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Ebu Muhammed Abdullah b. Amr
b. el-As el-Kureşl
(ö. 65/ 684-85)

L

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.
rağmen
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müh ile aynı kabre kondu. Aradan kırk
sene geçtikten sonra sel yatağına
yakın olan kabirieri başka bir yere nakledilmek üzere açıldığı zaman. bu iki
sahabinin cesetlerinin hiçbir değişikliğe
uğramadan gömüldükleri gibi durduğu
görüldü (bk. el·Muvatta', "Cih&d", bab
21, hadis nr. 49) .
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(bk. İBN AVN, Abdullah).
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kumandanı

bir seriyyenin
olan sahAbi.

Kıraat
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bilgisiyle

Babası Ayyaş
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Medineli olduğu için ei-Ensari nisbesiyle anılan Abdullah. Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı'ndan . itibaren bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebü Bekir'in
halif~liği sırasında meydana gelen Yemame Savaşı'nda şehid oldu.
Kaynaklarda Abdullah b. Atik seriyyeadıyla geçen ve birbirinden oldukça
farklı bir şekilde rivayet edilen bir baskının kumandanı olarak tanınır. Bu baskın. Hz. Peygamber aleyhindeki her teşebbüsü bütün gücüyle destekleyen yahudi zenginlerinden Ebü Rafi'i öldürmek için tertiplenmiştir. Hayber civarın
da kendisine ait müstahkem bir binada
oturan bu zengin yahudi, İslamiyet
aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini devam ettirdiği için, Hz. Peygamber Abdullah b. Atik'il\ kumandasında ensardan dört kişilik bir grubu hicretin altın
cı yılı ramazan ayında onu öldürmekle
görevlendirdi. Abdullah ve arkadaşları
bir baskın sonucu Rafi'i evinde öldürüp
Medine'ye döndüler.

.Jıl~)

tanınmış

sahAbi.
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ilk müslümanlardandi;
hicret etti, Abdullah orada
dünyaya geldi. Sahabi olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmakla
birlikte, bazı rivayetlere dayanarak İbn
Hacer ve İbn Abdülber sahabeden olduğunu belirtmişlerdir . Hz. Peygamber'den, ömer. Abdullah b. Abbas, babası
Ayyaş ve diğer bazı sahabilerden hadis
rivayet etmiş, kendisinden de oğlu
Haris, İbn Ömer'in azatlısı Nafi', Süleyman b. Yesar rivayette bulunmuşlardır.
(Onunla ilgili rivayetler için bk. el·Muvatta', "Tahare", 55, "Hac", 142, "?:eba'il,ı",
16, "Medine", 21 ). Kıraatı arz yoluyla
Übey b. Ka'b'dan öğrendi. Kendisinden
kıraat tahsil eden azatlısı Ebü Ca'fer
Yezid b. Ka 'ka', Şeybe b. Nassah, Abdurrahman b. Hürmüz, Müslim b. Cündeb ve Yezid b. Rüman, aynı zamanda,
yedi kıraat imarnından biri olan Nafi'in de hocalarıdır. Devrinde Medine'nin
kıraat sahasında en önde gelen şahsi
yetlerinden biri idi. Medine'de vefat etti. İbn Hibban 64 (683-84) yılında vefat ettiğini belirtir (bk ibn Hacer, el-işa·
be, II, 357); Zehebi de 70'den (689-90)
sonra vefat ettiğine dair bir rivayet zikreder (bk. Ma 'ri{etü 'l-~ urra', ı , 58).
Habeşistan'a
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Ebü'I-Haris Abdullah b. Ayyaş
b. Ebi Rebla el-Kureşl ei-Mahzuml
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Abdullah b. Atık ei-Ensarl
(ö. 12 / 633)

si

_j

(bk. İBN ATIYYE ed-DIMAŞKI) .
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Beni Selerne kabilesinin ileri gelenlerinden olduğu için İkinci Akabe Biatı'nda Sera b. Ma'rür ile birlikte kabilesini temsil etti. Bedir Savaşı'na katıldı.
Uhud Savaşı başlamadan önce oğlu
Cabir b. Abdullah ' ı yanına çağırdı ve bu
savaşın ilk şehidlerinden biri olacağını
ümit ettiğini söyleyerek geride bıraka
cağı altı kızına bakmasını ve borçlarını
ödemesini vasiyet etti. Henüz Uhud'a
varmadan, münafıkların reisi olan Abdullah b. Übey b. Selül islam ordusunun
üçte birini teşkil eden kendi adamlarını
geri çekince, Abdullah b. Haram Hz.
Peygamber'den ayrılmamalarını söylediyse de münafıklar onu dinlemediler.
Bunun üzerine Abdullah onlara beddua
ederek müslümanların yanına döndü.
Savaş başladıktari az sonra da şehid
düştü . Mekkeli kafirler burnunu, kulaklarını ve diğer uzuvlarını kestiler. Bu savaşta yeteri kadar kefen ve kabir bulunamadığı için naaşı eniştesi Amr b. Ce-
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Ebu Cabir Abdullah b. Amr
b. Haram ei-Ensarl es-Seleml
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Uhud

İbranice de bilen Abdullah b. Atik'ten
sadece bir hadis rivayet edilmiştir.

