
ABDULLAH b. CAH$ 

dan burnu ve kulakları kesilen naaşı, 

dayısı Hamza'nınkiyle birlikte aynı kab
re defnedildi. Ahmed b. Hanbel, Abdul
lah b. Cahş'dan rivayet edilen iki hadisi, 
Müsned'inin iki ayrı yerinde (V, 139, 

350) mükerreren zikretmiştir. 
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ABDULlAH b. CED 
(..l:;dl . .:r...lıl~) 

Abdullah b. el-Cedd b. Kays el-Ensarl 

Sahabi. 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşiarına 
katıldığı zikredilmekte. ancak ölüm ta
rihi hakkında bilgi verilmemektedir. 
Hazrec kabilesinin Beni Selime koluna 
mensup olan Abdullah, Muaz b. Ce
bel'in ana-bir kardeşidir. Annesi Hind 
bint Sehl'dir. Babası Ced b. Kays, Cahili
ye devrinde Beni Selime'nin reisi iken 
Hz. peygamber'in Medine'ye hicret et
mesiyle reisliği sona ermiştir. Ced b. 
Kays birçok gazveye katılmakla birlikte 
münafıklardan kabul edilirdi. Hudeybi
ye'de bulunmuş, fakat Bey'atür-rıd

van•a iştirak etmemiştir. Tebük gazve
sine gitmek istememiş, Rum kadınları
nı görünce dayanamayacağını ileri süre
rek Hz. Peygamber'den izin istemiştir. 

Babasının bu durumuna çok üzülen Ab
dullah. onun ileri sürdüğü mazeretierin 
geçersiz olduğunu ve asıl münafıklığı 

sebebiyle bu şekilde davrandığını ken
disine söylemekten çekinmemiş, ayrıca 
aleyhine Kur'an ayetlerinin nazil olabile
ceğini ifade etmiştir. Gerçekten sefere 
katılmayan münafıklar hakkında daha 
sonra ayetler nazil olmuştur (bk. et-Tev
be 9/9, 49, 81. 82). Ancak, Hz. Osman 
devrine kadar yaşayan Ced b. Kays'ın 

sonradan tevbe edip samimf bir müslü
man olduğuna dair rivayetler de vardır. 
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~ MusTAFA FAYDA 

ABDULlAH CEVDET 
(1869-1932) 

Son devir fikir ve siyaset adamı, 
Jön Türk hareketini başlatanlardan biri. 
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9 Eylül 1869'da Arapkir'de doğdu. 

Babası Diyarbekir Birinci Tabur Katibi 
Ömer Vasfi Efendi'dir. İlk öğrenimini 
Hozat ve Arapkir'de yaptı. Ma'müre
tülaziz Askeri Rüşdiyesi ile Kuleli Askeri 
Tıbbiye İdadisi'ni bitirdikten sonra Mek
teb-i Tıbbiye'ye kaydoldu. Bu dönemde 
adı geçen mektepte biyolojik materya
list eğilimler hakim durumdaydı. Kendi
si ailesinde dini eğilimin kuwetli oldu
ğunu söylediği. hatta arkadaşları ara
sında dini veeitelerine bağlı biri olarak 
tanındığı halde kısa sürede bu çevre
den etkilendi. Bunun sonucu olarak, 
Ludwig Büchner'e ait olan ve biyolojik 
materyalist görüşleri halkın anlayacağı 
bir seviyede ele alarak Batı dünyasında 
büyük ilgi gören Kraft und Stoff adlı 
kitabın bir bölümünü Fizyolociya-i Te
fekkür (1890) adıyla Türkçe'ye çevirdi. 
Bu tarihlerde onun üzerinde önemli et
kiler yapan diğer bir kitap da, dini sos
yal gelişmeye engel telakki eden görüş
leri çarpıcı ve basit bir üslüpla nakle
den, Felix lsnard' ın Spiritualisme et 
Materialisme (1879) adlı eseridir. Bu iki 
kitabın yanı sıra Karl Vogt. Ernest l:la
eckel ve Spencer'in tesiri altında kalan 
Abdullah Cevdet, yine aynı tarihlerde 
Dimdğ ( 1890), Fizyolociya ve Hıfz-ı 

