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kezi haline gelmiştir. Şehirde yetişen İs
lam alimlerinin bazıları şunlardır: Nadr b. 
Arabl, Ebü'l-Hasan Mahled b. Yezld, Ali b. 
Ysa el-Usturlabl, Ahmed b. Abdülmelik, 
Ebu Katade, Esed b. Furat, Ebu Arube, 
İbn Maseveyh, İbn Hamdan (geniş bilgi 
için bk. Şeşen, Harran Tarihi, s. 83-113). 

Harran, Selçuklular'dan itibaren Hanbeli 
mezhebinin en önemli merkezlerinden bi
ri olmuştur. Buradan pek çok Hanbeli fa
kihi ve hadis alimi çıkmıştır; bunların en 
önemlisi Takıyyüddin İbn Teymiyye'dir. 
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HARRAN ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

HARRANi, Hayat b . Kays 
(~fp.l f ~ ı:ı-1 öl;> ) 

(ö. 581/ 1185) 

Mutasawıf. 

_j 

_j 

sat 'de (1185) seksen yaşlarında vefat 
etmiş olmasına bakılarak VI. (XII.) yüzyı
lın başında doğduğu söylenebilir. Hakkın
da bilgi veren kaynakların çoğu adını Ha-
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yat b. Kays el-Harranl (mesela bk. Cami, 
s. 535), bazıları ise Hayat b. Kays b. Rec
cal (Rehhal) b. Sultanei-Ensarı el-Harranl 
(Zehebl, A'Uimü'n-nübel.a', XXI, 182) şek

linde kaydeder. Seyyah İbn Cübeyr, 580 
yılı Reblülewel ayında (Haziran 1184) Har
ran'daki zaviyesinde ziyaret ettiği şeyhin 

adını Eby't-Berekat Hayyan b. Abdülazlz 
şeklinde anar ve yaşının seksenin üzerin
de olduğunu belirtir (er-RiQ.le, s. 220) . Şar

kiyatçı D. S. Rice, aslında er-Ri]J.le'de şey
hi n adının geçmediğini, bu ismin eseri 
yayımiayan W. Wright tarafından eklen
diğini söyler (Şeşen, s. 43). Şeyhin künye
sindeki Ensarl nisbesi onun sahabe so
yundan geldiğine inanıldığını gösterir. 
Dindar bir kişi olduğu kaydedilen babası 

Kays'ın nerede ikamet ettiği bilinmemek
tedir. Şeyh Hayat'ın Harran'da elli yıl Hü
seyin el-Bevarl'nin sohbetlerinde bulun
duğu, namazlarını sürekli olarak cema
atle kıldığı rivayet edilir. 

İyi hali ve kerametleriyle tanınan Ha
yat b. Kays 'ın (Zehebl, el-'İber, III, 81 ). 

Sultan Nilreddin Zengl ve Selahaddin-i 
EyyGbl tarafından ziyaret edil!TiiŞ olması 
çağındaki şöhretini ve nüfuzunu göster
mesi bakımından önemlidir. Sultan NG
reddin'i Haçlılar'la savaşa teşvik etmiş. 

ona duacı olmuştur. Sultan Selahaddin 
de şeyhin kendisi için dua etmesini iste
miş, ancak onun Musul üzerine yürüme
si yönündeki tavsiyesini dinlemediğin
den düzenlediği sefer sonuçsuz kalmış
tır (Zehebl, A'lamü'n-nübela', XXI, 182; 

ibnü'l-imad, IV, 269). 

Harran'da adını taşıyan mescidin kıble 
tarafında inşa edilen zaviyesinde irşad fa
aliyetinde bulunan Hayat b. Kays bölge
nin en çok saygı gösterilen şeyhi haline 
gelmiş ve çevresinde birçok mürid top
lanmıştı. 581 Cemaziyelewelinde (Ağus
tos 1185) vefat eden şeyhin türbesini zi
yaret ve onunla teberrük etme geleneği 

günümüze kadar devam etmiştir. 

Şeyh Hayat'ın türbesi Harran'ın batısın

da ve surların dışında bulunmaktadır. İbn 
Cübeyr, Harran'ı ziyaret ettiği zaman bu
rada bir mescid ve zaviye ile şeyhin otur
duğu bir ev bulunduğunu söyler. Oğlu 

Ömer'in 592'de (1196) yaptırdığı türbe
nin kitabesi M. van Berehem ve Rice gibi 
şarkiyatçılar tarafından yayımlanmıştı r. 

