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Abdullah b. Cafer
"Allah Rasulü bir yolculuktan döndüðünde aile
çevresindeki çocuklar tarafýndan karþýlanýrdý. Bir
defasýnda O'nu ilk karþýlayan ben idim ve beni
bineðinin önüne, bir torununu da arkasýna
bindirdi ve Medine'ye binek üzerinde üç kiþi olarak
girdik."
Adý
: Abdullah
Lakabý
: Bahru'l-cûd
(cömertlik deryasý), kutbu's-sehâ
(cömertlikte kutup)
Künyesi
: Ebu Cafer, Ebu
Muhammed, Ebu Haþim
Doðum yýlý
: M. 615-6.
Doðum yeri : H a b e þ i s t a n ' d a
Müslümanlardan doðan ilk çocuktur.

lamda "Meþrutiyet"i istiþare anlayýþýnýn ve herkesin hesaba çekilmesi
gerektiði fikrinin yansýmasý olarak
kabul etmiþ ve benimsemiþtir. Milli mücadele anlayýþýný aktif kýlabilmek için herkesin üzerine düþen
görevi yerine getirmesinin gereðini
savunmuþtur. Bu duruma düþmemizin sebebi olarak idarecilerin her
söylediklerinin ve yaptýklarýnýn doðru kabul edilmesini , kimseye þu
neden böyledir?, bu neden böyledir?, denilememesi , aile reislerinin
sorumluluklarý altýndaki kimseleri iyi
yetiþtirememeleri , din kardeþliði
fikrinin yeterince benimsenememesi , çaðýn gereklerinin, askeri, siyasi ve ekonomik anlamda, geri
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kalýnmasý ve nihayet milli birlik ve
beraberlik içerisinde olamayýþýmýz
gibi sebeplere baðlamýþtýr.
Mustafa Takî Efendi, milli mücadele fikrinden hareketle, millete
daha iyi ve rahat hizmet edebileceðine inandýðý için, Ýttihat ve terakki
cemiyetine üyeliði ile baþlayan siyasi hayatýna nihayet ilk açýlan mecliste milletvekili olarak devam etmiþtir.

Üç sene süren milletvekilliði

döneminde ülkenin madden ve
manen kalkýnmasý için; çalýþtýðý komisyonlar, verdiði kanun teklifleri
ve kürsü konuþmalarý ile çaba ve
gayret göstermiþtir.

Milletvekilliði döneminin ardýndan tekrar görev isteminde bulunmuþ ve Sivas Sultanisi'ne ArapçaHadis hocasý olarak atanmýþtýr. Bu
görevini
devam
ettirirken
1 Aðustos 1925 tarihinde vefat etmiþtir.
Netice olarak þunu söyleyebiliriz: Hayatýný ilmen ve ahlaken milletinin geliþmesine adayan ve bu
anlayýþý milli mücadelenin þartý olarak kabul eden Takî Efendinin bir
öðretmen olarak hayatýnýn sona ermesi, onun bu mücadelesini bir hayat tarzý olarak kabul ettiði ve ömrünü bu uðurda feda etmekten çekinmediði anlaþýlacaktýr.
Somuncu Baba

Baba adý
: Cafer b. Ebi Talib
Anne adý
: Esma bint Ümeys
Eþ(ler)i
: Ümmü Veled
Akrabalarý
: Hz. Ali amcasýdýr. Hz. Ebu Bekr'in oðlu
Muhammed ve Hz. Ali'nin oðlu Yahya ile anne bir kardeþtir.
Oðullarý
: Ýsmail, Ýshak, Muaviye.
Kýzlarý
: Ümmü Ebîhâ.
Kabilesi
: Kureyþ, Haþimî
Ýslam'a giriþi : Müslüman bir ailede doðdu.
Sohbet süresi : 3 yýl
Rivayeti
: 23
Yaþadýðý yer : Habeþistan, Medine
Mesleði
: Ticaret
Hicreti
: Ailesiyle Habeþistan'dan, Medine'ye hicret etmiþtir.
Savaþlarý
: Sýffîn'deki komutanlardan.
Görevleri
: Amcasý Hz. Ali'yi þehit eden Ýbn Mülcem'e kýsas hükmünü bizzat uyguladý.
Fiziki yapý
: Hem ahlak, hem de fizik bakýmýndan Hz.
Peygamber'e benzemektedir.
Mizacý
: Cömertliði, kibarlýðý, zahidliði, iffeti, hilmi,
ahlaký ve takvasýyla meþhurdur.
: Habeþistan'dan Medine'ye dönünce yedi
Ayrýcalýðý
yaþýndayken Hz. Peygamber'e bey'at etti. Babasý Mute SavaEylül / 2006

þý'nda þehid düþünce Hz. Peygamber'in velayeti altýnda o'nun
kucaðýnda yetiþti.
Ömrü
: 90 yýl
Ölüm yýlý
: H. 80 (84, 85, 86, 90 tarihleri de verilir)
Ölüm yeri
: Medine. Cenaze namazýný Medine emiri
Eban b. Osman kýldýrmýþtýr.
Ölüm sebebi : Yaþlýlýk
Hakkýnda
: "Ýslam'da ondan daha cömert kimse yoktur" denilmiþtir. Rasul-i Ekrem: "Allah’ým! Abdullah'ýn ticaretini berektli kýl!" diye dua buyurmuþtur.
Hadisleri
: Rasulullah (s.a.v) herhangi bir güçlükle
karþýlaþtýðýnda þu duayý okurdu: "Lâ ilâhe illallahu'l-Halîmü'lKerîm, Sübhânallahi Rabbi'l-arþi'l-azîm, el-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn= Halim ve Kerim olan Allah'tan baþka ilah yoktur,
Yüce arþýn Rabbi her türlü noksanlýktan uzaktýr, bütün övgü,
alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."
Sözleri
: "Allah Rasulü bir yolculuktan döndüðünde aile çevresindeki çocuklar tarafýndan karþýlanýrdý. Bir defasýnda O'nu ilk karþýlayan ben idim ve beni bineðinin önüne,
bir torununu da arkasýna bindirdi ve Medine'ye binek üzerinde üç kiþi olarak girdik."
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