ABDU LlAH b. SUÜD
e nsar", 19 ; Müslim. "Fe:i:a'ilü's-sahabe",
14 7-150) sonradan ortaya atıldığını söylemektedir. Öyle görünüyor ki Abdullah
b. Selam gibi meşhur bir yahudi bilgininin islamiyet'i kabul edip müslümanlar
arasında önemli bir mevki kazanmasına
ve onun yahudileri itharn eden bazı görüşleri -üç soru hadisinin devamında
görüldüğü gibi- yaymasına müellifin
gönlü razı olmamaktadır.

Abdullah.

dahil bütün ev halkı 
seçmelerini de sağla 
mıştır. Uhud Savaşı ' na katılmış. Medine
civarında bulunan yahudi kabilelerinden
Beni Nadir'in muhasarasında bulunmuş. Beni Kurayza'dan esir alınan kadın ve çocukların muhafaza edilmesi işi
de ona verilmiştir. Ayrıca Hz. Ömer devrinde Kudüs'ün fethine ve Cabiye'deki
toplantıy~ katılmış. 642 yılında Sasaniler'le yapılan Nihavend Savaşı ' nda da
bulunmuştur. Halife Osman'ın evini kuşatan asilere engel olmaya çalışmışsa
da muvaffak olamamıştır. ilk iki halife
hakkındaki övücü sözleri kaynaklarda
yer almaktadır. Hz. Ali'ye biat etmemekle beraber ona lrak'a gitmemek ve
Aişe ile mücadeleye girişmemek konu sunda telkinde bulunmuştur. Muaviye'nin halifeliği sırasında Medine'de vefat etmiştir.
halası

nın Müslümanlığı

Tevrat ve Talmud'u babasından okuolan Abdullah b. Selam. Medine'deki yahudilerin meşhur alimlerindendi. Onun. Şuara süresinin 197. ayetinde işaret edilen "israiloğulları alimleri"nden olduğu. Ra 'd süresinde ( 13 / 431
konu edilen "kitap bilgisine sahip" kişiyle de kendisinin kastedildiği kanaati
yaygındır. Hz. Peygamber'in cennetle
müjdelediği Abdullah'ın ashap tarafın
dan bir alim olarak büyük saygı gördüğünde şüphe yoktur. Nitekim Muaz b.
Cebel. vefatı sırasında. talebesi Yezid b.
Seksekfye kendisinden sonra faydalanabileceği dört ki şinin adını verirken
Abdullah b. Selam·ı da saymıştır.
muş

Başta oğulları Muhammed ile Yüsuf
olmak üzere Ebü Hüreyre. Enes b. Malik. Ata b. Yesar. Basra Kadısı Zürare b.
Evfa ve diğer bazı kişiler kendisinden
hadis rivayet etmişlerdir. Buhari ve diğer muhaddisler, ondan hadis nakletmekte tereddüt göstermemişlerdir. Ayrıca peygamberler tarihi. kainatın ve insanın yaratılışı, fiten •, melahim • ve kı
yamet alametlerine dair kendisine nisbet edilen bazı bilgiler islam alimleri

tarafından nakledilmiştiL israiliyyat'ın
karıştığı bu nevi rivayetler onun sika*

ve adi* vasıflarının reddedilmesi için
bir sebep teşkil etmez. Nitekim cerh ve
ta'dil * kitaplarında kendisine herhangi
bir tenkit yöneltilmez. Bununla birlikte.
Peygamber'e nisbet etmediği bilgi ve
rivayetlerinde islam öncesi kültürüne
dayandığını göz önünde bulundurmak.
ona isnat edilen haberlerin doğruluğu 
nu araştırmak. ayrıca adının istismar
edilmiş olabileceğini dikkate almak gerekir.
Abdullah b. Selam·a nisbet edilen bazı risaleler zamanımıza kadar gelmiş 
tir. Hz. Peygamber'e sorduğu sorularla
bunlara verilen cevapları ihtiva eden ve
birçok yazması bulunan el-Mesa' iJ'i Kahire'de basılmıştır ı 18671 Büyüye dair
üç varaklık bir risalesi ile Hz. Peygamber'in kavli ve fiili bazı sünnetlerini içine alan başka bir risalesi ve Daniel'e
nisbet edilen kitaptan aldığı bazı parçalar ise yazma halindedir lbk Sezgin.
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Necid'de hüküm süren
Sufıdi ailesine mensup
Vehhabi emiri.

