
ABDi EFENDi, Basmacı 

müddet sonra musahib* -i şehriyariler 
arasına girdi. Mızıka-i Hümayun Mek
tebi kurulunca müezzinliğe ilaveten 
kendisine hocalık görevi verildi. Beş yıl 
bu görevde ka l dı. Sultan Abdülmecid'in 
tahta geçtiği sene ( 1839). müezzinlik 
görevi devam ediyordu. Hayatının son 
yılları hakkında yeterli bilgi bulunma
maktadır. 1 S Cemaziyelewel 1267 ( 18 
Mart 1851) Cuma günü Kabataş'taki 

evinde altmış dört yaşında iken öldü ve 
Maçka'daki Şeyh Mezarlığı'na gömüldü. 

Abdi Efendi'nin en meşhur olduğu 
dönem. ll. Mahmud ve Abdülmecid de
virleri olmuştur. Tabii bir ses güzelliği
ne sahip bulunan Abdi Efendi'nin bes
tekarlıkta da başarılı olduğu. müsiki 
otoriteleri tarafından kabul edilmiştir. 
Mezar taşı kitabesindeki "Sazendeba
şı" ifadesinden sazendelik yaptığı dü
şünülebilirse de bu görüşü teyit eden 
herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

Çeşitli güfte mecmualarında birçok 
eserine tesadüf edilen Abdi Efendi'nin 
üçü beste ve onu şarkı olmak üzere on 
üç eserinin notası günümüze kadar 
ulaşmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tayyarzade. Tarih, istanbul 1293, lll, 79, 
192 ; S. Ezgi. Ti.lrk Musikisi, ll , 92-93, 104-105; 
ibnülemin, Hoş Sada, s. 15-18; Tarık Kip, TSM 
Sözlü Eserler Repertuuarı, Ankara 1979, s. 4, 
51, 151, 165,206,271; Öztuna, TMA, ı , 1-2. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

ABDİ, Himmetzade 

{ö 1122 / 1710) 

Vaiz, mutasavvıf-şair 
ve mfisikişinas . 

_j 

Şeyh Abdullah Efendi ad ıyla da bili
nir. Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden 

Hi mmet Efendi 'nin oğludur. 1 OSO'de 
( 1640) istanbul'da doğdu ve tahsilini 
orada yaptı . Bilhassa tefsir ve hadis 
ilimlerinde kendisini yetiştirdi. Bu ara
da Bayramiyye tarikatına intisap ede
rek babasına mürid oldu. 1669'da Ka
sımpaşa Camii 'ne, on yıl sonra da Fatih 
civarındaki Halil Paşa Camii'ne vaiz ol
du. Şehremini Yenibahçe'deki Defter
dar İbrahim Efendi Tekkesi şeyhi olan 
babasının 1684 yılında vefatı üzerine, 
adı geçen tekkeye şeyh tayin edildi. 
1688'de hacca gitti. Dönüşünde Sultan 
Selim Camii cuma vaizliğine tayin edi
lince selatin camii kürsü şeyhleri silsi
lesine girmiş oldu. 1694'te Fatih Camii 
vaizliğine nakledildL Bu vazifede iken 
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Abdi, Dfuan-ı Lugaz ( Topkapı Sarayı Ktp. H azine 1050, 206b) 

Sultan ll. Mustafa'nın Avusturya seferi
ne (ı 697) ordu va izi olarak katıldı. Ha
yatının son yıllarında Beyazıt ve Süley
maniye camileri vaizliklerinde bulunan 
Abdi. 26 Şewal 1122'de ( 18 Aralık 

171 O) vefat etti, Üsküdar'daki Bezeizil
de Tekkesi'nde babasının yanına gö
müldü. Abdüssamed ve Abdüşşekür 

adlı iki oğlu devrin tanınmış şairlerin
dendiL Abdüssamed babasının ölümü 
üzerine tekkeye şeyh tayin edildi. 

