
ilim muhitlerini dolaşarak Ebü Şeybe. 
Osman b. Ebü Şeybe, Halife b. Hayyat 
ve Bündar gibi devrinin meşhur mu
haddislerinden hadis tahsil etti. İbn 
Asakir'in kaydettiğine göre bu maksat
la D ı maşk'a gitti (854) ve Ebü Zür'a ed
DımaşkJ'den hadis okudu. Kendisinden 
de İbn Kani', Taberani, Ebü Bekir el-İs
maili. Hamza el-Kinani hadis rivayet et
mişlerdir. Abdan'dan hadis tahsil eden 
Ebü Ali en-Nisabüri. Abdan'ın yüz bin 
hadisi ezbere bildiğini ve hocaları için
de onun kadar çok hadis ezberleyen bir 
başkasını görmediğini söyler. Bilmediği 
hadisleri öğrenmek ve bilhassa "ali is
nad" elde etmek için gayret sarfeden 
Abdan el -Ahvazı. tabii Eyyüb es-Sahti
yani'nin hadislerini ali isnad ile r ivayet 
etmek maksadıyla , on sekiz defa Bas
ra'ya gitmiştir. Asker Mükrem'de Ab
dan'dan hadis dinlediğini söyleyen Ebü 
Hatim el-Büsti de onun hadis rivayeti 
konusunda çok titiz davrandığını ifade 
eder. 
Abdan·ın hadis rivayetinde zaman za

man yanıldığı (bk. VEHİM) ileri sürülmüş
tür. Ancak Zehebi, onun saduk* bir ha
dis hafızı olduğunu ve pek az yanıldığı
nı belirtir: "hüccet" ve "allame" diye öv
düğü Abdan'ın çeşitli eserleri bulundu
ğunu, bunlardan üç cüzün kendisine ali 
bir isnad ile ulaştığını kaydeder. Ketta
ni ise onun hadislerini toplayan bir Fe
vaid.inin bulunduğunu söyler. 

Abdan el-Ahvazi. doksan yaşlarında 
Asker Mükrem'de vefat etmiştir. 
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ABDAN el-EZDİ 
( ._sJj~l .;,\~) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Osman 
b. Cebele el-Ezdl (ö. 221/836) 

Horasanlı hadis hafızı. 
_j 

Daha çok Abdan lakabıyla tanınan 

Abdullah b. Osman 14S'te (762) doğ
du. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. 
Hocaları arasında babası Osman b. Ce-

bele, Malik b. Enes, Abdullah b. Müba
rek, Cerir b. Abdülhamid gibi muhad
disler bulunmaktadır. Abdullah b. Mü
barek'in bütün kitaplarını kendi hattıy
la yazmış ve Buhari bizzat ondan yüz 
on hadis rivayet etmiştir. Müslim, Ebü 
Davüd, Tirmizi ve Nesai ise başkaları 
vasıtasıyla kendisinden birçok hadis 
nakletmişlerdir. İbn Hibban·ın sika* 
kabul ettiği Abdan·ı Ahmed b. Hanbel, 
"Horasan'da hadis almak için aya~ına 
gidilecek tek muhaddis" diye övmüş
tür. Abdan bir ara Cüzcan kadılığına ta
yin edilmişse de kısa bir müddet sonra 
affını dileyerek bu görevden ayrılmış
tır. Çok cömert olan Abdan·ın hayatı 

boyunca bir milyon dirhem sadaka da
ğıttığı rivayet edilir. 
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liJ TALAT KoçYiGiT 

ABDAN el-MERVEZİ 
( ._sj_,_,JI .;ıl~ ) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed b. İsa el-Mervezl 

( ö. 293/906) 

Muhaddis, Şafii fakihi. 
_j 

Abdan diye şöhret bulduğu için bir
çok kaynakta Abdan b. Muhammed 
olarak zikredilen Abdullah, 220'de 
(835) Merv'de doğdu. Horasan bölgesi 
muhaddislerinden hadis tahsil ettikten 
sonra Irak ve Hicaz'a gitti; orada da 
Kuteybe b. Said, Ali b. Hucr, Ebü Kü
reyb gibi alimlerden hadis okudu. Hi
caz'dan Mısır'a geçerek imam Şafii'nin 
talebelerinden Şafii fıkhını öğrendi ve 
daha sonra memleketine döndü. Mu
haddis ve fakih Ahmed b. Seyyar'dan 
(ö 268/ 88 1 ı sonra Horasan bölgesinde 
Şafii mezhebini yayan ikinci kişi oldu. 
İbn Seyyar'ın ölümünü takip eden yıl 
larda Şafiiler' in çeşitli konularda karşı
laştıkları meseleler için baş vurdukları 
yegane alim o idi. Yahya b. Muhammed 
el-Anberi, Ebü Ahmed el-Assai ve 
Ebü'l-Kasım et-Taberi gibi devrin ta
nınmış alimleri onun talebesi olmuştur. 

Merv'de vefat etti. 

Yüz cüzden meydana gelen Kitabü'l
Ma c rife adlı eseri, ashabın hayatını ve 
rivayetlerini tanıtan temel kaynaklar
dandır. İbn Hacer'in el-İşabe'de sık sık 

ABDERl. Ebü Muhammed 

atıfta bulunduğu b.u eser günümüze 
ulaşmamıştır. Kaynaklarda Abdan'ın 

Kitabü'l-Muvatta, adlı başka bir eseri 
de zikredilmektedir. 
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Iii ALi y ARDlM 

ABD AR 
()~i) 

(bk. TAŞTDAR). 

ABDELI 

( J.J..f-) 

Güney Arabistan'da 

_j 

Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 
federe üyesi Lehic'de yaşayan 

halka verilen ad 
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(bk. LEHİC). 

ABDERİ, Ebu Abdullah 
( .$.)~\ .iıi.J..f- yi ) 

(bk. İBNÜ'L-HAC ei-ABDERİ). 

ABDERİ, Ebu Muhammed 
( ..S.)~\ ....... yi ) 

Ebu Muhammed 
Muhammed b. Muhammed b. All 

ei-Abderl ei-Hahl ( ._r-b.ll ). 

er-Risaletü'I-MaiJribiyye adlı 
seyahatnamesiyle meşhur 
VII. (XII .) yüzyıl müellifi. 

_j 

_j 

_j 

Abderi nisbesini Kureyşiler'den Ab
dü'd-Dar b. Kusayy'ın soyundan geldiği 
için, ei-Hahi nisbesini ise Mağrib'de Ha
ha bölgesinde oturduğu için almıştır. 

Hayatı hakkında. seyahatnamesinden 
çıkarılabilenler dışında bilgi yök gibidir. 
Taşıdıkları isim benzerliğinden, yaşa
dıkları zaman ve bölge yakınlığından 
dolayı başka şahsiyetlerle karıştınldığı 

da görülmektedir. Aslen Belensiyeli 
(Valencia) olduğu rivayet edilir. Ne za
man doğduğu, hatta vefat tarihi dahi 

67 


