
ABDULlAH b. EBÜ BEKiR es-SIDDTK 

dolayı babasının emriyle ondan ayrıl

mak zorunda kaldığı rivayet edilir. An
cak bu ayrılığın üzüntüsünü içli şiirlerle 
terennüm ederek babasının merhame
tini celbetmiş ve Atike ile tekrar bir 
araya gelmiştir. 

Abdullah, Mekke fethine ve Huneyn 
Savaşı 'na katıldı; Taif mu hasarasında 
yaralandı. Bir süre iyileşen bu yara da
ha sonra tekrar açıldı ve ölümüne se
bep oldu. Cenaze namazını babası kıl

dırdı. Abdullah'tan, Begavi ve Hakim'in 
eserlerinde naklettikleri sadece bir ha
dis rivayet edilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vakıdi, Kitabü 'l-Megazr (nşr. M. jones), Lon· 
don 1965·66 - Beyrut, ts . (Alemü'l-Kütüb), I, 
395, 402; lll, 930, 931 , 938 ; İbn Sa'd, e!
Tabai):atü 'l·kübra (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 
1388/1968 ı , 229; Buhari, "Menakıbü'l 

Enşar", 45; Taberi, Tari!J (nşr. Muhammed 
Ebü'l-Faz]), Kahire 1960-70 - Beyrut, ts. 
(Daru Süveydan). ll, 376, 378, İbn Abdülber, 
el-istr'ab (el·işabe · içinde), Kahire 1328, ll, 
258; lll, 199; İbnü' l -Esir. Üsdü'l.giıbe, Kah i re 
1285-87, III, 299 ; İbn Kesir, el·Bidaye, Beyrut 
1967, V, 263, 338; Nevevi, Teh?ibü'l·esma' , 
Beyrut, ts . (Darü 'I-Kütübi'l-ilmiyye). I, 262 ; İbn 
Hacer, el-işabe, Kahire 1328, ll, 283. 

L 

~ MEHMET ALi SöNMEZ 

ABDULlAH b. EBÜ DAVÜD 

( ~~~~ ($1 .:.r. ..iı\~ ) 

(bk. İBN EBÜ DAVÜD). 

ABDULlAH b. EBÜ EVFA 

( c.hl (S11 .;r. ..iı\~) 

_j 

Ebu Muaviye Abdullah b. Eb! Evfa ei-Eslem! 
(ö. 86/705) 

K(l.fe'de en son vefat eden sahAbi . 
L _j 

Babası Ebü Evfa'nın asıl adı Alkame'
dir. İbn Ebü Evfa diye de anılan Abdul
lah, Bey'atürrıdvan*da bulundu. Hay
ber'in fethine ve Huneyn Savaşı'na katıl
dı. Hulefa-yı Raşidin dönemindeki fetih
ler dolayısıyla, diğer pek çok sahabi gibi 
Medine'den ayrılarak Küfe'ye yerleşti. 

Ashabın uzun ömürlülerinden biri 
olan Abdullah, Ebü Hanife'nin görebildi
ği dört sahabiden biridir. İsmail b. Ebü 
Halid, Şa'bi, Abdülmelik b. Umeyr, Ebü 
İshak eş-Şeybani, Amr b. Mürre gibi 
ünlü kişiler ondan hadis rivayet etmiş
lerdir. Hz. Peygamber'den rivayet ettiği 

hadislerden doksan kadarı zamanımıza 
ulaşmıştır. Bunların on beşi Şahih-i 
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BuJ.:ıclrf'de, altısı SaJ:ıil)-i Müslim'de, 
beş tanesi de her iki eserde yer almış

tır. Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde 
ise iki ayrı bölümde (IV, 352-357, 380-
383) yetmiş kadar hadisi bulunmakta
dır. Hayatının son yıllarında gözlerini 
kaybeden Abdullah, yüz yaşlarında iken 
vefat etmiştir. 
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Iii ALi y ARDlM 

ı ABDULlAH b. EBÜ HADRED 
1 

( ~.)-1>($1 .:.r. ..iıl~ ) 

Ebu Muhammed Abdullah b. Eb! Hadred 
b. Umeyr el-Eslem! 

(ö. 71/690-91) 

SahAbi. 
L _j 

Babası Ebü Hadred'in asıl adı Selame 
olduğu için bazı kaynaklarda Abdullah 
b. Selame diye de anılır. Hudeybiye Ant
Iaşması'ndan itibaren Hz. Peygamber'in 
emrinde seferlere katıldı , ayrıca muh
telif seriyyelerde görev aldı. Bunlardan 
biri de Gabe seriyyesidir. Beni Cüşem 
kabilesinden Rifaa b. Kays'ın, müslü
mantarla Kaysoğulları'nın arasını boz
maya çalıştığını öğrenen Hz. Peygam
ber; Abdullah b. Ebü Hadred'in yanına 
iki kişi daha vererek Rifaa hakkında 

