
ABDULLAH b. SEBE 

kullanılmakta olduğunu gösterir. Zühri 
de İbnü'I-Hanefiyye'nin oğlu EbO Ha
şim'in (ö. 98/ 716) Sebeiyye hadislerini 
toplamakta olduğunu söylerken bu hu
susu teyit etmiş olur (bk. İbn Hacer, VI, 
16). Ancak bu durumda da Sebeiyye adı
nın gerçek bir fırkaya mı delalet ettiği, 
yoksa bunun Hz. Ali hakkında aşırı fi
kirler ileri süren, ölümünü inkar ederek 
ona mehdi gözüyle bakanların bir sıfatı 
mı olduğu hususu meçhul kalmaktadır. 
Esasen Malatrnin, Giiliyye'yi anlatırken 
Sebeiyye'yi dört ayrı kola ayırarak bazı
larının Keysaniyye ve Harbiyye gibi fır
kalarla aynı görüşleri savunur durumda 
olduğunu söylemesi de bu şüpheyi teyit 
eder mahiyettedir. 

Bütün bu açıklamaların ışığı altında, 

çeşitli isimlerle anılan Abdullah b. Sebe 
ile Sebeiyye adının gerçek bir varlığının 
bulunduğu hususu oldukça şüpheli gö
rünmektedir. Aslında söz konusu adla
rın gerçek bir şahıstan gelmiş olması 
da zaruri . değildir. Çünkü benzeri bir 
belirsizlik Keysaniyye adının ortaya çıkı
şında da göze çarpmaktadır. · Sebeiyye, 
Sebe kabilesinden (bk. Kehhale, Mu 'ce· 
mü /(:aba' ili'l· 'Arab, ll. 498) türemiş ola
bilir. Hatta takma bir isim olup perde 
arkasındaki hakiki isimleri unutturmuş 
olabilir: daha kötü ve sevimsiz kılınma
sı için Abdullah b. Sebe diye bir fert 
uydurulmuş veya bulunmuş . olabilir. Bu 
arada. mezhebin ve ilgili isimlerin altın
da birtakım hakikat unsurlarının yat
ması da mümkündür. İbn Sebe'nin Hz. 
Ali tarafından cezalandırılması hikaye
si, onun aşırı Şii görüşlere karşı çıktı

ğını göstermek üzere, daha sonraları 

uydurulmuş olabilir. Esasen Şiiler'in, 

Sakife olayında olduğu gibi, sonradan 
ortaya çıkan birtakım iddiaları başa gö
türmek gibi bazı alışkanlıkları da var
dır. 

Son olarak, Abdullah b. Sebe ve Se
beiyye adı, o günün siyasi ve içtimar 
şartları içinde. müslüman çoğunluğu

nun veya siyasi ve ilmi otoritenin be
nimsediği görüşlerin dışında, Hz. Ali ve 
Ehl-i beyt hakkında İsrailiyat ile süslen
miş aşırı fikirler taşıyan ve İslam üm
metinin birliğini bozmak ve fitne çıkar

mak maksadıyla bozguncu faaliyetler
de bulunan şahıs veya zümreler için bir 
takma ad veya kötüleyici yafta ve hat
ta muhalifler için kullanılan aşağılayicı 
bir slogan olarak da ortaya konmuş 

olabilir. 
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( ~..ı...J\ .:.r. .iıl~ ) 

(bk. İBNÜ'S-SEDID) . 

1 
ABDUUAH b. SElAM 

( rYL... .:.r. .iıl~ ı 

Ebu Yusuf Abdullah 
b. Selam b. el·Haris 

(ö. 43 / 663-64) 

Yahudi alimi iken 
daha sonra müslüman olan 

L 
meşhur sahti.bi. 

_j 

Medine civarına yerleşmiş bulunan üç 
yahudi kabilesinden Beni Kaynukii'a 
mensuptur. Hz. Yusuf neslinden geldiği 
rivayet edilir. Asıl adı Husayn ( ~~ ) 
iken müslüman olunca bu isim Hz. Pey
gamber tarafından Abdullah'a çevril
miştir. Babası gibi o da yahudi alimle
rindendi. İslamiyet'i kabul ediş tarihiyle 
ilgili üç ayrı rivayet vardır. Hz. Peygam
ber henüz Mekke'de iken ihtida ettiği 
rivayetinin yanında Asr-ı Saadet'in son
larında (8 / 629-30) müslüman olduğu 

