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.
tatesi

mensuplarını kuşatma altına

ı

ması

BİBLİYOGRAFYA:

İbn

BİBLİYOGRAFYA :

İshak. es-Sfre (nşr.

Muhammed Hamidullah), Rabat 1967- Konya 1401/1981,
s. 312; Müsned, V, 225; Mes'üdi, Mürücü'??eheb (nşr. C. B. de Meynard- P de Courteille), Paris 1861-77, V, 160; İbn Abdülber. elistr'ab (el-işabe içinde), Kahire 1328, ll, 286;
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Ebu Muhammed Abdullah b. ei-Haris
b. Nevfet ei-Kureşl el-Haşim!
(ö. 84/703)
L

Muhaddis tabii.

_j

Dedesi Nevfel, Hz. Peygamber'in amHaris'in oğludur. Babası ve dedesi
sahabi olan Abdullah, Peygamber'in vefatından iki yıl önce doğmuştur. Annesi
cası

İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-kübra (nşr. İhsan
Abbas), Beyrut 1388/1968, V, 24-26; VII, 100;
Halife b. Hayyat, et-Tabakat (nşr. Süheyl Zekkar), Dımaşk 1966-67, ı, 451, 481 ; ll, 581, 599;
Buhari, et:Tarfl)u 'l-kebfr (nşr. Abdurrahman b .
Yahya ei-Yemani v.dğr.), Haydan!ibad 136080/1941-60- Diyarbakır , ts. (ei-Mektebetü'Iİslamiyye) , V, 63·64; İbn Ebü Hatim. el-Cerh
ve 't-ta'dfl, Haydarabad 1371-73/1952-53 Beyrut, ts . (Darü'I-Kütübi'l-ilmiyye), V, 30-31 ;
İbn Hibban. Meşahfru 'u lema' i'l-emşar (nşr.
M. Fleischhammer). Wiesbaden 1959 - Bey·
rut, ts. (Darü'I-Kütübi'l-ilm iyye), s. 70; İbn
Abdülber, el·istr'ab (el-işabe içinde), Kahire
1328, ll, 281·282; Hatib. TarftJu Bagdad, Kahire 1349/1931 - Medine, ts. (ei-Mektebetü'sSelefiyye), ı , 211·212; İbnü'I-Esir. Üsdü 'l-gabe
(nşr. Muhammed İbrahim ei-Benna v .dğr.), Kahire 1390-93/1970-73, lll, 207-208; Zehebi,
A'tamü'n·nübela' , ı , 200·201; Fasi. el- 'ikdü 'ş 
şemfn (nşr. Fuad Seyyid), Kahire 1378-88/
1958-69, V, 128-129; İbn Hacer. el-isabe, Kahire 1328, lll, 58; a.mlf., Teh?fbü't-Teh?fb, V,
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Ebu Muhammed Abdullah
b. Muhammed ei-Harraz-er-Razi
(ö. 310/922)

L

İlk devir sı1filerinden.
_j

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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İbn Ebü Hatim, el-Cerl). ve't-ta 'dfl, Haydaril·
bad 1371-73/1952-53, V, 131; Sülemi, Taba~atü 'ş-şü[ıyye (nşr. Nureddin Şeribe) , Kahire
1389 1 1969, s. 288-290; Hatib, Tari!]. u Bagdad, Kahire 1349/1931 - Beyrut, ts. (Darü'lFikr), X, 34-36 ; Kuşeyri. er-Risale, Kahire 197274 (nşr. Abdülhalim Mahmud - Mahmud b.
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rabad 1381-86/1962-67,11, 186; Zehebi, A'iamü'n-nübela' , XVI, 427-428; İbn Hacer, Teh?ibü 't-Teh?ib, V, 349-350; Lamii Çelebi. Netehat Tercümesi, İstanbul 1289, s. 208; Şa ' rani,
et·Tabakatü 'l-kübra, Kahire 1373/1954, ı, 98;
Münavi. el-Kevakibü'd·dürriyye (nşr. Mahmud
Hasan Re bi'), Kahire 1357 1 1938, 1, 255.
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'ABDULlAH b. HASAN ei-BAGDADf
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er- cr.
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Ebü'l-Kasım Gulam-ı

Zühal

(ö. 376 / 986)

L

Matematikçi, astronom ve müneccim.

~

Kaynaklar, adını Abdullah veya Ubeydullah şeklinde vermektedirler. Bağ
dat'ta yaşadı ve daha çok, mesleğinden
dolayı kendisine takılan Gulam-ı Zühal
(Zühal/Satürn'ün hizmetkarı) lakabıyla
tanındı. Matematikçi ve müneccim olarak Adududdevle'nin hizmetinde bulundu. Abdurrahman es-Süff'nin çağdaşı,
Sicistanlı filozof Ebü Süleyman ei-Mantıki'nin de yakın arkadaşıdır. Rivayete
göre, ilim adamları arasındaki ününü,
Mantıki'nin meclislerinin birinde yapı
lan, astrolojik kehanetlerin doğruluk
derecesiyle ilgili bir tartışmada, en
mükemmel ilmi açıklamayı getirdiği
için kazanmıştır. Bugüne ulaşamamış
dokuz kitabının adı bilinmekte olup bunlardan yalnız Kitab fi'l-küsatat ve'l-lp.ranat adlı eseri. Siczfnin el-Cami 'u·ş
şahi ve Nasfruddfn-i Tüsfnin Seffnetü'lahkam'a aldıkları bazı parçalarla tanın
maktadır. İbnü'n-Nedim'in verdiği listeye göre diğer eserlerinin adları şunlar
dır: Kitôbü't-Tesyirôt; Kitôbü'ş-Şu'a'at;
Kitabü Ahkômi'n-nücılm; Kitabü'tTesyfrat ve;ş-şu' a' at; Kitabü '1-Cami'i'lkebfr; Kitôbü'l-Uşılli'l-mücerrede; Kitôbü1-İl]üyarôt; Kitabü'l-İntisalôt.
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İbnü'n-Nedim. el-Fihrist (nşr. Rıza-Teced
düd), Tahran 1391 / 1971, s. 342; İbnü ' I-Kıfti,
il].ba.rü 'l- 'ulema' (nşr. ı . Lippert). Leipzig 1903,
s. 224-225; H. Suter, Mathematiker, Leipzig
1900, s. 63; Zirikli, ei-A'Iam, Kahire 1373-78/
1954-59, IV, 346; Kehhale. Mu' ce mü 'i-mü' elli{fn, Dımaşk 1376-80 / 1957-61 - Beyrut ts.
(Daru İhyai't-türasi ' I-Arabi), vı , 238; Sezgin,
GAS, VII, 24, 168.
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Ebu Muhammed Abdullah b. Hasen
b. Hasen b. Alt b. Eb! Tali b
(ö. 145 / 762)