Tasawufl şiirleri mürettep bir divan
da (bk iü Ktp. , TY 55371 6) toplanan 
Himmetzade, bu şiirlerinde Abdi, Der
viş Abdullah, Abdullah, Hz. Peygamber'
in hayatın ı konu alan Gencine-i İ'caz 
isimli mesnevisinde ise {bk. İ s tanbu l Ar
keoloji Müzesi Ktp., ElYazmaları, nr. 228) 
Himmetzade mahlaslarını kullanmıştır. 
Ayrıca lugazlardan meydana gelen Di
van-ı Lugaz isimli bir risalesi de vardır 
(bk. Topkapı sarayı Müzesi Ktp ., Hazine, 
nr. 1050, 206b-2]2b). Latffl, Mehmed Ta
hir. Hammer. İbnülemin gibi bazı müel
lifler. Abdi'nin bir şuara tezkiresi yazdı 

ğın ı kaydediyorlarsa da bu esere henüz 
rastlanmamıştır. Abdi, ayrıca hat ve 
müsiki ile de meşgul olmuş ve bu konu
larda da eserler vermiştir. Hat sanatı 

nın ustalarından Hafız Osman'dan ica
zet almış, sülüs ve nesih yazıda üstat 
derecesine erişmiştir. Onun dini mahi
yette pek çok eser bestelediği çeşitli el 

yazması. güfte mecmualarında zikredil
mektedir. Ancak bu eserlerden hiçbiri
nin notası zamanımıza ulaşmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Şeyh[. Vekayiu 'l-{uzala ', Millet Ktp. , Ali Emiri, 
T, nr. 731 , s. 505-507; Salim, Tezkire, Süleyma· 
niye Ktp. , Esad Efendi, nr. 3872, s. 463-464 ; Su
yolcuzade Mehmed Neclb, Deuhatü 'l-küttab 
(nşr. Kili sli Muallim Ri fat). istanbul 1942, s. 142; 
Safayi, Tezkire, Sü leymaniye Ktp. , Esad Efendi, 
nr. 2549, vr. 231 b-233'; Haslb-i Üsküdari, Ve{e· 
yat-ı Ekabir-i islamiyye, Millet Ktp., Ali Emiri, T, 
nr. 620, vr. 21 '; Ayvansarayi. Ve{eyat-ı Selatfn, 
Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1375, vr. 
J7 b; Müstakimzade. Tuh{e·i Hatli'i.tfn (nş r. ib
nülemin Mahmud Kemal). istanbul 1928, s. 286· 
287 ; Mehmed Şükri. Silsilename, Hacı Selim 
Ağa Ktp. , Hüdayi Kitapları, nr. 1098, vr. 21 ';Os
manlı Müelli{leri, ll , 313; S. Nüzhet Ergun. Türk 
Şairleri, istanbul, ts ., 1, 172·1 76; a.mlf .. Antoloji, 
istanbul 1942, 1, 126-127 ; Uşşakizade, Zeyl-i Şa
kaik (nşr. H. /. Kissli ng). Wiesbaden 1965, s. 
562; Tahir Olgun, "Abdi", iTA, ll, 209. 
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ABDİPAŞA,Abdurrahman 

(bk. ABDURRAHMAN ABDi PAŞA). 

ABDi PAŞA, Nişancı 

(ö. 1103 / 1692) 

Osmanlı devlet adamı ve tarihçi. 

_j 

_j 

İstanbul'da Anadoluhisarı'nda dünya
ya geldi. Asıl adı Abdurrahman ' dır. En
derQn-ı Hümayun'da eğitim gördü. Ve
kayi'name'sinde verdiği bilgilere göre. 
27 Ekim 1648'de Saray-ı Hümayun'da 
Büyük Oda'da görev aldı. 16SO'de Se
ferli Koğuşu'na geçti. 16S9'da da Has 
Oda'ya nakledildL 166S'te kendisine 
"tuğra çekme" yetkisi verildi. 1668'de 
sır katibi olan Abdi Paşa , 28 Temmuz 
1669'da vezaret rütbesi ile nişancılık 

mansıbına tayin edilmek süretiyle sa
raydan çıktı. Nişancılık mansıbında 

uzun süre hizmet veren Abdi Paşa, or
dunun Çehrin seferine hareketinde ( 15 

Mart 1678) İstanbul kaymakamlığına 
getirildi. Bir yıl sonra da dördüncü ve
zirliğe terfi ettirildi. 1680 Ekiminde ye
niden İstanbul kaymakamı oldu. Eylü 
1682'de de ikinci vezir bulunduğu sıra
da Basra valiliğ i ne tayin edildi. On yıl 

kadar çeşitli eyaletlerde valilik yaptık

tan sonra ikinci defa Basra valiliğine, 
1690'da da Kandiye muhafızlığına nak
ledildL Buradan gönderildiği Sakız mu
hafızlığı görevinde iken vefat etti. 