İbnü'I-İmact'ın "ulu şeyh" ve "ünlü veli" 
diye tanıttığ ı (Şe?erat, IV. 269) Şeyh Ha
yat'a göre temkinli bir sufinin sahip ol
duğu marifet onun dindarlığını gölgele
mez. Samimi bir mürid gevşeklik ve bık

kınlık göstermeden zikre devam eder. 

Gönlünde Allah korkusunun yer etmesini 
ve keşf ehlinin hallerini _ temaşa etmeyi 
isteyenler helal yemelidir. Yedikleri !ok
maya dikkat etmeyenler vuslattan ve me
lekGtu temaşadan mahrum kalmışlardır. 
Şeyh Hayat, ibadete vesile olması gere
ken zühdün geçim yolu haline getirilme
mesini ısrarla tavsiye ederdi (Şa'ranl, ı. 

132) . 

Kaynaklarda Şeyh Hayat güler yüzlü, 
yumuşak huylu, cömert, gece ibadetine 
düşkün, inzivayı seven bir verı olarak ta
nıtılır. Ebü'l-Hasan el-Kureşl, Şeyh Ha
yat'ın Ma'ruf-i Kerhl, Abdülkadir-i Geyla
ni ve Akil el-Menbid gibi ölümünden son
ra da tasarruf sahibi olan dört veliden 
biri olduğunu söyler (a.g .e., ı. 132). Har
ran halkı bugün bile yağmur duasına çık
tığı zaman onu vesile ederek Allah'tan 
rahmet istemektedir. 
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HARRANİLER 

Milattan önce llL binyıldan 
milattan sonra XIII. yüzyıl 

ortalanna kadar varlıklannı sürdüren 
Harranlı putperestler. 

_j 

Yerleşim merkezleri olan Harran'a nis
betle komşularının Harranller adını ver
diği topluluk İslami kaynaklarda bu isim
le, ayrıca Harnanller ve Harhanller şeklin
de zikredilmiş, Kesdanller (Kasdeliler) . Ket
danller ve Nabatller olarak da anılmıştır. 

Halife Me'mun'dan sonraki döneme ait 
kaynaklarda Harranlı Silbiller şeklinde bir 
adiandırma daha görülmekle birlikte Bl
runl, İbnü'n-Nedlm, Hamza el-İsfahanl 
ve Ebu Abdullah Muhammed ei-Harizml 
gibi müelliflerin belirttikleri gibi Me'mun 
dönemi öncesindeki Harranller 'in Sabil 
adıyla bir ilgisi yoktur. 

İbnü'n-Nedlm'in el-Fihrist'inde verdi
ği ayrıntılı bilgilere göre Me'mun, 830'da 
Bizans'a karşı çıktığı hayatının son seferi 
sırasında Harran'a uğradığı zaman ken
disini karşılayanlar arasında özei giysile
r i ve saç tipleriyle dikkat çeken paganist 
Harranller de vardı. Me'mun onlara kim 
olduklarını sorunca, cizye hukukuna tabi 



Harraniter olduklarını söylediler; ancak bu 
cevabın Me'mün'u tatmin etmemesi on
ları telaşlandırdı. Me'mün, Harraniler'
den ya müslüman olmalarını veya cizye 
karşılığında İslam devletinde yaşama hak
kından faydalanabilmeleri için Allah'ın 
Kur'an'da isimlerini andığı dini gruplar
dan birine girmelerini istedi; aksi takdir
de Bizans seterinden döndüğünde hep
sini cezalandıracağını bildirdi. Bunun üze
rine Harraniler'den bir kısmı hıristiyan. 
bir kısmı da müslüman oldu; kalanlar ise 
o sırada Güney Mezopotamya'da yaşayan 
ve dışa kapalı bir cemaat yapısına sahip 
olduklarından fazla dikkati çekmeyen Sa
biiler'in adını benimseyerek bundan son
ra Harranlı Sabiiler ismiyle anılmaya baş
landılar. Bu bilgiler Harraniler'in. Me'
mün'un ağır tehdidi karşısında bir kur
tuluş yolu olarak gördükleri zirnınilik sta
tüsünü devam ettirebilmek için Sabii is
mine sığındıklarını açıkça göstermekte
dir. Nitekim Birüni de Me'mün dönemin
den önceki Harranlı putperestlerin kom
şularınca "putperestler" veya "Harrani
ler" olarak adlandırıldığını vurgulamak
ta. fakat Sa bii isminden söz etmemekte
dir (el-Aşarü'l-balqye, s. 315) . 

