
BİBLİYOGRAFYA: 

Sülemi. Tabaka tu ·ş-ş ü{iyye ( nşr. Nüredd in 
Şeribe). Kahire 1389 /1 969, s. 170, 451-453 ; 
Kuşeyri. erRisale (nşr Abdülhalim Mah
müd - Mahmüd b. eş-Şe rif), Kahire 1972·74, s. 
439, 495, 636; Zehebi. A'lamü 'n-nübela', XVI, 
65-66 ; Lamii, /'/efe hat Tercem esi, s. 272; 
Şa'rani, e!· Taba~atü '1-kübra, Kah i re 1373/ 
1954, 1, 119·120 ; Münavi. el-Kevakibü 'd·dürriy· 
y e ( nş r. Mahmüd Hasan Rebi'l. Kahire 1357 1 
1938, ll , 38 ; Arüsi. /'/eta ' icü 'l-e{kar ( nşr . Ab
dü lveki l ed-Derübi-Yasi n Arefe), Dımaşk , ts. , 
ll, 4. 

liJ M usTAFA BİLGİ N 

L 

L 

ı 

L 

ABDULlAH b. REBIA 
( ~.J.:.r. .iıl~) 

Hz. Peygamber'in amcasının kızı 

Ümmü'l-Hakem bint Zübeyr'in oğlu 

(bk. ÜMMÜ'L-HAKEM). 

ABD ULlAH b. REŞID 
( .;;...) .:.r. .iıl~ ) 

(bk. İBNÜ'R-REŞİD , 

Abdullah b. Ali ). 

ABD ULlAH b. REVAHA 
( .... ~.) .:.r. .iı l~ ) 

Eba Muhammed Abdullah b. Revaha 
(ö. 8/ 629) 

Şair sahabi, 
MOte Savaşı'nda şehid düşen 

üçüncü kumandan. 
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Hazrec kabilesinin Beni Haris kolun
dan Revaha b. Sa'lebe'nin oğludur. Mu
hadramön • şairlerinden olup sanatını 
yalnız Hz. Peygamber'i ve İslam dinini 
savunmak, müşrikleri hicvetmek yolun
da kullanmıştır. Resülullah'ın onun için 
söylediğ i bilinen. " Şiirleri müşrikler üze
rinde okiardan daha etkilidir" cümlesi 
şairlik kudreti, " Şüphe yok ki kardeşi
niz batı! ve boş söz söylemez" cümlesi 
ise kişiliği hakkındaki görüşlerini yan
sıtmaktadır. Şuara süresiniı:ı son aye
tinin de onun için nazil olduğu rivayet 
edilmiştir. İbn Sa 'd'ın yazdığına göre, 
Abdullah b. Revaha Şuara süresinin, 
" Şairlere sapıklar uyar ; onların her va
dide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve ger
çekte yapmadıkları şeyleri söyledikle
rini görmez misin?" mealindeki 224-
226. ayetleri inince, "Allah benim de 
şair olduğumu biliyor, demek ki ben de 
onlardanım " diyerek teessürünü belirt-

miş ; bunun üzerine. "Ancak iman edip 
iyi işler yapanlar müstesna ... • şeklin

de başlayan 227. ayet nazil olmuştur 
(bk et·Tabal!:atü 'l-kübra, lll , 528) Abdul
lah b. Revaha ' nın şairliğinin yanı sıra 

çok etkileyici bir hitabet gücüne sahip 
olduğu da bilinmektedir. Müte seferine 
çıkan 3000 kişilik İslam kuweti henüz 
yolda iken, yakın bir yerde büyük bir 
Bizans ordusunun bulunduğu haberi 
alınmış ve geri çekilip takviye isteme 
fikri benimsenmişken Abdullah b. Re
vaha ' nın . " şehitlik mertebesine erişmek 
için yola çıktıkları ve savaşma güçlerini 
de sayılarıyla silahlarından değil, Allah 
tarafından kendilerine lutfedilen İslam 
dininden aldıkları " yolunda söylediği et
kili sözler üzerine bundan vazgeçilerek 
savaşmaya karar verilmiştir. 

