
Abdullah b. Hazim, Rebfa kabilesine 
mensup zümrelerle savaşırken Temf
miler'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 ka
bilesinden Şemmas b. Disar ei-Utaridf 
Abdullah'a iltihak ettiği halde Muham
med ile Bükeyr, kabile mensuplarını 

Herat'a sokmamaya karar verdiler. Bu 
sebeple 685'te Herana çıkan savaşta 
oğlu Muhammed'in öldürülmesi Abdul
lah'ı da savaşa katılmaya mecbur etti. 
Onun. Arap yarımadasının muhtelif yer
lerinden gelip Horasan'a yerleşen kabi
lelerle yaptığı bu tür iç savaşlar, Abdül
melik b. Mervan'ın iktidarı ele geçirme
sine kadar devam etti. 

Abdülmelik b. Mervan, Abdullah b. 
Zübeyr tarafından Irak valisi tayin edi
len Mus'ab b. Zübeyr'i ortadan kaldırdı
ğı sıralarda Abdullah b. Hazim, Abdül
melik adına Horasan'da hakimiyeti ele 
geçirmeye çalışan Bahfr b. Verka ile sa
vaşıyordu . Horasan'a gönderilen Mus·
ab'ın başı, Abdülmelik taraftarlarınca 

sokaklarda dolaştırıldıktan sonra Ab
dullah'ın eline geçti. Abdullah Mus'ab'ın 
başını hürmetle yıkadı , cenaze namazını 
kılıp defnetti. Abdullah gelişen tehlike
ler 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 Hora
san valiliğinde kalabileceğini vaad eden 
bir mektup aldı. Bu teklife sinirlenen 

. Abdullah mektubu getiren elçiye, "Ben 
ResOiullah'ın sahabisinin oğluna (Abdul
lah b. Zübeyr'e) yaptığım biatı bozup da 
Peygamber'in kovduğu kimsenin oğlu
na (Abülmelik b. Mervan'a) biat etmiş 
olarak Allah'ın huzuruna çıkmak iste
mem" dedi. Onun bu kesin tavrı karşı
sında Abdülmelik, Bükeyr b. Vişah ' ı Ho
rasan valiliğine tayin etti. Bunun üzeri
ne Abdullah ailesiyle birlikte. Tirmiz'de 
bulunan oğlu Musa'nın yanına gitmek 
üzere yola çıktıysa da Bükeyr tarafın
dan takip edildi; Merv yakınlarında ya
kalanarak 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 bi
linmektedir. 
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ABDUUAH ei-HİMAR 
(_;WI.iıl~) 

(bk. NUAYMAN b. AMR). 

ABDUUAHb. HUBEYK 
(~ı:r..iıl~) 

Ebu Muhammed Abdullah b. Hubeyk 
b. Sabık ei -Mevsıli ei-Antaki 

Hadis de rivayet etmiş olan 
ilk devir sufilerinden. 

_ı 

ı 

_ı 

Küfe'de doğdu. Doğum ve ölüm ta
rihleri bilinmemektedir. Devrin önemli 
kültür merkezlerinden biri olan Antak
ya'ya göç etti ve orada yaşadı. Dostu, 
hacası ve aynı zamanda hadisteki şeyh
lerinden biri olan Yusuf b. Esbat'ın (ö. 

ı 961 811-12 ı yanında yetişti. Fıkıh ve ta
sawufta, müridleriyle dostluk kurduğu 
Süfyan-i Sevrf'nin yolunu takip etti. Fu
dayl b. lyaz ve Bişr ei-Haff'den nakiller 
yaptığına göre, bu iki safi ile de sohbet 
etmiş olmalıdı r. Abdullah b. Hubeyk, 
sOfi kaynaklarında all sened 'le hadis ri 
vayet eden bir ravi olarak zikredilir. 
EbQ Nuaym J:iilye'sinde onun, rivaye
tinde tek kaldığı yedi hadisini nakleder. 
Hadisteki hocalarını ve talebelerini zik
retmekle yetinen hadis münekkitleri, 
rivayetlerinin değeri konusunda görüş 
belirtmezler. Yalnız İbn EbO Hatim el
CerJ:ı ve't-ta 'dil adlı eserinde Abdullah 
b. Hubeyk ile görüştüğünü, fakat ken
disinden hadis yazmadığını söyler. 

Hücvfrf'nin "ümmet içinde Hz. Yahya 
zühdünün sahibi" diye tanıttığı Abdul
lah b. Hubeyk'in sOfi tabakat kitapla
rında nakledilen sözlerinden, onun 
zühd devri tasawufunun temel kav-

ABDULLAH b. HUBEYK 

ramlarını güzel bir ifadeyle açıkladığı 

anlaşılır. Havf ve reca, haramlardan sa
kınma , nefse karşı koyma, kalp temizli
ği , amel. ihlas, ibadet zevki özellikle üze
rinde durduğu konulardır. O. tasawuf
taki havf ve reca kavramını şöyle ele 
alır: insan yalnız ahirette zararını göre
ceği şeyin endişesini taşımalı ve yalnız 
orada kendisine yarayacak şeyle sevinç 
duymalıdır. Bu bakımdan en faydalı 

korku (havf), günahlardan alıkoyan , el
den kaçana üzülmekten koruyan ve ge
riye kalan ömür üzerinde düşünmeye 
yöneiten korkudur. En faydalı ümit de 
(reca). umduğunu bulması için kişiye 

arneli kolaylaştıran özendirici duygu
dur. Ona göre üç türlü reca vardır: Ya
pılan iyi bir arnelin kabul edilmesini 
ummak, kötü bir arnelden sonra tövbe 
ederek bağışlanmayı ummak, hem gü
nah işlemeye devam etmek. hem de 
bağışlanmayı ummak. Bu sonuncusu 
yalancı adamın sahte recasıdır. Halbuki 
nefsin kötülüğünü tanıyan kimsenin 
korku hali, ümit haline galip olmalıdır. 

Diğer ilk devir safileri gibi Abdullah 
b. Hubeyk de amel ve ibadete büyük 
önem vermiş, fakat daha çok arneldeki 
ihlas ve ibadetlerdeki haz üzerinde dur
muştur. Ona göre ihlas arnelden daha 
zordur ve bu nitelikteki arnelden insan
ların 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 bulundu
ğuna işaret saymıştır. 
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