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ı ABDULlAH b. AMR b. HARAM ı 
( t'r- .:.r. .J? .:.r. .Jıl~ ) 

Ebu Cabir Abdullah b. Amr 
b. Haram ei-Ensarl es-Seleml 

(ö. 3/624) 

Uhud Savaşı'nda 

L 
ilk şehid düşen sahAbi. 

_j 

Beni Selerne kabilesinin ileri gelenle
rinden olduğu için İkinci Akabe Bia
tı'nda Sera b. Ma'rür ile birlikte kabile
sini temsil etti. Bedir Savaşı'na katıldı. 
Uhud Savaşı başlamadan önce oğlu 

Cabir b. Abdullah' ı yanına çağırdı ve bu 
savaşın ilk şehidlerinden biri olacağını 

ümit ettiğini söyleyerek geride bıraka
cağı altı kızına bakmasını ve borçlarını 
ödemesini vasiyet etti. Henüz Uhud'a 
varmadan, münafıkların reisi olan Ab
dullah b. Übey b. Selül islam ordusunun 
üçte birini teşkil eden kendi adamlarını 
geri çekince, Abdullah b. Haram Hz. 
Peygamber'den ayrılmamalarını söyle
diyse de münafıklar onu dinlemediler. 
Bunun üzerine Abdullah onlara beddua 
ederek müslümanların yanına döndü. 
Savaş başladıktari az sonra da şehid 

düştü. Mekkeli kafirler burnunu, kulak
larını ve diğer uzuvlarını kestiler. Bu sa
vaşta yeteri kadar kefen ve kabir bulu
namadığı için naaşı eniştesi Amr b. Ce-
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müh ile aynı kabre kondu. Aradan kırk 
altı sene geçtikten sonra sel yatağına 
yakın olan kabirieri başka bir yere nak
ledilmek üzere açıldığı zaman. bu iki 
sahabinin cesetlerinin hiçbir değişikliğe 
uğramadan gömüldükleri gibi durduğu 
görüldü (bk. el·Muvatta', "Cih&d", bab 
21, hadis nr. 49) . 
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ABDULlAH b. ATIYYE 

(~.:,r...lıl~ ) 

(bk. İBN ATIYYE ed-DIMAŞKI) . 

ABDULlAH b. ATİK 

( ~ .:.r. .Jı\~) 
Abdullah b. Atık ei-Ensarl 

(ö. 12 / 633) 

Adı ile anılan bir seriyyenin 
kumandanı olan sahAbi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Medineli olduğu için ei-Ensari nisbe
siyle anılan Abdullah. Hazrec kabilesin
dendir. U hud Savaşı'ndan . itibaren bü
tün savaşlara katıldı. Hz. Ebü Bekir'in 
halif~liği sırasında meydana gelen Ye
mame Savaşı'nda şehid oldu. 

Kaynaklarda Abdullah b. Atik seriyye
si adıyla geçen ve birbirinden oldukça 
farklı bir şekilde rivayet edilen bir bas
kının kumandanı olarak tanınır. Bu bas
kın. Hz. Peygamber aleyhindeki her te
şebbüsü bütün gücüyle destekleyen ya
hudi zenginlerinden Ebü Rafi'i öldür
mek için tertiplenmiştir. Hayber civarın
da kendisine ait müstahkem bir binada 
oturan bu zengin yahudi, İslamiyet 
aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini de
vam ettirdiği için, Hz. Peygamber Ab
dullah b. Atik'il\ kumandasında ensar
dan dört kişilik bir grubu hicretin altın
cı yılı ramazan ayında onu öldürmekle 
görevlendirdi. Abdullah ve arkadaşları 

bir baskın sonucu Rafi'i evinde öldürüp 
Medine'ye döndüler. 

İbranice de bilen Abdullah b. Atik'ten 
sadece bir hadis rivayet edilmiştir. 
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ABDULLAH b. AVN 

( Cly .:.r. .Jıl~) 

(bk. İBN AVN, Abdullah). 

ABDULLAH b. AYDOGDU 

(bk. İBNÜ'L-CÜNDI). 

ABDULLAH b. AYYAŞ 

(J..~ .:.r. .Jıl~) 
Ebü'I-Haris Abdullah b. Ayyaş 

b. Ebi Rebla el-Kureşl ei-Mahzuml 

Kıraat bilgisiyle tanınmış sahAbi. 
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Babası Ayyaş ilk müslümanlardandi; 
Habeşistan'a hicret etti, Abdullah orada 
dünyaya geldi. Sahabi olup olmadığı ko
nusunda farklı görüşler bulunmakla 
birlikte, bazı rivayetlere dayanarak İbn 
Hacer ve İbn Abdülber sahabeden oldu
ğunu belirtmişlerdir . Hz. Peygamber'
den, ömer. Abdullah b. Abbas, babası 
Ayyaş ve diğer bazı sahabilerden hadis 
rivayet etmiş, kendisinden de oğlu 

Haris, İbn Ömer'in azatlısı Nafi', Süley
man b. Yesar rivayette bulunmuşlardır. 
(Onunla ilgili rivayetler için bk. el·Muvat
ta', "Tahare", 55, "Hac", 142, "?:eba'il,ı", 
16, "Medine", 21 ). Kıraatı arz yoluyla 
Übey b. Ka'b'dan öğrendi. Kendisinden 
kıraat tahsil eden azatlısı Ebü Ca'fer 
Yezid b. Ka'ka', Şeybe b. Nassah, Ab
durrahman b. Hürmüz, Müslim b. Cün
deb ve Yezid b. Rüman, aynı zamanda, 
yedi kıraat imarnından biri olan Nafi '
in de hocalarıdır. Devrinde Medine'nin 
kıraat sahasında en önde gelen şahsi
yetlerinden biri idi. Medine'de vefat et
ti. İbn Hibban 64 (683-84) yılında ve
fat ettiğini belirtir (bk ibn Hacer, el-işa· 
be, II, 357); Zehebi de 70'den (689-90) 
sonra vefat ettiğine dair bir rivayet zik
reder (bk. Ma 'ri{etü 'l-~urra' , ı , 58). 