Sıhhat-i Dimdğ ve Melekdt-ı Akliyye 
( 1894 ı adlarıyla biyolojik materyalizm ve 
dönemin yaygın temayülü olan beynin 
fonksiyonları üzerinde duran kitaplarını 
yayımladı. Aynı konular üzerinde Maa
rif, Musavver Cihan ve Resimli Kitab 
mecmualarında makaleler yazdı. 1891'
de, bir felsefe ansiklopedisi niteliğinde 
olan ve daha çok İslam alimleriyle biyo
lojik materyalist filozofların fikirlerini 
bağdaştırmaya çalışan Fünı1n ve Fel-

sefe adlı çalışmasının ilk taslağını hazır
ladı (Cenevre 1897) . Bu arada siyasete 
de ilgi duyan Abdullah Cevdet, 3 Hazi
ran 1889'da diğer tıbbiyeli arkadaşları 
İbrahim Tema. İ shak Süküti. Mehmed 
Reşid ve Hikmet Emin ile birlikte, daha 
sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını 
alacak olan ittihad -ı Osmani Cemiye
trnin ilk kurucuları arasında yer aldı. 

Okuldaki siyasi faaliyeti dolayısıyla bir
kaç defa okul idaresince tutuklandı ve 
mektepte hapis yattı. 1894'te matey
nin emriyle yapılan bir soruşturma so
nucu gözaltına alındı, fakat yargılanma
dan irade-i seniyye ile serbest bırakıldı. 
Temmuz 1894'te Mekteb-i Tıbbiye'den 
mezun oldu ve Dr. Diran Acemyan'ın 
aslstanı olarak Haydarpaşa Hastahane
si'nde göz doktorluğu yardımcılığına ta
yin edildi. Kasım 1894'te geçici gö
revle kolera mücadelesi için Diyarbe
kir'e gönderildi. Burada bir yandan gö
revini sürdürürken diğer yandan itti
had-ı Osmani Cemiyeti'nin genişlemesi 
için çalıştı. Aralarında Ziya Gökalp'in de 
bulunduğu pek çok kimseyi teşkilata 

üye kaydetmeyi başardı. Bu arada 
Büchner'in Natur und Geist adlı eseri
ni Goril adıyla yayımiadı (Ma'müretüla
ziz 1894). İstanbul'a dönünce Ermeni 
olayları sebebiyle oldukça gergin bir si
yasi hava ile karşılaştı. Cemiyetin bu 
olaylar sonrasında yayımiayıp dağıtma
ya karar verdiği beyannameyi kaleme 
aldı. Bu sırada bazı faaliyetleri dikkati 
çekti ve İstanbul'dan uzaklaştınlmak 
için Adapazarı Redif Taburu tabipliğine 
tayin edildi. Ancak görevine gitmeden, 
beyanname sebebiyle yapılan soruştur
ma sonucu "erbab- ı fesaddan olduğu " 

tesbit edilerek otuz üç arkadaşıyla bir
likte tutuklandı; ardından Meclis-i 
Vükela kararı ile Trablusgarp'a sürüldü 
(Ocak 1896). Bir süre kale zindanında 
kaldıktan sonra bir irade-i seniyye ile 
şehir surları içinde dalaşmasına izin ve
rildi. Bu dönemde Receb Paşa'nın vali 
vekili ve kumandan olduğu Trablus
garp'ta, yaveri Şevket Bey tarafından 
kurulan yedi numaralı İttihat ve Terak
ki Şubesi'nin faal bir üyesi oldu. Ahmed 
Rıza ve Mizancı Murad beylerle şube 
adına sürekli haberleştiği gibi. gizlice 
Mizan, Meşveret ve Mechveret Supp
lement Français dergilerine imzasız ve
ya "Bir Kürd" takma adı ile yazılar 

gönderdi. Buradaki gizli faaliyetleri 
Süleyman Kadara adında bir doktor ta
rafından doğrudan mabeyne bildirilin
ce, sürgün yerinin Fizan'a çevrilmesi 
için irade çıkmak üzereyken bir yelkenli 
ile Tunus'a kaçtı; oradan da Paris'e 


