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çen şeyhin aleyhinde yazdığı yazılardan 
oluşan ve sadece birinci cüzü basılmış 

olan eserin baskı yeri ve tarihi belli de
ğildir. s. Hanfnü'n-Nedim. Divanların
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, et-Tabakatü'l-kübra (nşr. İhsan 
Abbas), Beyrut ı388jı968, IV, 45; V, 2ı-22; 
İbn Kuteybe. el-Ma 'arif (nşr. Servet Ukkaşe), 
Kahire ı98ı, s. ı27, 588; Taberi. Tarf!J (nşr 
Muhammed Ebü'l-Faz]), Kahire ı960-70 -
Beyrut, ts. (Daru Süveydan), V, 172, 232; XI, 
628-629; İbnü'I-Esir, Üsdü'l-gabe (nşr Mu
hammed İbrahim el-Benna v.dğrl, Kahire 
1390·93 /1970·73, lll, 407·408; a.mlf .• el-Kamil 
(nşr C.). Tornberg), Leiden 1851-76- Beyrut 
1399/1979, lll, 420, 460; N, 121; İbn Hacer. 
el·İşabe, Kahire 1328, ll, 377; lll, 453-454; Zi
rikli. el·A'lam, Kahire 1373-78/1954·59, N, 
287; Fahreddin Atar, İslam Adiiye Teşkilatı, 
Ankara 1979, s. 19-22. 

~ AHMET ÖzEL 
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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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(y~l .:r,~:_r..WI~) 

L 

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 



bir kişinin omuzlamasını yeterli görme
si ve kendisinden sonraki halifeyi se
çecek heyetle oğlunun sadece müşavir 
sıfatiyle bulunup halifeliğe talip olma
ması konusundaki tavsiyesine uydu. 
Esasen oğlunun uysal karakterini iyi bi
len Hz. Ömer, onu hilafet gibi ağır bir 
sorumluluğu gerektiren görevi taşıya

cak güce sahip bulmaınıştı (bk el·Kamil, 
III, 65-66) Nitekim Hz. Osman'ın şehid 
edilmesinden sonra halife olması için 
teklifler almış, Hakem Vak'ası'nın cere
yan ettiği gün Hz. Ali ve Sa"d b. Ebü 
Vakkas gibi adayiara rağmen, Ebü Mü
sa ei-Eş'ari tarafından en uygun hali
fe adayı olarak gösterilmiş ve Yezid b. 
Muaviye'nin ölümünden sonra da bü
yük bir çoğunluk tarafından halife ol
ması istenmiştir; fakat o muhalifleri üç 
kişi bile olsa, bu yüzden kan dökülme
sine razı olamayacağını söyleyerek bu 
teklifleri reddetmiştir. Ayrıca, Hz. Ali'nin 
kendisini Şam valiliğine tayin etme hu
susundaki tsrartarına rağmen bu görevi 
de kabul etmemiştir. L. Veecia Vaglieri, 
Abdullah b. Ömer'in hilafet konusunda
ki tutuı:nunu takdir ederneyerek onu 
dar görüştü olmakla itharn eden Lam
mens'in kanaatine iştirak etmemekle 
insaflı davranmıştır (bk. E/2, 1, 55) 

Abdullah b. Ömer. fitneye yol açma
mak düşüncesiyle. tutumlarını beğen

mese bile, devlet idaresine hakim olan 
kişilerin arkasında namaz kılmaya de
vam edeceğini ifade ederdi. Bununla 
beraber, onların dini konulardaki ihmal
lerine göz yummaz, hatalarını yüzleri
ne karşı söylemekten çekinmezdi. Nite
kim bir hutbede Abdullah b. Zübeyr'i 
Kur'an-ı Kerim'! tahrif etmekle suçla
yan Haccac'a, "Yalan söylüyorsun! Bunu 
ne o yapardı, ne de böyle bir şey yap
maya senin gücün yeter" diye çıkışmış
tır (bk İbn Sa'd, IV, 184) Yine bir defa
sında uzun konuşmasıyla ikindi nama
zını geciktiren Haccac'ı, "Güneş seni 
beklemez" diye uyarmıştı. Rivayete 
göre İbn Ömer'in bu ikazı Haccac'ı çok 
öfkelendirmiş, hatta bu yüzden ona kar
şı suikast hazırlamaya bile teşebbüs et
mişti. Nitekim 73 (693) yılı hac mevsi
minde Mina'da bulunduğu sırada, biri 
elindeki mızrağı onun ayağına düşürüp 
yaralanmasına sebep olmuştu. Daha 
sonra hasta yatağında kendisini ziyare
te gelen ve bu olaya meydan veren 
kimseyi ele geçirdiği takdirde öldürece- 
ğini söyleyen Haccac'a İbn ömer, silah 
taşınması yasak olan Harem bölgesine 
silah sokulmasına izin vermek suretiyle 

bu olaya kendisinin sebep olduğunu 

söylemiştir (bk BuharT. "'İdeyn", 9). Onu 
yaralayan mızrağın zehirli olduğuna da
ir rivayetler de vardır. 

