
onun çeşitli risaleleri bulunduğunu söy
leyerek lia}ıu't-tar~a (Süleymaniye Ktp., 
H. Hüsnü Paşa, nr. 7421) ve Mal{iimat-ı 
Mazhariyye (istanbul ı 986) adlı iki risa
lesini zikreder. Abdullah ed-Dihlevi Ma
kamat-ı Ma?hariyye'de şeyhini anlat
mış, Abdülgani b. Ebü Said de onun ha
yatı, kerametleri ve halifeleri hakkında 
ljulaşa-i Cevahir-i cAleviyye (Ma~a
mat·ı Mazhariyye içinde, s. 147-19 1) adlı 
bir risale kaleme almıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Abdülgani b. Ebü Said. ljultişa · i Cevahir·i 
'Aieviyye (Mal!:amat- ı Mazhariyye içinde). 
istanbul 1986, s. 147-191; Muhammed Murad 
el-Kazani. Nefa' isü 'ş-şaWıat (Reşehiit'ın Arap
ça tercümesi kenarında). Kahire 1307, s. 72; 
Abdülmecid el-Hani, el-Hada' il~u '/-verdiyye, 
Kahire 1308, s. 209; Abdülhay el-Haseni, 
Nüzhetü 'l-f]avatır, VII, 306-308; Hocazade Ah
med Hilmi. Hadfkatü 'l-evliya', istanbul 1318, 
s. 122; Hüseyin Vassaf. Se{fne, ll, 28; C. W_ 
Troll. Sayyid Ahmed Khan, New Delhi 1978, s. 
30 vd.; Yü n us İbrahim es-Samerrai, ' U/e
ma' ü'/- 'Arab tr şibhi'l-l!:arreti'I-Hindiyye, Bağ
dad 1986, s. 655; Butrus Abu-Manneh. "The 
Naqshbandiyya-Mujaddidiyya in the Otto
man Lands in the Early 19th Century", Wl, 
XXII / 1-4 (1982). s. 3-8. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

ABDULlAH b. EBÜ BEKİR 
b. MUHAMMED 

( _,_..,_ .:r. ~ If-ı .:r. .iı\~ ) 

Ebu Muhammed Abdullah b. Ebt Bekr 
b. Muhammed b. Amr b. Hazm 

el-Medent el-Ens§rt 
(ö. 130/747-48) 

Tabiin devri siyer, megazi 
ve hadis alimi. _j 

Hazrec kabilesinin Neccar oğulları so
yundan tanınmış bir aileye mensuptur. 
60 (679-80) veya 65 (684-85) yılında 

Medine'de doğdu. Büyük dedesi Amr b. 
Hazm Hz. Peygamber'in hizmetinde bu
lunmuş, hem yönetici sıfatıyla, hem de 
İslamiyet'i öğretmek üzere Necran'a 
gönderilmiştir. Dedesi Muhammed b. 
Amr, Emevner'in Medine baskını sıra

sında Harre Savaşı'nda vefat etmiştir. 
Babası Ebü Bekir ise Medine'de kadılık 
ve valilik yapmış, ayrıca hadis toplamak 
üzere Ömer b. Abdülaziz tarafından gö
revlendirilmiştir. Abdullah'ın kardeşi Mu
hammed de bir süre Medine kadılığın
da bulunmuş, fakat kendisi resmi hiç
bir görev kabul etmemiştir. Resmi gö
revi neden kabul etmediği bilinmemek
le beraber, Horovitz'in de dediği gibi, 
bu durum onun araştırmalar yapıp eser
ler te'lif etmesine imkan sağlamıştır. 