Harran'ın tarihte bilinen en erken dö
nemlerinden Moğollar'ca yerle bir edildi
ği XIII. yüzyıla kadar, ay tanrısı Sin lider
liğindeki yıldız ve gezegen kültüne dayalı 
paganist dini yapılarını devam ettiren 
Harraniler'le ilgili kaynaklar başlıca üç 
grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi 
Harraniter'e ait olan yazılı kaynaklardır. 
İbnü'n-Nedim'in el-Fihrist'inde naklet
tiği "Beş Sır Kitabı", İbn Vahşiyye'nin Ara
rnice bir nüshadan Arapça'ya tercüme 
ettiği el-Filaf:ıatü'n-Nabatiyye ve yine 
Ararnice'nin bir diyalektinden Süryanice 
ve Arapça'ya kısmen tercüme edilen 
"Babanın Kitabı". Harraniler'e ait önemli 
yazılı kaynaklar arasında zikredilebilir. 
Or[jinal nüshaları mevcut olmamakla bir
likte Süryanice ve Arapça çevirileri bulu
nan bu kaynaklar Harraniler'in inançları. 
ibadetleri ve diğer özellikleriyle ilgili ilk 
elden bilgiler ihtiva etmektedir. Onlar 
hakkında ikinci kaynak, Harran ve civar 
bölgelerinden elde edilen arkeolajik bul
gu ve kalıntılardır. Bu malzeme arasında 
Asurca ve Süryanice kitabeler. çeşitli rı
gür ve kabartmalarla mezar ve tapınak 
kalıntıları bulunmaktadır. Bu konuda 
üçüncü tür kaynak ise Ortaçağ'a ait Arap
ça ve Süryanice eserlerdir. Harraniter'in 
tarihleri. inançları ve ibadet sistemlerine 
dair çeşitli bilgileri. gözlem ve değerlen
dirmeleri ihtiva eden bu kaynaklar arasın-

da Tel Mahreli Dionysius. Bar Habraeus ve 
İbn Meymün (Maimonides) gibi gayri müs
lim yazarların eserleriyle başta Mes'üdi. 
İbnü'n-Nedim. Birüni. İbn Hazm ve Şeh
ristani olmak üzere Abdülkahir ei-Bağ
dadi ve Şemseddin ed-Dımaşki gibi bir
çok İslam alimince kaleme alınmış kitap
lar sayılabilir. 

Tarih boyunca Harraniter eski Mezopo
tamya politeizmine bağlı kaldılar. Uzun 
zaman hakimiyetleri altında yaşadıkları 
Asur ve Babilliler'in yıldız ve gezegenleri 
temsil eden tanrılar kültü Harraniler'in 
inanç sistemlerinin merkezini oluşturdu. 
Asur ve Babil dönemlerinden İslami dö
neme kadar yedi gezegenle ilişkili tanrı
lar (Sin . Şamaş. iştar ya da Atargatis. Ma
ra Samyaya da Ares, Girgis, Bel ve Nabu 
ya da Nabig) ve bunların ailelerinden olu
şan tanrılar grubu (Sin'in eşi Ningal, ateş 
tanrısı Nusku ve Nusku'nun eşi Sadar
nunna gibi) Harran panteonuna hakim 
oldu. Tanrılar panteonunun zirvesinde 
sürekli olarak ay tanrısı Sin vardı. Harra
niter'in Sin kültü ve bu kültü temsil eden 
E- hul- hul. Uzumu ve Deyr Kadi gibi Har
ran'daki meşhur tapınaklar. Asur ve Ba
billiler döneminden itibaren Harran'ı ve 
Harraniter'i bölgede şöhrete kavuşturan 
başlıca arniller oldu. Öyle ki yörenin kral
lıkları arasında yapılan antlaşma ve söz
leşmelerde HarranHer'in ay tanrısı Sin'in 
adı yer alıyor. hatta bazı antlaşmalar 
Harran'daki meşhur Sin Tapınağı'nda ya
pılıyordu. Babilliler döneminde "ilu sa ila
ni" (tanrıların tanrıs ı ). "sar ilani" (tanrıların 
kralı) ve "bel ilani" (tanrıların efendisi. rab
bi) olarak adlandırılan ay tanrısı Sin, Har
raniler'in en büyük tanrısı olma özelliğini 
asırlar boyu devam ettirdi. Sin, Romalı
lar döneminde Harraniter'ce "mar alahe" 
(tanrılar ı n efendisi. rabbi) olarak adlandırıl
dı. Harran'ın VII. yüzyılda müslümanlar
ca fethedilmesiyle İslam kültürünün et
kisi altına giren Harraniler'in inanç siste
minde Sin hala tanrılar sisteminin zirve
sindeydi; bu dönemde de önceki devir
lerdeki lakaplarına uygun olarak "ilahü'l
alihah" (tanrıların tanrısı) ve "rabbü'l-ali
hah" (ta nrıların rabbi) olarak adlandırıldı. 

