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ABDULlAH b. FAYSAL 
( ~ ~ .J,I~) 

Suıldi ailesinden iki defa iktidara gelen 
Vehhabi emiri 

(bk. SUÜDİLER). 

ABDULlAH b. FERRÜH 

( rxJ ~ ...tıı-'f- ı 

L 
(bk. İBN FERRÜH). 

ABDULlAH b. HAMDAN 
( .;,l..ı...>~ .Jıl ..~.f-) 

Abdullah b. Hamdan b. Hamdıln 
b. Ebi 'l-Heyca' (ö. 320 / 932) 

~ 

~ 

Hamda niter hanedanının kurucusu. 
L ~ 

Tağlib kabilesine mensup olan ve 
hanedana adını veren Hamdan b.' Ham
dün, 259'dan (873) itibaren Musul ve 
çevresinde cereyan eden siyasi olaylar
da gösterdiği başarı ile Abbasi hilafeti 
nezdinde itibar kazanmış, bu sayede 
oğulları da devletin yüksek kademeleri
ne tayin edilmiştir. 

Hamdan ' ın ikinci oğlu olan Abdullah, 
901 'de halifenin hizmetine girdi. Üç yıl 
sonra Karmatfler'le yapılan savaşta 

ağabeyi Hüseyin'in maiyetinde askeri 
kabiliyetini ortaya koydu ; bunun üzeri
ne Musul valiliğine t ayin edildi (293 / 

905-906). Bu sırada Muhammed b. Bi
lal'in kumandasında isyan eden Hez
banfler'e karşı gönderildi ve çetin 
mücadeleler sonunda onları itaat altına 
almayı başardı. Ağabeyi Hüseyin'in hali
feye karşı isyanı sırasında halife kuv
vetleri arasında yer aldı ve ağabeyini 

esir alarak itibarını arttırdı. 301 'de 
(913-14), bilinmeyen bir sebeple Musul 
valiliğinden aziedilince isyan ederek 
Musul'u zorla ele geçirmeye kalkıştıysa 
da başarılı olamadı ve halifeden aman 
dilemek zorunda kaldı. Halife Mukte
dir-Billah onu affetti, hil'at giydirdi ve 
ertesi yıl yeniden Musul valiliğine getir-

di. 303'te (915-16) Hüseyin tekrar is
yan edince Hamdani ailesi mensupları 

hapsedildi; ancak Abdullah kısa bir 
süre sonra serbest bırakıldı. 

Abdullah b. Hamdan'ın 919 yılında 

Sacoğulları'ndan Yüsuf b. Ebü ' s-Sac'ı 

Erdebil yakınlarında yakalaması üzeri
ne, Hamdanfler tekrar eski itibarını ka
zandı. önce Dinever valiliğine tayin edi
lerek Horasan yolunun emniyetini sağ
lamakla görevlendirildi. 92S'te üçüncü 
defa Musul valiliğine tayin edildi. Mu
sul'da Hamdanl hakimiyeti böylece ke
sinlikle kurulmuş oldu. Vali ve hilafet 
ordusunun kumandanı sıfatıyla önemli 
bir mevki sahibi olan Abdullah, Musul 
ve çevresinde devamlı karışıklıklar çıka
ran Bedevfler'i itaat altına alarak bölge
de süküneti sağladı. 

Karmatfler'e karşı verilen mücadele
de önemli bir rol oynayan Abdullah, bir 
süre sonra halife tarafından hac yolları
nın korunmasıyla görevlendirildi. Hac 
dönüşü, Karmatfler'in ani bir baskınına 
uğradı ve büyük kayıplar verdi. Kendisi 
de dahil yüzlerce kişi esir edildi. Basra 
ve Hüzistan'a sahip olmak isteyen Kar
mati reisi Ebü Tahir, halife nezdinde 
yardımcı olmasını istediği Abdullah'ı iyi 
karşıladı ve görüşmelerde aracılık yap
ması için esirlerle birlikte onu da ser
best bıraktı. Halife ile Karmatfler ara
sında anlaşma sağlanamayınca Ebü 
Tahir yine ani bir baskınla Küfe'yi ele 
geçirdi ( Kas ım 927) Bir ay sonra Küfe 
yakınlarında yapılan savaşı da Karma
tfler'in kazanması, Bağdat'ta büyük bir 
telaşa sebep oldu. Halife. Münis el
Hadim kumandasında 40.000 kişilik bir 
orduyu Karmatfler'e karşı gönderdi. 
Abdullah ' ın da katıldığı bu ordu Bağdat 
yakınlarındaki Akarkuf mevkiinde Kar
matfler' le savaşa girişti; ancak her iki 
taraf da ağır kayıplar vererek geri çe
kilmek zorunda ka ldı. 