Abdullah b. Revaha okuma yazma bil
mesi, hassas bir şair. hatip ve aynı za
manda mahir bir muharip olması, yük
sek cesaret ve şecaate, ayrıca ileri de
recede zühd ve takvaya sahip bulun
ması gibi hasletlerinden dolayı Hz. Pey
gamber'in özel teveccüh ve itimadını 

kazanarak ashab-ı kirarn arasında te
mayüz etmiş ve önemli görevler yüklen
miştir. İkinci Akabe Biatı ' nda Medineli 
müslümanlar tarafından on iki nakib • in 
biri olarak seçilip Hz. Peygamber'in ida
ri yardımcılığı sayılabilecek böyle şerefli 
bir göreve layık görülmesi, onun Cahi
liye dönemindeki itibarının İslam'dan 
sonra da artarak devam ettiğini gös
termektedir. Hz. Peygamber de onu. 
nakibliğinin yanı sıra ayrıca özel katip
leri arasına almak suretiyle ikinci defa 
şereflendirmiştir. Abdullah b. Revaha 
Bedir. Uhud, Hendek, Hayber savaşları 
ile Hudeybiye ve Umretü'l-kaza seferle
rine katılmış ve Umretü'l-kaza'da umre 
süresince Hz. Peygamber'in devesinin 
yu ların ı tutmuştur. Hadis de rivayet et 
miş olan Abdullah b. Revaha ' nın yük
lendiği önemli görevler arasında , Bedir 
zaferinin müjdesini Zeyd b. Harise ile 
birlikte Medine'ye koşarak götürmesi 
ve İkinci Bedir seferi (Bedrü'l-mev'id) sı

rasında Medine'de Hz. Peygamber'in 
vekili olarak kalması da bulunmaktadır. 

Abdullah b. Revaha'yı Hayber seferin
den önce Hz. Peygamber'in dört kişilik 
bir seriyyenin kumandanı olarak Hay
ber'e göndermesi ve "Hayber'i gözetle, 
halkın arasına karış, ne konuştuklarını 
ve ne yapmak istediklerini öğren" emri
ni vermesi (bk. İbn Sa'd. et·Tabal!:atü 'l· 
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kübra, ll , 92 ; Vakıdi. Kitabü 'l·Megazf, ll . 
566), onun İbranice bildiği ihtimalini ak
la getirmektedir. Çünkü o devirde Me
dine ve civarında yerleşmiş bulunan ya
hudilerin Müsevi Arap olmayıp ırken İb
rani oldukları ve kendi dillerini konuş
tukları bilinmektedir. Ayrıca onun bu 
görevden döndükten sonra, otuz kişi

lik bir heyetin başkanı olarak Hayber'e 
elçi gönderilmesi ve fetihten sonra da 
Hayber mahsulünün ortakçı yahudiler 
ile bölüşülmesinde yetkili kılınması. bu 
olaylardan daha önce ise Hendek Sa
vaşı sırasında Beni Kurayza kabilesi
ne gönderilen dört kişilik elçi heyetin
de yer almış olması da bu ihtimali kuv
vetlendirmektedir. 

Hicretin sekizinci yılında (629) Müte 
seferine çıkan ordunun başına. Hz. Pey
gamber tarafından. kumandan vekili
nin de ölmesi halinde komutayı ele al
mak üzere üçüncü kumandan adayı ola
rak tayin edilen Abdullah b. Revaha. 
Zeyd b. Harise'nin ve onun arkasından 
Ca'fer b. Ebü Talib'in şehid düşmele

ri üzerine sancağı almış ve o da şehid 
olmuştur. 

Bazı eserlerde Abdullah b. Revaha'
nın ahfadının çok saygı gören bir top
luluk olarak asırlarca Endülüs'te ya
şadığı ileri sürülmekte ise de (bk. iA, 
V/ 1, s. 41 6; EJ2, ıv. 11 87) mevcut kay
naklar, onun Ebü Muhammed. Ebü Re
vaha ve Ebü Amr künyelerini taşımış 
olmasına rağmen . şehid düştüğü zaman 
arkasında çocuk bırakmadığını kaydet
mektedir (bk. İ bn Sa'd, et·Tabal!:atü'l-küb· 
ra, lll , 526) . Bu durumda "ahfad" tabiri 
ile bizzat kendi torunlarının değil . ak
rabasının kastedildiğine hükmetmek 
gerekmektedir ki kız kardeşinin çocuk
ları olan bu akraba arasında. ünlü şa
irler ve büyük dedeler i Revaha b. Sa'le
be'nin adın ı taşıyan, künyesi Ebü Re
vaha olan kişiler de bulunmaktadır. En
dülüs'te Beni Abdüsselam adıyla tanı