Harraniter. Sin'in başkanlığındaki gök 
tanrıları panteanun un yanı sıra ikinci de
receden önemli olan diğer tanrı ve tanrı
çalara da inanç sistemlerinde yer verdi
ler. Harran teolojisinde bu tanrılar. ge
nellikle Harran civarındaki toplumların ta
pındıkları tanrısal güçlerdi. Mesela çöl
deki Araplar tarafından yaygın olarak ta
pılan Lat ve Uzza. Mezopotamya bölgesi
nin bereket tanrısı Tammuz (Dumuzi). cin 
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ve şeytanlar tanrısı Şamal (SaiGğa). şans 
tanrısı Gad, yağmur ve fırtına tanrısı 
Adad bunlar arasında sayılabilir. 

Harraniter'in ibadet sistemleri tanrılar 
adına kurban kesmek. adaklar adamak. 
mabedierde çok defa o tanrıları semboli
ze eden heykeller önünde çeşitli tapın
ma törenleri düzenlemek ve bu tanrılar 
adına yılın çeşitli zamanlarında bayram 
ve merasimler tertip etmekten ibaretti. 
Bundan başka büyü, sihir ve astroloji 
HarranHer'in ibadetleri arasında önemli 
bir yer tutuyordu. 

İslami dönemde yaşayan HarranHer 
hakkında bilgi veren bazı kaynaklar. Har
raniler'in tarih boyunca sıkı sıkıya bağlı 
kaldıkları bu paganist yapının yanı sıra 
Ortaçağ'da yaşayan HarranHer'in inanç 
sistemlerinde bir çeşit monoteizme de 
yer verildiğini ifade ederler. Buna göre 
Harraniler, her şeyin üzerinde olan yüce 
bir yaratıcının varlığını kabul eder ve onu, 
"Hiç ölmeyendir, kötülük etmeyendir" 
gibi olumsuz niteliklerle tavsif ederlerdi. 
Harraniler'ce "ilk sebep" olarak adlandı
rılan ve tam olarak kavranılamaz, tanım
lanamaz olarak görülen bu yüce varlık 
sadece yaratma gibi önemli işleri yapan, 
yarattığı varlıklarla ilgili diğer işleri ise 
öbür tanrısal güçlere bırakan bir varlık
tır. Gök tanrıları, bu yüce yaratıcı ile di
ğer varlıklar (özellikle insanlar) arasında 
aracı ilahlar olarak görev ifa ederler. Ay
rıca Ortaçağ'da Harraniler, ilk sebep olan 
yüce varlıktan çıkan ve akıl, nefis, düzen. 
şekil, zaruret (bazı nüshalarda sGret, bk. 
U u re des religions et des see tes, Il, I 71 ) 
şeklinde sıralanan beş temel ilahi unsu
ra da inanırlardı. Harran Her, yüce varlığın 
ve ondan zuhur eden bu asli unsurların 
ancak birtakım vasıtalar sayesinde in
sanlarla ilişki kurabileceklerine inanır. bu 
vasıtaların ise onlar adına inşa edilen ta
pınaklar ve bu tapınaklarda onları temsil 
eden putlar olduğunu kabul ederlerdi. 
Dımaşkı ve Mes'üdi gibi İslam alimleri 
eserlerinde bu tapınakları uzun uzadıya 
tasvir ederler. 

