
ABDULLAH b. ABDULLAH 

L 

ABDULlAH b. ABDULlAH 
(.U.\~ cr. .U.\~) 

Abdullah b. Abdillah Übeyy 
b. Selıli el-Ensar! el-Hazred 

(ö . 12/633) 

Medineli münafıkların reisi 
İbn Selili'ün oğlu, sahabi. 

_j 

Asıl adı Hubab ( y~\ ) idi. Müslü
man olduktan sonra, babasının da kün
ye olarak kullandığı bu isim için Hz. 
Peygamber, "Hubab şeytandır" diyerek 
adını Abdullah'a çevirdi. Sahabilerin ile
ri gelenlerinden olan Abdullah. Be
dir'den başlamak üzere Hz. Peygam
ber'le bütün savaşlara katıldı. 

Münafikün suresinde de işaret edil
diği gibi (63/ 7-8), Müstalikoğulları Sa
vaşı'ndan dönerken İbn SelQI, eskiden 
beri yürüttüğü bozguncu hareketlerine 
devam ederek muhacirler aleyhinde 
çirkin sözler sarfetmiş, "Medine'ye var
dığımızda soylu ve güçlü olanlar. zelil 
ve güçsüz olanları oradan kovacaktır" 
diyerek tahrikte bulunmuştu. Bunun 
üzerine Hz. Ömer. İbn SelOI'ün öldürül
mesi için ResOl-i Ekrem'in emir verme
sini istemiş, fakat Peygamber, Mu
hammed arkadaşlarını öldürtüyor tar
zında bir ithama maruz kalmamak için 
bu teklifi kabul etmemişti. Ancak Hz. 
Peygamber'in bu kararını henüz duy
mamış olan Abdullah Peygamber'e gi
derek eğer babası öldürülecekse, daha 
sonra intikam hissine kapılarak bir 
mümini öldürmernek için bu görevi biz
zat kendisinin yerine getirmek istediği
ni bildirdi. Hz. Peygamber buna izin 
vermedi ve ona babasıyla iyi geçinmesi
ni tavsiye etti. 

Abdullah, babası ölünce hem onun 
vasiyetini yerine getirmek, hem de uh
revi bir fayda sağlamak ümidiyle Pey
gamber'e giderek babasını kefenlemek 
için ondan gömleğini istedi. ayrıca ce
naze namazını kıldırmasını da rica etti. 
Hz. Peygamber, Abdullah'ın bağlı bu
lunduğu Hazrec kabilesi mensuplarını 
İslamiyet'e daha çok ısındırmak için 
gömleğini verdi ve cenaze namazını kıl
dırması ricasını da kabul etti. Ancak 
Ömer'in şiddetli itirazlarıyla karşılaştı. 
Ardından da Tevbe sOresinin 84. ayeti
nin nazil olmasıyla münafıkların cenaze 
namazını kıldırması yasaklandı. 

Hz. Aişe'nin kendisinden hadis riva
yet ettiği Abdullah, Halife EbQ Bekir za
manında Müseylimetü'l-Kezzab ile ya
pılan Yername Savaşı'nda şehid düştü. 
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~ TALAT KoçYiGİT 

ABDULlAH b. ABDÜLESED 
( ...... ::i l ~ cr. .U.\~ ) 

(bk. EBÜ SELEME el-MAHZÜMİ). 
_j 

ı ABDULlAH b. ABDÜLHAKEM ı 
(~~~cr. .U.\~) 

(bk. İBN ABDÜLHAKEM, Abdullah). 
L _j 

L 

ABDULlAH b. ABDÜNÜHM 

(~~cr. .U.\~) 

(bk. ZÜLBİCADEYN). 
_j 

ı ı 
ABDULlAH AGA, Şehlevendim 

XIX. yüzyıl Türk bestekarı ve icracısı. 
L _j 

Güzel bir yüze sahip olmasından do
layı Şehlevendim lakabı ile şöhret bul
muş, ayrıca Şehla Hafız ve Hafız Abdul
lah Ağa lakapları ile de tanınmıştır. Do
ğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte
dir. lll. Selim zamanında (I 789- ı 807) 
çocuk denecek yaşta saraya alındı. MQ
sikiyle ilgili temel bilgileri Enderun'da 
öğrendi. Kısa zamanda sesinin güzelliği 
ile dikkati çekti. önce hanendeler. daha 
sonra da musahib* -i şehriyariler arası
na alındı ve bu görevleri ll. Mahmud za
manında da (1808-1839) devam etti. 