Hayatının son yıllarında Abdullah da 
merkezdeki siyasi mücadelelere katıldı. 
Halife üzerinde büyük nüfuz sahibi olan 
Münis'e karşı girişilen harekette onun 
saflarında yer aldı. Muktedir-Billah'ın 

tahttan indirilerek Kahir-Billah'ın halife · 
olmasında da rol oynadı. Nihayet Bağ
dat'ta, birbirini takip eden karışıklıklar 

sırasında öldü. 

Hamdanfler'in gerçek kurucusu olan 
Abdullah, iyi bir kumandan ve değerli 

bir idareci idi. Hayatının büyük bir kıs
m ı savaş meydanlarında geçtiği için 
Ebü'l-Heyca (muharebeler babası ) unvanı 

ile anılmıştır. 

ABDULLAH HAMDi BEY 
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ABDULlAH HAMDİ BEY 
(1832-1899) 

Meşhur Türk hattatı , 
~ 

istanbul'un Kuruçeşme semtinde doğ
du. Sadrazam Muhsinzade Mehmed Pa
şa'nın torunu, ll. Sultan Mahmud'un Is
tabl-ı Amire Müdürü Mehmed Bey'in 
oğludur. ilk tahsilini Beşiktaş 'ta Kapu
ağası mektebinde yaptı. Sülüs ve nesih 
yazılarını bu mektebin hat hacası Hafız 
Mehmed Efendi'den öğrenerek icazet 
aldı. Daha sonra Kazasker Mustaf a 
izzet Efendi'nin talebesi oldu. On yedi
on sekiz yaşlarında Sadaret Mektübi 
Kalemi 'nde katip olarak memuriyete 
başladı. 1877'de Şevki Efendi'nin ölü
münden sonra padişah iradesiyle Men
şe-i Küttab-ı Askeri yazı hocalığına ta
yin edildi. Yine padişah iradesiyle ken
disine reisü'l-hattatin unvanı verildi ve 

Abdullah Hamdi Bey ta rafından vazı lan Hacı Küçük Ces· 

mesi ki tabesi 
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ABDULLAH HAMDi BEY 

bir Şifa-i Şerif yazmaya memur edil
di. 12 RebTülahir 1317'de (20 Ağustos 
1899) öldü. Kabri Eyüp Sultan Türbesi 
civarındadır. 

Abdullah Harndi Bey pek çok talebe 
yetiştirdi ve eserler verdi. istanbul 
Mahmutpaşa'daki Hacı Küçük Camii'nin 
kapı üstü ile yanındaki çeşmenin yazıla 

rı ona aittir. Hırka-i Şerif Camii ve diğer 
camilerde de yazıları vardır. 
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ABDULlAH HAN 
(ö. 1006/ 1598) 

Özbek hanı (1583-1598). 
_j 

Şeybanl hanedanına mensuptur. Muh
temelen 1 532 veya 1 533'te Aferin kent'
te doğdu. Babası iskender buranın ha
kimi idi. Daha sonra babası ile birlikte 
gittiği Karmine'de yaptığı mücadeleler
le bir devlet adamı hüviyetine sahip ol
duğunu ispat etti. Taşkentli Nevruz Ah
med Han ve Semerkantlı Abdüllatif 
Han'ın saldırılarına karşı koyarak top
raklarını Buhara ve Karşi taraflarına 

doğru genişletmeye çalıştıysa da önce
leri başarısızlığa uğradı ve 1 556' da 
ülkesini terketmek mecburiyetinde kal
dı. Fakat kısa süre sonra Nevruz Ah
med Han'ın ölümü üzerine yeniden Kar
mine ve Şehr-i Sebz'de hakimiyet kur
du. Mayıs 1 557'de Buhara'yı alarak 
merkez yaptı; Mayıs 1561 'de de babası 
iskender'i bütün Özbekler'in hanı ilan 
ettirdi ; ancak idareyi babası namına 

kendisi elinde tutuyordu. Hanedan men
supları arasındaki karışıklıkları ortadan 
kaldırdıktan sonra 1 574'te Belh'i, 1 578'
de Semerkant'ı . 1 582'de Taşkent ve Si
riderya'nın kuzeyini. ertesi yıl da Ferga
na'yı alarak ülkesinin topraklarını ge
nişletti. Aynı yı lın baharında steplere 
sefer düzenleyerek Kazakistan'a kadar 
ilerledi. Abdullah ancak babasının ölü
münden sonra resmen tahta geçebiidi 
(22 Hazi ran 1 583). 

Abdullah Han, 1 588'de Taşkent'te çı
kan i syanı bastırdıktan sonra Bedehşan . 

