
ABDULLAH b. CÜD'AN 

gamber' in de hazır bulunduğu bu ant
laşmayı, Abdullah b. Cüd'an ile Zübeyr 
b. Abdülmuttalib düzenledi. Hilfü'J-fu
dül ile büyük bir itibar kazanan Abdul
lah, yalnız Mekkeliler'i değil , Arap Yarı
madası'nın muhtelif yerlerinden hac, 
umre veya ticaret maksadıyla Mekke'ye 
gelenleri de himayesine alır. onların si
lah ve eşyalarını muhafaza ederdi. Ayrı
ca onun herkese açık sofrası, bol ik
ramları ve hediye dağıtması gibi üstün 
hasletleri. başta ümeyye b. Ebü's-Salt 
olmak üzere, bazı şairlerin kasidelerine 
konu teşkil etmiş ve bu durum Mekke
liler arasında da itibar kazanmasına yol 
açmıştır. Hz. Aişe, onun sahip olduğu 
bu hasletlerin ahirette kendisine bir 
fayda sağlayıp sağlamayacağını Hz. 
Peygamber'e sormuş, Peygamber de, 
"Hayır, çünkü o bir defa olsun. 'Rabbim. 
kıyamet gününde günahlarımı affet!' 
dememiştir" şeklinde cevap vermişti. 

Abdullah b. Cüd 'an'ın nübüwetten 10 
yıl kadar önce öldüğü tahmin edilmek
tedir. 
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~ M usTAFA F AYDA 

ABDULlAH ÇELEBİ 

XVII. yüzyıl 
Osmanlı tarihçisi. 

_j 

161 O' da Kefe valiliğine tayin edilen 
Rıdvan Paşa ' nın oğludur . Bu sebepten 
Rıdvan Paşazade diye tanınır. Kaynak
larda hayatıyla ilgili fazla bilgi yoktur. 
Muhtemelen Kırım'da babasının yanın-

94 

Abd ullah Çelebi, Tevarfh -i Deşt-i Kıpçak (Topkap• Saray• 

Müzesi Ktp., nr. 289, vr. 1 b) 

da yetişti. Daha sonra istanbul'a geldi ; 
IV. Murad ve Sultan İbrahim devirler in
de müteferrika*lık hizmetinde bulundu. 
Tarihle ilgili eserleri yanında, Abdf mah
lasıyla şiirler yazdığı da bilinmektedir. 

1639'da Sadrazam Kara Mustafa Pa
şa adına kaleme aldığı Tarih-i Mısr adlı 
eserini Sultan İbrahim'e sundu. Teşa 'u
lü 'l-ezMr fi 'aca' ibi'l-a}{tar adlı Arap
ça bir kitaba dayanılarak yazılan bu 
eser. bir dünya tarihi şeklinde tasarlan
mış olup dokuz fasıldan meydana gel
miştir. Eserin son faslı . 1. Selim'in Tu
manbay ile yaptığı savaşlarla ilgilidir. 
Kaptanıderya Hüseyin Paşa 'ya ithaf et
tiği Tevarih -i Deşt-i Kıpçak adlı diğer 

eseri ise Kırım hanlarının 1 047 ( 1637-
38) yılına kadar olan tarihini ihtiva et
mektedir. Eser ayrıntılara girmemekle 
birlikte, mevcut bilgilerin sağlam olma
sı ve bazı konularda müellifin bizzat 
kendi müşahedelerine dayanması bakı

mından değerlidir. Bu eserin A. Zajacz
kowski tarafından ilmf neşri yapılmıştır . 
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ABDULlAH ed-DİHLEVİ 
( ,s_,k ..ıll .iıl~) 

Abdullah b. Abdiliatif ed-Dihlevl 
en-Nakşibendl 

(ö. 1240/ 1824) 

Mutasawıf, Nakşibendiyye tarikatının 
Halidiyye kolunun kurucusu 
Ha lid-i Bağdadi'nin şeyhi. 

_j 

Gulamu Ali diye de tanınır. 11S6'da 
( 1743) Pencap'ta doğdu . Rüyasında gör
düğü Hz. Ali, doğacak çocuğuna kendi 
adını koymasını istediğinden babası 

ona Ali adını verdi. Büyüme çağına ge
lince Gulamu Ali adını aldı. Fakat daha 
sonra rüyasında Hz. Peygamber'in 
kendisine "Abdullah" diye hitap etmesi 
üzerine bu iki isimle tanındı. Dinf ilimle
ri küçük yaşta öğrenmeye başladı. Da
ha sonra Delhi'ye giderek Abdülazfz ed
Dihlevf'den ŞaJıilı -i Buly'iri okudu. Tef
sir. hadis ve fıkıh ilimlerinde kısa za
manda oldukça ileri bir seviyeye ulaştı. 

Babası. Kadirf Şeyhi Nasıruddin 'e inti
sap etmesini istediyse de bu istek 
gerçekleşmeden şeyh Nasıruddin ölün
ce onu bu konuda serbest bıraktı. Nak
şibendf şeyhi Can-ı Canan Mazhar'a (ö. 

ı ı 95 1 ı 780) yirmi iki yıl hizmet ettikten 
sonra ondan irşad için mutlak icazet 

_ aldı. Şeyhi bir Şif tarafından öldürülün
ce onun yerine geçti ve kısa zamanda 
büyük bir üne kavuştu . Müridierinin ta
sawuff terbiyesiyle ilgilenmesi yanında 
günün belli saatlerinde zaviyesinde ha
dis. fıkıh, tefsir ve tasawuf dersleri 
okuttu. Kendisinden feyiz almak için 
Anadolu, Suriye, Irak, Hicaz, Horasan ve 
Maveraünnehir'den ziyaretine gelenler, 
giderek artmaya başladı. Nakşibendfli

ğin Halidiyye kolunun kurucusu Mevla
na Halid-i Bağdadf de. "Hz. Peygam
ber'den rüyada aldığı emir üzerine", 
Hindistan'a giderek şeyhin müridi oldu. 
Dihlevf, Kasım 1824'te Delhi'deki zavi
yesinde vefat etti. 

Nakşibendiliğin Müceddidiyye-i Dihle
viyye kolunun kurucusu olarak kabul 
edilen Abdullah ed-Dihlevf. semaa önem 
vermemekle bir likte Çiştfliğin tesiriyle 
vecd ve şevk halleri gösterirdi. Kazan!, 