Hz. Peygamber'in kayınbiraderi olma
sı. ona Resül-i Ekrem'in yakın çevresin
de bulunma imtiyazını sağlamıştır. Bu 
sebeple Resülullah'ın, birçok sahabinin 
görüp duyma imkanını bulamadığı dav
ranış ve sözlerinin müslümanlara inti
Kal etmesine yardım etti. Rivayet ettiği 
2630 hadis ile Ebü Hüreyre'den sonra 
en çok hadis rivayet eden yedi saha
binin ( el-müksirı1n •) ikincisi oldu. Bu 
hadisleri, başta Hz. Peygamber olmak 
üzere. babası Ömer. abiası Hafsa. ayrı
ca Hz. Ebü Bekir, Osman. Aişe, Zeyd b. 
Sabit, Bilal ve Abdullah b. Mes"üd gibi 
ileri gelen sahabilerden dinleyip öğren
di. Rivayetlerinin 168'1 hem Buhari hem 
Müslim'de mevcut olup ayrıca 81 'i Sa
l}.il}.-i Bul]dri'de. 31'1 de Şahih-i Müs
lim'de bulunmaktadır. İbn Ömer'in en 
önemli özelliklerinden biri de hadisleri 
Hz. Peygamber'den duyduğu lafızlarla 

rivayet etmeye son derece dikkat et
mesi, bunların benzer kelimelerle de
ğiştirilmesine asla izin vermemesidir. 
Geniş hadis bilgisine rağmen bu titizli
ğinden dolayı ihtiyatla hadis rivayet 
ederdi. Onunla birlikte Medine'ye ka
dar yolculuk yapan Mücahid ve yanında 
bir yıl kalan muhaddis Şa'bi, bu süre 
içinde sadece bir hadis rivayet ettiğini 
söylerler. "Altın zincir" (silsiletü'z-ze
heb*) adı verilen en sahih isnad, Bu
harf'ye göre. ibn ömer'den azatlı kölesi 
Nafi"in, ondan da imam Malik'in rivayet 
ettiği hadis senedleridir. Onun önde ge
len hadis talebeleri Abdullah b. Abbas. 
Cabir b. Abdullah gibi sahabflerle Enes 
b. Sirin, Hasan-ı Basri, Said b. Müsey
yeb, Nafi", Mücahid, Tavus gibi meşhur 
tabiflerdir. 

Ashabın fakihleri arasında da müm
taz bir yeri olan Abdullah. en çok fetva 
veren yedi sahabiden (el-fukahaü's
seb'a*) biridir. Altmış yıl boyunca fetva 
vermiştir. Özellikle sahabenin yaşlıları 
vefat ettikten sonra insanların fetva 
için baş vurdukları kişilerin başında İbn 
ömer ve İbn Abbas gelmekteydi. Abdul
lah b. ömer fetva verirken önce Kitab'a, 
sonra Sünnet'e baş vurur .. bu kaynak
larda aradığı hükmü bularnazsa ileri 
gelen sahabenin ittifak ettiği ictihadla
ra göre hareket ederdi. Sahabe arasın
da görüş birliği bulunmayan konular
da dilediğinin ictihadını seçer, herhangi 
bir ictihadın mevcut olmadığı durum-
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larda ise meseleyi daha çok kıyas yo
luyla çözerdi. Hz. Ömer'in fıkhi kanaat
lerinin büyük ölçüde tesiri altında kal
dığı ve onun hükümleriyle amel ettiği 

görülmektedir. Ancak ictihadına uyma
yan konularda babasına muhalefet et
mekten de çekinmemiştir (bk. Kal'acT, s. 