Günümüze ulaşan eserlerinden, dev
rinin önde gelen bestekarları arasında 
yer aldığı anlaşılmaktadır. Eserleri için
de, lll. Selim ve onun hanendebaşısı 
Küçük Mehmed Ağa ile birlikte beste
lediği neva-buselik faslı en önemlilerin
dendir. S. N. Ergun'un, Antoloji'sinde 
güftesini verdiği ilahiden başka dini 
eserine rastlanmayan Abdullah Ağa'nın 
günümüze yirmi dokuz sözlü eseri 
ulaşmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hızır İlyas. Vekayi-i Letaif-i Enderan, istanbul 
1276, s. 18; Tayyarzade. Tarih, istanbul 1293, 
lll, 78; S. Ezgi, Türk Musikisi, ll, 32, 37; S. Nüz
het Ergun, Antoloji, istanbul 1942, 1, 394; Türk 
MOsikisi Klasiklerinden Neua Büselik Faslı (is
tanbul Belediye Konservatuvarı Neşriyatı 1. is
tanbul 1954, s. 132-133, 135-138; Tarık Kip. 
TSM Sözlü Eserler Repertuuarı, Ankara 1979, 
s. 56, 116, 126, 164, 170, 255, 257, 266; R. Ek
rem Koçu, "Abdullah Ağa", ist. A, 1, 32-33; Öz
tuna, TMA, 1, 2. 

L 

~ NuRi ÖzcAN 

ABDULlAH AHISKAVİ 
(1733- 1813) 

Dini ilimler yanında tarih, astronomi, 
coğrafya ve tıp konularında da 
eser veren Osmanlı ilim adamı. 

_j 

Bugün Sovyetler Birliği sınırları için
de kalan Ahıska 'nın köylerinden Orpa
la'da doğdu. Çocukluğunda, devrinin 
ilim adamlarından olan babası Meh
med Efendi ile birlikte Şam'a gitti ve 
bir süre kaldıkları Salihiyye'de ilk öğre
nimine başladı. Daha sonra tekrar 
Ahıska'ya döndüler. Babasının ölümün
den sonra Kars'a giderek İsmail b. Mu
hammed Berküşadi'den fıkıh usulü ve 
hadis tahsil etti. Kendisinden icazet al
dığı bu hacası ona Ziyaeddin lakabını 
verdi. Bir müddet sonra Erzurum'a, 
oradan Diyarbekir'e gitti ve burada Kü
çük Ahmedzade Ebubekir Efendi'den 
Şa}zilf-i Buly'iri ile İbnü'l-Hacib'in 
Mul]taşar'ını, Buzcuzade Ömer Efen
di'den de tefsir, aruz, hesap ve hende
se ile usul-i irtifa okudu. Daha sonra 
hacası Buzcuzade tarafından Mısır'a 

gönderildi. Mısır'da Şeyh Abdüsselam 
Erzincani'den Şa}zi}z-i Bul] ari ve Düre
rü'l-a}zkam gibi eserlerle hadis usulü 
ve kıraat okuyan Abdullah Ahıskavi, 

1761 'de İstanbul'a gidip ders vermeye 
ve eserlerini yazmaya başladı. Beş yıl 

sonra İstanbul'dan Bosna'ya geçerek 
iki yıl kadar orada kaldı. Daha sonra da 
hacca gitti: dönüşünde Ayasofya Med
resesi'ne müderris oldu. 1778'de Bos
na seyahati sırasında yazmaya başladı
ğı eseri Revamizü'l-acyan'ı tamamla
dı. Vefatında Karacaahmet Mezarlığı'n
da Söğütlüçeşme civarına defnedildi. 

Eserleri. 1. Revamizü'l-acyan ii be
yani mezamiri'l- cuhud ve'l-ezman. 
Antropoloji, astronomi, biyoloji, kimya, 
coğrafya, tarih ve biyografi gibi değişik 
konuları ihtiva eder. Arapça olan bu 
beş ciltlik eserin ilk cildine ilim, melek, 



Abdullah Ahıskavi'nin Rauam1zü 'l-a'yan {f meram1zi'l-'u

hud ue'/-azmiln adlı eserinden bi r sayfa (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 2128, vr. 2') 

cin, şeytan, insan, kainat ve bunların 

mahiyetleri ile fe lekler, arş, kürsf, yıl

dızlar, burçlar, gezegenler, anasır- ı er
baa, yeryüzü, madenler, bitkiler ve hay
vanlar; diğer ciltlerde ise Hz. Peygam
ber ve ashabı , tabiinin büyük alimleri, 
hadis imamları, mezhep imamları ve 
talebeleri, Cahiliye dönemi ve İslami de
vir hükümdarları ile hakimler ve şairler 
hakkında bilgi verilmektedir. Bu eserin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir yaz
ması bulunmaktadır (Esad Ef., nr. 2 ı 27-
2128). z. Mul]tasaru Revamizi'l-a'yan. 
3. Levami 'u'l-envar. Mükerrer hadis
lerin terkedilmesi suretiyle meydana 
getirilmiş bir Kütüb-i Sitte muhtasarı
dır. 4. Mirkatü't-Tarikati'l-Muhamme
diyye ve Merçlatü'ş-şeri'ati'İ-Ahme
diyye. et-Tarikatü'l-Mufıammediyye'
nin şerhidir. s. Cami 'u'l-fusul ii 'ilme
yi'l -furu' ve'l-usul. 6. Mebahicü'l-ih-

- -
van ve menahicü }f.avanini'l-mizan (!. 
sagucf şerhi)_ 7. Rumuzü'l-hakayık ve 
künuzü'd-de}f.ayık (tıbba dair) . 8. Be
di 'u'n-nizam (coğrafyaya dair)_ 
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Iii CAHİT BALTACI 

1 ı 
ABDULlAH b. AHMED b. HANBEL 

L 

( ~ cr. .4>1 cr. .iıl~ ) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Ahmed 
b. Muhammed b. Hanbel eş·Şeybanl 

(ö. 290/903) 

Ahmed b. Hanbel'in küçük oğlu 
ve önde gelen talebesi. 

