
nişin ". Bazı Arapça kelimelerin karşı

sına . o kelimenin herkes tarafından bi
lindiğini belirtmek için. sadece f "w .. 
harfi (= maruf) yazılmış , başka bir açık
lamaya gerek görülmemiştir. Pek çok 
Arapça kelimenin manasını açıklamak için 
yanına "hilafu ... " yazılarak onun zıddı 

olan kelimeden faydalanılmıştır. Mesela 
batın: "Hilafü'z-zahir"; eymen: '"Hilafü'l
eyser"; eyser: "Hilafü'l-eymen". 

Abdullah Kesteli'nin Mirkatü'l-luga·
da kullandığı Türkçe, XVI. yüzyıl Türk
çesi 'dir. Eserdeki TürkÇe metnin fone
tik ve morfolojik özellikleri ile kelime 
hazinesi, o devir Batı Anadolu Türkçe
si 'nin dili hakkında bir fikir vermekte
dir. Mesela yuvarlak sesli olan bazı keli
melerin düz sesli şekilleri de kullanıla

rak ses uyumuna riayet edilmiştir : ka
pu ~ kapı (bk. vukne, zafire); demür 

demir (bk. vats); yasduk ~ 
yasdık (bk. visad, visade gibi) . Bu örnek
lerde hem yuvarlak hem de düz sesli 
olan kelimeler. Beylikler ve ilk Osmanlı 
devri Türkçesi'nde imiada daima yuvar
lak olarak gösterilmiştir. Üçüncü· tekil 
şahıs iyelik eki Osmanlıca'nın son za
manlarına kadar sesli uyumuna tabi ol
mamış ve imiada daima +ı 1 +i şeklin
de yazılmıştır. Fakat Mirl!-atü'l-luga'da
ki bazı örneklerden bu genel kaidenin 
daha çok imiada geçerli olduğu . konuş

ma dilinde ve hatta halk diline yakla
şan metinlerde bu kuralın istisnaiarına 
rastlandığı anlaşılmaktadır. Mesela su
yu çok kuyu (b k. 'aylem); otu yanmış yir 
(b k. m ereüzel; su yolu (b k. tila ') 

Mirl!-atü'l-luga'nın Türkçe metninde 
bugünkü yazı dilinde kullanılmayan pek 
çok kelime vardır. Mesela azırgamak: 
"Azımsamak. az ve ehemmiyetsiz gör
mek" ; biniv: "Binme" ; biti: "Senet, bel
ge"; çönge: " Kütleşmek, kes m ez hale 
gelmek"; dörden dörden: "Dörder dör
der"; dutruk: "Ateşi tutuşturmak için 
kullanılan çörçöp"; sağu sağmak: "(Öiü
nün iyiliklerini sayarak) Feryat etmek, 
ağlamak. ağıt söylemek". 

Mirkatü'l-luga'nın yazma nüshala
rından en önemlileri. istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi (TY, nr. 400 1941 1 
15351; nr. 2959 1950/ 1543 1; nr. 440 
1954/ 15471 ; nr. 3482 1960/ 155 2!). Süley
maniye Kütüphanesi (İzmirli İsma il Hak
kı, nr. 2863 1946 / 15391 ; Harput, nr. 280 
1947/ 15401; nr. 5261 1955 / 15481; Fatih, 
nr. 5260 1956/ 15491; Ayasofya, nr. 4766 
19591 155 1 ll. Viyana Kütüphanesi (b k G. 
Flügel, 1, 11 8, nr. 11 3 1946/ 1539!) veBer
lin Kütüphanesi'ndeki (Staatsbibl. , MS Or. 
Ouart, nr. 977 1964 / 1557J) nüshalardır. 

