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li) FERiDUN EMECEN 

ABDULlAH b. SÜHEYL 
( ...4- .:r. .u. ı~ ) 

Ebu Süheyl Abdullah 
b. Süheyl b. Amr el-Amiri 

(ö. 12 / 633) 

Sahabi. _j 

Meşhur EbO Cendel'in ağabeyidir. 

Müslüman olduktan sonra İkinci Habe
şistan Hicreti 'ne katıldı. Habeşistan dö
nüşü, babası Süheyl'in dininden dönme
si için baskı yapması üzerine İslamiyet'
ten dönmüş gibi davrandı. Bedir Sava
şı ' na müşriklerin tarafında babasıyla 

birlikte katıldı. fakat savaş başlamadan 
önce bir fırsatını bularak müslümanla
rın safına geçti. 

Bedir'den itibaren Hz. Peygamber'
le birlikte bütün savaşlara katıldı: Hu
deybiye Antiaşması şahitlerinden oldu. 
Mekke fethinde babası için Hz. Peygam
ber'den eman• aldı , böylece onun müs
lüman olmasına vesile oldu. Yername'
de yalancı peygamber Müseylime ile ya
pılan savaşta otuz sekiz yaşında iken 
şehid oldu. 
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ABDULlAH b. SÜLEYMAN 
( .:ıl.::L .:r. .U.\~ ) 

(bk. IBN EBÜ DAVÜD). 

ABDULlAH b. SÜVEB 
( -.ıyo .:r. .u.ı~) 

(bk. EBÜ MÜSı.iM el-HAVLANI). 
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ABDULlAH b. ŞEDDAD 

ı 

( Jl...::.,:r..U.l~) 

Ebü'l-Velid Abdullah b. Şeddad 
b. Üsame b. Amr el-Hadi 

(ö. 82 / 701) 

Hz. Peygamber zamanında doğan 
muhaddis tabii. 

L _j 

Eski Arap toplumunda adet oldu
ğu üzere. yolcu ve misafirlerin ışığı 

görüp evine konuk olmalarını temin et
mek 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 evlen
miştir. 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. Utey
be gibi kişiler rivayette bulunmuşlardır. 
Güvenilir bir muhaddis olup rivayetleri 
Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. 

Boynunun vurulması pahasına da ol
sa minbere çıkıp sabahtan öğleye kadar 
Hz. Ali'nin faziletlerini anlatmak istedi
ğini belirtecek derecede Ali taraftarı ol
duğu rivayet edilen Abdullah. İbnü'l-

Eş'as'ın yanında Haccac ile savaşırken 
Düceyl nehrinde boğularak ölmüştür. 
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ABDULlAH-I ŞlRAzl 
(Sj~oUı l~) 

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

_j 

Nisbesinden Şirazlı olduğu anlaşılan 

Abdullah ' ın hayatı hakkında pek az bil
gi vardır. Gülistôn-ı Hüner müellifi Ka
di Ahmed. onun Meşhed Hakimi Ebü'I
Feth İbrahim b. Behram b. İsmail'in ya
kın dostu ve musahibi olduğunu bildir
mektedir. 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 

Abdullah: ı Sirazi'nin tezhibini yapt ığ ı S•{alü 'f. ' aş•J<:in adlı eserde yer alan iki mlnyatürü ile imzasın ın bulunduğu son 
sayfa (Topkapı Saray ı Müzesi Ktp., Revan. nr. 918) 


