* Ýnsan gözden ibârettir. Geri kalaný
deridir. Göz de dostu gören göze derler.

Sahabe Albümü

Doç. Dr. Bünyamin ERUL

* Âþýklýk gönül iniltisinden belli olur; gönül
hastalýðý gibi hiçbir hastalýk yoktur...
* Ümitsizlik köyüne gitme ümitler var. Karanlýða doðru yürüme, güneþler var..

Abdullah Bin Cübeyr

* Bilgi, mal, mevki ve hüküm, kötü yaradýlýþlý kiþilerin elinde fitnedir..

“Âl-ii Ýmran Suresi 152. ayette geçen "Sizden bir
kýsmýnýz da ahireti istiyordunuz" þeklindeki övgü
ifadesi o ve orada þehid düþen okçular
hakkýndadýr. Abdullah bin Cübeyr Uhud Savaþý'nda
Ayneyn Tepesi'nde okçu birliðinin komutanýdýr.”

* Kimin bedeninde, ateþe tapan nefis öldüyse, güneþ de onun buyruðuna ramdýr, bulut da..
* Kötülükte bulundun mu kork, emin olma. Çünkü yaptýðýn kötülük bir tohumdur..

Adý
Künyesi
Doðum yýlý
Doðum yeri
Baba adý
Anne adý
Eþ(ler)i

* Takdir haktýr ama, kulun çalýþmasý da
hak. Kendine gel de koca þeytan gibi
kör olma.
* Varlýðýný, o varlýðý meydana getirenin
varlýðýnda, bakýrý kimya içinde eritir
yok eder gibi erit, yok et de altýn ol.

Akrabalarý
:Havvât b. Cübeyr'in kardeþidir.
Oðullarý
: Neslinin olmadýðý belirtilmektedir.
Kýzlarý
: Tespit edilemedi
Kabilesi
: Evs
Ýslâm'a giriþi : M. 621'de I. Akabe Bey'atinde (Hicretten iki yýl önce)
Sohbet süresi : 4 yýl
Rivayeti
: Yok
Yaþadýðý yer : Mekke, Medine
Mesleði
: Muhtemelen ziraat ve askerlik
Hicreti
: Yok
Savaþlarý
:Bedir ve Uhud. Bedir'de Peygamberimizin damadý Ebu'l-As'ý esir almýþtýr.
Görevleri
: Uhud Savaþý'nda Ayneyn Tepesi'nde okçu birliðinin komutaný.
Fiziki yapý
: Tespit edilemedi
Mizacý
: Cesur, fedakâr
Ayrýcalýðý
: Verilen emre itaatkar, sorumluluk bilinci tam.
Ömrü
: Orta yaþlarda olmalý
Ölüm yýlý
: H. 3.
Ölüm yeri : Uhud.
Ölüm sebebi : Ebu Cehil'in oðlu Ýkrime tarafýndan þehit

* Dostluðun þartý, kendini dost uðruna feda
etmek, dost için mücadeleye atýlmaktýr.
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: Abdullah
: Ebu'l-Münzir
: Tespit edilemedi
: Medine
: Cübeyr b. Numan
: Tespit edilemedi
: Tespit edilemedi

Somuncu Baba

Aralýk / 2006

edilmiþtir.
Hakkýnda
: Âl-i Ýmran Suresi 152. ayette geçen "Sizden bir kýsmýnýz da ahireti istiyordunuz" þeklindeki övgü
ifadesi o ve orada þehid düþen okçular hakkýndadýr.
Sözleri
: O, Uhud Savaþý'nda beyaz bir elbise
giymiþ, elli kiþilik okçu birliðine komuta etmekteydi.
Düþman ordusunun geri çekildiðini ve ganimetlerin
toplanmaya baþlandýðýný gören ve yerlerinden ayrýlan
okçulara "O'nun dediklerini unuttunuz mu? Allah Rasulü bizden söz aldý, ne olur gitmeyin!" diye uyardýysa da
onlarýn çoðunu engelleyemedi. Sadece yanýnda on kadar okçu kalmýþtý. Okçularýn yerlerini terk ettiðini fark
eden Halid b. Velid komutasýndaki süvari birliði tepenin
arkasýndan gelerek onlara saldýrdý. Abdullah ve kalan arkadaþlarý oklarý bitinceye kadar, sonra da kýlýçlarý kýrýlýncaya ve çarpýþarak þehid düþünceye kadar mertçe savaþtýlar. Müþrikler onun elbiselerini soyup, bedenini
mýzraklarla parçalýdýlar, iç organlarýný dýþarý çýkardýlar.
Kaynaklar : Tabakat, III. 475-6; Ýstiab, II. 278; Üsd, III. 194; Nubela, III. 331359; Ýsabe, II. 286; DÝA, I. 93; Sahabiler Ansiklopedisi, s. 22-23.

65