nan bu topluluğun . Abdullah b. Reva
ha'nın sahabilerden Beşir b. Sa'd ile ev
li olan kız kardeşi Amre bint Revaha'
nın oğlu Nu'man b. Beşir' e dayandığı ve 
Nu'man b. Beşir'in Emeviler'e cephe al
ması üzerine Halife Mervan'ın emriyle 
öldürülmesinden sonra Endülüs'e ka
çan bazı çocuklarından geldiği anlaşıl

maktadır (bk. İ bn Hazm, Cemhere, s. 
363-365) 

Kaynaklarda Abdullah b. Revaha'nın 

bir divanından bahsedilmemektedir. Az 
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sayıdaki şiirleri, eliiye yakın beyti İbn 

Hişam ' ın es-Sire'sinde olmak üzere, 
çeşitli siyer, tarih, megazf ve tabakat 
kitaplarında dağınık vaziyette bulun
maktadır. Velfd Kassab, çeşitli kaynak
lardan topladığı 217 beyit tutarında
ki en kısası bir, en uzunu 26 beyit ih
tiva eden 37 parça şiirini Divô.nü 'Ab 
dillô.h b. Revô.!w ve dirô.se ii sireti
hi ve şi 'rih adıyla yayımiarnıştır (Riyad 
1402) Bu şiirlerden altı tanesi Ca
hiliye dönemine ait olup düşman ka
bile Evs'e mensup şairlerden Kays b. 
Hatfm'in Hazrec'e yönelik taşlamala

rına verdiği karşılıklardan ibarettir. is
lamı devirdeki şiirleri ise, Kureyş müş
riklerinin İslam dini ve Hz. Peygamber 
aleyhindeki şiirleri ile sözlü saldırıla

rına cevap teşkil eden irticalen söy
lenmiş recez ler şeklindedir. Bu re
cezler, edebf sanatlara ve fazla duyul
mamış kelimelere yer vermeden sa
de bir dille söylenmiş olup halk tara
fından kolaylıkla anlaşılabilecek nite
liktedir. Abdullah b. Revaha şiirlerin

de Kureyş müşriklerini, devrinin diğer 
İslam şairleri Ka'b b. Malik ve Has
san b. Sabit gibi kabilevi ve şahsf ku
surlarından dolayı değil, imansızlıkla

rı ve ısrarlı küfürlerinden dolayı yer
miştir. 

Hz. Peygamber'in Ahzab (Hendek) Sa
vaşı sırasında hendeğin topraklarını ta
şıyanlara yardım ederken, toza bulan
mış vaziyette ashapla birlikte Abdullah 
b. Revaha'nın şu şiirini söylediği rivayet 
edilmektedir: 

"Vallahi, Allah bize hidayet etmemiş 
olsaydı hidayete eremezdik 

Ne zekat verir ne namaz kılardık 

Kafirler bize saldırdılar 

Onlar fitne çıkarmak istediklerinde 
biz bundan çekindik 

Bizden yardım istendiğinde geldik 

Yardım isterken de bize güvenin 

Ya Resülallah. sana canımız feda ol
sun, kusurlarımızı bağışla 

Ya Rabbi, düşmanla karşılaştığımızda 
ayaklarımızı yerinde tut 

Ve üzerimize sabru sebat ihsan et 

Biz senin fazlu kereminden müstağni 
değiliz ." 

{Ve!Td I<.assab, Druanü 'Abdi/lah b. Re

uaha ue dirase tr sfretihi ue şi 'rih, s. 139-
140) 
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ABDULlAH b. RU'BE 
( ;;;.) :.r. ...tıı~) 

(bk. ACCAC). 