Abdullah b. Ebü Bekir, mensup oldu
ğu İbn Hazm ailesinin Mescid-i Nebe
vfdeki ders halkasında babasından ha
dis, fıkıh. siyer ve megazi öğrendi; ayrı
ca Enes b. Malik. Abbad b. Temim, Ur
ve b. Zübeyr gibi otoritelerden hadis 
okudu. Talebeleri ve kendisinden hadis 
rivayet edenler arasında Zühri, Malik b. 
Enes, İbn Cüreyc, Süfyan b. Uyeyne ve 
Hişam b. Urve bulunmaktadır. Siyer ve 
megazi sahasında en meşhur talebesi 
ise İbn İshak'tır. 130 (747-48) yılında 
Medine'de vefat etti. 13S'te (752-53) 
vefat ettiği de rivayet edilmektedir. 

ibn İshak. Vakıdi, İbn Hişam, İbn 
Sa'd, Belazüri, Taberi, İbn Seyyidünnas 
ve İbn Kesir gibi müelliflerin eserlerin
de Abdullah b. Ebü Bekir'den rivayet 
edilen haberleri göz önüne alan J. Ho
rovitz. onun megazi ile uğraşan büyük 
bir alim olduğunu ve hatta kardeşinin 
oğlu Abdülmelik b. Muhammed el
Kadfye ait Kitabü'l-Megazi'nin belki 
de gerçek müellifinin Abdullah olabile
ceğini ileri sürmüştür. Nitekim Zehebi 
de Siyeru a clami'n-nübelô,sında Ab
dullah'ın bir megazi kitabı yazdığım ifa
de etmiştir. Abdullah b. Ebü Bekir yo
luyla rivayet edilen haberler incelendi
ğinde, aslında onun yalnızca Hz. Pey
gamber'in gazveleriyle meşgul olmadı
ğı. bunun yanında Cahiliye devrinin bazı 
önemli olayları, Peygamber'in hayatının 
ilk yılları, gençliği, Hz. Peygamber'e ge
len kabile heyetleri, onun gönderdiği 

elçiler, memurlarına ve komşu hüküm
darlara yazdığı mektuplar. Peygamber'
in vefatından sonraki gelişmeler, bil
hassa ridde* savaşları, Hz. Ömer devri
nin bazı önemli olayları ve Hz. Osman'ın 
şehid edilmesi hakkında bilgiler naklet
tiği ve bunları kronolojik sıraya göre 
verdiği görülmektedir. Bu çalışmasıyla 

o, İslam devletinin diplomatik vesikala
rını daha sonraki deviriere aktarma ko
nusunda değerli hizmetler vermiştir. 

Bütün bu rivayetler, onun, Hz. Peygam
ber'in savaşları esas olmak üzere, bir 
siyer kitabı yazma gayretini ortaya koy
maktadır. 

Abdullah sika" kabul edilmekle bera
ber, haberleri naklederken çoğunluk

la rivayet zincirini zikretmez. Nakilleri
nin bir kısmının ravisi, babasının teyze
si Amre bint Abdurrahman'dır. Abdul
lah Hz. Peygamber'in bazı mektupları
nı da rivayet etmiştir ki bunlar ailesin
den kendisine intikal eden vesikalardır. 
Peygamber'in Himyeri meliklerine yaz 

ABDULlAH b. EBÜ BEKiR es-SIDD[K 

dığı mektup ile büyük dedesi Amr b. 
Hazm·a, Necran'a giderken verdiği mek
tup bunlar arasında zikredilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vakıdi. Kitabü '/-Megazf (nşr.. M. jones), Lon
don 1965-66 - Beyrut, ts. (Aiemü'I-Kütüb), 
bk. İndeks; İbn Hişam, es-Sfre (nşL Musta fa 
es-Sekkii v.dğr,). Kahire 1375/1955, bk. 
İndeks; İbn Sa'd, et-Tabal!:atü'l-kübra (nşr, Zi
yad Muhammed Mansür). Medine 1403 1 1983, 
s_ 283; Halife b. Hayyat. et-Tabal!:at (nşr. 

