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ABDULlAH b. HUZAFE 
( ~l.l> ıY. .Wl~ ) 

Ebu Huzafe Abdullah b. Huzafe 
el-Kureşl es-Sehml 

(ö. 35/655-56) 

Hz. Peygamber'e 
elçilik yapan sahabi. 

_j 

İslamiyet'in yayılmaya başladığı ilk 
günlerde müslüman olan Abdullah, 
Mekke döneminin çiteli hayatını yaşadı 
ve kardeşi Kays b. Huzafe ile birlikte 
ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Hic
retten sonra Medine'ye dönen Abdul
lah'ın Bedir Savaşı'nda bulunup bulun
madığı konusunda ihtilaf vardır. Ha
kim'in el-Müstedrek'inde yer alan bir 
rivayette (III, 63), Ebü Said el-Hudrf. Be
dir'de onu bir bölük askerin başında 

kumandan olarak gördüğünü söyler. 
Hz. Peygamber komşu devlet başkanla
rına dine davet mektupları gönderdiği 
sırada, İran kisrası ' na hitaben yazdığı 
mektubu. üstün temsil kabiliyetine sa
hip olan Abdullah'ın başkanlığındaki bir 
heyetle gönderdi. 

Abdullah. hicrf 9. yılda (630) Alkame 
b. Mücezziz'in kumandasındaki bir se
riyyeye katıldı. Halife Ömer devrinde 
Suriye'nin fethinde görev aldı. Bizanslı
lar'a esir düştü. Daha sonra Mısır'ın 

fethinde bulundu ve Hz. Osman devri
nin son yıllarında Mısır'da öldü. 

Güvenilir kaynaklarda Abdullah b. 
Huzafe'nin iman gücünü ve kahraman
lıklarını dile getiren rivayetler bulun
maktadır. Bunlardan sağlamlığı tesbit 
edilen rivayetlere göre. Abdullah Suri
ye'de çarpışırken onu esir alan düşman 
kuwetleri Peygamber'in ashabından ol
duğunu söyleyerek krallarının huzuruna 
çıkardılar. Kral, Hıristiyanlığı kabul etti
ği takdirde kendisine önemli mevkilerle 
birlikte pek çok servet vermeyi vaad et
ti. Teklifine önem vermediğini görünce 
bu defa onu ölümle tehdit etti; buna 
da aldırmayınca başından öperse haya
tını bağışiayacağını bildirdi. Yine bir so
nuç alamayınca bu defa, kendi hayatıy
la birlikte esir müslümanların hayatını 
da bağışiayacağını söyledi. Bunun üze
rine Abdullah kralın alnından öperek 
seksen (veya yüz) arkadaşının hayatını 
kurtardı. Medine'ye döndüklerinde olayı 
haber alan Hz. Ömer. Abdullah'ı alnın
dan öpmenin her müslümanın görevi 
olduğunu söyledi ve ilk olarak kendisi 
öptü. . 
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Iii ALi y ARDlM 

ı ABDULlAH b. HÜSEYiN ı 

( ~ ıY. .Wl~) 

Abduliih b. Hüseyn b. All 
el-Haseni el-Haşirıil 

(1882-1951) 

Ürdün Haşimi Krallığı'nın kurucusu 

L 
ve ilk devlet başkanı (1946-1951). 

_j 

Hicaz Emfri Şerif Hüseyin'in oğludur. 
Mekke'de doğdu . Daha sonra İstan
bul'a gitti ve tahsilini orada tamam
ladı. 1908'den sonra Osmanlı Meclis-i 
Meb'üsanı'nda Hicaz temsilcisi olarak 
bulundu. Hz. Hasan'ın 38. kuşaktan to
runu olup Osmanlı protokolünde Mek
ke şerifleri arasında yer alırdı. Hicaz'a 
gittiği bir sırada Mısır'a uğrayarak bu
rada İngiltere'nin Mısır Başkonsolosu 
Lord Kitchner ve Ronald Storrs ile ı. 