da zikredilmiştir. Umumiyetle kabul 
edilen rivayete göre ise, Hz. Peygamber 
hicret yolculuğunun sonunda Kuba'ya 
varınca yanına gelmiş ve kendisine yö
nelttiği bazı soruların doğru cevaplarını 

aldıktan sonra, bunların ancak bir pey
gamber tarafından bilinebileceğini söy
leyerek müslüman olmuştur. J. Horo
vitz, Bedir Savaşı'na ve daha sonraki 
savaşlara katılan sahabilerin isim liste
sinde adının yer almamasına dayanarak 
Abdullah'ın ancak son devirlerde müs
lüman olabileceğini ileri sürmektedir 
(bk İA, 1, 41-42) . Yine aynı yazar Abdul
lah'ın Hz. Peygamber'e yönelttiği riva
yet edilen üç soruyu, müslüman olan 
yahudiler tarafından uydurulmuş bir ri
vayet kabul etmekte ve onun erken 
müslüman olduğunu gösteren bazı ka
yıtları da asılsız saymaktadır. Halbuki 
siyer ve megiizi kitapları Bedir Sava
şı'na katılan müslümanların listesini ti
tizlikle tesbit ettiği halde, diğer savaş
lara iştirak edenlerin isimlerini verme
mekte, ancak şehid olanları bildirmek
tedir. Hadis ilminde ashabın dereceleri 
sıralanırken Bedir'e katılmanın bir mer
tebe kabul edildiği, ancak diğer savaş
ların nazarı itibara alınmadığı da bilin
mektedir. Horovitz, başta Buhari ("En

biya'", ı ; "Meniı.lpbü'l-enşar", 51) ve 
Müslim ("Hay:i:", 34) olmak üzere mu
haddislerin, siyer ve megazi yazarları
nın rivayet ettiği üç soru olayını red
dederken hiçbir sebep ve kaynak gös
termemektedir. Ayrıca, Abdullah'ın Hz. 
Peygamber tarafından cennetle müjde
lendiğinin de (bk. Buharf, "Meniı.lpbü'l-



ensar", 19 ; Müslim. "Fe:i:a'ilü's-sahabe", 
14 7-150) sonradan ortaya atıldığını söy
lemektedir. Öyle görünüyor ki Abdullah 
b. Selam gibi meşhur bir yahudi bilgini
nin islamiyet'i kabul edip müslümanlar 
arasında önemli bir mevki kazanmasına 
ve onun yahudileri itharn eden bazı gö
rüşleri -üç soru hadisinin devamında 

görüldüğü gibi- yaymasına müellifin 
gönlü razı olmamaktadır. 

Abdullah. halası dahil bütün ev halkı 

nın Müslümanlığı seçmelerini de sağla 

mıştır. Uhud Savaşı ' na katılmış. Medine 
civarında bulunan yahudi kabilelerinden 
Beni Nadir'in muhasarasında bulun
muş. Beni Kurayza'dan esir alınan ka
dın ve çocukların muhafaza edilmesi işi 

de ona verilmiştir. Ayrıca Hz. Ömer dev
rinde Kudüs'ün fethine ve Cabiye'deki 
toplantıy~ katılmış. 642 yılında Sasani
ler'le yapılan Nihavend Savaşı ' nda da 
bulunmuştur. Halife Osman'ın evini ku
şatan asilere engel olmaya çalışmışsa 

da muvaffak olamamıştır. ilk iki halife 
hakkındaki övücü sözleri kaynaklarda 
yer almaktadır. Hz. Ali'ye biat etme
mekle beraber ona lrak'a gitmemek ve 
Aişe ile mücadeleye girişmemek konu
sunda telkinde bulunmuştur. Muavi
ye'nin halifeliği sırasında Medine'de ve
fat etmiştir. 

Tevrat ve Talmud'u babasından oku
muş olan Abdullah b. Selam. Medi
ne'deki yahudilerin meşhur alimlerin
dendi. Onun. Şuara süresinin 197. aye
tinde işaret edilen "israiloğulları alimle
ri"nden olduğu. Ra 'd süresinde ( 13 / 431 

konu edilen "kitap bilgisine sahip" ki
şiyle de kendisinin kastedildiği kanaati 
yaygındır. Hz. Peygamber'in cennetle 
müjdelediği Abdullah'ın ashap tarafın

dan bir alim olarak büyük saygı gördü
ğünde şüphe yoktur. Nitekim Muaz b. 
Cebel. vefatı sırasında. talebesi Yezid b. 
Seksekfye kendisinden sonra faydala
nabileceği dört kişinin adını verirken 
Abdullah b. Selam·ı da saymıştır. 

