
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 
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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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