bilgi toplamasını istemişti. Abdullah da 
Medine yakınlarındaki Gabe atlağında 

Rifaa'yı pusuya düşürerek öldürdü, sa
yıları oldukça çok olan adamlarını kova
Iadı ve develerini alıp Medine'ye getirdi. 
Son derece fakir olan Abdullah, gani
metten hissesine düşen on üç deveyi 
evleneceği hanıma mehir olarak verdi. 
Bu olaydan iki ay sonra meydana gelen 
Huneyn Savaşı öncesinde Hz. Peygam
ber tarafından bilgi toplamak üzere 
düşman içlerine gönderildi; görevini ba
şarıyla tamamlayarak topladığı bilgileri 
Peygamber'e getirdi. Hz. Peygamber'in 
ölümünden sonraki hayatı hakkında bil-

gi bulunmayan Abdullah, yaklaşık sek
sen yaşında vefat etti. 

Abdullah b. Ebü Hadred, Hz. Ebü Be
kir ve ömer'den hadis rivayet etmiş, 
kendisindem de oğlu Ka'ka' ve diğer ba
zı kimseler rivayette bulunmuştur. Ri
vayet ettiği hadislerden ikisi Müsned'de 
(VI, ı 1-12) yer almaktadır. 
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ABDULlAH b. EBÜ İSHAK 
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(~I(S11.;r...iıl~) 

L 
(bk. İBN EBÜ İSHAK). 

_j 

ı 
ABDULlAH b . EBÜ REBİA 

1 

( ~.) ~l.:.r. ..iıl~) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Eb! 
Rebl'a b. el-Mugire el-Mahzüm! 

(ö. 35/656) 

H z. Peygamber'in Yemen' e vali olarak 

gönderdiği sahAbi. 
L _j 

Meşhur Arap şaırı Ömer b. Ebü Re
bia'nın babası. olan Abdullah, Cahiliye 
döneminde baharat ticaretiyle büyük 
servet kazanmış Kureyşli bir tacirdir. 
Bu dönemde elçi olarak gönderilen he
yetler arasında yer almıştır. Müslüman 
muhacirleri geri isternek üzere Kureyş 
tarafından Habeşistan 'a gönderilen he
yet içinde, ayrıca Bedir Savaşı'nda esir 
düşen Mahzüm kabilesi mensuplarının 
fidyelerini ödemek için Medine'ye giden 
heyette bulundu. Uhud Savaşı'nda yüz 
müşrik okçusuna kumanda etti. Mekke 
fethinde Hz. Ali'nin kız kardeşi ümmü 
Hani'nin himayesini temin ederek canı 

nı kurtardı . 

Abdullah, Mekke'nin fethedildiği gün 
müslüman oldu. Hz. Peygamber Hu
neyn Savaşı'na giderken ondan 30.000 
(veya 40.000) dirhem-borç aldı. Huneyn 
dönüşü borcunu ödeyerek kendisine ve 



ailesine dua etti. Bahir (veya Büceyr) 
olan asıl adını Abdullah'a çevirdi. Danx
ha sonra onu Yemen'in Cened vilayeti
ne vali tayin etti. Hz. Ömer San'a'yı da 
onun nüfuz bölgesine kattı. Halife Os
man'a karşı gerçekleştirilen muhasara
yı kaldırmak maksadıyla yola çıktıysa 

da Mekke yakınlarında bindiği deveden 
düşerek öldü. 
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~ İSMAİL L. ÇAKAN 

ı 
ABDULlAH b. EBÜ TALHA 

ı 

( W.!. .f. ı .Y. ..u i ..u. ) 

Ebu Yahya Abdullah b. Ebi Talha 
b. Sehl el-Ensarl el-Hazred 

(ö. 84/703) 

Tabii. 
L _j 

Henüz ana rahminde iken Hz. Pey
gamber'in hayır duasına mazhar ol
muştur. Babası EbO Talha'nın adı 

Zeyd'dir. Annesi Medineli kadınlar ara
sında dindarlığı, zekası ve cesareti ile 
meşhur olan Ümmü Süleym bint Mil
han'dır. Ümmü Süleym, Huneyn Sava
şı'nda Hz. Peygamber'i yakından savun
muş, Medine'ye döndükten sonra da 
Abdullah ' ı dünyaya getirmiştir. Yeni do
ğan oğlunu, Hk kocası Malik'ten olan 
oğlu Enes ile Hz. Peygamber'e gönder
miş, ağzına ilk lokmayı vermesini (tah
nik*) ve adını koymasını rica etmişti. 
Peygamber de çiğnediği bir hurmayı ço
cuğun damağına sürmüş, yüzünü okşa
mış ve adını Abdullah koymuştur. 

Abdullah b. EbO Talha'nın dokuz oğlu 
olmuştur: bunların hepsi Kur'an'ı güzel 
okumalarıyla tanınan birer alimdi. Ab
dullah babasından ve üvey ağabeyi 

Enes b. Malik'ten hadis r ivayet etmiş, 
kendisinden de oğulları İshak ile Abdul
lah ve tarunu Yahya b. İshak rivayette 
bulunmuştur. 

