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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.
BİBLİYOGRAFYA:

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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M. Fleischhammer). Wiesbaden 1959, s. 127;
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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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ABDULLAH b. HUBEYK
Abdullah b. Hazim, Rebfa kabilesine
mensup zümrelerle savaşırken Temfmiler'den yardım gördü. Bu savaşlar
dan sonra Horasan'a hakim oldu ve oğ
lu Muhammed'i Herat'a vali tayin etti;
Bükeyr b. Vişah'ı da güvenlik teşkilatı
nın başına getirdi. Bu sırada Temfm kabilesinden Şemmas b. Disar ei-Utaridf
Abdullah'a iltihak ettiği halde Muhammed ile Bükeyr, kabile mensuplarını
Herat'a sokmamaya karar verdiler. Bu
sebeple 685'te Herana çıkan savaşta
oğlu Muhammed'in öldürülmesi Abdullah'ı da sava şa katılmaya mecbur etti.
Onun. Arap yarımadasının muhtelif yerlerinden gelip Horasan'a yerleşen kabilelerle yaptığı bu tür iç savaşlar, Abdül melik b. Mervan'ın iktidarı ele geçirmesine kadar devam etti.
Abdülmelik b. Mervan, Abdullah b.
Zübeyr tarafından Irak valisi tayin edilen Mus'ab b. Zübeyr'i ortadan kaldırdı
ğı sıralarda Abdullah b. Hazim, Abdülmelik adına Horasan'da hakimiyeti ele
geçirmeye çalışan Bahfr b. Verka ile savaşıyordu . Horasan'a gönderilen Mus·ab'ın başı, Abdülmelik taraftarlarınca
sokaklarda dolaştırıldıktan sonra Abdullah'ın eline geçti. Abdullah Mus'ab'ın
başını hürmetle yıkadı , cenaze namazını
kılıp defnetti. Abdullah gelişen tehlikeler karşısında Merv'in idaresini Bükeyr'e
bıraktı ve Nfsabur üzerine yürüdü. 691
yılında Bahfr ile savaşırken Abdülmelik'ten, kendisini halife olarak tanıyıp biat
ettiği takdirde yedi yıl ı:nüddetle Horasan valiliğinde kalabileceğini vaad eden
bir mektup aldı. Bu teklife sinirlenen
. Abdullah mektubu getiren elçiye, "Ben
ResOiullah'ın sahabisinin oğluna (Abdullah b. Zübeyr'e) yaptığım biatı bozup da
Peygamber'in kovduğu kimsenin oğlu
na (Abülmelik b. Mervan'a) biat etmiş
olarak Allah'ın huzuruna çı km a k istemem" dedi. Onun bu kesin tavrı karşı
sında Abdülmelik, Bükeyr b. Vişah ' ı Horasan valiliğine tayin etti. Bunun üzerine Abdullah ailesiyle birlikte. Tirmiz'de
bulunan oğlu Musa'nın yanına gitmek
üzere yola çıktıysa da Bükeyr tarafın
dan takip edildi; Merv yakınlarında yakalanarak öldürüldü ve başı Abdülmelik
b. Mervan'a gönderildi. Abdülmelik
onun başını Şam ' daki bir meydanda
teşhir etti.
Abdullah b. Hazim'in. valiliği sırasın
da kendi adına altın para bastırdığı bilinmektedir.

ramlarını
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ABDUUAH ei-HİMAR
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(bk. NUAYMAN b. AMR).
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ABDUUAHb. HUBEYK

_ı

ı

(~ı:r..iıl~)

Ebu Muhammed Abdullah b. Hubeyk
b. Sabık ei -Mevsıli ei-Antaki
Hadis de rivayet etmiş olan
ilk devir sufilerinden.
L

_ı

Küfe'de doğdu. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Devrin önemli
kültür merkezlerinden biri olan Antakya'ya göç etti ve orada yaşadı. Dostu,
hacası ve aynı zamanda hadisteki şeyh
lerinden biri olan Yusuf b. Esbat'ın (ö.
ı 96 1 811-12 ı yanında yetişti. Fıkıh ve tasawufta, müridleriyle dostluk kurduğu
Süfyan-i Sevrf'nin yolunu takip etti. Fudayl b. lyaz ve Bişr ei-Haff'den nakiller
yaptığına göre, bu iki safi ile de sohbet
etmiş olmalıdı r. Abdullah b. Hubeyk,
sOfi kayna kla rın da all sened 'le hadis ri vayet eden bir ravi olarak zikredilir.
EbQ Nuaym J:iilye'sinde onun, rivayetinde tek kaldığı yedi hadisini nakleder.
Hadisteki hocalarını ve talebelerini zikretmekle yetinen hadis münekkitleri,
rivayetlerinin değeri konusunda görüş
belirtmezler. Yalnız İbn EbO Hatim elCerJ:ı ve't-ta 'dil adlı eserinde Abdullah
b. Hubeyk ile görüştüğünü, fakat kendisinden hadis yazmadığını söyler.
Hücvfrf'nin "ümmet içinde Hz. Yahya
zühdünün sahibi" diye tanıttığı Abdullah b. Hubeyk'in sOfi tabakat kitaplarında
nakledilen sözlerinden , onun
zühd devri tasawufunun temel kav-

güzel bir ifadeyle açıkladığı
Havf ve reca, haramlardan sakınma , nefse karşı koyma, kalp temizliği , amel. ihlas, ibadet zevki özellikle üzerinde durduğu konulardır. O. tasawuftaki havf ve reca kavramını şöyle ele
alır: insan yalnız ahirette zararını göreceği şeyin endişesini taşımalı ve yalnız
orada kendisine yarayacak şeyle sevinç
duymalıdır. Bu bakımdan en faydalı
korku (havf), günahlardan alıkoyan , elden kaçana üzülmekten koruyan ve geriye kalan ömür üzerinde düşünmeye
yöneiten korkudur. En faydalı ümit de
(reca). umduğunu bulması için kişiye
arneli kolaylaştıran özendirici duygudur. Ona göre üç türlü reca vardır: Yapılan iyi bir arnelin kabul edilmesini
ummak, kötü bir arnelden sonra tövbe
ederek bağışlanmayı ummak, hem günah işlemeye devam etmek. hem de
bağışlanmayı ummak. Bu sonuncusu
yalancı adamın sahte recasıdır. Halbuki
nefsin kötülüğünü tanıyan kimsenin
korku hali, ümit haline galip olmalıdır.
anlaşılır.

Diğer ilk devir safileri gibi Abdullah
b. Hubeyk de amel ve ibadete büyük
önem vermiş, fakat daha çok arneldeki
ihlas ve ibadetlerdeki haz üzerinde durmuştur . Ona göre ihlas arnelden daha
zordur ve bu nitelikteki arnelden insanların çoğu acizdir. üstelik amel ilahi
azaba karşı bir teminat da değildir.
Bundan dolayı o, ibadetlerin ahirette
vereceği faydayı düşünmekten çok bu
dünyada kazandıracağı taat hazzına
dikkat çekmiş, kalbin ibadetten zevk
almayışını o ibadetin noksanlığına ve
kişinin birtakım hatalar içinde bulunduğuna işaret saymıştır.
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