Abdi Paşa, oldukça başarılı geçen 
devlet hizmetleri dışında, edebi saha-



Abdi Pa ş a , Vekay i'name (Topkapı Sarayı Ktp., Koguşla r 915. l b) 

daki çalışmaları ile de kendisini kabul 
ettirmiştir. Ancak o, daha çok Vekayi'
name adlı Osmanlı tarihi ile ün yapmış
tır. Seyyid Lokman ve Ta 'liklzade Meh
med Subhi efendilerin resmen şehna

m eci* tayin edilip bu alanda eser ver
melerinden sonra, onun zamanına ka
dar devlet tarihçiliği ihmal edilmişti. 

Abdi Paşa, Vekdyi'ndme'sini Has Oda 
hizmetinde iken 11659-1 665 l IV. Meh
med'in emriyle yazmaya başlamıştır. 

1648'den yani IV. Mehmed'in t aht a çı 

kışından 1664 yılına kadar olan devreyi 
çeşitli kaynaklardan faydalanarak, 
1678'e kadar geçen vak'aları da müşa
hedelerine dayanarak günü gününe 
yazmış, İstanbul kaymakamı olarak pa
dişah maiyetinden uzak bulunması se
bebiyle, 1678-1682 arasını da özet ha
linde kaleme almıştır. Vekdyi'ndme '
nin dili oldukça sade, üs!Qbu güzeldir. 
IV. Mehmed devri için birinci derecede 
kaynak olan eser. daha sonraki tarihçi
lerden Naima, Silahtar Mehmed Ağa , 

Defterdar Mehmed Paşa ve Raşid tara
fından da kullanılmıştır. Abdi Paşa'nın 
Vekayi 'name'si henüz yayımlanmamış 

olup iyi bir yazma nüshası Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Ko
ğuşl a r , nr. 9 I 5) . (Öteki be ll i baş lı yazma
l a rı için b k. Babinger (Üçok). s. 25 1 ; TCYK, 
1, 1 1 1-1 12 ; Ka ra tay, Topkapı· Türkçe Yaz· 
m alar, ı . 269-270) 

Abdi mahlası ile yazdığı şiirlerini bir 
divanda toplayan Abdi Paşa'nın . ayrıca 

Attar' ın Pendname'si ile Ka 'b b. Zü
heyr'in Kaside-i Lamiyye'sine (. lfa · 

sfde·i Bürde) ve Divan-ı cUrff'deki bazı 
siirlere şerhler yazdığı da bilinmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Defterdar Mehmed Paşa, Zübde·i Vekayiat, 
Nuruosmaniye Ktp ., nr. 3305, vr. 56b; Nai
ma. Tarih, istanbul 1283, VI, 407; Silahtar. 
Tarih, istanbul 1928, 1, 553 ; Raşid , Tarih, is· 
tanbul 1282, 1, 42 ; Salim. Tezkire, istanbul 
13 15, s. 468; Sicill ·i Osman i, lll, 408 ; Osman· 
lı Müel li{leri, lll , 98; Babinger (Üçok) , s. 251: 
TCYK, ı , 111·112; Ka ratay, Topkap ı · Türkçe 

Yazma /ar, 1, 269·270 ;· F. Ç. Derin. "Abdi Paşa" , 

Küçük Türk-islam A nsiklopedisi, istanbul 
1974, ı , 7. 

Iii FAHRİ ÇETİ N DER İ N 

L 

L 

ABD UH 

( ·~ ) 

(bk. MUHAMMED ABDUH). 

ABDULlAH 
( .iı l~ ) 

Abdullah b. Abdilmuttalib 
(ö . 570 m.) 

Hz. Peygamber'in babası . 

_j 

_j 

Künyesi EbQ Kusem ( ~ y,l ). EbQ 
Muhammed veya EbQ Ahmed'dir (Bela
zü rT. Ensabu'l·eşra{, s. 91 l Kaynaklara 
göre Sasani Hükümdan NOşirevan ' ın 

saltanatının 24. yılında doğmuştur. Ay
nı tarihi nakleden ve Hz. Peygamber'in 
söz konusu saltanatın 42. yılında doğ
duğunu kabul eden Taberi (Tarfl), ll , 

154-1 55 ), e~erinin başka bir yerinde de 
NQşirevan'ın kı rk yedi veya kırk sekiz 
yıl saltanat surdüğünü belirttikten 
sonra. Abdullah ' ın bu saltanatın 42. yı
lında doğduğunu söylemektedir lll . 
103). Bu durum, onun veya müstensih
Ierin, yanlışlıkla, "vefat etti" ( ~,;; ) ye
rine " doğdu" ( ..u_, ) ifadesini kullanma
Iarıyla açıklanabilir . Annesi Fatıma bint 
Amr'dır. Bazı kaynaklarda doğumu ve 
gençliğiyle ilgili menkıbevi hadiseler 
anlatılı r (Diya rbekri, Tarfl)u 'l·l)amfs, ı. 

