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Ebu Abdirrahman Abdullah 
b. Yezfd ei-Adevi ei-Mukri 

(ö. 213 /828) 

L 
Basralı meşhur muhaddis ve karl. 

_j 

120 yılı civarında doğdu. ei-Mukrf la
kabı ile tanınmıştır. Uzun ömrünü Kur
an ve hadise vakfetti. Nitekim kendisi, 
otuz altı yılını Basra'da. otuz beş yılını 

da Mekke'de olmak üzere ömrünün bü
yük bir kısmını Kur'an okutmakla ge
çirdiğini bildirmektedir. Mekke'de uzun 
yıllar ikamet ettiği için Şeyhü'I-Harem 
diye de bilinmektedir. 

Abdullah b. Yezfd'in kıraat ilminde
ki hocası. bu ilmin ünlü imamı Nafi'dir. 
Ayrıca başta Basra'nın ünlü muhaddi
si ibn Avn olmak üzere. EbO Hanife. 
Kehmes b. Hasan, Şu'be b. Haccac, Said 
b. EbO Eyyub gibi hocalardan hadis 
okudu. Buharr. Ahmed b. Hanbel, ishak 
b. Rahuye. Ali b. Medinf ve E bO Bekir b. 
EbO Şeybe ve diğer bazı kimselere de 
hadis okuttu. Güvenilir bir ravi olan Ab
dullah'ın rivayetleri, başta Kütüb-i Sit
te olmak üzere birçok hadis kitabında 
yer almıştır. Buharf onun rivayetlerin
den on ikisini Sahih'ine. on beşini de_ 
el-Edebü '1-müfred'ine almıştır. All is
na d lı rivayetleri ise, EbO Bekir Ahmed 
b. Ca'fer el-Katllye ait beş cüzlük el
Kati 'iyydt'ta bulunmaktadır. Abdul
lah'ın rivayet ettiği hadislerden meyda
na getirilmiş olan Ahadfşü Ebi 'Abdir
rahman 'Abdullah b. Yezid el-Mukri 
mimma vafel).a'l-İmam A}ımed adlı on 
beş sayfalık bir cüz günümüze kadar 
gelmiştir (Zahiriyye Ktp.. MecmOa. nr. 
87/ 16) 

Abdullah b. Mübarek'in kendisinden 
övgü ile söz ettiği Abdullah b. Yezfd 
doksan yaşlarında iken Mekke'de vefat 
etti. 
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Ebu Musa Abdullah b. Yezid b. Hısn 
(Hasin) ei-Ensari ei-Hatmf 

(ö 69/688-89) 

Genç yaşta Bey'atürrıdv.ıln' a 

L 
iştirak eden sah.ıtbi. 

__j 

Babası da sahabi olan Abdullah. Hu
deybiye'den sonraki savaşların hepsine 
katıldı. Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaş
larında Hz. Ali'nin yanında yer aldı. Da
ha sonra bir ara Abdullah b. Zübeyr'in 
Mekke emirliğini yapan Abdullah. yine 
ibnü'z-Zübeyr tarafından Küfe valiliğine 
tayin edildi. Bu sırada meşhur muhad
dis Şa'bf onun katipliğini yaptı. 

On yedi yaşındayken iştirak ettiği 

Bey'atürrıdvan'da Hz. Peygamber'i gör
düğü kesin olmakla birlikte Peygam
ber'in sohbetinde bulunup bulunmadığ ı 

konusunda ihtilaf vardır. Fakat doğru
dan Hz. Peygamber'den hadis rivayet 
etmiştir (bk f'vlüsned, IV. 3071 Ayrıca 

Sera b. Azib. EbO EyyOb. Huzeyfe. Kays 
b. Sa'd. Zeyd b. Sa'd gibi sahabilerden 
de rivayette bulunmuştur. Rivayetleri 
Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır. Kendi
sinden de oğlu MOsa. kızından tarunu 
Adi b. Sabit. Şa'bf. EbO ishak ve ibn 
Sfrfn hadis rivayet etmişlerdir . 

