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birliği ya rdıma

gönderdi. Rebeze'ye vahalifenin şehid edildiğini öğrenen
birlik geri döndü. Bunun üzerine Abdullah Mekke'ye gitti. Hz. Ali'nin halifeliği
ne karşı çıkmak üzere hazırlıklara baş
lam ı ş olan ve Şam'a gitmeyi düşünen
Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr ile görüştü ;
Şam yerine Basra'ya gitmeleri konusunda onları ikna etti ve kendilerine
mali destekte bulundu. Oğlu Abdurrahman'la birlikte Cemel Vak' ası'na katıldı ,
savaşta oğlunu kaybetti, kendisi de başından yaralandı. Savaştan sonra Şam ' a
gidip Muaviye'ye iltihak etti.
Şam Valisi
Muaviye, Abdullah b.
Amir'i Büsr b. Ebu Ertat'la. diğer bir
rivayete göre (bk. Buharl, " Şulh", 9; "Fiten", 20) Abdurrahman b. Semüre ile
birlikte. kendi adına anlaşma yapmak
üzere Hz. Hasan'a gönderdi (4 11 66 1)
Anlaşmadan sonra halifeliğini ilan eden
Muaviye, Büsr b. Ebu Ertat' ı Basra valiliğine tayin etti. Ancak Abdullah. bu şe
hirle ilgili yarım bıraktığı bazı işleri olduğunu söyleyerek halifeden kendisinin
Basra'ya gönderilmesini istedi. Muaviye
de Büsr'ü aziedip Abdullah ' ı tayin etti.
Abdullah bu ikinci valiliği sırasında Horasan ve Sicistan ' ı yeniden fethetti. Sind
bölgesine de Raşid b. Amr ei-Cüdeydi
kumandasında bir ordu gönderdi. Böylece o, başta Basra olmak üzere Fars, Sicistan ve Horasan bölgelerinin valisi oldu. Fakat Muaviye, Basra ve çevresinde
karışıklıklar çıka ran HaricTier'e ve yol
keseniere karşı kuwete baş vurmaktan
çekinen, suçlular a müsamahakar davranan Abdullah'ı valilikten azietti (45 /
665) . Abdullah bundan sonra, 670'te Bizans topraklarına . bir kış seferi düzenlemesi dışında. hayatının geri kalan kıs
mını Mekke'de geçirdi; ölünce Arafat'ta
defnedil di.
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Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte, Arnasi nisbesinden Amasyalı olduğu
anlaşılmaktadır. Seksen yaşına kadar
yaşadığı göz önünde bulundurularak,
1518 tarihli bir hattına istinaden Fatih
devrinde (1451- 1481) doğduğu ve Yavuz
Sultan Selim devrinde ( 1512-1 520) öldüğü ileri sürülmektedir (bk E. H akkı Ayverdi, Fa tih D evri Hatta tla rı ve H a t Sa na·
t1, s. 12). Ünlü Amasyalı hattat ·Şeyh
Hamdullah'ın (ö.
151 9) akrabası ve
muhtemelen talebesi olup onun ölümünden sonra oğlu Mustafa Dede'yi
yetiştirmiştir. İstanbul'a ll. Bayezid devrinde (1481- 1512) gelmiştir.
Kendine has yeni bir yazı tarzı bulunan Abdullah Arnasi'nin günümüze bir kaç eseri ulaşabilmiştir. Bunlardan Topkapı Sarayı Müzesi'nde (YY, nr. 172) kayıtlı bulunan nesih hatla yazılmış Türkçe Mevlid-i Şerif metni, hattaki kudretini göstermesi bakımından önemlidir.
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Ebu Abdirrahman Abdullah
b. A mir b . Küreyz b. Rebla

(ö. 59/ 679)
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Halife Osma n ve Muaviye devrinde
Basra valiliği yapa n tabii.

.J

Babası Amir, Hz. Peygamber'in halası
Beyza'nın oğludur.

4 (626) yılında doğ
du. Umretü'l-kaza* veya Mekke fethi
esnasında henüz üç yaşlarında iken Hz.
Peygamber'e getirilmiş , Peygamber onu
okşamış, "O bizim oğlumuzdur, içinizde
bize en çok benzeyen odur" demiş ve
"Hiçbir zaman susuz kalmasın " diye
dua etmiştir.
Yirmi

beş yaşında

iken Halife Osman
Basra · valiliğine tayin edildi
(29 1 650) . Valiliği sırasında İran ve Horasan'ın fethi tamamlandı ve son Sasani Hükümdan lll. Yezdicerd Merv'de öldürüldü. Onun zamanında gerçekleştiri
len bu fetih ler sonunda Basra küçük
bir ordugah şehri olmaktan çıkıp körfezin doğusundaki bölgelerin idaresinden
sorumlu bir merkez haline geldi. Ayrıca
Bahreyn de bur aya bağlandı. Bu bölgelerin divanları da Basra'ya nakledildiğinden , Abdullah ' ın idaresindeki şehir
büyük bir iktisadi gelişme gösterdi.

