
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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ABDULLAH EFENDi, Bezirganzade 
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ı ı 
ABDUllAH EFENDi, Dürrizeide 

(bk. DÜRRizADE ABDULlAH EFENDi). 
L ~ 

ı ı 
ABDULlAH EFENDi, Ebezade 

(ö. 1126/1714) 

L Osmanlı şeyhülislamı. 
~ 

Kadı Mustafa Efendi'nin oğludur. An
nesi, Lehistan seferi sırasında Balçık 

kasabasında IV. Mehmed'in bir çocuğu
nun doğumuna ebelik ettiğinden "Ebe
zadel" lakabıyla meşhur olmuştur. Tah
silini tamamladıktan sonra çeşitli med
reselerde müderrislik yaptı; daha sonra 
kadılık mesleğine geçerek 1685-1695 
yılları arasında sırasıyla Mısır, Edirne ve 
Mekke kadılıklarında bulundu. 1695'';:;: 
Anadolu kazaskeri, kısa bir mazuliyet
ten sonra Rumeli kazaskeri oldu. 
1698' de aziediidiyse de Enderun halkı
nın tavassutuyla teamüle aykırı olarak, 
doğrudan padişahın hatt-ı hümayunu 
ile tekrar Rumeli kazaskerliğine getiril
di. Bir yıllık süre sonunda kazaskerliği

nin yeniden uzatılınası için Enderun 
ha l kı ricada bulunduysa da Şeyhülislam 
Feyzullah Efendi kendisine rakip gör
düğü Ebezade'yi Maraş kadılığına tayin 
ettirdi; ancak buraya gitmeyince Kıb

_rıs'a sürüldü. lll. Ahmed padişah olma
dan önce Bursa'da oturmasına izin ve
rilmişti. Fakat o. Eskişehir'e geldiğinde 
yeni padişahın tahta çıktığını ve Şeyhü
lislam Feyzullah Efendi'nin aziedildiğini 
öğrendi. Bunun üzerine Bursa yerine 
istanbul'a gitti; ' padişahın izni olmadan 
istanbul'a gelmesi hoş karşılanmadıysa 
da · affedilerek burada kalmasına izin 
verildi. 170S'te tekrar Rumeli ka
zaskerliğine, 25 Ocak 1708'de de Sadık 
Efendi'nin yerine şeyhülislamlığa tayin 
edildi. Bu görevde iki buçuk yıl kadar 
kalan Ebezade 16 Temmuz 1710'da az
ledildi. 13 Şubat 1712'de, yerine geçen 
Abdullah Efendi'nin vefatı üzerine ikinci 
defa şeyhülislamlığa getirildi. 

Ebezade Abdullah Efendi, Osmanlı 

ülkesine sığınan Demirbaş Sari'ın mem~ 
leketine gönderilmesi için Rusya ile ya
pılan anlaşmada bulunmuş, bu durumu 
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görüşmek üzere yapılan toplantıda mül
teci kralın memleketine gönderilmesini, 
gitmediği takdirde Dimetoka 'da ikame
te mecbur edilmesini istemişti; hatta 
bu yolda vezfriazama da tesir etmişti. 

Şeyhülislamın bu tutumunu misafirper
verliğe aykırı bulan istanbul halkı, aley
hinde konuşmalar yapmaya başlayınca. 
bunların önünü almak için Ebezade 14 
Mart 1713'te aziedilerek şeyhülislamlık 

Ataullah Efendi'ye verildi. Azlinden son
ra Rumelihisarı'ndaki yalısına çekilen 
Ebezade'nin kendisini ziyarete gelenle- . 
re devlet büyüklerini çekiştİrmesi sad
razamla şeyhülislamı kızdırdı ve bu 
yüzden 1714'te Trabzon'a sürgün edil
di. Trabion'a git mek üzere fırtınalı bir 
günde yola çıkan Abdullah Efendi, bin
diği geminin Karasu önlerinde batması 
üzerine boğularak öldü. 
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li] M EHMET İPşiRLİ 

Şeyh ülislam Ebezade Abdullah Efendi'nin kadılık tevcihi 
hakkında t ekli f yazı s ı (BA, et-Tevcihat nr. 2664) 

ı . . ı 
ABDUllAH EFENDI, Hastazeide 

(ö. 1159/ 1746) 

L 
Zakirbaşı ve musikişinas. 

~ 

Kaynaklarda doğum yeri ve öğrenimi 
hakkında bilgi bulunmamakla beraber 
hayatının büyük bir kısmını Bursa'da 
geçirdiği bilinmektedir. Burada, Halve
tiyye tarikatına mensup Şeyh Ahmed 
Gazzf Tekkesi 'ne devam etmiş, güzel 
sesi ve zikir meclisini idare etme kabili 
yetiyle dikkati çekerek bir müddet son
ra tekkenin zakirbaşılığına getirilmiştir. 
Aynı tekkede çocuklara hocalık da yap
mıştır. Bursa'da öldü ve Pınarbaşı Me
zarlığ ı 'na defnedildi. 

Abdullah Efendi'nin kuwetli bir mü
siki bilgisine sahip olduğu rivayet edi
lir: ancak bestekarlığı veya din dışı mü
siki icracılığı konusunda herhangi bir 
kayda rastıarimamıştır. 
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liJ NuRi Ö zcAN 

ı . ı 
ABDULlAH EFENDI, Haşimizeide 

(ö. 1144/ 1731) 

Türk hattatı. 
L ~ 

istanbul'da doğdu . Babası İmrahor 
Camii imamı Seyyid Hasan ei-Haşi
mi'dir. Anne ve baba tarafından nesebi 
Hz. Peygamber'e kadar varır . Hafızlığını 

ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının 
görev yaptığı camiye imam oldu ve bu 
vazifeyi ömrünün sonuna kadar sürdür
dü. Abdullah Efendi aynı zamanda Hal
vetiyye tarikatı şeyhlerinden Seyyid 
Hüseyin Efendi'ye intisap etmişti. 

Hat derslerini önce babasından, daha 
sonra meşhur hattat Hafız Osman'dan 
meşkederek . aklam-ı sitte*de mükem
mel bir seviyeye erişti ve kırk ay gibi 
kısa bir zamanda icazet aldı ( ı o98/ 
1686-87). Süratli yazı yazmasıyla meş

hurdu. Kaynakların bildirdiğine göre 
altmış üç yaşlarında vefat etmiş ve · 
Eyüp'te Şah Sultan Camii karşısındaki 

mezarlığa, ebeveyninin yanina defnedil
miştir. 

Abdullah Efendi, birçok defa lll. Ah
med'in ihsan ve iltifatına mazhar oldu. 
Bu sebeple Sakazade Mustafa Efen
di'den boşalan Saray-ı Cedfd hat hocalı -