Hicretin on üçüncü yılında meydana 
gelen Cisr-i EbO Ubeyd (Karkas) Sava
şı'nda, iran ordusundaki fillerden biri
nin kumandan EbO Ubeyd es-Sakaff'ye 
saldırıp onu şehid etmesi üzerine boz
guna uğrayan müslümanlar gerideki 
köprüye doğru kaçmaya başlayınca. Ab
dullah b. Yezfd köprüyü tahrip etti ve 
askeri kumandanlarının intikamını al
maya teşvik etti: daha sonra da süratle 
Medine'ye giderek müslümanların uğ

radığı yenilgiyi Hz. Ömer' e haber verdi. 

Çok ibadet etmesiyle de tanınan Ab
dullah. ibnü'z-Zübeyr'in hilafeti sırasın
da Küfe'de vefat etti. 
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ı ABDULLAH b. ZEYD b. ASlM 1 
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Ebu Muhammed Abdullah b. Zeyd 
b. Asım el-Ensarl 

(ö. 63/683) 

Sahte peygamber Müseylime'yi 

L Vahşi ile birlikte öldüren sahabi. __j 

Meşhur kadın sahabi Ümmü Uma
re'nin iki oğlundan biri olduğu için ibn 
Ümmü Umare diye şöhret buldu. Uhud 
Savaşı'nda Hz. Peygamber'i yakından 

savunarak onun takdirini kazandı. Ab
dullah ve ailesinin Uhud Savaşı'nda gös
terdikleri kahramanlık. Hz. Peygamber 
tarafından bu ailenin cennette kendisi
ne komşu kılınması niyazı ile mükafat
landırılmıştır . 

Abdullah. evine misafir olarak gelen 
Hz. Peygamber'in burada abdest alıp na
maz kılmasıyla onun abctest alma şekli
ni yakından görerek rivayet etmiş ve bu 
rivayetiyle de şöhret kazanmıştır . Ab
dest sırasında Hz. Peygamber'in kulak
larını meshettiği. Abdullah'ın bu rivaye
tİnden öğrenilmiştir. Sahihayn' da kırk 
sekiz hadisi bulunan Abdullah 'tan kar
deşinin oğlu Abbad b. Temfm. ayrıca 

Said b. Müseyyeb ve Yahya b. Umare 
.gibi muhaddisler hadis rivayet etmiştir. 

Mi:iseylime. Abdullah'ın kardeşi Habfb 
b. Zeyd'i. kendisinin peygamberliğine 

inanmadığı için uzuvlarını tek tek kes
tirrnek suretiyle şehid etmişti. Kardeşi
nin intikamını almaya yemin eden Ab
dullah. Yername Savaşı'nda Vahşi ile 
birlikte Müseylime'yi öldürdü. Yezld b. 
Muaviye'nin kötü idaresinden bıkan 

Medineliler Abdullah b. Hanzale'nin et
rafında toplanıp Yezfd'e karşı mücadele 
etmek üzere İbn Hanzale'ye biat ettik
leri zaman Abdullah da oğulları Ali ve 
Hallad ile birlikte bu mücadeleye katıldı 
ve Harre Va k' ası diye bilinen savaşta / 

oğullarıyla beraber şehid oldu. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Vakıdl. Kitabü'I-Megazr(nşr. M. Jones). Lon· 

don 1965·66 - Beyrut, ts. (Aiemü' l-Kütüb]. 1, 
270·273, 341; İbn Abdülber. el-istr'ab (el-işabe 
içinde). Kahire 1328, ll, 312; İbnü'I-Eslr. Üs· 
dü'l-gabe {nşr. Muhammed İbrahim el-Benna 
v.dğr.), Kahire 1390·93 / 1970-73, lll, 250·251; 
ZehebT. A'lamü'n-nübela', ll , 377-378; İbn Ha
cer. el·isabe, Kah i re 1328, ll, 312; a.mlf .. Te h· 
?fbü 't · Teh?ib, V, 223. 

Iii İSMA İL L. ÇAKAN 

~43 