ta rafından

yılında

evinde muhasara alHalife Osman, Basra Valisi
Abdullah'dan yardım istedi. O da Mücaşi' b. Mes'ud kumandasında bir askeri
35 (656)

tına alınan

Abdullah b. Amir. siyasi ve askeri
alanlarda çok aktif rol oynamış , bilhassa İran ve Horasan'da gerçekleştirdiği
f etihler dolayısıyla temayüz etmiştir.
Onun imar hizmetleri de dikkati çekmektedir . Halkın su ihtiyacını karşıla
mak üzere Basra 'da iki, Übülle'de bir
kanal a çtırmış, Nibac ve Karyeteyn'i
ağaçlandırmış, bazı ev ve konakları satın alıp yıktırdıktan sonra yol ve çarşı
yaptırmıştır. Hacılar için Arafat'a bir
havuz inşa ettirip kuyulardan buraya
su getirtmiştir. Kaynaklar , onun şahsi
meziyetlerini ve bilhassa su ile ilgili hizmetlerindeki başa rısını Hz. Peygamber 'In çocukken kendisine yaptığı duaya bağlamaktadır.
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Ebu Muhammed Abdullah b. Amr
b. el-As el-Kureşl
(ö. 65/ 684-85)
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Hz. Peygamber'den duyduğu hadisleri
onun huzurunda yazmasına
izin verilen sahabi.
_j

Hicretten yedi yıl kadar önce Mekke'de doğdu. Aralarında sadece on bir
veya on iki yaş fark olduğu söylenen
babası Amr b. As'dan önce müslüman
oldu ve hicretin 7. yılından sonra onunla birlikte Medine'ye göç etti. SOryanice'yi iyi bilen, Tevrat'ı okuyan Abdullah'ın yazısı da güzeldi. Bu sebeple Hz.
Peygamber'den duyup da ezberlemek
istediği hadisleri unutmamak için not
ederdi. Bazı sahabiler, duyduğu her
sözü kaydetmesini doğru bulmayınca
ResOl-i Ekrem'e müracaat etmiş, o da
kendisinden duyduğu her sözü ve her
davranışını yazabileceğine dair izin vermişti (bk fVlüsned, ll, 192, 207) . Abdullah, eş-Şahffetü 'ş-şadıl).a adıyla topladığı bu hadisleri bir sandıkta dikkatle
korur ve kendisini hayata bağlayan şey
lerin başında Şa~fe'nin geldiğini
söylerdi. Hatta kendisine yöneltilen bazı
soruların cevabını da Şalp."fe'ye bakarak
verirdi. Rivayet ettiği hadis sayısı bakı
mından en önde gelen EbO Hüreyre,
kendisinden fazla hadis bilen yegane

sahabinin Abdullah b. Amr olduğunu
belirtmiş , bunun sebebini de onun Hz.
Peygamber'den duyduğu hadisleri yazmasına bağlamıştır (bk. Buharl, "1ıim",
39). EbO Hüreyre'nin bu şahadeti, Abdullah'ın en çok hadis bilen sahabi olduğunun (bk. MÜKSİRÜN) açık delilidir.
Günümüze kadar müstakil olarak ulaş
mayan eş-Şahifetü's-şadıka'daki hadis
sayısı kesin olarak bilinememekle beraber. 1000 civarında olduğuna dair rivayetler vardır. Bu eser daha · sonra Abdullah'ın büyük tarunu Amr b. Şuayb'a
intikal etmiş ve onun tarafından rivayet
edilmiştir. Eserin büyük bir bölümü,
Amr b. Şuayb'ın rivayetiyle Ahmed b.
Hanbel'in Müsned'inde (ll, ı 58-226) yer
almıştır.

