
ABDULLAH b. ABDULLAH 
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ABDULlAH b. ABDULlAH 
(.U.\~ cr. .U.\~) 

Abdullah b. Abdillah Übeyy 
b. Selıli el-Ensar! el-Hazred 

(ö . 12/633) 

Medineli münafıkların reisi 
İbn Selili'ün oğlu, sahabi. 

_j 

Asıl adı Hubab ( y~\ ) idi. Müslü
man olduktan sonra, babasının da kün
ye olarak kullandığı bu isim için Hz. 
Peygamber, "Hubab şeytandır" diyerek 
adını Abdullah'a çevirdi. Sahabilerin ile
ri gelenlerinden olan Abdullah. Be
dir'den başlamak üzere Hz. Peygam
ber'le bütün savaşlara katıldı. 

Münafikün suresinde de işaret edil
diği gibi (63/ 7-8), Müstalikoğulları Sa
vaşı'ndan dönerken İbn SelQI, eskiden 
beri yürüttüğü bozguncu hareketlerine 
devam ederek muhacirler aleyhinde 
çirkin sözler sarfetmiş, "Medine'ye var
dığımızda soylu ve güçlü olanlar. zelil 
ve güçsüz olanları oradan kovacaktır" 
diyerek tahrikte bulunmuştu. Bunun 
üzerine Hz. Ömer. İbn SelOI'ün öldürül
mesi için ResOl-i Ekrem'in emir verme
sini istemiş, fakat Peygamber, Mu
hammed arkadaşlarını öldürtüyor tar
zında bir ithama maruz kalmamak için 
bu teklifi kabul etmemişti. Ancak Hz. 
Peygamber'in bu kararını henüz duy
mamış olan Abdullah Peygamber'e gi
derek eğer babası öldürülecekse, daha 
sonra intikam hissine kapılarak bir 
mümini öldürmernek için bu görevi biz
zat kendisinin yerine getirmek istediği
ni bildirdi. Hz. Peygamber buna izin 
vermedi ve ona babasıyla iyi geçinmesi
ni tavsiye etti. 

Abdullah, babası ölünce hem onun 
vasiyetini yerine getirmek, hem de uh
revi bir fayda sağlamak ümidiyle Pey
gamber'e giderek babasını kefenlemek 
için ondan gömleğini istedi. ayrıca ce
naze namazını kıldırmasını da rica etti. 
Hz. Peygamber, Abdullah'ın bağlı bu
lunduğu Hazrec kabilesi mensuplarını 
İslamiyet'e daha çok ısındırmak için 
gömleğini verdi ve cenaze namazını kıl
dırması ricasını da kabul etti. Ancak 
Ömer'in şiddetli itirazlarıyla karşılaştı. 
Ardından da Tevbe sOresinin 84. ayeti
nin nazil olmasıyla münafıkların cenaze 
namazını kıldırması yasaklandı. 

Hz. Aişe'nin kendisinden hadis riva
yet ettiği Abdullah, Halife EbQ Bekir za
manında Müseylimetü'l-Kezzab ile ya
pılan Yername Savaşı'nda şehid düştü. 
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~ TALAT KoçYiGİT 

ABDULlAH b. ABDÜLESED 
( ...... ::i l ~ cr. .U.\~ ) 

(bk. EBÜ SELEME el-MAHZÜMİ). 
_j 

ı ABDULlAH b. ABDÜLHAKEM ı 
(~~~cr. .U.\~) 

(bk. İBN ABDÜLHAKEM, Abdullah). 
L _j 

L 

ABDULlAH b. ABDÜNÜHM 

(~~cr. .U.\~) 

(bk. ZÜLBİCADEYN). 
_j 

ı ı 
ABDULlAH AGA, Şehlevendim 

XIX. yüzyıl Türk bestekarı ve icracısı. 
L _j 

Güzel bir yüze sahip olmasından do
layı Şehlevendim lakabı ile şöhret bul
muş, ayrıca Şehla Hafız ve Hafız Abdul
lah Ağa lakapları ile de tanınmıştır. Do
ğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte
dir. lll. Selim zamanında (I 789- ı 807) 
çocuk denecek yaşta saraya alındı. MQ
sikiyle ilgili temel bilgileri Enderun'da 
öğrendi. Kısa zamanda sesinin güzelliği 
ile dikkati çekti. önce hanendeler. daha 
sonra da musahib* -i şehriyariler arası
na alındı ve bu görevleri ll. Mahmud za
manında da (1808-1839) devam etti. 

Günümüze ulaşan eserlerinden, dev
rinin önde gelen bestekarları arasında 
yer aldığı anlaşılmaktadır. Eserleri için
de, lll. Selim ve onun hanendebaşısı 
Küçük Mehmed Ağa ile birlikte beste
lediği neva-buselik faslı en önemlilerin
dendir. S. N. Ergun'un, Antoloji'sinde 
güftesini verdiği ilahiden başka dini 
eserine rastlanmayan Abdullah Ağa'nın 
günümüze yirmi dokuz sözlü eseri 
ulaşmıştır. 
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~ NuRi ÖzcAN 

ABDULlAH AHISKAVİ 
(1733- 1813) 

Dini ilimler yanında tarih, astronomi, 
coğrafya ve tıp konularında da 
eser veren Osmanlı ilim adamı. 

_j 

Bugün Sovyetler Birliği sınırları için
de kalan Ahıska 'nın köylerinden Orpa
la'da doğdu. Çocukluğunda, devrinin 
ilim adamlarından olan babası Meh
med Efendi ile birlikte Şam'a gitti ve 
bir süre kaldıkları Salihiyye'de ilk öğre
nimine başladı. Daha sonra tekrar 
Ahıska'ya döndüler. Babasının ölümün
den sonra Kars'a giderek İsmail b. Mu
hammed Berküşadi'den fıkıh usulü ve 
hadis tahsil etti. Kendisinden icazet al
dığı bu hacası ona Ziyaeddin lakabını 
verdi. Bir müddet sonra Erzurum'a, 
oradan Diyarbekir'e gitti ve burada Kü
çük Ahmedzade Ebubekir Efendi'den 
Şa}zilf-i Buly'iri ile İbnü'l-Hacib'in 
Mul]taşar'ını, Buzcuzade Ömer Efen
di'den de tefsir, aruz, hesap ve hende
se ile usul-i irtifa okudu. Daha sonra 
hacası Buzcuzade tarafından Mısır'a 

gönderildi. Mısır'da Şeyh Abdüsselam 
Erzincani'den Şa}zi}z-i Bul] ari ve Düre
rü'l-a}zkam gibi eserlerle hadis usulü 
ve kıraat okuyan Abdullah Ahıskavi, 

1761 'de İstanbul'a gidip ders vermeye 
ve eserlerini yazmaya başladı. Beş yıl 

sonra İstanbul'dan Bosna'ya geçerek 
iki yıl kadar orada kaldı. Daha sonra da 
hacca gitti: dönüşünde Ayasofya Med
resesi'ne müderris oldu. 1778'de Bos
na seyahati sırasında yazmaya başladı
ğı eseri Revamizü'l-acyan'ı tamamla
dı. Vefatında Karacaahmet Mezarlığı'n
da Söğütlüçeşme civarına defnedildi. 

Eserleri. 1. Revamizü'l-acyan ii be
yani mezamiri'l- cuhud ve'l-ezman. 
Antropoloji, astronomi, biyoloji, kimya, 
coğrafya, tarih ve biyografi gibi değişik 
konuları ihtiva eder. Arapça olan bu 
beş ciltlik eserin ilk cildine ilim, melek, 