182) Doğ ruluğu tartışma konusu olan 
bu tür rivayetler. müslümanların Hz. 
Peygamber'e ve onun soyuna olan sev
gilerinin bir belirtisi kabul edilmelidir. 

ABDULLAH 

Babası Abdülmuttalib. zemzem kuyu
sunu yeniden ortaya çıkarıp onarması 
sırasında Kureyş kabilesinin diğer eş 

rafı tarafından rencide edilmiş ve o ta
rihte Haris'ten başka oğlu olmadığı 

için müdafaasız kalmıştı. Bu sebeple, 
on erkek çocuğa sahip olduğu takdirde 
birini kurban etmeyi adamıştı. Bu ar
zusu gerçekleştikten sonra gördüğü 

bir rüya üzerine nezrini hatırlamış , 

kurban edilecek çocuğu beli r lemek 
maksadıyla oğulları arasında kura çek
miş , kura o günkü oğullarının (veya ay
nı anadan doğanların ) en küçüğü olan 
Abdullah'a çıkmıştı. Abdülmattalib, 
oğlu Abdullah'ı kurban etmeye kalkı

şınca kendi kızları . diğer bir rivayete 
göre ise Abdullah ' ın dayılan veya Ku
reyş'in ileri gelenleri bu olaya şiddetli 
tepki göstermişler ve böyle bir şey yap
tığı takdirde bunun kendisinden sonra 
kötü bir adet haline gelebileceğini ha
tırlatmışlar , ayrıca adak borcundan 
kurtulmak için Abdulla h ' ın yerine deve 
kurban etmenin daha uygun olacağını 
söylemişlerdir. Kaynakla rın çoğu . bu 
çözümün Medineli bir arrafe (bk. AR

RAF) tarafından teklifedildiğini kayde
der. Abdülmuttalib, o günkü örfe göre 
diyet olarak kabul edilen on deve ge
tirtm i ş, Abdullah ile develer arasında 
kura çektirmiş , fakat kura Abdullah'a 
çıkmış ; deve sayısınr ön ar onar artıra
rak kuraya devam etmiş , sayı yüze ula
şınca kura develere çıkmıştır. Bunun 
üzerine yüz deveyi kurban ederek çok 
sevdiğ i oğlu Abdullah'ı kurtarmıştır. 

Bazı yazarlar. Abdullah ' ın kurban edil
mesiyle ilgili bu meşhur rivayetin doğ
ru olmadığını iddia etmişlerdir. Çünkü 
bu rivayet içinde Abdullah ' ın , babasının 

en küçük oğlu olduğu ifade edilmekte, 
halbuki Hamza ile Abbas'ın ondan kü
çük olduğu bilinmektedir ibk iA. ı . 291 
Ne var ki Abdullah hakkında bilgi veren 
bütün kaynaklar kurban hadisesinden 
bahsetmekte, Arap örfünde insan diye
tin in yüz deveye çıkı ş ın ın bu hadiseyle 
başladığını . daha sonra İslam hukuku
nun da bunu kabul ettiğini ifade etmek
tedirler. Ayrıca Hz. Peygamber'in. Arap 
ı rkının atası olan İsmail'i ve kendi ba
basını kastederek, "Ben iki kurbanlığın 
oğluyum" dediği rivayet edilmektedir. 
Diğer bir rivayete göre ise bir bedevi 
Arap. Peygamber'e, "Ey iki kurbanlığın 
oğlu! " diye hitap etmiş, o da bunu ka
bul manasma gelen bir tebessümle kar
şılamıştır . Muhaddisler bu hadisin sa
hih olduğu kanaatindedirler ibk Hakim, 
el·Müsted re k, ll , 559 ; Zürkani , Şerhu 'l· 

Mevah ib, ı . 97 vd .; Aclüni. Keş{ü 'U;afa~ 1, 
230-23 1 ı. Abdullah ' ın, babasının en 
küçük oğlu olmadığ ı rivayetine ge-
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