Abdullah geniş hadis ve fıkıh bilgisinden dolayı abadile* arasında yer almış
tır. İbadetle fazla meşgul olduğu. devamlı oruç tuttuğu , hafız olması sebebiyle hergün Kur'an'ı hatmettiği (bk
Müsned, ll, 163, 199) için aile hayatını
ihmal etmiş, hatta bu yüzden babası
tarafından Hz. Peygamber'e şikayet
edilmiştir. Peygamber de daha az oruç
tutmasını, daha az Kur'an okumasını
kendisinden istemiş, fakat Abdullah
kuwetini ve gençliğini ibadetle değer
lendirmek arzusunda olduğunu ısrarla
söyleyince. bu defa yedi günden (bazı
rivayetlere göre üç günden) daha kısa
bir sürede Kur'an'ı hatmetmemesini,
Hz. DavOd gibi bir gün oruç tutup bir
gün tutmamasını, ibadetten artakalan
zamanını aile fertleriyle birlikte geçirmesini ve dinlenmesini tavsiye etmiştir.
Abdullah, yaşlandığı zaman Hz. Peygamber'in kendisine gösterdiği kolaylıklardan yeteri kadar faydalanmadığın
dan ötürü pişmanlık duyduğunu söylemiştir. Babasıyla birlikte Şam'ın fethinde ve Yermük Savaşı ' nda bulunmuş, bu
savaşta babasının sancaktarlığını yapmış , Sıffin Savaşı'na katılması için babasının ısrar etmesi üzerine onunla beraber Muaviye ordusunda yer almış, fakat müslümanlara silah çekmemiştir.
Savaş sırasında her biri Arnmar b.
Yasir'i kendisinin öldürdüğünü iddia
eden iki kişi, Muaviye'nin huzurunda
tartışırken Abdullah söze karışmış ve
bunun iftihar edilecek bir şey olmadığı
nı, çünkü Arnmar'ın asi bir topluluk (elfietü'l-bağıye) tarafından öldürüleceğini

bizzat Peygamber'den duyduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Muaviye, "Öyleyse sen aramızda ne arıyorsun?" diye
sormuş, o da babasının ewelce kendisini Peygamber'e şikayet ettiğini, ResOl-i Ekrem'in, "Hayatta olduğun müd-

detçe babana itaat et. sakın ona karşı
gelme· dediğini, bu sebeple savaşa katıldığını ve fakat savaşmadığını söylemiştir (b k Müsned, ll, 164 ı Diğer bir rivayete göre. hayatının son yıllarında
Sıffin'de bulunmuş olmaktan duyduğu
derin üzüntüyü, " Keşke yirmi yıl önce
ölseydim!" demek suretiyle dile getirmiş, ayrıca müslümanlar arasındaki savaşlara fiilen katıldığından dolayı babasını tenkit etmiştir.
Abdullah. Muaviye tarafından Küfe'ye
vali tayin edilmiş , fakat bir müddet
sonra bu görevden alınarak yerine Mugire b. Şu'be getirilmiştir. Babasının vefatı üzerine Mısır' a vali tayin edilmişse
de bu görevde de uzun süre kalmamış
tır. ömrünün son yıllarında gözlerini
kaybetmiş, yetmiş iki yaşında iken Mı
sır'da vefat etmiş ve Fustat'ta babası
nın yaptırdığı Amr b. As Camii 'nin yanındaki evine defnedilmiştir. Ancak.
Abbasiler devrinde cami genişletilirken
( 1331 750), ev caminin içinde kaldığın 
dan kabir de camiye dahil edilmiştir.
Daha sonra Osmanlı ümerasından Emir
Murad camiyi tamir ettirdiği sırada
( 12 1ı 1 1796-97) kabrin üzerini kubbe ile
kapatmış ve etrafını maksure• ile
çevirtmiştir. Türbe, günümüzde Kahire
ile birleşmiş bulunan Fustat'ta Amr b.
As Camii'nin kıbleye göre sol köşesinde
yer almakta ve şehirdeki sahabe kabirleri arasında önemli bir ziyaretgah kabul edilmektedir. Abdullah b. Amr'ın
hicri 63, 65, 68 ve 69 yıllarından birinde
vefat ettiğini söyleyenler olduğu gibi
Taif, Mekke veya Şam'da öldüğünü ileri
sürenler de vardır.
En çok hadis bilen sahabi olmasına
ondan intikal eden hadis sayısı
sadece yedi yüz civarındadır. Bunun sebepleri arasında, hadis öğrenim merkezi durumundaki Medine'den hayli uzakta bulunan Mısır'da yaşamış olması .
kendisini hadis rivayetinden çok ibadete vermesi ve belki de eski kültüre aşi
nalığı sebebiyle r ivayetlerine İsrailiyat'ın
karışabiieceği korkusuyla ondan hadis
almakta çekingen davranılması gibi hususlar zikredilebilir. Kendisinden ilim
tahsil etmeye gelen bazı talebelerin sadece Hz. Peygamber'den duyduğu hadisleri rivayet etmesini istemeleri. bu
sonuncu ihtimali hatıra getirmektedir.
Bir kısım talebelerinin kullandığı ifadelerden, onlara hadisleri dikte ettiği anlaşılmaktadır. Yüzlerce talebesi arasın
da tabiinin önemli simalarından olan
tarunu Şuayb b. Muhammed, ayrıca Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr, TavOs,
Şa'bi, İkrime, Ata. Mücahid, Hasan-ı
Basri gibi şahsiyetler bulunmaktadır.
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