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Huzaa kabilesinin son reisi olup Mekke fethi sırasında veya fetihten önce
müslüman olduğu rivayet edilmektedir.
Huneyn, Taif ve Tebük seferlerine katıl 
dı. Halife Osman devrinde Abdullah b.
Amir'le birlikte İsfahan halkıyla anlaş
ma yaptı. Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali taraftarı olarak sağ kanattaki piyadelere ku manda etti ve tesirli konuşmasıyla taraftarlarına cesaret verdi. Bir ara Muaviye'nin çadırına kadar sokulduysa da
etrafı sarılarak öldürüldü.
Savaştan
sonra kendisini Şamlılar'dan tanıyan
çıkmayınca, cesaret ve kahramanlığına
hayran kalmış olan Muaviye bizzat gelerek Abdullah'ı teşhis etti ve "Huzaalı
lar' ın erkekleri bir yana. kadınları bile
fırsat bulsa bizimle savaşmaktan geri
kalmaz" demek suretiyle takdir duygularını ifade etti.
BİBLİYOGRAFYA :

ibn Sa'd, et·Tabaf!:atü'l·kübra (nşr İhsan
Abbas), Beyrut 1388/1968, N, 294 ; Buharl,
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Abdullah, özellikle Hz. Ali'nin hilafetinde ve daha sonraki dönemlerde
adından sık sık bahsedilenlerden biri
olmasına rağmen, siyasi sahada pek
önemli rol oynamadı. Mısır Valisi Kays
b. Sa ' d'ı aziedip yerine. kendisinin anabir kardeşi olan Muhammed b. Ebü Bekir'i tayin etmesi konusunda amcası
Ali'ye tavsiyede bulundu. Cemel Yak'ası'na katıldı; Sıffin'de Kureyş, Esed ve
Kinane kabilelerine kumanda etti. Hz.
Ali'yi şehid eden İbn Mülcem hakkında
ki kısas hükmünü bizzat infaz etti. Kerbela Vak'ası öncesinde Küfeliler'in isteklerini kabul etmemesi konusunda
Hz. Hüseyin'e tavsiyede bulunduysa da
onu ikna edemedi ve kendisinin de iki
oğlu Hüseyin'le beraber Kerbela'da şe
hid edildi.
Abdullah b. Ca'fer, doğrudan Hz. Peygamber'den, ayrıca annesi Esma ve
amcası Ali'den hadis rivayet etti. Bu hadislerden yirmi üç tanesi Ahmed b.
Hanbel'in Müsned'inde O. 203-206) yer
almıştır. Kendisinden de oğulları İsma 
il ve İshak ile tabiinin ileri gelenlerinden Kasım b. Muhammed, Urve b. Zübeyr ve Şa'bi gibi alimler hadis rivayet
etmiştir.

Vefatı için 84, 85, 86 ve hatta 90 tarihleri verilmekte ise de tercih edilen
görüşe göre 80'de (699-700) Medine'de ölmüştür.
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Ca'fer Abdullah b. Ca'fer
b . Eb!Talib
(ö. 80/699-700)

Hz. Ali'nin yeğimi
Habeşistan'da doğan ilk

Babasının

1

ABDULlAH b. CAHŞ

düşmesi

Abdullah b. Büdeyl
b. Verka' el-Huıal
(ö. 37 /58)
L

Müte Savaşı'nda şebid
üzerine Hz. Peygamber ona
büyük ilgi gösterdi. Haşimoğulları ' ndan
Peygamber'i gören ve sohbetinde bulunanların sonuncusudur. Hz. Peygamber'in vefatında on yaşlarında genç bir
sahabi olan Abdullah. ayrıca cömertliği
ile de Şöhret buldu: bu sebeple "bahrü'l -cüd" ve "kutbü's-seha" diye anıldı.
etti.