Bir çeşit monoteist yaklaşım sayılabi
lecek bu telakkı Harraniler'in Ortaçağ ön
cesi inançları arasında görülmemekte
dir. Ortaçağ Harranileri'nin inanç sistem
lerindeki "ilk sebep" ve bundan zuhur 
eden asli unsurlar tasawuru ile Yunan 
kültürü ve özellikle Yeni Eflatunculuk akı
mı arasında sıkı bir benzerlik görülmek
te olup bu durumun Yeni Emtunculuk te
sirinden ileri geldiği açıktır. Zira Harran 
ve civardaki bölgeler. milattan önce IV. 

241 



HARRANlLER 

yüzyılda Büyük İskender'in fetih leriyle 
Yunan hakimiyeti altına girmiş ve sonra
ki dönemlerde Harran önemli bir Yunan 
ve Roma kolonisi haline gelmiştir. Öyle ki 
Abbasiler döneminde yaşayan ünlü İslam 
hukukçusu Ebu Yusuf Harran'dan bahse
derken buranın halkının Nabatiler (Sür
yanlce konuşan yerli halk) ve Rumlar'
dan oluştuğunu söyler (Kitabü'l-Jjarac, 

s. 40). Ortaçağ Harranileri'nin inançların

da Hermes, Agathodaimon. Asklanyus 
(Asclepius), Solon, Pisagor ve Eflatun gibi 
eski Yunan kültüründe önemli yere sahip 
filozof veya mitolojik şahsiyetlerin pey
gamber olarak kabul edilmesi de Yunan 
kültürünün Harranller üzerindeki tesirini 
göstermektedir. 

Şehristani ve Abdülkah ir e i-Bağdadi 

gibi İslam alimlerinin verdikleri bilgilere 
göre Ortaçağ'da yaşayan Harranller ara
sında alemin ezeli olup olmadığı, yüce 
varlığın nasıl nitelenebileceği ve yüce var
lığa tapınmadaki aracıların ne olduğu gi
bi konularda ihtilaf halinde olan mezhep
ler mevcuttu. Nit ekim Şehristanl, "Asha
bü'l-heyakil" ve "Ashiibü 'l-eşhas" adını 

verdiği iki Harrani grubundan bahsede
rek bunların görüşlerini anlatır ( el-Milel, 

s. 244 vd.) . Yine bu dönemde Rı1fsiyyı1n 

gibi bazı heretik mezheplerin varlığı da 
bilinmektedir (el-Fihrist, s. 326). Şehris

tani'ye göre ölümden sonraki hayata 
inanmayan Harranller tenasühü kabul et
mektedirler. İbnü'n-Nedlm ve Şehristani 
on l arın abctest alıp günde üç vakit na
maz kıldıkların ı kaydederler. 

İslami dönemde Harranller oldukça 
parlak bir devir yaşadılar; müslüman ida
reciler. IX. yüzyıldan itibaren onlara inanç 
ve ibadetlerini serbestçe yapma imkanı 
tanıdılar. Bu dönemden başlayarak Har
ranller'den birçok kişi İslam coğrafyasının 
başlıca şehirlerinde ün kazandı ve çeşitli 
İslam devletlerinde tıptan edebiyata, ast
ronomiden tercüme faaliyetine kadar 
pek çok alanda parlak başarılar sergile
di. Mensup olduğu Harran paganizmi ko
nusunda bazı teolojik görüş farklılıkları 
sebebiyle Harran'ı terkedip Bağdat'a göç 
eden ve orada tıp, felsefe gibi alanlarda
ki çalışmaları ve çeşitli dillerden Arapça'
ya yaptığı çevirilerle tanınan Sabit b. Kur
re ( ö. 288/90 ı), tıp ve tarih alanlarında 
ün kazanan Sabit b. Sinan (ö. 365/976), 
edebiyatçı Ebu İshak es-Sabl İbrahim b. 
Hilal ( ö. 384/994) . halifeterin sarayiarına 
kabul edilmiş olan çok sayıdaki ünlü Har
rani'den birkaçıdır. Bunlardan birçoğu za
manla kendi geleneksel dinlerini bıraka-
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rak müslüman olmuş; Sabit b. Kurre gibi 
bazıları ise bütün telkinlere rağmen pa
gahist dinlerini terketmemiş, hatta za
man zaman yapılan münazaralarda ha
raretle paganizmin üstünlüğünü savun
muşlardı r. Her türlü paganizmi temel
den reddeden İslam alemi içerisinde yı l 
dız ve gezegen kültüne dayalı paganist 
bir dini temsil eden Harranller'in böyle
sine şöhret ve saygınlık kazanmaları , din
lerinin gereklerini açıktan yerine getirme 
serbestliğine sahip olmaları, o dönemde 
yaşayan müslüman ve gayri müslim ya
zarların dikkatlerinin onlar üzerinde yo
ğunlaşmasına sebep oldu. Böylece başta 
"milel ve nihai" yazarları olmak üzere çe
şitli alanlarla ilgilenen birçok ilim adamı, 
"Harranlı Sabiller" adı altında Harranller'
le ilgili bilgiler verdi. 
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HARHAR SEFERİ 
v;::.ıı ai.rı 

