
Abdi Pa ş a , Vekay i'name (Topkapı Sarayı Ktp., Koguşla r 915. l b) 

daki çalışmaları ile de kendisini kabul 
ettirmiştir. Ancak o, daha çok Vekayi'
name adlı Osmanlı tarihi ile ün yapmış
tır. Seyyid Lokman ve Ta 'liklzade Meh
med Subhi efendilerin resmen şehna

m eci* tayin edilip bu alanda eser ver
melerinden sonra, onun zamanına ka
dar devlet tarihçiliği ihmal edilmişti. 

Abdi Paşa, Vekdyi'ndme'sini Has Oda 
hizmetinde iken 11659-1 665 l IV. Meh
med'in emriyle yazmaya başlamıştır. 

1648'den yani IV. Mehmed'in t aht a çı 

kışından 1664 yılına kadar olan devreyi 
çeşitli kaynaklardan faydalanarak, 
1678'e kadar geçen vak'aları da müşa
hedelerine dayanarak günü gününe 
yazmış, İstanbul kaymakamı olarak pa
dişah maiyetinden uzak bulunması se
bebiyle, 1678-1682 arasını da özet ha
linde kaleme almıştır. Vekdyi'ndme '
nin dili oldukça sade, üs!Qbu güzeldir. 
IV. Mehmed devri için birinci derecede 
kaynak olan eser. daha sonraki tarihçi
lerden Naima, Silahtar Mehmed Ağa , 

Defterdar Mehmed Paşa ve Raşid tara
fından da kullanılmıştır. Abdi Paşa'nın 
Vekayi 'name'si henüz yayımlanmamış 

olup iyi bir yazma nüshası Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Ko
ğuşl a r , nr. 9 I 5) . (Öteki be ll i baş lı yazma
l a rı için b k. Babinger (Üçok). s. 25 1 ; TCYK, 
1, 1 1 1-1 12 ; Ka ra tay, Topkapı· Türkçe Yaz· 
m alar, ı . 269-270) 

Abdi mahlası ile yazdığı şiirlerini bir 
divanda toplayan Abdi Paşa'nın . ayrıca 

Attar' ın Pendname'si ile Ka 'b b. Zü
heyr'in Kaside-i Lamiyye'sine (. lfa · 

sfde·i Bürde) ve Divan-ı cUrff'deki bazı 
siirlere şerhler yazdığı da bilinmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Defterdar Mehmed Paşa, Zübde·i Vekayiat, 
Nuruosmaniye Ktp ., nr. 3305, vr. 56b; Nai
ma. Tarih, istanbul 1283, VI, 407; Silahtar. 
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Iii FAHRİ ÇETİ N DER İ N 

L 

L 

ABD UH 

( ·~ ) 

(bk. MUHAMMED ABDUH). 

ABDULlAH 
( .iı l~ ) 

Abdullah b. Abdilmuttalib 
(ö . 570 m.) 

Hz. Peygamber'in babası . 

_j 

_j 

Künyesi EbQ Kusem ( ~ y,l ). EbQ 
Muhammed veya EbQ Ahmed'dir (Bela
zü rT. Ensabu'l·eşra{, s. 91 l Kaynaklara 
göre Sasani Hükümdan NOşirevan ' ın 

saltanatının 24. yılında doğmuştur. Ay
nı tarihi nakleden ve Hz. Peygamber'in 
söz konusu saltanatın 42. yılında doğ
duğunu kabul eden Taberi (Tarfl), ll , 

154-1 55 ), e~erinin başka bir yerinde de 
NQşirevan'ın kı rk yedi veya kırk sekiz 
yıl saltanat surdüğünü belirttikten 
sonra. Abdullah ' ın bu saltanatın 42. yı
lında doğduğunu söylemektedir lll . 
103). Bu durum, onun veya müstensih
Ierin, yanlışlıkla, "vefat etti" ( ~,;; ) ye
rine " doğdu" ( ..u_, ) ifadesini kullanma
Iarıyla açıklanabilir . Annesi Fatıma bint 
Amr'dır. Bazı kaynaklarda doğumu ve 
gençliğiyle ilgili menkıbevi hadiseler 
anlatılı r (Diya rbekri, Tarfl)u 'l·l)amfs, ı. 