ABDULlAH b. BÜDEYL

sahabi.
_j

Babası Ca'fer-i Tayyar Habeşistan'a
hicret eden sahabflerdendir. Annesi,
daha sonra sırasıyla Ebü Bekir ve Ali ile
evlenecek olan Esma bint Umeys elHas'amiyye'dir. Ailesiyle birlikte Habeşistan'dan Medine'ye dönen Abdullah,
yedi' yaşlarında iken Peygamber'e biat

Müsned, 1, 203·206; Ta beri, Tiirfl] (nşr. Muhammed Ebü 'I-Fazl). Kahire 1960·70 - Bey·
rut, ts. (Daru Süveydan), N, 553·555; V, 215·
216, 387-388, 419-466; VII, 563; VIII, 110,
160; M.es'Qdl, MürQcü'?·?eheb (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid), Kahire 1384·85 / 1964·65,
ll, 370, 426; ibnü'I-Eslr. el-Kamil (nşr. C. J.
Tornberg). Leiden 1851 ·76 - Beyrut 1399 /
1979, lll, 27 1·272, 521; IV, 13, 40 , 89, 456;
a.mlf.. Üsdü'l·gabe (nşr. Muhammed ibrahim
el-Benna v.dğr.). Kahire 1390·93 11970·73, lll,
198·200; Zehebl, A'lamü 'n·nübela', lll, 456·
462; ibn Hacer, el·İsiibe (nşr. Ali Muhammed
ei-Bicavl). Kah i re 1390·92 11970· 72, IV, 40-43;
K. V. Zettersteen. "Abdullah", İA, I, 31; a.mlf.,
"'Abd Alliili b. Dia 'far", E/ 2 (ing.). 1, 44.
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Muhammed Abdullah b. Cahş
b. Riab b. Ya'mer el·Esedl
(ö. 3 / 624)

Hz. Peygamber'in halasının oğlu
ve ilk seriyye kumandanı .

_)

Hz. Peygamber Darülerkam'a sığın
madan önce, iki erkek kardeşiyle birlikte müslüman oldu. H abeşistan'a yap ı 
lan hicretlerin ikisine de katıldı; dönüş
te Mekke'de bir müddet kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Medine'ye hicret etti. Resülullah onunla Asım b. Sabit arasında kardeşlik bağı (muahat* ) kurdu.
Hz. Peygamber, hicretin on yedinci
Nahle'ye gönderdiği seriyyeye
Abdullah'ı kumandan tayin etti ve kendisine iki gün sonra açılmak üzere bir
de mektup verdi. Mektupta. Nahle'ye
gidip Kureyş ' i gözetlernesi ve edindiği
bilgileri Medine'ye ulaştırması emrediliyordu. Seriyye Nahle'ye varıp Mekkeliler'e ait bir ticaret kervanı ile karşıla
şınca. müslümanlar kervanı ele geçirmeye karar verdiler ; içlerinden biri de
kervanbaşı Amr b. Hadramfyi öldürdü.
Bu arada iki kişi esir edildi; kervan da
ganimet olarak ele geçirildi. Abdullah,
ganimetierin taksimini bildiren ayetin
henüz ge l memiş olmasına rağmen,
beşte birinin Hz. Peygamber'e ayrılma
sını emretti. Daha sonra nazil olan ayet
de (bk. el-Enfal 8/ 41) aynı hükmü getirdi. İslam tarihinde ilk defa düşman kanı dökülen, esir ve ganimet alınan bu
seriyye, aynı zamanda Batn-ı Nahle seferi diye de anılmıştır.
ayında

Bu sefer haram aylar* dan biri olan
recebde meydana geldiği için müşrikler
Hz. Peygamber'in haram ayda savaşı
helal saydığ ı m ve ganimet a l dığın ı etraf a yayd ıla r. ResOluilah Abdullah'a böyle
bir emir vermemiş olduğu için olanları
tasvip etmediği gibi, kendisine ayrılan
ganimet hissesini de almadı. Ancak, insanları Allah yolundan alıkoymanın.
küfürde ısrar etmenin. Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmanın ve sakinlerini oradan çıkarmanın haram ayda savaşmaktan çok daha büyük
günah olduğunu bildiren ayet (bk. el-Sakara 2/ 217) nazil olunca, seriyyeye katı 
lanların haklılığı anlaşıldı.

Abdullah, Bedir ve Uhuq savaşiarına
Uhud Savaşı'nda kahramanca
çarpıştıktan sonra kırk yaşlarında iken
şehid oldu . Düşman askerleri tarafınkatıldı.
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