33-39) Kesin kanaat sahibi olmadığı 

hususlarda fetva vermekten son derece 
sakındığı bilinmektedir. Bir defasında 
bilmediği bir meselede kendisinden ıs

rarla fetva isteyen birine. "İbn Ömer 
böyle fetva verdi diyerek sırtımızın ce
hennem köprüsü haline getirilmesini 
mi istiyorsun?" diye çıkışmıştır. Yanlış 

fetva vermek suretiyle günaha girmek
ten korktuğu için Halife Osman'ın kadı
lık teklifini kabul etmemiştir. Fikhın he
men her dalında vermiş olduğu fetvalar 
Muhammed Rewas Kal'aci tarafından 
konularına göre alfabetik olarak tasnif 
edilip neşredilmiştir (fVlevsa 'atü tı~hi 

'Abdillah b. 'ömer, Beyrut 1406/ 1986) 

Kaynakların ittifakla belirttiğine gö
re, Hz. Peygamber'in hayat tarzına har
fi harfine uyma ve onun emirlerini ay
nen yerine getirme hususunda ashab-ı 
kirarn içinde İbn ·ömer'in müstesna bir 
yeri vardır. Abdullah bir gün. gördüğü 
bir rüyayı Hz. Peygamber'e tabir ettir
ıneyi arzu etmiş, abiası Hafsa'nın aracı
lığı ile rüyasını Resül-i Ekrem'e arzet
miş, onun. "Abdullah ne iyi insan, bir de 
gece namazı kılsa!" (Buhari, "Fe:i:a 'ilü 
ashabi'n-Nebi", 19) demesi üzerine. o 
günden itibaren gece namazını hiç ter
ketmemiştir. Resül-i Ekrem'in vefatın
dan sonra ona olan sevgisinden dolayı 
namaz kıldığı yerleri öğrenip oralarda 
namaz kılar, yürüdüğü yollarda yürür, 
_gölgelendiği ağaçların altında oturur, 
kurumasınlar diye onları sulardı. Abdul
lah'ın bu halini görüp yadırgayanlar bile 
olurdu. Hz. Peygamber'in selamiaşma 
konusundaki buyruklarını yerine getir
me hususunda son derece titiz davra
nırdı. Bundan dolayı hiçbir işi olmadı 

ğı halde sadece müslümanlarla selam
laşmak için sokağa çıkar, büyük küçük 
karşılaştığı herkese selam verirdi. 

Abdullah b. Ömer ashab-ı kiramın ile
ri gelen zenginlerindendi. Servetinin 
fazla birikmesine meydan vermez, eli
ne geçeni yoksullara dağıtırdı. Devlet 
adamlarının verdiği armağanları Allah'ın 

kendisine gönderdiği rızık olarak kabul 
eder. bazan bunların tamamını aynı gün 
fakiriere verirdi. Sahip olduğu şeyler 

içinde en çok beğendiklerini. Allah yo
lunda kurban edilmek veya sadaka ola-
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rak verilmek üzere ayırırdı. Hatta. aşırı 
sevgi duymaya başladığı cariyesini he
men azat ettiği ve onu diğer azatlıların
dan biriyle .evlendirdiği rivayet edilir. 
Kölelerine çok iyi davranırdı. İyi halini 
gördüğü ve bilhassa namaz kıldığını öğ
rendiği bütün kölelerini azat etmeye 
başlayınca. onların sırf bu maksatla ca
miye gittiklerini kendisine bildiren dost
larına,"Bizi Allah ile aldatmak isteyenle
re aldanmaya razıyız" diye cevap ver
miştir. Kibir duygusuna kapılma endi
şesiyle sade giyinir ve ayrıca az yemek 
yerdi. Soğukkanlı, yumuşak huylu oldu
ğu için Hz. Peygamber'e benzetilirdi. 
Peşine takılarak kendisine hakaret eden 
bir adama ağzını açıp tek kelime söyle
memiş, sadece evine girerken, "Ben ve 
kardeşim Asım kimseye sövmeyiz" de
mekle yetinmiştir. İbn Ömer'in fazilet 
bakımından tıpkı babası gibi olduğunu 
söyleyen EbO Selerne b. Abdurrahman, 
"Ömer'in yaşadığı devirde onun benzer
leri vardı; fakat Abdullah'ın zamanında 
onun gibisi ·yoktu" demiştir. 

İbn Ömer orta boylu, iri yapılı ve es
mer tenliydi. Saçları omuzlarına döküle
cek kadar uzundu. Sakalım sarıya bo
yar. Hz. Peygamber'in de öyle yaptığını 
söylerdi. Kardeşleri arasında babasına 

en çok benzeyenin Abdullah olduğu ri
vayet edilir. Seksen beş (veya seksen ye
di) yaşlarında Mekke'de vefat etti. 
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ABDULlAH PAŞA, Kölemen 
(1851-1937) 