182) Doğ ruluğu tartışma konusu olan 
bu tür rivayetler. müslümanların Hz. 
Peygamber'e ve onun soyuna olan sev
gilerinin bir belirtisi kabul edilmelidir. 

ABDULLAH 

Babası Abdülmuttalib. zemzem kuyu
sunu yeniden ortaya çıkarıp onarması 
sırasında Kureyş kabilesinin diğer eş 

rafı tarafından rencide edilmiş ve o ta
rihte Haris'ten başka oğlu olmadığı 

için müdafaasız kalmıştı. Bu sebeple, 
on erkek çocuğa sahip olduğu takdirde 
birini kurban etmeyi adamıştı. Bu ar
zusu gerçekleştikten sonra gördüğü 

bir rüya üzerine nezrini hatırlamış , 

kurban edilecek çocuğu beli r lemek 
maksadıyla oğulları arasında kura çek
miş , kura o günkü oğullarının (veya ay
nı anadan doğanların ) en küçüğü olan 
Abdullah'a çıkmıştı. Abdülmattalib, 
oğlu Abdullah'ı kurban etmeye kalkı

şınca kendi kızları . diğer bir rivayete 
göre ise Abdullah ' ın dayılan veya Ku
reyş'in ileri gelenleri bu olaya şiddetli 
tepki göstermişler ve böyle bir şey yap
tığı takdirde bunun kendisinden sonra 
kötü bir adet haline gelebileceğini ha
tırlatmışlar , ayrıca adak borcundan 
kurtulmak için Abdulla h ' ın yerine deve 
kurban etmenin daha uygun olacağını 
söylemişlerdir. Kaynakla rın çoğu . bu 
çözümün Medineli bir arrafe (bk. AR

RAF) tarafından teklifedildiğini kayde
der. Abdülmuttalib, o günkü örfe göre 
diyet olarak kabul edilen on deve ge
tirtm i ş, Abdullah ile develer arasında 
kura çektirmiş , fakat kura Abdullah'a 
çıkmış ; deve sayısınr ön ar onar artıra
rak kuraya devam etmiş , sayı yüze ula
şınca kura develere çıkmıştır. Bunun 
üzerine yüz deveyi kurban ederek çok 
sevdiğ i oğlu Abdullah'ı kurtarmıştır. 

Bazı yazarlar. Abdullah ' ın kurban edil
mesiyle ilgili bu meşhur rivayetin doğ
ru olmadığını iddia etmişlerdir. Çünkü 
bu rivayet içinde Abdullah ' ın , babasının 

en küçük oğlu olduğu ifade edilmekte, 
halbuki Hamza ile Abbas'ın ondan kü
çük olduğu bilinmektedir ibk iA. ı . 291 
Ne var ki Abdullah hakkında bilgi veren 
bütün kaynaklar kurban hadisesinden 
bahsetmekte, Arap örfünde insan diye
tin in yüz deveye çıkı ş ın ın bu hadiseyle 
başladığını . daha sonra İslam hukuku
nun da bunu kabul ettiğini ifade etmek
tedirler. Ayrıca Hz. Peygamber'in. Arap 
ı rkının atası olan İsmail'i ve kendi ba
basını kastederek, "Ben iki kurbanlığın 
oğluyum" dediği rivayet edilmektedir. 
Diğer bir rivayete göre ise bir bedevi 
Arap. Peygamber'e, "Ey iki kurbanlığın 
oğlu! " diye hitap etmiş, o da bunu ka
bul manasma gelen bir tebessümle kar
şılamıştır . Muhaddisler bu hadisin sa
hih olduğu kanaatindedirler ibk Hakim, 
el·Müsted re k, ll , 559 ; Zürkani , Şerhu 'l· 

Mevah ib, ı . 97 vd .; Aclüni. Keş{ü 'U;afa~ 1, 
230-23 1 ı. Abdullah ' ın, babasının en 
küçük oğlu olmadığ ı rivayetine ge-
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ABDULLAH 

!ince, bu onun kurban edilmek istendi
ği sırada yaşayan kardeşlerinin en kü
çüğü olmasıyla çelişmez . Çünkü bazı 

kaynaklar Abdülmuttalib'in on üç oğlu
nun bulunduğunu kaydeder. Aslında 

Abdullah'ın, kurban edileceği sırada 

"babasının en küçük oğlu olduğu " tar
zında İbn İshak'tan gelen rivayet için 
Süheyli "gayri maruf" demekte ve ter
cih edilecek rivayetin "annesinin en kü
çük oğlu" tarzında olabileceğini söyle
mektedir (bk. er-Raviü 'l-ünü{, ll . ı 37). 