Horasan. GTian ve Harizm'de bazı yerleri 
fethetti. Bu arada Sünni bir lider olarak 
Safevi tehlikesine karşı Osmanlılar' la 

sürekli irtibat kurmak için elçiler ve 
mektuplar gönderdi. 1 578'de gönder
miş olduğu elçi vasıtasıyla Osmanlılar'ı 
Ejder Han'a karşı yeniden sefer açmak 
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için teşvik etti. 1 588'de Ferhad Paşa'nın 
Karabağ ve Gence harekatı sırasında 

iran·a karşı taarruza geçerek Herat'ı 
zaptetti. oğlu Abdülmü'min de Meşhed 
ve civarını aldı. Bu Özbek taarruzu, Sa
fevner'i Osmanlılar' la barış yapmak 
mecburiyetinde bıraktı. Ayrıca. Harizm 
fütuhatını bildirmek üzere 1 594'te is
tanbul'a bir de elçi gönderdi. Diğer ta
raftan Hint-Babür Devleti ile iyi müna
sebetler kurmaya çalıştı. Halkı isyan 
eden Harizm'i 1 596'da yeniden zapte
den, Doğu Türkistan'a da bir sefer dü
zenleyen Abdullah Han'ın son yılları. 

1 582'den beri Belh'in idaresini babası 
adına elinde bulunduran Abdülmü'min 
ile ihtilaf içinde geçti. 1 598 yılı başla

rında vefat etti. 

Özbekler'in büyük hükümdarlarından 
biri olan Abdullah Han, Sibir Hanı Kü
çüm Han'a yaptığı yardımlarla Müslü
manlığın Uzakdoğu'da yayılmasında 

önemli rol oynamıştır. Ülkesinin toprak
larını genişlettiği gibi, idarede ve para 
sisteminde de ısiahat yapmış, ticareti 
gelişti rmeye çalışmıştır. ilim adamlarıy
la sanatkarları korumuş, köprü. çeşme. 
kervansaray gibi çeşitli sosyal hizmetle
re önem vermiştir. 1 588 yılına kadar 
olan hayatı Hafız Taniş tarafından Şe

refnô.me-i Şô.hi veya 'Abdullahnô.me 
(Leningrad, Asya Müzesi Ktp .. nr. 574) ad
lı eserde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Şeyba ni Hanı Abdullah 'ın bir minyatü rü (F. Rob ı nson , Atlas 

o{ the /slamic World, s. 102) 
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li! MEHMET SARAY 

ı ABDULlAH b. HANZALE ı 

( Jl;..> :r. .j, ı~ ) 
Ebu Abdirrahman (Ebu Bekr) Abdullah 
b. Hanzale el-Gasll b. Ebi Amir el-Evsl 

(ö. 63 /683 ) 

Yezid b. Muaviye'ye karşı 

L 
Medine halkının biat ettiği sahabi. 

_j 

4 (625) yılında Medine'de doğdu. Ba
bası Hanzale Uhud Savaşı'nda şehid 

düşmüş ve Hz. Peygamber naaşını me
leklerin gaslettiğini haber verdiği için 
el-GasTI veya GasTiü'l-melaike diye anıl
mıştır. Annesi Cemfle, Abdullah b. Übey 
b. Selül'ün kızıdır. Abdullah, Hz. Pey
gamber vefat ettiğinde yedi yaşında ol
masına rağmen ashaptan sayılmıştır. 

Kaynaklar Abdullah b. Hanzale'nin 
hayatından Harre Vak'ası dışında pek 
bahsetmezlerse de Medine'de büyük 
bir itibara sahip olduğu bilinmektedir. 
Bu sebeple. Halife Yezid b. Muaviye'ye 
itaati sağlamak üzere Medine Valisi Os
man b. Muhammed'in Dımaşk'a gön
derdiği heyet içinde Abdullah da bulu
nuyordu. Yezid, heyet üyelerini çok iyi 
karşilad ıysa da heyettekiler Medine'ye 
dönünce onun şarap içtiğini , namaz kıl 

madığını ve günlerini işret alemlerinde 
geçirdiğini ileri sürerek hilafet maka
mına layık olmadığını söylediler. Bunun 
üzerine Medine halkının büyük çoğun
luğu Yezid 'i halife olarak tanımadıkları
nı ilan edip Abdullah b. Hanzale'ye biat 
ettiler. Medine'de başlayan bu hareke
tin, o sırada Mekke'de bulunan ve daha 
sonra Hicaz halkının kendisine halife 
olarak biat edeceği Abdullah b. Zübeyr 
ile bağlantılı olduğu ileri sürülmektedir. 

Medine'de bu hareketin başlaması 

üzerine Yezid b. Muaviye. önce tehdit
kar bir mektup, sonra da Nu'man b. 
Beşir el-Ensari'yi Medine'ye göndererek 
halkı itaata çağırdı. fakat sonuç alama
dı. Bu sırapa halkın valiyi ve Emevi sü-