Yakın zamana kadar üzerinde müs
takil çalışma yapılmamış olan Mirl!-a-

tü '1-luga hakkında 1983 yılında bir dok
tora tezi hazırlanmış, fakat henüz ya
yımlanmamıştır. Bu tezde "Arapça-Türk
çe Sözlük" (s. 58-450) ile "Türkçe-Arapça 
Sözlük" (s 451-568) başlığı altında iki 
ayrı kelime listesi verilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Keşfü 'z.zunün, Il , 1657 ; G. Flügel, Die ara· 

bischen, persischen und türkisehen Handsch· 
ri{ten, Wien 1865, 1, 118·11 9, nr. 113; 1\a.mQ· 
sü 'l·a'ltim, V, 3859; Hediyyetü'l· 'ari{fn , 1, 475; 
Bursalı M. Tahir. Aydın Vilayetine Mensup Me· 
şayih, Ulema, Şuara, MüuerrihTn ue Etibbanın 
Teracim-i A huali, istanbul 1925, s. 67; Osman· 
lı Müelli{leri, 1, 358; Tarama Dergisi, istanbul 
1934, !, 57 ; Hanna Sohrweide, Verzeichnis der 
orientalischen Handschri{ten in Deutschland 
(VOHD), Teil 5, Wiesbaden 1981, s. 195; Abdül 
Gaffar, Mirl<:atü 'l·luga (doktora tezi. ı 983. iü 
Ed. Fak). s. 578. r:;;;,1 
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ABDULlAH KIRİMİ 

(ö. 999 / 1591) 

Osmanlı hattatı . 
_j 

Kırım'dan geldiği için Kırimi nisbesiy
le anılmıştır. Yazıda hocası Şeyh Ham
dullah'ın torunlarından Derviş Mehmed'
dir. "Şeyh vadisi"nde yazı yazmaya baş
ladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu 
arada sülüs-nesih yazılarında yeni bir 
üslüp denemesine girişti. Sonunda mu
vaffak olamadığı gibi eski üslübunu da 
bozdu. Gülzar-ı Savtib'da ölümüne ya
kın tanburunu kırarak tövbe ettiği bildi
rildiğine göre. müsiki ile de meşgul ol
duğunu söylemek mümkündür. Son za
manlarında mezarını yaptırıp taşını dik
tirdiği , taşın üzerine tarih olarak yan ya
na iki dokuz (99) yazdığı. soranlara da. 
"Talebelerimden bir dokuz daha yazacak 
bulunur" dediği rivayet edilir. Bu taş 

Edirnekapı Mezarlığı'nda iken hasara 
uğradığından Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi'ne kaldırılmıştır. 

Abdullah 
K ı rimi' nin 

Türk-islam 
Eserleri 
Müzesi'ndeki 
mezar tası 

ABDULlAH LEBiBA 

Abdullah Kırimi hattıyla bir ketebe sayfası 

Abdullah Kırimi'nin üçte ikisini yaz
dığı ve önde gelen talebelerinden Em
rullah Efendi'nin tamamladığı . muhak
kak hattıyla bir En 'am- ı Şerif. İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi 'ndedir (AY. nr. 
6763) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müstakimzade. Tuhfe·i Hattatın Jnşr. ibnü
lemin Mahmud Kema l), istanbul 1928, s. 289 ; 
Nefeszade İbrahim, Gülzar·ı Sauab (nşr. Kili sli 
Mual li m Rifat), istanbul 1939, s. 58 ; Suyolcu
zade Mehmed Necib, Deuhatü 'l·küttab (nşr. Ki
lisli Muall im Ri fat) , istanbul 1942, s. 106. 
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~ M. UGUR DERMAN 

ABDULlAH b. KÜLIAB 
( y~ J. .11..1.:-'-) 

(bk. İBN KÜLLAB). 

ABDULlAH LEBIBA 
Taylesanlzade Hafız 

El hac Abdullah Efendi 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 
Osmanlı tarihçisi ve kadısı. 