Abdullah'ın. akranları arasında çok 
beğenilen yakışıklı bir genç olduğu ri 
vayet edilmektedir. Yüzünde diğer 

gençlerde bulunmayan bir güzellik ve 
parlaklık vardı. Siyer müellifleri bunun 
daha sonra Arnine'ye intikal eden "nü
büwet nuru" olduğunu kabul eder (bk. 

AMiNE). Abdullah, Varaka b. Nevfel'in 
kız kardeşi de dahil olmak üzere çeşitli 
kadınlardan aldığı evlenme tekliflerini 
reddetmiş , nihayet babasının teşebbü
sü üzerine Vehb kızı Arnine ile evlen
miştir. Evliliğinin ilk üç günü Arnine'nin 
evinde geçmiştir. 

Evlendikten sonra çok yaşamadığı ve 
Hz. Peygamber'i yetim bırakarak öldü
ğü şüphesizdir (bk. ed-Duha 93 / 6). Za
ten Abdullah ile Arnine'nin peygam
ber'den başka çocukları olmadığı da bi
linmektedir. Tercih edilen rivayete gö
re, ticaret maksadıyla yaptığı Şam 

(Gazze) seyahati dönüşünde hastaian
mış ve Medine'de (Yesrib). babasının 

dayılan olan Adi b. Neccar oğulları ya
nında bir ay kadar hastayattıktan son
ra vefat etmiş, orada Nabiğa ( ~L:JI ) 
(ZürkanT ve diğer bazı tarihçilere göre Ta
bia ı ~1:1 1 ı) adlı birine ait evin avlusuna 
defnedilmiştir. Mescid-i Nebevfnin Ebü 
Bekir kapısı hizasında , yaklaşık SOO 
metre uzaklıkta bulunan ve kendisine 
ait olduğu kabul edilen ka bir. mescidin 
1976 yılında genişletilmesi sırasında yı
kılmıştır. Abdülmuttalib. oğlunun has
talandığını haber alınca büyük oğlu Ha
ris'i Yesrib'e göndermiş, fakat Haris 
şehre ulaşmadan Abdullah vefat et
miştir. Kaynaklar onun vefat tarihi ve 
yaşı hakkında oldukça farklı rivayetler 
kaydetmektedir. Bazılarına göre Hz. 
Peygamber'in dünyaya gelişinden yedi 
ay önce. bazılarına göre de Peygamber 
yirmi sekiz aylıkken vefat etmiştir. An
cak özellikle ilk kaynaklar vefatın. Pey
gamber'in dünyaya gelişinden önce ol
duğu tarzındaki görüşü tercih ederler . 
Buna göre yaşının o sırada on sekiz ci
va rında olması gerekir. Nitekim Hafız 
Al ai, İbn Hacer ve Süyüti de bu kanaat-
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tedirler (Zürkani. ŞerJ:ıu 'l-Mevahib, ı. I 09) . 
Bu rivayet, Taberi tarafından. Abdul
lah'ın ve Hz. Peygamber'in doğumu için 
Nüşirevan'ın saltanat yılları itibariyle 
verilen tarihlere de uygun düşmektedir 
(b k Tari!), ll . I 54- I 55) . Gerçi F. Buhl. Ab
dullah'ın Peygamber'in doğumundan 