L

Emeviler'in son zamanlarında ve
Abbasiler'in kuruluş döneminde
Medine'de Hz. Ali eviadının reisi olan
alim tabii.

~

69'da (689) Medine'de doğdu. Mescid-i Nebevfde Ebü'z-Zinad'dan ders
dinledi. Başta babası ve annesi Fatıma
bint Hüseyin b. Ali olmak üzere Abdullah b. Ca'fer b. EbO Talib, A'rec, İkrime,
EbO Bekir b. Hazm ve diğer bazı alimlerden hadis rivayet etti. İki oğlu MOsa
ve Yahya ile İmam Malik ve İmam Sevrr
de ondan hadis rivayet etmişlerdir.
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Emevi halifelerinden iyi muamele gördü; ömer b. Abdülaziz katında büyük
bir itibarı vardı. Emevi Halifesi Hişam b.
45.
Abdülmelik'e bağlılığını arzetmek için
MusTAFA FAYDA
Dımaşk'a gitti. Abbasiler iktidara gelince Hz. Ali evladından çekinıneye başla
dılar. Abdullah b. Hasan. Enbar'a gideABDUllAH b. HAziM
rek Halife Ebü'I-Abbas es-Seffah'ı ziya( r:;~> .:r. .u.ı~)
ret etti ve ondan büyük ilgi gördü. EbO
Ebu Salih Abdullah b. Hazim
Ca'fer ei-Mansür 754 yılında hac için
b. Esma' es-Süleml
Mekke'ye gidince. bütün Haşimi ailesi
(ö. 72 / 691)
mensupları kendisini ziyaret ettiği halde Abdullah'ın iki oğlu Muhammed ve
Heratile Serahs'ı fetheden
İbrahim ziyaretine gitmediler. Bu duve Horasan valiliği yapan
kuman dan.
rum dikkatini çekti ve onlardan şüphe
L
~
lenmesine sebep oldu. MansOr halife
olunca Muhammed'le İbrahim'in niyetAnnesi Acla gibi bir siyahi olan Ablerini öğrenmek için harekete geçti, badullah b. Hazim'in Hz. Peygamber'den
zı Haşimiler ' le görüşerek onlar hakkın
hadis rivayet ettiğini ve sahabi olduğu
da bilgi edinmeye çalıştı. Hz. Ali'nin ahnu kabul edenler de vardır. Hz. Osfadından olan Hasan b. Zeyd, halifeye
man'ın halifeliği s ırasında. Basra Valisi
özellikle Muhammed'in ileride Abbasiler
Abdullah b. Amir'in emrinde İran ve
için tehlikeli olabileceğini söyleyerek
Horasan'daki fetihlere kumandan olaonu uyardı. Bunun üzerine Mansür, Ukrak katıldı, birçok yerin fethedilmesinbe b. Selm'i, Abdullah b. Hasan lle gö- ·
de başarılı hizmetler gördü. 691-652
rüşerek oğullarının gerçek niyetini öğ
yıllarında Herat ve Serahs'ı fethetmeyi,
renmekle görevlendirdi. Abdullah, Ukbir yıl sonra da isyan eden Karin'in kuvbe'nin tuzağına düşüp onların bir ihtilal
vetlerini yenmeyi başardı. Bunun üzerihazırlığı içinde olduklarını itiraf etti.
ne Basra Valisi Abdullah b. Amir taraUkbe bu durumu derhal halifeye bildirfından Horasan'a vali tayin edildi. İbn
di. Halife 758'de yine hac maksadıyla
Amir'in ikinci defa Basra valiliğine getiMekke'ye gidince Abdullah ' ı yanına
rilmesi üzerine Belh ve Sicistan'ın fethiçağırdı ve Abbasiler'e sadakatini öğren
ne memur edildi: 665 yılına kadar Homek istedi. Bu sırada Ukbe'nin içeri girrasan'da çeşitli askeri faaliyetlerde budiğini gören Abdullah bir komploya
lundu. 684 yılından itibaren, Mekke'maruz kaldığını anladı ve af diledi. Fade halifeliğini ilan etmiş olan Abdullah
kat halife onu birkaç yakınıyla birlikte
b. Zübeyr'e biat etti ve öldürülmesine
hapsettirdi, daha sonra da Haşimiy
ye'ye gönderdi (762). Abdullah aynı yıl
kadar onun valisi olarak Horasan'da
orada hapishanede öldü.
kaldı .
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