Hz. Peygamber'in 
Kureyşliler'e karşı gönderdiği 

ilk seriyyelerden b iri. 
_j 

ResGl-i Ekrem'in Medine'ye hicretin
den sonra başta Ebu Süfyan olmak üze
re bazı müşriklerin, hicret eden Mekkeli 
hemşehrilerini himayeden vazgeçmeleri 
için ensara mektup yazması müslüman
ları tedirgin ediyordu. Hz. Peygamber, 
Medine çevresinden geçen Kureyş kabi
lesine ait kervanlar üzerine seferler dü
zenleyerek onları ekonomik açıdan baskı 
altına almayı ve böylece düşmaniıkiarına 

karşılık vermeyi düşündü. Harrar seferi, 
bu amaçla hicretten sonraki yedi- on al
tıncı aylar arasında düzenlenen üç seriy
yeden biridir. Bu sefere kumandanına 
nisbetle Sa'd b. Ebu Vakkas Seriyyesi de 
denilmektedir. 

Harrar, Mekke ile Medine arasında Ra
biğ sahil şehrinin doğusunda, Gadir-i 
Hum ile Cuhfe'nin güneyinde, Mekke ile 
Medine'yi birbirine bağlayan yol üzerinde 
bir vadi olup bazı kaynaklarda yanlış ola
rak Hazzaz, Hazzar (Şam!, vı. 25-26). Ha
zar (Ebu Zehre, II, 686-687) ve Hezaz (Tec
rid Tercemesi, X, I 32) şeklinde geçmek
tedir. Kaynaklar, Harrar'ı Resı11ullah'ın hic
ret yolculuğu esnasında uğradığı yerler 
arasında gösterir. 

Hicri 1. yılın Zilkade ayında (Mayıs 623) 
bir Kureyş kervanının Harrar'dan geçece
ğini öğrenen Hz. Peygamber, Sa'd b. Ebu 
Vakkas'ı yirmi veya yirmi bir muhacirden 
oluşan bir birliğin başında Harrar'a gön
derdi. Diğer kaynakların aksine İbn Hişam 
seriyyenin sekiz kişiden oluştuğunu kay
dediyorsa da (es-Slre, ı. 600) birliğin alt
mış kişilik Kureyş kervanına karşı sevke
dildiği dikkate alınırsa bu sayının gerçeği 
yansıtmadığı söylenebilir. ResGl-i Ekrem. 
seriyyenin beyaz sancağını Mikdad b. 
Amr'a (Mikdad b. Esved) teslim etti. Yaya 
olarakyola çıkan birlik güvenlik sebebiyle 
gündüzleri gizlenip geceleri yürüdü; yo
la çıkışının beşinci gününün sabahı Har
rar'a ulaştı. Kureyş kervanının buradan 
bir gün önce geçtiğini öğrenen müslü
manlar, Hz. Peygamber kendilerine Har
rar'dan ileriye gitmemelerini özellikle 
tembih ettiği için kervanı t akip et meyip 
Medine'ye döndüler. 

Vakıdl, İbn Sa'd, Belazüri, Taberi ve İbn 
Hibban bu bilgileri verirken İbn Hazm 
(Cevami'u's-slre, s. 104) ve İbn Abdülber 


