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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. 
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b. EBÜ MÜLEYKE 
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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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kaldırmayın" demiştir. Bununla beraber 
Hz. Peygamber bineğinden inerek on
lara selam vermiş, Kur'an okumuş ve 
müslüman olmayanları islam'a davet 
etmiştir. Bundan rahatsız olan Abdullah, 
Peygamber'e, söylediklerinin doğru ve 
güzel olduğunu , ancak kendilerini ra
hatsız etmemesini, tebligatını sadece 
kendisini ziyarete geleniere yapmasını 
söylemiştir. Onun bu davranışına sert 
tepkiler gösterilmek üzere iken Hz. Pey
gamber bunları önlemiş, sonra da Sa'd 
b. Ubade'nin evine giderek olanları an
latmıştı r. Kaynakların kaydettiğine gö
re Sa 'd Hz. Peygamber'e, Yesrib halkı

nın Abdullah'a taç giydirmek üzere iken 
kendisinin Medine'ye hicret etmesiyle 
bunun gerçekleşemediğini hatırlatarak 
bu tür davranışlarının bundan kaynak
landığını söylemiş ve onu mazur görme
sini rica etmiştir. Abdullah b. Übeyy'in 
Hz. Peygamber'e karşı beslediği düş

manlık hislerinin Mekkeli müşrikler ta
rafından tahrik edildiğini de söylemek 
gerekir. Ebü Davüd'un naklettiğ i bir ha
bere göre ("!j:arac", 221. hicretten birkaç 
gün sonra Kureyş ileri gelenleri Abdul
lah'a bir mektup göndererek himayele
rine aldıkları Peygamber'! öldürmelerini 
veya Medine'den çıkarmalarını istemiş
ler, aksi takdirde bütün güçleriyle üzer
lerine yürüyeceklerini bildirmişlerdir. 

Abdullah b. Übeyy'in konuyu taraftarla
rıyla müzakere etmekte olduğu haberi 
Hz. Peygamber'e ulaşmış, o da Abdul
lah ' ı ziyaret ederek Kureyş' in isteklerine 
uydukları takdirde kendilerinin zararlı 

çıkacaklarını ona hatırlatmıştır. O sıra
da Medine'nin büyük çoğunluğu müslü
man olduğu için Abdullah Peygamber'e 
karşı harekete geçrneğe cesaret ede
memiştir. 

Abdullah b. Übeyy'in müslüman oluş 
sebebini, Bedir Savaşı'nın müslümanlar 
lehine sonuçlanmasında aramak lazım
dır. Bedir Savaşı'nda müşriklerin galip 
geleceğine inanan Abdullah'ın taç giy
me ümidi yeniden kuwetlenmiş, fakat 
müslümanların zafer kazanması, onu 
hayal kırıklığına uğrattığı gibi Medi
ne'de müşrik olarak yaşama imkanını 

da ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple is
temeyerek de olsa müslüman görün
meyi tercih etmek zorunda kalmıştır. 

Abdullah b. Übeyy'in iş birliği yaptığı 
gruplardan biri Medine'deki yahudiler
di. Hazrec kabilesi eskiden beri Nadir 
yahudilerinin müttefik! olduğu için Ab
dullah, onların islam aleyhtarı faaliyet
lerine kolayca katılabiliyordu. Müslü-
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manların Bedir zaferini hazmederne
yen ve bunda kendi kötü akıbetierinin 
işaretini gören Kaynuka' yahudileri bazı 
taşkınlıklarda bulunmuşlard-ı. On beş 

gün süren kuşatma sonucunda yahu~ 
diler. Hz. Peygambe~' in hükmüne razı 

olarak teslim oldukları bir sırada Ab
dullah onların imdadına koşmuş ve 
Peygamber'e Hazrec kabilesinin yahudi
lerle antlaşma yapmış olduğunu ileri 
sürmüştür. Bu hadiseden sonra müslü
manların , yahudilerle hıristiyanları dost 
edinmelerini yasaklayan ayet nazil ol
muştur (el-Ma ide 51 5 ı ) . Hemen arka
sından gelen ayette de Abdullah b. Übey 
ve taraftarları kastedilerek. "Kalblerin
de hastalık bulunanların, bize bir fela
ket gelmesinden korkuyoruz. diyerek 
onların arasında koşuştuklarını görür
sün" buyrulmaktadır. Uhud Savaşı'nda 
Hz. Peygamber düşmanı Medine'de kar
şılamak düşüncesindeyken, bazı genç 
sahabilerin ısrarı üzerine. 700 kişilik bir 
kuwetle Uhud'a doğru yola çıkmıştı. 