Süheyl Zekkar). Dımaşk 1966-67, ll, 661; 
a.mlf., Tarrtı (nşr. Süheyl Zekkar). Dımaşk 

1967-68, s. 626; Buhari, et-Tarff]u'/-kebfr (nşr. 
Abdurrahman b. Yahya el-Yemani v.dğr.). Hay· 
dariibad . 1360-801 1941-60. lll, 54; Ta beri. 
Tari!] (nşr. M.). de Goeje). Leiden 1879-1901 , 
bk. İndeks; İbnü'n-Nedim , ei-Fihrist, Kahire 
1348, s. 329-330; Zehebi. A'tamü'n-nübela', 
V, 314-315; J . Horovitz. el-Megazi't-a ta ve 
mü' e/li{Qha (tre. Hüseyin Nassar). Kahire 
1949, s. 37-47, 86, 90-91 ; Sezgin. GAS, I, 253-
254, 256, 284, 286, 291 ; Mahmüd Yasin et
Tikrifi. "'Abdullah b. Ebi Bekir b. Muham
med b. 'Amr b. Hazm el-Enşari", Ad~bü 'r
ra{idfn, Musul 1975,VI, 157-188. 
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~ MusTAFA FAYDA 

ABDULlAH b. EBÜ BEKİR 
es-SIDDİK 

( ~..ı....)\~ lf.l ı:r. .iı\..1.:>'- ) 

Abdullah b. Abdill§h Ebt Bekr 
b. Osm§n el-Kureşt et-Teymt 

(ö_ 11 / 632-33) 

Hz. Ebu Bekir'in oğlu, sahabi. 
_j 

Esma ile öz kardeş, Aişe ile de baba 
bir kardeş olan Abdullah, Mekke'de 
doğdu. Hicret sırasında. Sevr mağara
sında bulundukları üç gün boyunca Hz. 
Peygamber ile babasının istihbarat hiz
metlerini üstlendiği zaman çocuk dene
cek yaşta idi. Abdullah, Kureyş müşrik
lerinin yaptıkları toplantıları takip edip 
Peygamber'in aleyhine alınan kararları 

öğrenir, akşam karanlığında gizlice 
Sevr mağarasına giderek olup bitenleri 
aktarırdı. Geceyi mağarada geçirdikten 
sonra alaca karanlıkta kimseye görün
meden tekrar Mekke'ye dönerdi. Hz. 
Aişe, üvey kardeşinin bu son derece 
tehlikeli işteki başarısını, onun cesur, 
akıllı ve becerikli oluşuyla açıklamıştır. 

Abdullah, Peygamber'in Medine'ye ulaş
tığını öğrenince ailesiyle birlikte oraya 
hicret etti. 

Aşere-i mübeşşere"den Said b. Zeyd'in 
kız kardeşi Atike ile evlenen Abdul
!ah 'ın, hanımına olan düşkünlüğü sebe
biyle savaşlara katılma gibi bazı görev
lerini yerine getiremediği ve bundan 
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dolayı babasının emriyle ondan ayrıl

mak zorunda kaldığı rivayet edilir. An
cak bu ayrılığın üzüntüsünü içli şiirlerle 
terennüm ederek babasının merhame
tini celbetmiş ve Atike ile tekrar bir 
araya gelmiştir. 

Abdullah, Mekke fethine ve Huneyn 
Savaşı 'na katıldı; Taif mu hasarasında 
yaralandı. Bir süre iyileşen bu yara da
ha sonra tekrar açıldı ve ölümüne se
bep oldu. Cenaze namazını babası kıl

dırdı. Abdullah'tan, Begavi ve Hakim'in 
eserlerinde naklettikleri sadece bir ha
dis rivayet edilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vakıdi, Kitabü 'l-Megazr (nşr. M. jones), Lon· 
don 1965·66 - Beyrut, ts . (Alemü'l-Kütüb), I, 
395, 402; lll, 930, 931 , 938 ; İbn Sa'd, e!
Tabai):atü 'l·kübra (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 
1388/1968 ı , 229; Buhari, "Menakıbü'l 