Başta oğulları Muhammed ile Yüsuf 
olmak üzere Ebü Hüreyre. Enes b. Ma
lik. Ata b. Yesar. Basra Kadısı Zürare b. 
Evfa ve diğer bazı kişiler kendisinden 
hadis rivayet etmişlerdir. Buhari ve di
ğer muhaddisler, ondan hadis naklet
mekte tereddüt göstermemişlerdir. Ay
rıca peygamberler tarihi. kainatın ve in
sanın yaratılışı, fiten •, melahim • ve kı
yamet alametlerine dair kendisine nis
bet edilen bazı bilgiler islam alimleri 
tarafından nakledilmiştiL israiliyyat'ın 
karıştığı bu nevi rivayetler onun sika* 

ve adi* vasıflarının reddedilmesi için 
bir sebep teşkil etmez. Nitekim cerh ve 
ta'dil* kitaplarında kendisine herhangi 
bir tenkit yöneltilmez. Bununla birlikte. 
Peygamber'e nisbet etmediği bilgi ve 
rivayetlerinde islam öncesi kültürüne 
dayandığını göz önünde bulundurmak. 
ona isnat edilen haberlerin doğruluğu

nu araştırmak. ayrıca adının istismar 
edilmiş olabileceğini dikkate almak ge
rekir. 

Abdullah b. Selam·a nisbet edilen ba
zı risaleler zamanımıza kadar gelmiş

tir. Hz. Peygamber'e sorduğu sorularla 
bunlara verilen cevapları ihtiva eden ve 
birçok yazması bulunan el-Mesa' iJ'i Ka
hire'de basılmıştır ı 18671 Büyüye dair 
üç varaklık bir risalesi ile Hz. Peygam
ber'in kavli ve fiili bazı sünnetlerini içi
ne alan başka bir risalesi ve Daniel'e 
nisbet edilen kitaptan aldığı bazı parça
lar ise yazma halindedir lbk Sezgin. 
CAS, ı . 3041 
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ABDU LlAH b. SUÜD 

ABDULlAH b. SEI..AME 

( :<..Ye... .:r. ..Lı.u. ) 

(bk. ABDULlAH b. EBÜ HADRED). 

ABDULlAH b. SUÜD 
( ~_,..._ .:r. .ı,\.u, ) 

(ö 1818) 

Necid'de hüküm süren 
Sufıdi ailesine mensup 

Vehhabi emiri. 

_j 

Babası Suüd b. Abdülaziz'in ölümü 
üzerine 1814'te Suüdfler'in başına geç
ti. Kardeşiyle olan anlaşmazliğını hallet
tikten sonra. Mısır Valisi Mehmed Ali 
Paşa ' nın Hicaz bölgesinde asayişi sağla
mak için gönderdiği kuwetlerle müca
dele etti. Mehmed Ali Paşa ' nın oğlu To
sun Paşa'nın Necid harekatı sırasında 

onunla mütareke yaptı; ancak sulh mü
zakereleri bir netice vermedi. 181 6'da 
ölen Tosun Paşa ' nın yerine kardeşi ib
rahim Paşa'nın Arabistan'a gelmesiyle 
mücadele şiddetlend i. Abdullah. 2 Ma
yıs 181 Tde ibrah im Paşa kuwetlerine 
mağlüp oldu ve Vehhabfler'in merkezi 
olan Der'iyye'ye çekildi. ibrahim Paşa 
şehri kuşattı; beş aylık bir muhasara
dan sonra 6 Eylül 'de burayı ele geçire
rek iç kaledeki bir kasra sığınmış bulu
nan Abdullah'ı dört oğlu ve bazı yakın
ları ile birlikte yakaladı. Önce Medine'ye. 
sonra da Mısır'a götürülen Abdullah. 
katibi ve hazinedan ile birlikte deniz 
yoluyla istanbul'a gönderildi. 14 Aralık 
1818'de. Haliç'te Defterdar iskelesi'
ne çıkarıldıktan sonra halka teşhir edi
lerek Divanyolu ile Babıali'ye getirildi 
ve Bostancıbaşı nezaretinde hapsedil
dL Haremeyn-i Şerifeyn ' den gaspedi
len malların tesbiti için üç gün kadar 
burada sorguya çekildi; ardından da 
idam edildi (17 Aralık 1818) 

Abdullah 

b. Suüd 

135 


