
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-
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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!, 



onun çeşitli risaleleri bulunduğunu söy
leyerek lia}ıu't-tar~a (Süleymaniye Ktp., 
H. Hüsnü Paşa, nr. 7421) ve Mal{iimat-ı 
Mazhariyye (istanbul ı 986) adlı iki risa
lesini zikreder. Abdullah ed-Dihlevi Ma
kamat-ı Ma?hariyye'de şeyhini anlat
mış, Abdülgani b. Ebü Said de onun ha
yatı, kerametleri ve halifeleri hakkında 
ljulaşa-i Cevahir-i cAleviyye (Ma~a
mat·ı Mazhariyye içinde, s. 147-19 1) adlı 
bir risale kaleme almıştır. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

ABDULlAH b. EBÜ BEKİR 
b. MUHAMMED 

( _,_..,_ .:r. ~ If-ı .:r. .iı\~ ) 

Ebu Muhammed Abdullah b. Ebt Bekr 
b. Muhammed b. Amr b. Hazm 

el-Medent el-Ens§rt 
(ö. 130/747-48) 

Tabiin devri siyer, megazi 
ve hadis alimi. _j 

Hazrec kabilesinin Neccar oğulları so
yundan tanınmış bir aileye mensuptur. 
60 (679-80) veya 65 (684-85) yılında 

Medine'de doğdu. Büyük dedesi Amr b. 
Hazm Hz. Peygamber'in hizmetinde bu
lunmuş, hem yönetici sıfatıyla, hem de 
İslamiyet'i öğretmek üzere Necran'a 
gönderilmiştir. Dedesi Muhammed b. 
Amr, Emevner'in Medine baskını sıra

sında Harre Savaşı'nda vefat etmiştir. 
Babası Ebü Bekir ise Medine'de kadılık 
ve valilik yapmış, ayrıca hadis toplamak 
üzere Ömer b. Abdülaziz tarafından gö
revlendirilmiştir. Abdullah'ın kardeşi Mu
hammed de bir süre Medine kadılığın
da bulunmuş, fakat kendisi resmi hiç
bir görev kabul etmemiştir. Resmi gö
revi neden kabul etmediği bilinmemek
le beraber, Horovitz'in de dediği gibi, 
bu durum onun araştırmalar yapıp eser
ler te'lif etmesine imkan sağlamıştır. 

Abdullah b. Ebü Bekir, mensup oldu
ğu İbn Hazm ailesinin Mescid-i Nebe
vfdeki ders halkasında babasından ha
dis, fıkıh. siyer ve megazi öğrendi; ayrı
ca Enes b. Malik. Abbad b. Temim, Ur
ve b. Zübeyr gibi otoritelerden hadis 
okudu. Talebeleri ve kendisinden hadis 
rivayet edenler arasında Zühri, Malik b. 
Enes, İbn Cüreyc, Süfyan b. Uyeyne ve 
Hişam b. Urve bulunmaktadır. Siyer ve 
megazi sahasında en meşhur talebesi 
ise İbn İshak'tır. 130 (747-48) yılında 
Medine'de vefat etti. 13S'te (752-53) 
vefat ettiği de rivayet edilmektedir. 

ibn İshak. Vakıdi, İbn Hişam, İbn 
Sa'd, Belazüri, Taberi, İbn Seyyidünnas 
ve İbn Kesir gibi müelliflerin eserlerin
de Abdullah b. Ebü Bekir'den rivayet 
edilen haberleri göz önüne alan J. Ho
rovitz. onun megazi ile uğraşan büyük 
bir alim olduğunu ve hatta kardeşinin 
oğlu Abdülmelik b. Muhammed el
Kadfye ait Kitabü'l-Megazi'nin belki 
de gerçek müellifinin Abdullah olabile
ceğini ileri sürmüştür. Nitekim Zehebi 
de Siyeru a clami'n-nübelô,sında Ab
dullah'ın bir megazi kitabı yazdığım ifa
de etmiştir. Abdullah b. Ebü Bekir yo
luyla rivayet edilen haberler incelendi
ğinde, aslında onun yalnızca Hz. Pey
gamber'in gazveleriyle meşgul olmadı
ğı. bunun yanında Cahiliye devrinin bazı 
önemli olayları, Peygamber'in hayatının 
ilk yılları, gençliği, Hz. Peygamber'e ge
len kabile heyetleri, onun gönderdiği 

elçiler, memurlarına ve komşu hüküm
darlara yazdığı mektuplar. Peygamber'
in vefatından sonraki gelişmeler, bil
hassa ridde* savaşları, Hz. Ömer devri
nin bazı önemli olayları ve Hz. Osman'ın 
şehid edilmesi hakkında bilgiler naklet
tiği ve bunları kronolojik sıraya göre 
verdiği görülmektedir. Bu çalışmasıyla 

o, İslam devletinin diplomatik vesikala
rını daha sonraki deviriere aktarma ko
nusunda değerli hizmetler vermiştir. 

Bütün bu rivayetler, onun, Hz. Peygam
ber'in savaşları esas olmak üzere, bir 
siyer kitabı yazma gayretini ortaya koy
maktadır. 

Abdullah sika" kabul edilmekle bera
ber, haberleri naklederken çoğunluk

la rivayet zincirini zikretmez. Nakilleri
nin bir kısmının ravisi, babasının teyze
si Amre bint Abdurrahman'dır. Abdul
lah Hz. Peygamber'in bazı mektupları
nı da rivayet etmiştir ki bunlar ailesin
den kendisine intikal eden vesikalardır. 
Peygamber'in Himyeri meliklerine yaz 

ABDULlAH b. EBÜ BEKiR es-SIDD[K 

dığı mektup ile büyük dedesi Amr b. 
Hazm·a, Necran'a giderken verdiği mek
tup bunlar arasında zikredilebilir. 
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ABDULlAH b. EBÜ BEKİR 
es-SIDDİK 

( ~..ı....)\~ lf.l ı:r. .iı\..1.:>'- ) 

Abdullah b. Abdill§h Ebt Bekr 
b. Osm§n el-Kureşt et-Teymt 

(ö_ 11 / 632-33) 

Hz. Ebu Bekir'in oğlu, sahabi. 
_j 

Esma ile öz kardeş, Aişe ile de baba 
bir kardeş olan Abdullah, Mekke'de 
doğdu. Hicret sırasında. Sevr mağara
sında bulundukları üç gün boyunca Hz. 
Peygamber ile babasının istihbarat hiz
metlerini üstlendiği zaman çocuk dene
cek yaşta idi. Abdullah, Kureyş müşrik
lerinin yaptıkları toplantıları takip edip 
Peygamber'in aleyhine alınan kararları 

öğrenir, akşam karanlığında gizlice 
Sevr mağarasına giderek olup bitenleri 
aktarırdı. Geceyi mağarada geçirdikten 
sonra alaca karanlıkta kimseye görün
meden tekrar Mekke'ye dönerdi. Hz. 
Aişe, üvey kardeşinin bu son derece 
tehlikeli işteki başarısını, onun cesur, 
akıllı ve becerikli oluşuyla açıklamıştır. 

Abdullah, Peygamber'in Medine'ye ulaş
tığını öğrenince ailesiyle birlikte oraya 
hicret etti. 

Aşere-i mübeşşere"den Said b. Zeyd'in 
kız kardeşi Atike ile evlenen Abdul
!ah 'ın, hanımına olan düşkünlüğü sebe
biyle savaşlara katılma gibi bazı görev
lerini yerine getiremediği ve bundan 
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