Abdullah da Medine'den dışarı çıkılına
sına taraftar değilken Peygamber'in 
çıktığını görünce 300 kişilik bir kuwet
le ona katılmış, ancak yolda Medine'
den ayrılmamak hususundaki görüşüne 
itibar edilmediğini ileri sürerek ve "Si
zin savaşacağınızı bilmiyordum" diyerek 
savaşa katılmaktan vazgeçmiş, kendisi
ne bağlı olan kuwetle Medine'ye geri 
dönmüştür. 

Hz. Peygamber'in Nadir yahudilerinin 
Medine'yi terketmelerini istemesi üze
rine, Abdullah b. Übey yahudilere haber 
göndererek yerlerinden ayrılmamalarını 
ve Peygamber'e karşı gelmelerini iste
mişti. Yahudiler de buna güvenerek ka
lelerine kapanmış ve mukavemete te
şebbüs etmişlerse de vaad edilen yar
dım gelmeyince müslümanların şart

larını kabul etmek zorunda kalmışlar

dı. Kur'an-ı Kerim bu hadiseye işaret 

ederek münafıkların yalancılığını bir de
fa daha ortaya koymuştur (bk. ei-Haşr 

59 / ll) 

Abdullah b. Übey, Müstalikoğulları 
Savaşı'ndan dönerken de eskiden be
ri sürdürdüğü bozguncu hareketlerine 
devam ederek muhacirler aleyhine çir
kin sözler söylemiş, fakat öldürülmesi
ne yol açacak muhtemel sert tepkileri 
bizzat Hz. Peygamber engellemiştir. Yi
ne bu sırada Hz. Aişe hakkında uyduru
lan iftiranın (bk. AiŞE, iFK) baş tertipçisi 
ve yayıcısı da o olmuştur. Kur'an'da Ab
dullah kastedilerek, " İftiranın büyüğü
nü üstlenen adam için en büyük azap 

vardır" (en-N ür 24 / ll) buyurulmuştur. 

Hz. Peygamber kendisini çok üzen bu 
hadiseden dolayı da Abdullah ' ı cezalan
dırmamış ve ona karşı daima müsama
halı davranılmasını istemiştir. 

Abdullah b. Übey hicretin dokuzuncu 
yılı şewal ayının sonlarına doğru (şubat 

ortaları 63 ı) hastatandı; yirmi gün sü
ren bu hastalıktan sonra da öldü. Oğlu 
Abdullah, babasını keteniemek için Pey
gamber'den gömleğini istedi, cenaze na
mazını kıldırmasını da rica etti. Hz. Pey
gamber gömleğini verdi, fakat namazı
nı kıldırmak için harekete geçtiği sırada 
Hz. Ömer'in ısrarlı itirazlarıyla karşılaştı. 
ömer, Tevbe süresinin sekseninci ayeti
ne dayanarak münafıkların affı için dua 
edilemeyeceğini ileri sürüyordu. Niha
yet aynı sürenin nazil olan seksen 
dördüncü ayeti, Ömer'i tasdik eder ma
hiyette, münafıklara dua etmeyi ve ka
birlerini ziyareti kesinlikle yasakladı. 
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liJ TALAT KoçviöiT 

ı ABDUUAH b. ÜMMÜ MEKTÜM ı 
( ~,;:s.. ~ \ .:r. .U,\~) 

L 
. (bk. İBN ÜMMÜ MEKTÜM). 

_j 

ı ABDUUAH b. ÜNEYS ei·CÜHENİ ı 
( ~\~\ .:r. .U,\~ ) 

L 

Ebu Yahya Abdullah b. Üneys ei-Cühenl 
(ö. 54 / 674) 

Hz. Peygamber'in tek başına 
seriyye olarak görevlendirdiği ve 

cennetle müjdelediği sahabi. 
_j 

Doğumu ve gençlik yılları hakkında 

bilgi yoktur. islam düşmanı zengin ya
hudi Ebü Rafı'in ortadan kaldırılmasıyla 
görevli dört (veya beş) kişilik grup için-