Sıffin Savaşı'na Hz. Ali saflarında ka
tılan AbdUllah ' ın İran fetihleri sırasında 
şehid düştüğü veya Medine'de vefat et
tiği r ivayet edilmektedir. 
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Iii AK iF KöTEN 

ABDULlAH b. EBÜ ÜMEYYE 
( ~ı .f-1 .Y. .iı l..u. ) 

Abdullah b. Ebi Ümeyye 
b. ei-Mugire ei-MahzCıml 

(ö. 8 / 629-30) 

Hz. Peygamber'in halası Atike'nin oğlu 
ve hanımı Ümmü Selerne'nin kardeşi. 

L _j 

İslam iyet'in ilk dönemlerinde Müslü
manlığın azılı düşmanlarından olan Ab
dullah, Peygamber'in amcası EbO Talib'e 
giderek yeğenini İslam davetinden vaz
geçirmesini veya onu himaye etmeme
sini isteyen heyette bulundu. Hz. Pey
gamber'i vazgeçirmek için yapılan bir 
başka toplantıda, Kur'an-ı Kerim'de de 
işaret edildiği gibi (bk el -i sra 17 / 93), 
Peygamber'in gökyüzüne çıkıp oradan, 
okuyacakları bir kitap getirmedikçe 
kendisine inanmayacağını söyleyenler 
arasında yer aldı. Müslüman muhacirle
ri geri isternek üzere Habeşistan'a elçi 
olarak gittiği de rivayet edilen Abdul
lah, Peygamber'in, ölüm döşeğinde bu
lunan EbO Talib'e iman telkin etmesine 
karşı çıktı ve ona dininden döhmemesi 
için baskı yaptı. Uhud Savaşı sırasında 
Medine'de bulunan Abdullah. doğruca 
Taif'e gitti ve oradan Mekkeliler'e sa
vaş hakkında bilgiler gönderdi. 

Abdullah İslam düşmanlığını Mekke 
fethine kadar devam ettirdi, ancak fe
tih öncesinde EbO Süfyan ile birlikte 
Medine'ye gitmeye karar verdi. Yolda 
İslam ordusuyla karşılaştı la r: ümmü 
Selerne'nin ricası üzerine Peygamber 
tarafından kabul edilerek müslüman 
oldular. Abdullah Mekke'nin fethine ve 
Huneyn Savaşı'na katı ldı. Bu savaşta 

azılı İslam düşmanı ve Sakif kabilesinin 
reisi olan Osman b. Abdullah'ı öldürdü. 
Taif muhasarasında şehid düştü. 

ABDULLAH EFENDi, Bezirganzade 

BİBLİYOGRAFYA : 
Vakıdi. Kitabü 'l-Megazi (n ş r. M. Jones). Lan· 

don 1965·66 - Beyrut, ts. (Aiemü'I-Kütüb). 
bk. indeks; ibn Hişam. es-Sire (nşr . Mustafa 
es-Sekka v . dğr.). Kahire 1355 / 1936, bk. in
deks; ibn Sa'd, et-Tabakatü 'l-kübra (nşr. ihsan 
Abbas), Beyrut 13S8 j1968, 1, 122 ; ll, 158; Ta
beri, Tarih (nşr . Muhammed Ebü'I-Fazl ), Kah i· 
re 1960-ib - Beyrut, ts . (Daru Süveydan). lll , . 
50-51 ; ibn Abdülber. el-isti'ab (el· isabe için
del. Kahire 1328, ll , 262·264; ibnü'I-Esir. Üs
dü 'l-gabe (nşr. Muhammed ihrahim ei-Benna 
vdğr). Kahire 1390-93/1970-73, lll , 177-178 ; 
ibn Hacer. el-isabe, Kahire 1328, ll , 277; Mu
hammed Hamfdullah. islam Peygamberi (tre. 
Salih Tuğ) , istanbul 1980, ll , 521-522. 

li AKİF KöTEN 

ı ABDULlAH EFENDi, Bezirganzade 
1 

(ö. 1151 /1738-39) 

L 
Türk hattatı. 

_1 

İstanbul'da doğdu . Bezzazistan (Be
desten) esnafındandır. Babası da tica
retle uğraştığı için Bezirganzade laka
bıyla tanınır. Ayrıca . zengin ve meşhur 
bir hanım ın oğlu olduğundan dolayı Ha
nımzade Abdullah diye de bilinir. 

Aklam-ı sitte*yi devrin meşhur hat
tatı Hoca Mehmed Rasim Efendi'den 
öğrendi. Kısa zamanda icazet aldı. 

Süratli yazı yazmasıyla şöhret buldu. 
Daha yirmi yaşına gelmeden vebaya ya
kalanarak öldü. Çok sayıda Mushaf-ı 

şerif, Şifa- i şerif ve bir adet Beyzavi 
tefsiri istinsah etmiştir. 

Bezirganzade Abdullah Efendi hattı Kur'an -ı Kerim'den 
bir sayfa (Türk - İslam Eserleri MUzesi Ktp .. nr. 86) 
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