Dünya Savaşı öncesinde bazı gizli gö
rüşmeler yaptı. Osmanlılar'a karşı ayak
lanan milliyetçi Araplar'ın davasını des
tekleyen Reşid Rıza'nın Kahire'de kur
duğu Arap Birliği Cemiyet i'ne (Cem'iy
yetü'l-Gjmi'ati'l-Arabiyye) üye oldu. Os
manlılar'a karşı hazırladıkları ayaklan
ma hareketinde babası Şerif Hüseyin 
ile İngilizler arasında aracılık yaptı. 1 O 
Haziran 1916'da Mekke'de ayaklanma
nın başlaması üzerine o da harekete 
katıldı ve bir daha İstanbul'a dönmedi. 
8 Mart 1920'de Şam'da toplanan Irak 
Kongresi'nde onun Irak kralı. kardeşi 

Paysal'ın da Suriye kralı olması karar
laştırıldı. Fakat Suriye kralı ilan edilen 
kardeşi Paysarı Fransızlar'ın Şam'dan 

çıkarmaları üzerine Irak krallığına Pay
sal getirilince. Abdullah da İngiliz man
dası altındaki Filistin'den ayrı tutulan 
Şarki Ürdün'de kurulmasına karar veri
len Milli Arap Hükümeti'nin başına emir 
olarak getirildi. Başlangıçta 20 Şubat 

1928 antiaşması ile tesbit edilen yetki
leri, daha sonra 2 Haziran 1934 ve 9 
Temmuz 1941 tarihlerinde genişletildi. 
İngiltere 22 Mayıs 1946'da Şarki Ür
ctün'ü müstakil bir devlet olarak tanıyın
ca Abdullah Ürdün Haşimf Kralı unvanı 
ile yeni kurulan devletin başına geç
ti. İsrail Devleti'nin kuruluşundan son
ra Araplar'la İsrail arasında 1 S Mayıs 
1948'den 3 Nisan 1949'a kadar devam 
eden Filistin Savaşı'ndan sonra Arap 
Birliği'ne ait askerlerin işgalinde bulu
nan toprakları 19SO'de resmen Ürdün 
Devleti'ne kattı. 20 Temmuz 19S1'de 
Kudüs'te Mescid-i Aksa'da öldürüldü. 

Abdullah b. Hüseyin'in Tallal ve Nayif 
adlarında iki oğlu vardı. Tallal. babasının 
ölümü üzerine tahta geçmişse de son
radan sıhhf sebepler dolayısıyla tahttan 
indirilerek İstanbul'a Ortaköy Şifa Kli
niği'ne gönderilmiş ve ölünceye kadar 
orada kalmıştır. Bugünkü devlet baş
kanı Kral Hüseyin, Tanarın büyük oğlu
dur. Abdullah'ın kardeşleri Ali ve Paysal 
da Osmanlılar'a karşı girişilen hareket
te kendisi gibi faal rol oynamışlardır. 

Ailede, Şerif Hüseyin'in Türk hanımın
dan olan Zeyd isminde üvey bir kar
deş daha vardır. Zeyd önceleri Irak'
ta kardeşi Kral Paysal'ın yanında bu
lunmuş, yurt dışı ziyaretleri sırasında 

ona vekalet etmiş, daha sonra yıllarca 
Irak'ın Londra sefiri olarak görev yap
mıştır. 

Abdullah b. Hüseyin, babası Şerif Hü
seyin'in başlattığı harekette dış temas
ları ve bilhassa İngilizler'le olan görüş
meleri idare etmiştir. Bu faaliyetlerini 
Mü~ekkiratf adlı hatıratında bütün ay
rıntılarıyla anlatmıştır. Hatıratının deva
mı mahiyetinde olan et-Tekmile ise. Ür
dün kralı ve devlet başkanı olarak dev
rinde yapılan diplomatik yazışmaları ih
tiva etmektedir. 
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