1 

_j 

1 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak 
tesbit edilememektedir. İstanbul'da 
doğdu. Babasının adı Şeyh Tayles~ni 
Mustafa'dır. ilmiye mesleğine intisap 
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ABDULLAH LEB1BA 

etti ve öğrenimini tamamladıktan son
ra 1768 Martında İstanbul'da Şeyh Ne
cib Medresesi'ne müderris oldu. Daha 
sonra kadılık mesleğine geçti; ·1773 Ni
sanında Tepedelen, ardından Gölhisar 
ve Hurpişte kadılıklarına tayin edildi. 
Bu son vazifesindeki kadılık müddetini 
tamamladıktan sonra uzunca bir süre 
başka bir kadılığa tayinini bekledi; bu 
arada Şeyhülislam Mehmed Esad Efen
di'nin konağında imamlık yaptı. Nihayet 
1777'de Prizren. 1786'da Balçık kadısı 
oldu ve 1790'a kadar burada görev 
yaptı. Mehmed Esad Efendi ve ailesi
nin himayesinde olduğu anlaşılan Ab
dullah Efendi'nin okçulukta da mahir 
olduğu ve hatta "kemankeş" lakabını 

almaya hak kazandığı anlaşılmaktadır. 
Muhtemelen 1790'dan sonra fazla ya
şamamıştır. 

Abdullah Efendi'nin eseri Tcirih-i Le
bibd; 25 Receb 1198- 5 Rebfülewel 
1204 ( 14 Haziran 1784-23 Kasım 1789) 
tarihleri arasındaki vak'aları ihtiva et
mektedir; ancak sonu tamamlanmamış 
bir halde birden kesilmektedir. Eser, 
rı1zname* tarzında kaleme alınmış olup 
vak'alar adeta günü gününe kaydedil
miştir. Genellikle duyduğu veya gördü
ğü olayları, özellikle de İstanbul vakayi
ini kaleme alan Abdullah Efendi, ese
rinde mensubu bulunduğu ilmiye sınıfı 
ve medrese ile ilgili hadiseleri, tayin ve 
azilleri titizlikle kaydedip nakletmeye 
çalışmıştır. Sade bir dille yazılmış olan 
eserde yer yer cümle düşüklüklerine ve 
bozuk ifadelere rastlanması, Abdullah 
Efendi'nin edebi kudretinin zayıf oldu
ğunu düşündürmektedir. Bununla birlik
te eser. muhtevası bakımından araştırı
cılar için önemli bir kaynak olma özelli
ğine sahiptir. Eserin şimdili.k bilinen tek 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır IEsad Efendi, nr. 2 ı 58). 
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Abdullah 
Lebiba, 
Tiirfh·i 

LebfM 

adlı eserinden 
iki sayfa 
(Süleyman iye 

Ktp. Esad 

Efendi, 

nr. 2158, vr. 1 b .z aı 

Abdullah Efendi'nin ayrıca, Halil Ha
sib Efendi'nin okçuluğa dair Tuhfetü'l
Hasib adlı eserini istinsah ederek 5 
Muharrem 1177'de (16 Temmuz 1763) 
tamamladığı ve bazı yerlerine men
zil* leri ikmal eden notlar ekiediği bilin
mektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ŞS, RKRD, nr. 33, 84, 107, 122, 129, 132, 
133, 151, 155, 156, 159; M. Götz, Türkische 
Hand.schri{ten, Wiesbaden 1979, IV, 308·309; 
Feridun M. Emecen, "Tarih-i Lebiba'ya Dair", 
Tarih Dergisi, sy. 33, İstanbul 1982, s. 237· 
254. 

L 

ı 

Iii FERİDUN EMECEN 

ABDULlAH b. LEHİA 

( ~,:r....tı i..Lf-) 

(bk. İBN LEHİA). 

ABDULlAH b. MAHREME 
( ... .,.,... ,:r. .Jıi..Lf- ) 

_j 

1 

Ebu Muhammed Abdullah b. Mahreme 
b. Abdil'uzza el-Kureşl el-Amiri 

(ö. 12 /633 ) 

İsliimiyet'i ilk kabul eden 
sahabilerden biri. 

