
ABDULLAH b. ÖMER b. HATIAB 

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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Mehmed Esad, Mir'at-ı Mekteb-i Harbiyye, 
İstanbul 131 O, s. 552 vd.; Abdullah Paşa, 1328 
Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumanda· 
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· 
hurlan, s. 4. liJ (DİA) 

L 

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. 


