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ABDULlAH b. NEVFEL 
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( J!_,.; .:r. .Wl~) 
Ebu Muhammed Abdullah b. Nevfel 
b. Haris b. Abdilmuttalib b. Hişam 

( ö . 631682 [?]) 

L 
Sahabi, Medine kadısı. 

_j 

Dedesi Haris, Hz. Peygamber'in en 
büyük amcası olup kendisi ashap ara
sında Peygamber'e en çok benzeyenler
den biri idi. Muaviye'nin 662 yılında 

Medine'ye vali tayin ettiği Mervan b. 
Hakem tarafından Medine kadılığına 

getirildi. Muaviye, 669'da Mervan b. 
Hakem'i görevden alıp valiliğe Said b. 
As'ı tayin edince yeni vali Abdullah b. 
Nevfel'i vazifesinden uzaklaştırdı ve ye
rine Ebü Selerne b. Abdurrahman b. 
Avf'ı tayin etti. Ebü Hüreyre'nin Atıdul
lah b. Nevfel için, "O, islam'da gördü
ğüm ilk kadıdır" dediği rivayet edilir. 
imam Malik de bu görüştedir. Halbuki 
gerek Hz. Peygamber'in, gerekse Hule
fa-yi Raşidin'in daha önce birçok şehir
lere kadılar tayin ettiği bilinmektedir. 
Ayrıca Medine'de Ebü Bekir zamanında 
Ömer'in, Ömer zamanında Ebü'd-Der
da'nın, Osman zamanında da MugTre b. 
Nevfel b. Haris'in kaza işleriyle görev
lendirildiklerine dair kaynaklarda kesin 
bilgiler vardır. 

Abdullah b. Nevfel'in yaklaşık sekiz 
yıl süren Medine kadılığından sonra 
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başka bir görevde bulunup bulunmadı
ğı hususunda kaynaklarda bilgi yoktur. 
Onun ölüm tarihiyle ilgili olarak da de
ğişik rivayetler vardır. Muaviye'nin hali
feliğinin (661-680) son yıllarında veya 63 
(682) yılında Harra Vak'ası'nda vefat 
ettiği nakledilmektedir. Şu hususu da . 
belirtmek gerekir ki bazı kaynaklar, 84 
(703) yılında vefat eden yeğeni Abdul
lah b. Haris el-Haşimi ile Abdullah b. 
Nevfel'i karıştımlar ve bu yüzden onun 
ölümünü de 84 (703) olarak gösterir
ler. Abdullah'ın rivayet ettiği herhangi 
bir hadise kaynaklarda rastlanmamış
tır. 
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ı ABDULlAH b. OSMAN b. AFFAN 
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( .;ıl<.. .:r. .:ı~ .:r. .Wl~) 
(ö. 6/627) 

L 
Hz. Peygamber'in torunu. 

_j 

Hz. Osman'ın, Peygamber'in kızı Ru
kıyye'den doğan oğlu Abdullah, bulüg 
çağına ermeden Peygamber'i gören 
müslüman çocukların da sahabi sayıla
cağını kabul edenlere göre sahabeden
dir. 

Babası Osman'la annesi Rukıyye, Hz. 
Peygamber'in tavsiyesi üzerine nübüv
vetin beşinci yılı receb ayında Habeşis
tan'a göç ettiler. Abdullah'ın bu yolcu
luk sırasında dünyaya geldiği rivayet 
edilirse de kesin değildir. Hicretin dör
düncü yılında (625-26) altı yaşında öldü
ğüne dair rivayet esas alınırsa, onun 
hicretten iki yıl önce doğmuş olması 
gerekir. Adını bizzat Hz. Peygamber'in 
koyduğu rivayet edilir. Babası Hz. Os
man ona nisbetle Ebü Abdullah künye
sini almıştır. Yüzünü bir horozun g.:ıga
laması sonucu yüzü ve gözleri şişerek 
hastalandı ve bu hastalıktan kurtula
mayarak öldü. Cenaze namazını Hz. 
Peygamber kıldırdı, babası da onu kab-

re koydu. Mezar taşını ise Resülullah 
dikmiş ve torununun ölümünden dolayı 
ağlamıştır. 
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ı ABDULlAH b. ÖMER b. HATIAB 
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Ebu Abdirrahman Abdullah b. Ömer 
b. el-Hattab el-Kureş\' el-Adev\' 

(ö. 73/692) 

Hz. Ömer'in oğlu, 
en çok hadis rivayet eden, 

en çok fetva veren yedi sahabiden 
ve abadile* den biri. 

_j 

İbn Ömer diye de anılan Abdullah, 
nübüwetin üçüncü yılında Mekke'de 
doğdu. Hz. Peygamber'in zevcesi Hafsa 
ile ana baba bir kardeştir. Babasıyla 

birlikte müslüman oldu, yine onunla 
birlikte Medine'ye hicret etti. Babasın
dan önce hicret ettiği de rivayet edil
mektedi'r. On üç yaşında iken Uhud Sa
vaşı'na katılmak istedi; fakat Hz. Pey
gamber henüz çok genç olduğunu söy
leyerek izin vermedi. Bedir Savaşı'na da 
aynı sebeple kabul edilmediği rivayet 
edilir. On beş yaşına girince Peygam
ber'in izniyle Hendek Savaşı'na katıldı. 

Bey'atürrıdvan• da, Hayber ve Mekke 
fethi ile Huneyn Gazvesi'nde bulundu. 
Ayrıca Suriye ve Irak fetihlerine, Yer
mük ve Nihavend savaşlarına, Mısır'ın 

fethine katıldı. Ebu EyyOb el-Ensarfnin 
de bulunduğu istanbul seferine (49 1 
669) iştirak eden Abdullah (bk. Ta beri, V, 
232; el-Kamil, lll, 459). müslümanlar ara
sında çeşitli fitnelere yol açan savaşlar
dan ve hadiselerden hep uzak durmuş
tur. Hz. Ali'ye ve Yezid b. Muaviye'ye 
herkes biat edip de icma • meydana 
geldikten sonra biat etmesi, onun siya
si olaylar karşısındaki temkinli tavrını 

gösterir. Bununla beraber Hz. Ali'nin 
yanında onun muhalifleriyle ( el-fietü'l
bağıye) savaşmadığı için hayatının son 
döneminde pişmanlığını belirtmiştir 

(bk. el-istr'ab, ll, 345) Haccac'a karşı sa
vaşmadığından dolayı da böyle bir piş

manlık duygusuna kapıldığı rivayet edi
lir (b k. A' lamü 'n-nübela,, Jll, 232). Baba
sının, hilafet yükünü Ömer ailesinden 


