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Abdullah b. Amr b. Haram
“Uhud günü oðlu Cabir'e þöyle dedi: "Yavrum, ben
bugün ilk ölenlerden olacaðýmý görüyorum. Vallahi
geriye Rasulullah'dan (sav) sonra en deðerli kiþi
olarak seni býrakýyorum. Borçlarýmý öde, kýzkardeþlerine hayýrý tavsiye et!"
Adý
Künyesi
Doðum yýlý
Doðum yeri
Baba adý
Anne adý
Eþ(ler)i

naklarda bilgi bulmak mümkün
deðildir. Eserin bir baþka özelliði
de bahsedilen þahsiyetler arasýnda
þair olanlarýn þiirlerinden örnekler
vermesidir.
Eserin günümüz alfabesine çevirilerek basýlmasý, araþtýrmacýlar
için esere ulaþma güçlüðünü ortadan kaldýrmýþ, eski alfabeyi okuyamayan meraklýlar için de istifadeye sunulmasýný saðlamýþtýr. Eser,
edebiyat, tarih, kültür tarihi ve tasavvuf sahasýnda çalýþma yapanlar
için önemli bir kaynak niteliðindedir. Bu bakýmdan da önemli bir
boþluðu doldurmuþtur. Eser, titiz
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bir çalýþmanýn sonucudur ve ayný
titizlik basýmýnda da elden býrakýlmamýþtýr. Bir eserin basýmý kadar
sunumu da önemlidir. Bu anlamda eserle ilgili olarak yapýlan tanýtým toplantýsý, basýlan tanýtým kitabý, baskýnýn kalitesi ve eserin tüketiciye orijinal kabýyla birlikte ulaþtýrýlmasý da takdire deðer bir çabadýr ve esere atfedilen deðerin bir
göstergesidir.

imkânsýzdýr. Eseri hazýrlayan kýy-

Bu kadar hacimli bir eseri yayýna hazýrlamak þüphesiz büyük bir
sabýr ve cesaret gerektirmektedir.
Yine bu çapta bir çalýþmanýn kusursuz olmasý da neredeyse

kutlamak gerekir.

metli ilim adamlarý Prof. Dr. Mehmet Akkuþ ve Prof. Dr. Ali Yýlmaz'ý
kültürümüze yaptýklarý hizmetten
ötürü yürekten kutluyoruz. Bu
çalýþmayý yapmakla büyük bir
boþluðu doldurmuþlardýr. Bu iki
bilim adamýmýzý çalýþmada gösterdikleri titizlikten dolayý da ayrýca
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Akrabalarý
Oðullarý
Kýzlarý
Kabilesi
Ýslâm'a giriþi

: Abdullah
: Ebu Cabir
: Tespit edilemedi.
: Medine
: Amr b. Haram
: er-Rübâb bint Kays
: Enîse bint Aneme

: Tespit edilemedi.
: Cabir,
: 6 kýz. Hind, Ümmü Muâz.
: Hazrec, Sulemi,
: Mus'ab b. Umeyr vasýtasýyla Akabe bey'atlarýnda (M. 622)
Sohbet süresi : 3-4 yýl
Rivayeti
: Tespit edilemedi.
Yaþadýðý yer : Medine
Mesleði
: Muhtemelen ziraat ve savaþa katýlan bir asker.
Savaþlarý
: Bedr, Uhud.
Görevleri
: Akabe'ye Seleme Oðullarý'nýn nakibi olarak
katýldý.
Fiziki yapý
: Kýsa boylu, kýrmýzý yüzlü, saçlarýndan ön tarafý
dökülmüþ,
Mizacý
: Allah yolunda fedakarlýðý, sözünün eri oluþu ve
cesaretiyle tanýnmaktadýr.
Ayrýcalýðý
: Kýrk altý sene sonra sel, kabirleri açýp da cesedleri nakletmek durumunda kalýnca, cesetlerin
hiç bozulmadýðý görülmüþtür.
Ömrü
: Tespit edilememekle birlikte 7 çocuk babasý
Temmuz¥/¥2006

(50 civarýnda)
Ölüm yýlý
: H. 3
Ölüm yeri
: Uhud
Ölüm sebebi : Uhud'da ilk þehid, burnunu ve kulaklarýný
kesmiþler. Eniþtesi Amr b. Cemuh ile bir kabre
koymuþlar.
Kabri
: Medine'de
Hakkýnda
: Uhud'da þehid edilip, burnu kulaklarý kesilmiþ
haline aðlayan kýzkardeþi Fatýma'ya Hz.
Peygamber: "Ona aðlasan da, aðlamasan da siz
onu kaldýrýncaya dek melekler onu kanatlarýyla
gölgelendirip durdular" buyurdu.
Hadisleri
: "Rasulullah (sav)'ý sað elinde yüzük takmýþ
gördüm".
Sözleri
: Uhud günü oðlu Cabir'e þöyle dedi: "Yavrum,
ben bugün ilk ölenlerden olacaðýmý görüyorum.
Vallahi geriye Rasulullah'dan (sav) sonra en
deðerli kiþi olarak seni býrakýyorum. Borçlarýmý
öde, kýzkardeþlerine hayýrý tavsiye et!"
Kaynaklar: Tabakat, III. 561-564; Ýstiab, II. 339341; Üsd, III. 346-348; Ýsabe, II. 330-334;
Nubela, I. 324-328; DÝA, I. 86; Sahabiler
Ansiklopedisi, s. 18.
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