Osmanlı müşiri ve Harbiye mizırı. 
L ~ 

Trabzon'da doğdu. Babası Rüstem 
Bey, Türk . Kölemenleri'nden . olup Mısır 
ordusu süvarİ miralaylığında bulundu. 
Abdullah, Mekteb-i Sultani'yi bitirdik
ten sonra Harbiye'ye girdi ve kurmay 
yüzbaşı olarak 1881'de orduda görev 
aldı. Hicaz ve Mısır'da önemli askeri va
zifelerde bulundu; ardından İstanbul'a 
dönerek Erkan - ı Harbiye Mektebi'nde 
hocalık yaptı. Bu arada Von der Goltz 
Paşa'nın tercOmanı ve yardımcısı oldu. 
Viyana askeri ataşeliğine tayin edildik
ten sonra feriklik rütbesini aldı ve Ana
dolu'.daki Ermeni isyanını bastırmak

la görevlendirildi; ardından da Musul 
valiliğine getirildi. Daha sonra birçok 
defa geçici elçilik görevleriyle yurt dı

şına gönderildi. 1904'te Mabeyn Er
kan-ı Harbiye reisi olarak rütbesi mü
şirliğe yükseltildi. ll. Meşrutiyet'in 

ilanından sonra Dördüncü Ordu kuman
danı oldu. 191 O'da rütbesi birinci fe
rikliğe indirildi. 1911 'de yeni kurulan 
kolordu teşkilatı sebebiyle birinci re
dif müfettişliğine getirilince istifa et
ti. Ancak bir süre sonra Arnavutluk'ta 
toplanan ordunun kumandanlığına. ar
dından da Anadolu Garp Ordusu ku
mandanlığına getirildi. Balkan devlet
lerine karşı savaş ilan edilmesi fikrine 
katılmadığı halde, Doğu Trakya Şark 

Kölemen Abdullah Paşa 

Ordusu kumandanlığını istemeyerek de 
olsa üstlendi. 1912'de Bulgarlar kar
şısında Lüleburgaz ve Kırklareli'nde ba
şarısızlığa uğrayarak Çatalca'ya geri 
çekildi ve ardından emekliye sevkedil
dL Mütareke yıllarında Sadrazam Tev
fik Paşa kabinesinin Harbiye nazırlı

ğına getirildi; ancak kısa süre sonra 
bu vazifeden ayrıldı. 1937'de İzmir'
de öldü. Goltz Paşa ile birlikte· yaptığı 
istikşaf haritaları ile Balkan Harbi'
ne ait hatıraları basılmıştır (İstanbul 

1336) 
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Mehmed Esad, Mir'at-ı Mekteb-i Harbiyye, 
İstanbul 131 O, s. 552 vd.; Abdullah Paşa, 1328 
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nı Abdullah Paşa 'nın Hatıratı, İstanbul 1336; 
Y. Hikmet Bayur. Türk İnkılabı Tarihi, ll / 1, s. 
383·388, 390-391; 11 / 4, s. 245; Ali Fuad 
Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1984, s. 
58-59, 163, 171; i. Alaettin Gövsa, Türk Meş· 
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ABDULlAH er-RAzİ 
(s)}\ ...tl..~ ı 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed b. Abdiilah 

er-Razi eş-Şa 'ran! 
(ö. 353/964) 

Çetin riyazetiyle tanınan silfi. 

Kaynaklarda hayatına dair pek az bil
gi vardır. Aslen Reyli olup Nisabur'da 
doğup büyümüş, Cüneyd-i Bağdadi ve 
EbO Abdullah el-BOşenci gibi meşhur 
süfilerin sohbetinde bulunmuştur. Özel
likle EbO Osman el-Hirf'nin gözde mü
ridlerinden biriydi. 

Abdullah er-Razf'nin başından geçen 
bir olaydan sonra alçak gönüllülüğü 

düstur edindiği kaynaklarda zikredil
mektedir. Sohbetlerinde bulunduğu 

şeyhlerden çok faydalanmış, bu sayede 
ahlaki ve manevi hayatını düzene koy
muştur. Ayrıca. ruhen arınıp daha yük
sek manevi mertebelere ulaşabilmek 

için çetin bir riyazet uygulamıştır. Bü
tün bunlar, müşahede* sahibi bir süfi 
olmasını sağlamış, tasawuf çevreleri de 
onu Nisabur'da yetişen ünlü şeyhler 

arasında saymışlardır. 

Zehebf. onun Hakim et-Tirmizf'nin 
sohbetlerine katıldığını ve kendisinden 
Hakim ile Sülemf'nin hadis rivayet etti
ğini belirtmektedir. Nisbe, künye ve ad
larındaki ·benzerlik sebebiyle ekseriya 
Abdullah el-Harraz (ö 310/ 922) ile ka
rıştırılmıştır. 