L _j 

Gençliği hakkında bilgi yoktur. Ca'fer 
b. Ebu Talib'le birlikte Habeşistan'a, 

daha sonra da otuz yaşında iken Medi
ne'ye hicret etti. Hz. Peygamber, Medi
ne'de onunla Ferve b. Amr el-Beyazı 

arasında kardeşlik bağı (muahat*) kur
du. Başta Bedir olmak üzere bütün sa
vaşlara katıldı. İbadete düşkünlüğü ile 
de tanınan Abdullah'ın Allah yolunda 
her mafsalına bir darbe yemeden ölme
me arzusu, kırk bir yaşındayken katıldı
ğı Yername Savaşı'nda gerçekleşti. Ab
dullah b. Ömer onu savaş meydanında 

can vermek üzereyken bulduğunda if
tar vaktinin girip girmediğini sordu, 
orucunu açmak için yanındaki kalkanın 
içine biraz su koymasını istedi. fakat o. 
İbn Ömer suyu getirinceye kadar ruhu
nu teslim etti. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn İshak, es-Sfre (nşr. Muhammed Ha
mfdullah), Rabat 1967- Konya 1401 / 1981 , 
s. 207; Vakıdf, Kitabü 'l-Megazr (nşr. M. Jones), 
London 1965·66 - Beyrut, ts. iAiemü'I-Kütüb), 
I, 156, 341; ll, 496; İbn Hişam, es·Sfre (nşr 
Mustafa es-Sekka v dğr), Kahire 1375 1 1955, 
I, 352; ll , 7, 341; İbn Sa'd, et-Tabaka-tü'/
kübra (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388 / 1968, 
lll, 404; İbnü ' l-Eslr, Üsdü '/-gabe (nşr Muham
med İbrahim ei-Benna v.dğr.), Kahire 1390· 
9311970-73, lll, 379-380; İbn Hacer, et-isabe 
(nşr Ali Muhammed el-Bicavi), Kahire 1390-
92 / 1970-72, IV, 226. GJ 
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ı 
ABDULlAH b. MES'ÜD 

1 

( ~y.- ,:r. .Jıi..Lf-) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Mes'ı1d 
b. Gafil b. Habfb el-Hüzelf 

( ö. 321652-53) 

İlk müslümanlardan ve aşere-i 
mübeşşere• den biri, Kfife tefsir 

L 
ve fıkıh mekteplerinin kurucusu. 

_j 

Ailesi ve İslam'dan önceki hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. Babası, Abdul
lah b. Haris b. Zühre'nin halffi idi (ye
minli, muahid) Bu sebeple o da Beni 
Zühre'nin halffi olarak tanınmıştır. Fa
kir bir ailenin çocuğu olduğu için İsla
miyet'e girmeden önce pek tanınmayan 
Abdullah b. Mes'üd, çocukluğunda Uk
be b. Ebü Muayt'ın sürülerine çobanlık 
yaptı. Hz. Hatice ve Ali'den sonra 
İslamiyet'i kabul eden üçüncü kişi oldu
ğu söyleniyorsa da bizzat kendisi. altın
cı müslüman olmaktan şeref duyduğu
nu belirtmektedir. Onun yeni dine giri
şini. koyun sürülerini atiattığı bir sırada 
Hz. Peygamber'le aralarında geçen ola
ğan üstü bir hadiseye bağlayan haber
ler yanında, Peygamber'in Erkarn ' ın evi
ne yerleşmesinden veya Hz. Ömer'in 
İslam'a girmesinden önce .müslüman 
olduğuna dair rivayetler de vardır. Ab
dullah'ın annesi Ümmü Abd bint Abdü
ved ve kardeşi Ukbe de ilk müslüman
lardandır. Babası hakkında fazla bir şey 
bilinmediği için kendisine sahabi b. sa
habiyye dendiği gibi, yine annesine nis
betle İbn Ümmi Abd diye de anılmıştır. 
Müslüman olduktan sonra, azılı İslam 
düşmanlarından biri olan Ukbe b. Ebü 
Muayt'ın yanından ayrıldı ve kendini di
ne ve Hz. Peygamber'in hizmetine adadı. 