önce vefat ettiğini ifade eden rivayet 
için. "Tarihi olmaktan çok şahsi bir gö
rüşe dayanması muhtemeldir" demek
te ve delil olarak da Taberi'den naklen 
Bahira ' nın şu sözlerini göstermektedir : 
" Babasının hala yaşaması uygun düş
mez". Halbuki Taberi'de yer alan hadi
se, F. Buhl tarafından ileriye sürülen ih
timalin tamamen aksini ispat etmekte
dir. Çünkü orada kaydedildiğine göre 
rahip Bahira, Hz. Peygamber'in amcası 
Ebü Talib'e Peygamber'le olan yakınlı
ğını sormuş ve " Oğlumdur" tarzında 

cevap alınca şöyle demiştir: "O senin 
oğlun olamaz, zira bu gencin babasının 
hala yaşamakta olması uygun düş

mez". Bunun üzerine Ebü Talib. "Kar
deşimin oğludur" demiş, rahip de "Ba
bası ne oldu?" diye sorunca Ebü Talib 
şu cevabı vermiştir: "Muhammed'in 
annesi kendisine hamile iken babası öl
müştür" (bk. Tari!), ı ı. 277-278 ı 

İslam alimlerinin çoğunluğu. oğlunun 
nübüwetine yetişmeyen Abdullah'ın 

ahirette azap görmeyip kurtuluşa ere
ceği kanaatindedir (bk. FETRET). 
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Iii BEKİR TOPALOGLU 

ı ı 
ABDULlAH b. ABBAS 
b. ABDÜIMUTIALİB 

( ~1 ~ ı:r...r~ ı:r. ..t.l~) 

Ebü'l-Abbas Abdullah b. el-Abbas 
b. Abdilmuttalib el - Kureşi 

(ö. 68 / 687-88) 

Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, 
tefsir ve fıkıh ilimlerinde 

otorite kabul edilen 
ve çok hadis rivayet edenler 

L 
arasında yer alan sahabi. 

_j 

İbn Abbas diye de meşhur olan Ab
dullah, hicretten üç yıl kadar önce, 
müslümanlar Kureyş'in ablukası altın
dayken Mekke'de doğdu . Annesi. Hz. 
Hatice'den hemen sonra müslüman 
olan ümmü'l-Fazl Lübabe'dir. Doğduğu 
zaman babası tarafından Hz. peygam
ber'e götürüldü ve duasına mazhar ol
du. Hicretten muaf tutulanlardan 
(müstaz'af* ) olan annesiyle Mekke'de 
kaldı. Bir süre sonra onunla birlikte 
Medine'ye göçtüğü şeklindeki rivayet 
yanında, babası Abbas'la birlikte fetih 
yılı (630) hicret ettiğine dair de rivayet
ler vardır. Hz. Peygamber' in fiil ve ha
reketlerini öğrenmek arzusuyla onun 
yanında kalmaya çalışır. Peygamber'in 
zevcelerinden Meymüne teyzesi olduğu 
için bazı geceler Peygamber evinde ko
nuk edilirdi. Peygamber'e karşı olan 
sevgisi. bağlılığı ve samimi hizmetleri 
sebebiyle onun takdirini kazanmış ve 
"Allahım. ona Kitab'ı öğret ve dinde 
mütehassıs kıl!" tarzındaki duasına na
il olmuştur (bk Buhari. "'İlim", 17; 
"Vudu'", ıo ı. 

Halife Osman devrinden itibaren çe
şitli vesilelerle Arap Yarımadası'nın dı
şına çıktı; Kuzey Afrika'ya, Cürcan·a. 
Taberistan'a ve İstanbul'a gitti. 656 yı
lında Hz. Osman tarafından hac emi
ri tayin edildi. Daha sonra Hz. Ali'nin 
maiyetinde Cemel ve Sıffin savaşları

na katıldı. Ona, Muaviye'yi Şam valili
ğinden azıetmemesini tavsiye ettiyse 
de sözünü dinletemedi. Hakem olayın
da Ebü Müsa el-Eş'ari'nin Ali'yi temsil 
etmesine karşı çıktı. Daha sonra Harici
ler'i ikna etmek üzere Ali tarafından 
görevlendirHdL Hariciler karşısında 

tahkim* i savundu, bu olayı bahane 
ederek Ali 'yi tekfir etmemeleri ve ona 
karşı gelmemeleri gerektiğini ayetlerle 
ispata çalıştı. Harici- İbazi ve Sünni kay
naklar arasında , söz konusu görüşme
nin seyri hakkında farklı ifadelere rast
lanıyorsa da görüşmelerin oldukça çe
tin geçtiği , bazı Hariciler'in fikir değiş-


