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(bk. lERCÜMAN, 
Abdullah b. Abdullah) . 

ABDULlAH b. UBEYD 
( .J.::f- .Y. .U.I-!.f- ) 

Abdullah b. Ubeyd el-Enis! 
(ö. 200/815-16) 

Abbasiler devrinde Bağdat'ta 
yaşamış olan bir müneccim. 

_j 

_j 

Halife Harünürreşfd'in müneccimi olan 
Abdullah'ın hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Adının bazı kaynaklarda Abdul
lah b. Ubeydullah el-Enisf veya el-Eseni 
şeklinde yazıldığı görülmektedir. Kendi 
ifadesinden ve halifenin maiyetinde bu
lunmasından, Bağdat'ta zamanının en 

Abdullah b. Ubeyd'in Kiliibü '1-Fti /i'l-mu 'teber ... adlı ese

rin in ilk sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2685, vr. 17b) 

seçkin müneccimi olduğu anlaşılmakta 

dır. Harünürreşfd'in , hayatın bütün hal 
ve safhalarında geçerli olan zic* leri ih
tiva edecek şekilde bir fal kitabı hazır
latmasını vezirinden istemesi üzerine, 
Bizans, İran, Hindistan ve başka mem
leketlerden pek çok müneccim Bağ

dat'a davet edilmiş ve astrolojiyle ilgili 
Yunanca ve Hintçe kitapları çok iyi tanı
yan Abdullah b. Ubeyd'in başkanlığında 
bir heyet tarafından halifenin istediği 

kitap telif edilmiştir. Kitabü '1-Fali'l
mu 'teber vai 'u 'l-J:ıukema' ve 'I- 'ule
ma' li-ecli'l-Halffe Harı1nirreşfd ve 
ffhi cemi'u J:ı~va'ici'n -nas ve agraiu
hüm ve matlı1bühüm adını taşıyan bu 
eser. on iki hayvanlı burç işaretlerine 

dayanarak on iki bölüm üzerine kurul
muş ve her bölüm yine on iki kısma ay
rılıp yüz kırk dört soru ve cevaptan oluş
muştur. Yazma nüshaları Süleymaniye 
Kütüphanesi (Ayasofya, nr. 2685) ve Bri
tish Library'de (nr . 9607) bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
H. Suter, Mathematiker, Leipzig 1900, s. 7; 

Sezgin. GAS, VII, ll 0-111 ; P. Kunitzsch. "Zum 
Liber Alfadhol eine Nachlese", ZDMG, 118 
( 1968), s. 301-304. r:w;ı 

l.!l!l NuRi YücE 

ı ABDULlAH b. UBEYDUUAH ı 
b. EBÜ MÜLEYKE 

L 

L 

( -.s...j. .$.! .y, .U.I.J.:f- .y, .11-!.f- ) 

(bk. İBN EBÜ MÜLEYKE). 

ABDULlAH b. UTBE 
( ~ .Y. .U.I-!.f- ) 

Ebu UbeydillSh Abdullah b. Utbe 
b. Mes' ıld el-Hüzell el-Medeni ei-Kılfl 

(ö. 74 /693 ) 

Fakih sahabi. 

_j 

_j 

Meşhur sahabi Abdullah b. Mes'üd'un 
yeğenidir. Hz. Peygamber' in vefatı sıra
sında henüz küçbktü. Doğum tarihi ke
sin olarak bilinmemektedir. Hz. Ömer'in 
halifeliği zamanında Medine'de çarşı ve 
pazarın kontrolüyle görevlendirildi. 66 
(685) yılında Küfe'de isyan çıkararak 

şehirde idareyi ele geçiren Muhtar es
Sekafi tarafından Şureyh'in yerine kadı 
tayin edildi, fakat kısa bir süre sonra 
hastalığı sebebiyle görevden alındı. 

Mus'ab b. Zübeyr'in valiliği sırasında da 
iki yıl (686-687) Küfe kadılığı yapan Ab
dullah b. Utbe 74 (veya 73) yılında ora
da vefat etti. 

Bazı alimierin tabiinden saydıkları 

Abdullah b. Utbe, Küfe'nin önde gelen 
alimlerindendi. Kendisinden birçok ha-

ABDULLAH b. ÜBEY b. SELÜL 

dis ve fetva nakledilmiştir. Hadis rivaye
tinde sika* olduğu hususunda ittifak 
vardır. Resülullah"tan doğrudan hadis ri
vayeti bulunmayan Abdullah b. Utbe, da
ha çok amcası İbn Mes'üd, Hz. Ömer. 
Arnmar ve Ebü Hüreyre"den rivayette 
bulunmuş, kendisinden de Medine'nin 
meşhur yedi fakihinden (fukahA-i 
seb'a*) biri olan oğlu Ubeydullah. Amir 
eş-Şa ' bi, Humeyd b. Abdurrahman b. 
Avf, Ebü İshak es-SebiT ve Muhammed 
b. Sirin hadis rivayet etmişlerdir. 
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li] VEcDi AKYÜZ 

1 ABDULlAH b. ÜBEY b. SELÜL ı 
( J__,L .Y. .$.ı .Y. .u, 1-!.f- ) 

Ebü'l-Hubab Abdullah b. Übeyy 
b. Malik b. el-HSris 

(ö. 9/631) 

Hz. Peygamber devrinde 
L Medine'de yaşayan münafıkların reisi. _j 

Babasının annesine nisbetle İbn Se!Ol 
diye de anılan Abdullah, Hazrec kabile
sinin reisi olup Medine'nin idaresi ken
disine verilmek üzere iken Hz. Peygam
ber'in oraya hicretiyle bundan vaz
geçilmiştir. Bu sebeple, Bedir Savaşı ' n

dan hemen sonra müslüman olmuş gö
rünmesine rağmen, Peygamber'e ve 
onun tebliğ ettiği dine karşı beslediği 

kin ve düşmanlık duygularından hiçbir 
zaman kurtulamamıştır. 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur: 
tarih içindeki yerini ancak sebep oldu
ğu hadiselerle tesbit etmek mümkün 
olmaktadır. Müslüman olmadan önce 
Hz. Peygamber'le karşılaştığı bir gün 
edebe aykırı bazı sözler söylediği ve ya
kışıksız davranışlarda bulunduğu hadis 
kaynaklarında yer almıştır (bk. Buhari. 
"Men;la", 15, "Edeb", 115 ; Müslim, "Ci
Md", 116 ; Müsned, V, 203) Hadiseye şa 

hit olan Üsame b. Zeyd'in anlatlığına 
göre Hz. Peygamber, evinde hasta yat
makta olan Sa'd b. Ubade'nin .ziyaretine 
giderken aralarında Abdullah'ın da bu
lunduğu müslüman. müşrik ve yahudi
lerden oluşan bir toplulukla karşılaş

mış, onlara yaklaştığı sırada Abdullah 
kaftanıyla bumunu kapatarak, "Toz 
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