ABDULlAH b. EBÜ BEKiR es-SIDD[K
onun çeşitli risaleleri bulunduğunu söyleyerek lia}ıu't-tar~a (Süleymaniye Ktp.,
H. Hüsnü Paşa, nr. 7421) ve Mal{iimat-ı
Mazhariyye (istanbul ı 986) adlı iki risalesini zikreder. Abdullah ed-Dihlevi Makamat-ı Ma?hariyye'de şeyhini anlatmış, Abdülgani b. Ebü Said de onun hayatı, 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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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)

L

Tabiin devri siyer, megazi
ve hadis alimi.

_j

Hazrec kabilesinin Neccar oğulları soyundan tanınmış bir aileye mensuptur.
60 (679-80) veya 65 (684-85) yılında
Medine'de doğdu. Büyük dedesi Amr b.
Hazm Hz. Peygamber'in hizmetinde bulunmuş, 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 görevlendirilmiştir. Abdullah'ın kardeşi Muhammed de bir süre Medine kadılığın
da bulunmuş, fakat kendisi resmi hiçbir görev kabul etmemiştir. Resmi görevi neden kabul etmediği bilinmemekle beraber, Horovitz'in de dediği gibi,
bu durum onun araştırmalar yapıp eserler te'lif etmesine imkan sağlamıştır.

Abdullah b. Ebü Bekir, mensup olduğu İbn Hazm ailesinin Mescid-i Nebe-

vfdeki ders halkasında babasından hadis, fıkıh. siyer ve megazi öğrendi; ayrı
ca Enes b. Malik. Abbad b. Temim, Urve 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 eserlerinde Abdullah b. Ebü Bekir'den rivayet
edilen haberleri göz önüne alan J. Horovitz. onun megazi ile uğraşan büyük
bir alim olduğunu ve hatta kardeşinin
oğlu Abdülmelik b. Muhammed elKadfye ait Kitabü'l-Megazi'nin belki
de gerçek müellifinin Abdullah olabileceğini ileri sürmüştür. Nitekim Zehebi
de Siyeru a clami'n-nübelô,sında Abdullah'ın bir megazi kitabı yazdığım ifade etmiştir. Abdullah b. Ebü Bekir yoluyla rivayet edilen haberler incelendiğinde, aslında onun yalnızca Hz. Peygamber'in gazveleriyle meşgul olmadı
ğı. bunun yanında Cahiliye devrinin bazı
önemli olayları, Peygamber'in hayatının
ilk yılları, gençliği, Hz. Peygamber'e gelen kabile heyetleri, onun gönderdiği
elçiler, memurlarına ve komşu hükümdarlara yazdığı mektuplar. Peygamber'in vefatından sonraki gelişmeler, bilhassa ridde* savaşları, Hz. Ömer devrinin bazı önemli olayları ve Hz. Osman'ın
şehid edilmesi hakkında bilgiler naklettiği ve bunları kronolojik sıraya göre
verdiği görülmektedir. Bu çalışmasıyla
o, İslam devletinin diplomatik vesikalarını daha sonraki deviriere aktarma konusunda değerli hizmetler vermiştir.
Bütün bu rivayetler, onun, Hz. Peygamber'in savaşları esas olmak üzere, bir
siyer kitabı yazma gayretini ortaya koymaktadır.

Abdullah sika" kabul edilmekle beraber, haberleri naklederken çoğunluk
la rivayet zincirini zikretmez. Nakillerinin bir kısmının ravisi, babasının teyzesi Amre bint Abdurrahman'dır. Abdullah Hz. Peygamber'in bazı mektupları
nı da rivayet etmiştir ki bunlar ailesinden kendisine intikal eden vesikalardır.
Peygamber'in Himyeri meliklerine yaz

dığı

mektup ile büyük dedesi Amr b.
Hazm·a, Necran'a giderken verdiği mektup bunlar arasında zikredilebilir.
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Abdullah b. Abdill§h Ebt Bekr
b. Osm§n el-Kureşt et-Teymt

(ö_ 11 / 632-33)
L

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 hizmetlerini üstlendiği zaman çocuk denecek 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 görünmeden 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 sebebiyle savaşlara katılma gibi bazı görevlerini yerine getiremediği ve bundan
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