213 (828) yılında Bağdat'ta doğdu. 

Daha çocukken hadis öğrenmeye karşı 
büyük bir istek duyarak başta babası 
olmak üzere pek çok muhaddisten ders 
aldı. Hocaları arasında, bir kısmı baba
sının yakın arkadaşı olan devrinin 
şöhretli muhaddislerinden Yahya b. 
Main, EbO Bekir ve Osman b. EbO Şey
be kardeşler, EbO Hayseme Züheyr b. 
Harb, Süfyan b. Vekf' b. Cerrah da var
dır. Ahmed b. Hanbel, meşhur eseri 
Müsned'i önce özel olarak Abdullah'a 
okumuştur. Abdullah, Müsned'de, "Ba
bam dedi ki" ( ....-!1 JlS) diye nakletti ği 
her hadisi babasından en az iki üç defa 
dinlemiş olduğunu belirtmiştir . Ayrıca 

başkalarının soramadığı hususları ba
basına sorup öğrenmiş ve ondan ez
Zühd adlı eserini, en-Nasil] ve'l-men
sul], et-Taril], Hadişü Şu 'be, Cevabô
tü'l-Kur' an ve el-Menasik gibi kitapla
rı okumuştur. Abdullah'tan hadis riva
yet edenler arasında Nesaf, Ebü' l-Ka
sım el-Begavi, Mehamilf. EbO Ali es-Sav
vaf ve EbO Bekir el-KatiT gibi muhad
disler bu lunmaktadır. "Üstat oğlu üs
tat" diye övülen Abdullah'ın geniş hadis 
bilgisini babası da takdir eder, hatta 
bilmediği hadisleri kendisiyle müzakere 
edecek kadar hadis ilminde yetişmiş ol
duğunu söylerdi. Nitekim Nesai ve Da
rekutni gibi oldukça titiz iki hadis mü
nek~idi, Abdullah'ın sika* olduğuna şa
hitlik etmektedirler. 

Babasının bazı fıkhi görüşlerini de 
nakletmekle birlikte Abdullah daha çok 
hadisle meşgul olmuş, hadis tenkidi ve 
ilel* bilgisindeki üstünlüğünü herkese 
kabul ettirmiştir. Otuz bin hadis ihtiva 
eden Müsned, Ahmed b. Hanbel'in sağ-

ABDULLAH b. AHMED b. HANBEL 

lığında bizzat kendisi tarafından tam 
olarak tertip ve tasnif edilemediği için 
bu önemli görevi Abdullah üstlenmiş ve 
dağınık vaziyetteki Müsned hadisleri
ni sıraya koymuştur. Fakat bu arada 
bazı tertip hataları sebebiyle Medineli
ler'in rivayetleri Şamlı lar'ınkine, Şamlı

lar'ınki de Medineliler'in rivayetleri
ne karışmış ise de eserin bu tür yanlış
ları daha sonra kudretli hadis hafızları 
tarafından düze ltilmiştiL Müsned'i ter
tip ettiği sırada Abdullah bu esere bazı 
rivayetler eklemiştir. "Zevaidü Abdilla h" 
diye anılan bu ilaveler, onun baba
sı dışındaki hocalarından duyduğu ha
dislerle babasından duymadığı halde 
ona okuduğu hadislerdir. Müsned'de 
"....-!1 _;;.J>. .iıl~ I.:::.J>." ibaresiyle rivayet 
edilen hadisler Ahmed b. Hanbel'in der
lediği rivayetlerdir. "....-!1" kelimesi ol
maksızın ".iı\~ I.:::.J>." şeklinde rivayet 
edilenler ise Abdullah'ın "zevaid"inden
dir. 

Ahmed b. Hanbel'in fıkıh , akaid ve 
ahiakla ilgili görüşlerini talebeleri içinde 
en iyi toplayan yine Abdullah'tır (ei·JV/e· 

sa' il adıyla anılan bu mecmuanın yazma 

nüshaları için bk_ GAS, !, 507) Müs
ned'den seçerek meydana getirdiği 

Şülaşiyyat* , babasından rivayet ettiği 

Feia' ilü 'Oşman b. 'Aftan (Süleymani
ye Ktp., Yeni Cami, nr_ 878, 202 vr.), Ki
tôbü 's-Sünne (Kah i re 1 349) ve Müs
nedü'l-Enşar (Zahiriyye Ktp., Hadis, nr. 
336) günümüze kadar ulaşan eserleri
dir. 

Abdullah, babası gibi yetmiş yedi ya
şında iken Bağdat'ta vefat etti; vasiyeti 
üzerine Babüttin Kabristanı 'na defne
dildi. 
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