
getirileceği söylentileri yaygınlaştı. An
cak kendisini din aleyhtarı yazıları dola
yısıyla sürekli olarak eleştiren gazetele
rin. 1920'den itibaren nüfus politikası 
hakkında ileriye sürdüğü görüşlerini . 

"Avrupa'dan damızlık adam celbi" şek
linde takdim etmeleri ve bu alanda ka
muoyunda yoğun tartışmaların başla

ması üzerine mebusluk söylentileri son 
buldu. Bundan sonra kendisini tama
men İctihad'ın yayımına veren Abdul
lah Cevdet, aynı zamanda. bir bölümü 
devlet yayını olarak basılan önemli bi
yolojik materyalist eserler yayımladı. 

Bunların başlıcaları , Baran Holbach'ın 

Akl-ı Selim adlı eseri (İ stanbul 1928) ile 
Voltaire'in Rahib Meslier'nin Vasiyet
namesi Hakkında (İstanbul 1924) adlı 
kitabıydı. Yine bu dönemde Le Son ter
cümeleriyle Dilmesti-i Mevliina'yı (İs
tanbul ı 921) ve ilk baskısı 1914'te ya
pılan Rubiiiyyat-ı Ömer Hayyam ve 
Türkçe'ye Tercümeleri'ni (İ stanbul 
1926) neşretti. 29 Kasım 1932'de öldü. 
Hayatı boyunca büyük tartışmalara se
bep olduğu gibi ölümünden sonra da 
cenaze namazının kılınıp kılınmayacağı 

konusunda tartışmalar olmuştur. 

Çok sayıda telif ve tercüme kitap 
neşreden Abdullah Cevdet'in telif eser
lerinin sayısı kırk altıyı , tercümelerinin 
sayısı da otuzu bulur. Tıpla ilgili olanları 
(Kolera, Müsikf ile Tedavi, A'malık ve icti· 
had'da makale olarak da yayımlanan Kaf

kasya 'daki Müslümanlara B eyanname) 

dışındaki önemli bazı eserleri şunlardır : 

Mahkeme-i Kübra (1895). İki Emel 
(1898), Hadd-i Te'dib, Ahmed Rıza 

Bey'e Açık Mektup (1903). Fünı1n ve 
Felsefe ( 1906), Bir Hutbe ( 1909). İstan
bul'da Köpekler ( 1909), Yaşamak Kor
kusu (1910). Cihiin-ı İsliima Dair Bir 
N azar-ı Tarihi ve Felsefi ( 1922). Adab-ı 
Muaşeret Rehberi ( 1927). 
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Ebü'l-Münzir Abdullah b. Cübeyr 
b. en-Nu'man el-Ensar\' 

(3/ 624) 

Uhud Savaşı'nda Ayneyn tepesindeki 
okçuların kumandanlığını yapan 

sahabi. 
L _j 

Evs kabilesine mensup olup Birinci 
Akabe Biatı'ndan sonra islamiyet'i ka
bul etti. Medineli yetmiş kişi ile birlikte 
ikinci Akabe Bi;:ıtı için Mekke'ye geldi. 
Biattan önce Hz. Peygamber'le görüş
mek istedi ve birkaç arkadaşıyla birlik
te Peygamber'in kalmakta olduğu Ab
bas' ın evine gitti. Fakat Abbas, Hz. Pey
gamber'in Medineliler'le olan münase
betini Kureyşliler'den gizlemenin gere
ğine inandığı için, onlara Peygamber'le 
ancak Akabe'de görüşebileceklerini söy
ledi. Abdullah da diğer ensar gibi Aka
be'de Hz. Peygamber'e biat etti. 

Abdullah b. Cübeyr Bedir ve Uhud sa
vaşlarına katıldı. Uhud Savaşı'nda Hz. 
Peygamber, islam ordusuna arkadan 
gelebilecek saldırıya engel olmak mak
sadıyla sol taraftaki Ayneyn tepesine. 
Abdullah b. Cübeyr kumandasında elli 
kadar okçu yerleştirdi ve hiçbir şekilde 
oradan ayrılmamalarını emretti. Sava
şın başlangıcında müslümanların galip 
gelmeye başladığını gören okçuların 

büyük bir kısmı ganimetten mahrum 
kalmamak için yerlerinden ayrılmaya 

başladılar. Abdullah Hz. Peygamber'in 
"bizim bozguna uğradığımızı, atlarımızı 
kuşların kaptığını görseniz bile, ben si
ze haber gönderineeye kadar yeriniz
den ayrılmayınız " buyurduğunu anlat
maya çalıştıysa da, bütün gayret ve ıs

rarlarına rağmen çözülmeye engel ola
madı ve yanında kalan on kişi ile birlik
te Halid b. Velid'in kumanda ettiği 

Mekkeli süvarilerle savaşmak mecburi
yetinde kaldı. Okla savaşa başlayan Ab
dullah, oku bitince mızrağıyla, o da kırı

lınca kılıcıyla mücadeleye devam etti ; 
nihayet ikrime b. Ebu Cehil ve arkadaş
ları tarafından şehid edildi. Müşrikler 

onu öldürmekle yetinmeyerek vücudu
nu delik deşik ettiler ve bağırsaklarını 
dışarı döktüler. Al-i imran süresinin 
1 52. ayeti, şehid oluncaya kadar Hz. 
Peygamber'in emrini yerine getirmeye 
çalışan Abdullah ve arkadaşlarını öv
mektedir. 

ABDULLAH b. CÜD'AN 
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ABDULlAH b. CÜD'AN 
( w~~.:.r..iı l~ ) 

Ebu Zübeyr Abdullah b. Cüd'an 
b. Amr ei-Kureşl 
(ö. 600 m . [?)) 

Cahiliye devrinde mazlumları koruyan, 
zenginliği ve cömertliği ile tanınan 

Kureyşli. 
_j 

Teym b. Mürre kabilesine mensup 
olup Hz. Ebu Bekir'in babasının amca
zadesidir. Babası Cüd'an b. Amr. annesi 
Su'da bint Uveyc b. Sa 'd'dır. Gençliğin

de başına buyruk biri idi ; çeşitli cina
yetler işlediği için babasını ve kabilesini 
kendi adına devamlı diyet ödemek mec
buriyetinde bırakıyordu . Sonunda kabi
lesiyle birlikte babası da oğlunu red
detti ve artık onu himaye etmeyeceğini. 
diyet borçlarını da ödemeyeceğini ilan 
etti. Daha sonra kervanlarla ticaret 
yapmaya başladı; esir ve köle ticaretiyle 
de meşgul olarak büyük bir servete ka
vuştu . Ficar savaşlarında kendi hesabı
na yüz askeri teçhiz ederek aynı za
manda Kureyş kabilesinin kumandanlı

ğını yaptı. Yaşlandıkça cömertliği artı

yor, birçok köle ve cariyeyi azat edip 
yardımda bulunuyordu. Meşhur sahabf 
Suheyb-i ROmf de onun kölelerindendi. 

Abdullah b. Cüd' an'ı Cahiliye döne
minde büyük bir şöhrete ulaştıran ha
dise, Hilfü'l-fudul• antlaşmasıdır. Zul
me uğrayanların haklarını zalimlerden 
alıncaya kadar mücadele etmek üzere 
yemin edenlerin katıldığı ve Hz. Pey-
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