Enşar", 45; Taberi, Tari!J (nşr. Muhammed 
Ebü'l-Faz]), Kahire 1960-70 - Beyrut, ts. 
(Daru Süveydan). ll, 376, 378, İbn Abdülber, 
el-istr'ab (el·işabe · içinde), Kahire 1328, ll, 
258; lll, 199; İbnü' l -Esir. Üsdü'l.giıbe, Kah i re 
1285-87, III, 299 ; İbn Kesir, el·Bidaye, Beyrut 
1967, V, 263, 338; Nevevi, Teh?ibü'l·esma' , 
Beyrut, ts . (Darü 'I-Kütübi'l-ilmiyye). I, 262 ; İbn 
Hacer, el-işabe, Kahire 1328, ll, 283. 
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~ MEHMET ALi SöNMEZ 

ABDULlAH b. EBÜ DAVÜD 

( ~~~~ ($1 .:.r. ..iı\~ ) 

(bk. İBN EBÜ DAVÜD). 

ABDULlAH b. EBÜ EVFA 

( c.hl (S11 .;r. ..iı\~) 

_j 

Ebu Muaviye Abdullah b. Eb! Evfa ei-Eslem! 
(ö. 86/705) 

K(l.fe'de en son vefat eden sahAbi . 
L _j 

Babası Ebü Evfa'nın asıl adı Alkame'
dir. İbn Ebü Evfa diye de anılan Abdul
lah, Bey'atürrıdvan*da bulundu. Hay
ber'in fethine ve Huneyn Savaşı'na katıl
dı. Hulefa-yı Raşidin dönemindeki fetih
ler dolayısıyla, diğer pek çok sahabi gibi 
Medine'den ayrılarak Küfe'ye yerleşti. 

Ashabın uzun ömürlülerinden biri 
olan Abdullah, Ebü Hanife'nin görebildi
ği dört sahabiden biridir. İsmail b. Ebü 
Halid, Şa'bi, Abdülmelik b. Umeyr, Ebü 
İshak eş-Şeybani, Amr b. Mürre gibi 
ünlü kişiler ondan hadis rivayet etmiş
lerdir. Hz. Peygamber'den rivayet ettiği 

hadislerden doksan kadarı zamanımıza 
ulaşmıştır. Bunların on beşi Şahih-i 
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BuJ.:ıclrf'de, altısı SaJ:ıil)-i Müslim'de, 
beş tanesi de her iki eserde yer almış

tır. Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde 
ise iki ayrı bölümde (IV, 352-357, 380-
383) yetmiş kadar hadisi bulunmakta
dır. Hayatının son yıllarında gözlerini 
kaybeden Abdullah, yüz yaşlarında iken 
vefat etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Buhari. et·Tari!Ju 'l-kebir (nşr. Abdurrahman 
b . Yahya el-Yemani v dğr.). Haydarabad 1360· 
80 j 1941-60 - Diyarbakır, ts. (el-Mektebetü'I
İslamiyye), V, 24; İbn Hibban, Meşahrru 'ule· 
ma' i'l-emşar (nşr. M. Fleischhammer), Kahire 
1379 j 1959, s. 49; Hakim. el-Müstedrek, lll, 
570·571 ; · İbn Abdülber, el-istr'ab (el-işabe için
de), Kahire 1328, ll, 264·265; İbnü'I-Esir, Üs· 
dü'l-gabe, Kahire 1285-87, lll, 121 ·122; Nevevi, 
Teh?ibü 'l-esma', Beyrut, ts. (Darü'I-Kütübi 'l-il
miyye). 1/1, s. 261; Zehebi, A'lamü'n-nübela', 
lll, 428-430; İbn Hacer, el-işabe, Kahire 1328, 
İl, 279-280; a.mlf., Teh?ibü 't-Teh?ib, V, 151; 
Tecrid Tercemesi, V, 408; X, 356. 

