizin bütün
benliğiyle kendini Allah'a vermek olduğuna inanır. Bu sebeple, cennetin nimetlerini düşünerek ibadet ve taata
yönelenlerle Allah sevgisi ile kulluğa koşanları bir saymaz. Beşeri hallerin bile
ibadet şuuru içinde olması gerektiğini
söyler. Harraz'a göre insan. Allah'ı tanı
ma, O'na yaktaşma ve O'na niyazda bulunma kabiliyetine sahip olmakla birlikte. bir kul olarak üzerine düşen şükür
borcunu bütünüyle yerine getirmekten
acizdir. Çünkü Allah'ın sonsuz olması
O'na sonsuzluğa kadar şükretmeyi gerektirir.
Hadis kaynaklarının bildirdiğine göre Abdullah ei-Harraz güvenilir bir ravidir. Hadislerini Malik b. Enes'ten ve
onun derecesindeki kişilerden rivayet
etmiştir. Ebü Zür'a, Ahmed b. Hanbel
ve oğlu ile Begavi ve Müslim gibi muhaddisler ondan hadis rivayet etmiş
lerdir.
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