
EBÜ SAfD-i EBÜ 'I-HAYR 

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 



risaleleri Kastamonu Kütüphanesi· nde 
bulunmaktadır (Sezgin, 1, 646). Bazı risa
leleri de Kasım es-Samirai tarafından 
Resa, il fi't- taşavvuf adıyla yayımlan
mıştır (Bağdad 1967) 
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Gil MEHMET DEMİRCİ 

EBÜ SAİD ei-HUDRİ 
( S.J..ı.;.J\ ~yi ) 

Ebu Said Sa'd 
b. Malik b. Sinan el-Hudrl 

(ö. 74 /693 -94) 

Çok hadis rivayet eden 
yedi sahabiden biri. 

_j 

Medine'nin Hazrec kabilesinden olup 
daha çok kOnyesiyle tanınır. Hudri nis
besini dedelerinden Hudre'ye nisbetle 
almıştır. Annesi Üneyse bint EbO Hari
se. Adi b. Neccar oğullarından olup Re
sOl-i Ekrem'e biat eden hanımlardan
dır. Meşhur sahabi Katade b. Nu'man 
onun anne bir kardeşidir. EbO Said, Uhud 
Gazvesi'ne katılmak için Hz. Peygam
ber'in huzuruna çıktığı zaman on üç ya
şındaydı. Babası Malik, gelişmiş olduğu
nu söyleyerek onun savaşa katılmasını 
istemesine rağmen Hz. Peygamber bu
na izin vermedi. Malik bu gazvede aile
sine bir gelir bırakmadan şehid düşün
ce annesi EbO Said'i yardım talep etmek 
üzere Hz. Peygamber'e gönderdi. ResOl-i 

Ekrem ona, isternekten sakınanı Allah 'ın 

iffetli kılacağını. halktan bir şey bekle
meden elinde olanla yetineni zengin ede
ceğini, sabretmek isteyene de sabır ve
receğini söyledi. O günden sonra EbO 
Said kimseden bir şey talep etmedi. Hz. 
Peygamber'le birlikte ilk defa Hendek 
Gazvesi'ne, daha sonra on iki gazveye 
katıldı. Bey'atürrıdvan'da bulundu: Re
sOl-i Ekrem'e biat eden sahabiler ara
sında ilk sırada yer aldı. 

EbO Said, vefatından bir süre önce oğ
lu Abdurrahman'ı Cennetü'l- Baki'a gö
türerek öldüğü zaman gömülmeyi iste
diği uzak bir köşeyi gösterdi: üzerine 
türbe yapılmamasını. arkasından yas 
tutulmamasını vasiyet etti. 74 (693-94) 
yılında Medine'de vefat etti ve istediği 

yere gömüldü. 63 (682-83). 64 (683-84) 
ve 65 (684-85) yıllarında öldüğüne dair 
rivayetler isabetli değildir. Diğer bazı sa
habiler gibi EbO Said el-Hudri'nin de İs
tanbul'da Kariye Camii yakınında bir ma
kam- kab ri bulunmaktadır. İstanbul 'un 
kuşatılması sırasında şehid düştüğü ve 
buradaki türbede medfun olduğuna dair 
çeşitli eserlerde kaydedilen bilginin ise 
(Ünver, s. 23-24; ist.A, IX, 4857-4858) ger
çekle ilgisi yoktur. 

Genç sahabilerin en fakihi olarak bili
nen EbO Said el-Hudri "imam" ve "Medi
ne müftüsü" lakaplarıyla anılmış, pek çok 
ictihadı ve fetvası kaynaklarda yer almış
tır. Rivayet ettiği 1170 hadisle, 1 OOO'den 
fazla hadis rivayet eden yedi sahabi ara
sına girmiştir. Hz. Peygamber'in. hadis
lerin yazılmasını yasaklamasıyla ilgili en 

Ebü Said ei- Hudri"nin türbesi ve hayatı hakkında bazı bil 
giler ihtiva eden i nsa kitabesi · Edirnekapı 1 istanbul 

EBÜ SAID ei-HUDRT 

yaygın ve sahih rivayet EbO Said'den nak
ledilmiştir. Kendisinden hadis öğrenen
lerden bazıları ezberledikleri hadisleri 
yazmak isteyince buna izin vermemiş, 
hadislerin Kur'an haline getirilmemesi
ni söyleyerek onları ezberlemelerini tav
siye etmiştir. EbO Said, ResOl-i Ekrem'
den başka Hz. EbO Bekir ve Ömer gibi 
önde gelen sahabilerden hadis rivayet 
etmiş, kendisinden de Abdullah b. Ömer. 
Cabir b. Abdullah. Enes b. Malik gibi sa
habiler. oğulları Amir ve Abdurrahman, 
karısı Zeyneb bint Ka 'b b. Ucre ile EbO 
Selerne b. Abdurrahman. İbn ömer'in 
azatlısı Nafi', Said b. Müseyyeb, Ata b. 
Yesar, Said b. Cübeyr ve Hasan-ı Basri 
gibi tanınmış tabiiler rivayette bulun
muşlardır. EbO Said el-Hudri talebeleri
ni, "Merhaba ResOiullah'ın bize vasiyet 
ettiği kimseler!" diyerek karşılar. Hz. 
Peygamber'in, İslamiyet'i öğrenmek üze
re dünyanın dört bir yanından insanla
rın geleceğini haber verdiğini ve ashaba 
onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiği
ni söylerdi (Tirmizi, "'ilim", 4) . 

EbO Said'in, Baki b. Mahled'in el -Müs
ned'inde mükerrerleriyle birlikte 1170, 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde 955, 
Sajzfhayn 'da 111 rivayeti bulunmakta
dır. Bunlardan kırk üçü Şajzijz.-i Bul]a
ri ile Şajzijz-i Müslim 'de, on altısı sade
ce Buhari'nin, elli ikisi de sadece Müs
lim'in el-Camicu'ş-şajzijz'inde yer al
maktadır. Onun rivayetleri, Hz. Peygam
ber ve ashap dönemine açıklık getiren 
söz ve yorumlar ihtiva etmesi bakımın
dan dikkat çekicidir. EbO Musa el-Eş 'a

ri, Halife ömer'in kapısını üç defa çalıp 
cevap alamayınca geri dönmüş, niçin öyle 
yaptığını soran halifeye Hz. Peygamber'in 
böyle dediğini söylemişti. Kendisinin Re
sQI-i Ekrem'den böyle bir şey duyma
dığını belirten Hz. Ömer ondan iddiası
nın ispatını isteyince EbO Musa şahit 

olarak genç sahabi EbO Said el-Hudri'yi 
göstermişti. Muaviye b. Hakem'in bay
ram hutbesini bayram namazından ön
ceye almasına karşı çıkan EbO Said bu
nun sünnete uymadığını hatırlatmıştı. 

Aynı şekilde Dımaşk'ta Muaviye'nin hu
zuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını 
tenkit etmiş, Hz. Peygamber'in. doğru

yu bilenin onu söylemekten geri durma
ması hususundaki buyruğu üzerine bu 
uyarıyı yaptığını belirtmişti. 

EbO Said'in kendisinden öğüt isteyen 
birine şunları söylediği rivayet edilir: "Al
lah'tan kork, çünkü her işin başı Allah 
korkusudur. Cihada sarıl. çünkü cihad 
İslam'ın ruhbaniyeti. dünya zevk ve !ez-
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