Bab as ı Suüd b. Abdülaziz'in ölümü
üzerine 1814'te Suüdfler'in baş ına geçti. Kardeşiyle olan anlaşmazliğını hallettikten sonra. Mısır Valisi Mehmed Ali
Paşa ' nın Hicaz bölgesinde asayişi sağla
mak için gönderdiği kuwetlerle mücadele etti. Mehmed Ali Paşa ' nın oğlu Tosun Paşa'nın Necid harekatı sırasında
onunla mütareke yaptı; ancak sulh müzakereleri bir netice vermedi. 181 6'da
ölen Tosun Paşa ' nın yerine kardeşi ibrahim Paşa'nın Arabistan'a gelmesiyle
mücadele şiddetlen d i. Abdullah. 2 Mayıs 181 Tde ibrah im Paşa kuwetlerine
mağlüp oldu ve Vehhabfler'in merkezi
olan Der'iyye'ye çek ildi. ibrahim Paşa
şehri kuşattı; beş aylık bir muhasara dan sonra 6 Eylül'de bu rayı ele geçirerek iç kaledeki bir kasra sığınmış bulunan Abdullah'ı dört oğlu ve bazı yakın
ları ile birlikte yakaladı. Önce Medine'ye.
sonra da Mısır'a götürülen Abdullah.
katibi ve hazinedan ile birlikte deniz
yoluyla istanbul'a gönderildi. 14 Aralık
1818'de. Haliç'te Defterdar iskelesi'ne çıkarıldıktan sonra halka teşhi r edilerek Divanyolu ile Babıali 'ye getirildi
ve Bostancıbaşı nezaretinde hapsedildL Haremeyn-i Şerifeyn ' den gaspedilen malların tesbiti için üç gün kadar
burada sorguya çekildi; ardından da
idam edildi (17 Aralık 1818)

Abdullah
b. Suüd
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Ebu Süheyl Abdullah
b. Süheyl b. Amr el-Amiri
(ö. 12 / 633 )

Sahabi.
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EbO Cendel'in ağabeyidir.
Müslüman olduktan sonra İkinci Habeşistan Hicreti'ne katıldı. Habeşistan dönüşü, babası Süheyl'in dininden dönmesi için baskı yapması üzerine İslamiyet'
ten dönmüş gibi davrandı. Bedir SavaMeşhur

şı ' na

müşriklerin

tarafında

babasıyla

birlikte katıldı. fakat savaş başlamadan
önce bir fırsatını bularak müslümanların safına geçti.
Bedir'den itibaren Hz. Peygamber'le birlikte bütün savaşlara katıldı: Hudeybiye Antiaşması şahitlerinden oldu.
Mekke fethinde babası için Hz. Peygamber'den eman • aldı , böylece onun müslüman olmasına vesile oldu. Yername'de yalancı peygamber Müseylime ile yapılan savaşta otuz sekiz yaşında iken
şehid oldu .
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Eski Arap toplumunda adet olduüzere. yolcu ve misafirlerin ışığı
görüp evine konuk olmalarını temin etmek maksadıyla geceleri ateş yaktığı
için el-Hadi ismi verilen büyük dedesi
Amr·a izafetle İbnü'l-Hadi diye de meş
hurdur. Annesi Sülma bint Umeys olup
Hz. Hamza'nın hanımı iken onun şehid
edilmesinden sonra Şeddad ile evlenmiştir. Babası Şeddad. Hz. Ömer. Ali.
Muaz b. Cebel. İbn Mes'Od, Esma bint
Umeys. Aişe, Ümmü Selerne ve diğer
bazı sahabilerden hadis rivayet etmiş,
kendisinden de EbO İshak eş-Şeybani.
Abdullah b. Şübrüme ve Hakem b. Uteybe gibi kişiler rivayette bulunmuşlardır.
Güvenilir bir muhaddis olup rivayetleri
Kütüb-i Sitte'de yer almıştır.
Boynunun vurulması pahasına da olsa minbere çıkıp sabahtan öğleye kadar
Hz. Ali'nin faziletlerini anlatmak istediğini belirtecek derecede Ali taraftarı olduğu rivayet edilen Abdullah. İbnü'lğu

Abdullah: ı Sirazi'nin tezhibini ya ptığ ı S•{alü 'f. ' aş•J<:in
sayfa (Top ka pı Saray ı M üzesi Ktp ., Revan. nr. 9 18)

Haccac ile

savaşırken

boğularak ölmüştür.
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XVI. yüzyılın ikinci yarısında
Safeviler devrinde yaşamış
İranlı müzehhip ve mücellit.
Nisbesinden

_j

Şirazlı olduğu anlaşılan

Abdullah ' ın hayatı hakkında

pek az bilgi vardır. Gülistôn-ı Hüner müellifi Kadi Ahmed . onun Meşhed Hakimi Ebü'IFeth İbrahim b. Behram b. İsmail'in yakın dostu ve musahibi olduğunu bildirmektedir. Bu sebeple İbrahim Mirza'nın
nakışhanesinde yirmi yıl çalışmış, bu sı
rada pek çok yazma eserin tezhibini,
minyatür ve cildini yapmıştır. İskender
Bey Münşi'ye göre Ebü 'l-Feth İbrahim

eserde yer alan iki mlnyatürü ile

i m zasın ın bu lund uğu

son