ABDULlAH-I RÜMİ 
( .f.).) .Jıl~) 

(bk. EŞREFOGLU RÜMİ). 
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'ABDULlAH b. SA'D b. EBÜ CEMRE ı 
( ·~ .s!! :.r. .J.s,., :.r. ...tıı~ ) 

(bk. İBN EBÜ CEMRE, Abdullah b. Sa'd). 
L ~ 

ı ABDULlAH b. SA'D b. EBÜ SERH ı 
( 1:-r' .s!! :.r. .J.s,., :.r. ...iıl~ ) 

Ebu Yahya Abdullah b. Sa'd 
b. Eb! Serh ei-Kureşf el-Amir! 

(ö. 36/ 656-57) 

. Sahabi, Mısır valisi ve 

L İfrikıyye fatihi. ~ 

Ne zaman müslüman olduğu kesin 
olarak bilinmemektedir. Medine'ye hic
ret etti ve vahiy katipleri arasında yer 
aldı. Bir müddet sonra irtidad edip 

Mekke müşriklerinin yanına döndü. Ka
tipliği sırasında vahyi kendi arzusuna 
göre tahrif ettiğini söyleyerek müşrik
lerin İslamiyet aleyhindeki çalışmalarını 
destekledi. Mekke fethinde, "görüldük
leri yerde öldürülmelerine izin verilen
ler" (kanı heder edilenler) arasına alın

dıysa da süt kardeşi Hz. Osman'a sığı
narak pişmanlık duyduğunu bildirdi ve 
affedilmesi için Hz. Peygamber nezdin
de şefaatta bulunmasını istedi. Hz. Pey
gamber Osman'ın ricası üzerine, kısa 

bir tereddütten sonra Abdullah'ı affe
dip biatını kabul etti. 

Hz. Ömer zamanında Amr b. As'Ia 
birlikte Mısır'ın fethine katı.Idı ve onun 
devrinde Safd bölgesinde (Yukarı Mısır) 

valilik yaptı. Halife Osman Mısır'ın ma
ll işleriyle Abdullah'!, yönetimiyle de 
Amr'ı görevlendJrmek istedi. Amr'ın bu
na itiraz etmesi üzerine onu aziederek 
yerine Abdullah'ı vali tayin etti ve İfrf
kıyye'nin fethiyle görevlendirdi (645 ve
ya 647) Abdullah b. Sa'd, Sübeytıla'da 

Gregorios karşısında büyük bir zafer 
kazanarak Kartaca bölgesini fethetti, 
Kayrevan şehrinin kurulduğu yere ka
dar ulaştı ve pek çok ganimet ele geçir
di. Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. 
Ömer ve Abdullah b. Amr'ın da büyük 
kahramanlıklar gösterdiği bu savaş 

"Abdullahlar Savaşı" (Harbü'I-Abadile) 
adıyla meşhur oldu. Abdullah b. Sa'd 
daha sonra Muaviye'nin Kıbrıs üzerine 
gönderdiği orduya yardımcı oldu. 652 
yılında Nübe üzerine yürüdü ve şiddetli 
bir savaştan sonra hıristiyan Nübe ha
kimi ile bir antlaşma imzaladı. Bakt de
nilen bu antlaşmaya göre şehir halkı 

belirli sayıda köleleri müslümanlara, 
müslümanlar da Mısır'da yetişen buğ

day ve mercimek gibi yiyecekleri ve ba
zı giyecek maddelerini onlara verecek
lerdi. Diğer taraftan Abdullah'ın Bizans 
donanmasıyla Finike açıklarında kazan
dığı deniz savaşı da meşhurdur. Bizans 
imparatoru Il. Konstans, Mısır'ın elden 
çıkmasından sonra Kuzey Afrika'daki 
İslam hakimiyetine son vermek üzere 
büyük bir donanma hazırladı. Bizans 
donanmasındaki gemilerin direkleri 
uzaktan adeta bir orman görünümü 
verdiği için Zatü's-savarf adıyla anılan 

bu savaşta, Abdullah b. Sa'd kumanda
sındaki İslam ordusu Bizans donanma
sını tamamen imha etti ve Il. Konstans 
ancak yaralı olarak kurtulabildi (31 1 
652) 

Mısırlılar, Amr b. As'dan sonra Abdul
lah'ın vali olmasını tasvip etmediler. 
Onlar, İfrrkıyye'yi fethetmesine ve Bi-