Iii ALi y ARDlM 

ı ABDULlAH b. EBÜ HADRED 
1 

( ~.)-1>($1 .:.r. ..iıl~ ) 

Ebu Muhammed Abdullah b. Eb! Hadred 
b. Umeyr el-Eslem! 

(ö. 71/690-91) 

SahAbi. 
L _j 

Babası Ebü Hadred'in asıl adı Selame 
olduğu için bazı kaynaklarda Abdullah 
b. Selame diye de anılır. Hudeybiye Ant
Iaşması'ndan itibaren Hz. Peygamber'in 
emrinde seferlere katıldı , ayrıca muh
telif seriyyelerde görev aldı. Bunlardan 
biri de Gabe seriyyesidir. Beni Cüşem 
kabilesinden Rifaa b. Kays'ın, müslü
mantarla Kaysoğulları'nın arasını boz
maya çalıştığını öğrenen Hz. Peygam
ber; Abdullah b. Ebü Hadred'in yanına 
iki kişi daha vererek Rifaa hakkında 

bilgi toplamasını istemişti. Abdullah da 
Medine yakınlarındaki Gabe atlağında 

Rifaa'yı pusuya düşürerek öldürdü, sa
yıları oldukça çok olan adamlarını kova
Iadı ve develerini alıp Medine'ye getirdi. 
Son derece fakir olan Abdullah, gani
metten hissesine düşen on üç deveyi 
evleneceği hanıma mehir olarak verdi. 
Bu olaydan iki ay sonra meydana gelen 
Huneyn Savaşı öncesinde Hz. Peygam
ber tarafından bilgi toplamak üzere 
düşman içlerine gönderildi; görevini ba
şarıyla tamamlayarak topladığı bilgileri 
Peygamber'e getirdi. Hz. Peygamber'in 
ölümünden sonraki hayatı hakkında bil-

gi bulunmayan Abdullah, yaklaşık sek
sen yaşında vefat etti. 

Abdullah b. Ebü Hadred, Hz. Ebü Be
kir ve ömer'den hadis rivayet etmiş, 
kendisindem de oğlu Ka'ka' ve diğer ba
zı kimseler rivayette bulunmuştur. Ri
vayet ettiği hadislerden ikisi Müsned'de 
(VI, ı 1-12) yer almaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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~ KEMAL SANDlKÇI 

ı 
ABDULlAH b. EBÜ İSHAK 

1 

(~I(S11.;r...iıl~) 

L 
(bk. İBN EBÜ İSHAK). 

_j 

ı 
ABDULlAH b . EBÜ REBİA 

1 

( ~.) ~l.:.r. ..iıl~) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Eb! 
Rebl'a b. el-Mugire el-Mahzüm! 

(ö. 35/656) 

H z. Peygamber'in Yemen' e vali olarak 

gönderdiği sahAbi. 
L _j 

Meşhur Arap şaırı Ömer b. Ebü Re
bia'nın babası. olan Abdullah, Cahiliye 
döneminde baharat ticaretiyle büyük 
servet kazanmış Kureyşli bir tacirdir. 
Bu dönemde elçi olarak gönderilen he
yetler arasında yer almıştır. Müslüman 
muhacirleri geri isternek üzere Kureyş 
tarafından Habeşistan 'a gönderilen he
yet içinde, ayrıca Bedir Savaşı'nda esir 
düşen Mahzüm kabilesi mensuplarının 
fidyelerini ödemek için Medine'ye giden 
heyette bulundu. Uhud Savaşı'nda yüz 
müşrik okçusuna kumanda etti. Mekke 
fethinde Hz. Ali'nin kız kardeşi ümmü 
Hani'nin himayesini temin ederek canı 

nı kurtardı . 

Abdullah, Mekke'nin fethedildiği gün 
müslüman oldu. Hz. Peygamber Hu
neyn Savaşı'na giderken ondan 30.000 
(veya 40.000) dirhem-borç aldı. Huneyn 
dönüşü borcunu ödeyerek kendisine ve 


