
ABDULLAH b. ÜBEY b. SELÜL 

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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. (bk. İBN ÜMMÜ MEKTÜM). 
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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-



de yer aldı; Useyr b. Zarem (b k. Va kı dT, 
II, 566-568) üzerine gönderilen otuz ki
şilik askerf birlikte bulundu. Hz. Pey
gamber, Medine üzerine yürümek için 
adam toplamakla meşgul olan yahudi 
lideri Halid b. Süfyan b. Nubeyh'i (İbn 
Sa'd 'a göre Süfyan b. Halid'i) ortadan 
kaldırmak üzere tek başına onu görev
lendirdi. Halid'i Nahle veya Urene'de 
bulabileceğini, ona güven verebilmek 
için gerekirse kendi aleyhinde rahatça 
konuşabileceğini ·söyledi. Abdullah, Ha
lid b. Süfyan'ı Urene vadisinde buldu. 
Onu görünce içinde bir ürperti duydu. O 
sırada ikindi vakti girmiş olduğu için, 
Halid'e doğru giderken namazını ima 
ile kıldı. Kendisini, onun emrinde Pey
gamber'le savaşmaya gelen Huzaalı bir 
Arap olarak tanıttı ve Peygamber aley
hinde öyle şeyler söyledi ki Halid şimdi
ye kadar Muhammed'den böyle bahse
den ve onunla savaşmaya bu kadar is
tekli olan bir adamla karşılaşmadiğını 

itiraf etmek zorunda kaldı . Abdullah'ı 

yanından ayırmadı, akşam da kendi 
çadırında alıkoydu. Halid'in adamları 

dağıldıktan sonra bir fırsatını bulan Ab
dullah Halid'i öldürdü ve hemen uzakla
şıp bir mağarada gizlendi. Daha sonra 
da Medine'ye döndü, olanı biteni Hz. 
Peygamber'e anlattı. Peygamber -ona 
bu olayın hatırası olarak bir asa verdi 
ve, "Bu kıyamet günü aramızda bir işa
ret olacak, sen cennette de bu asaya 
dayanacaksın" (Müsned, III , 496) dedi. 
Abdullah b. Üneys bu hatırayı ölünceye 
kadar kılıcıyla birlikte taşıdı. Vefatında 
vasiyeti üzerine kefeni içine kondu. 

Hicretin dördüncü veya altıncı yılında, 
muharremin S'inden 23'üne kadar 
süren bu olay, Abdullah b. Üneys seriy
yesi diye anıldı. Gizlice düşman içine gi
ren müslümanların diğer müslümanlar 
aleyhinde konuşabileceklerine ve ima 
ile namazlarını kılabileceklerine delil 
olarak gösterilen (bk. Ebü Davüd, "Se
fer", 20; SerahsT, I, 266-270) bu hadisenin 
kahramanı Abdullah. yakalandığı hum

-ma yüzünden (bk. Va kı dT, I, ı ı 7) Bedir 
Savaşı'na .katılamamış, ancak Uhud baş
ta olmak üzere sonraki bütün savaşlara 
iştirak etmiştir. Mısır'ın fethinde, Afrika 
savaşlarında da bulunmuştur. Abdullah, 
evinin Mescid-i Nebevrye uzak olması 
sebebiyle Hz. Peygamber'den, Kadir ge
cesini ihya edebilmek için Medine'ye 
hangi gece gelmesi gerektiğini sormuş, 

o da ramazanın 23. gecesini tavsiye et
miştir (bk el-Muuatta', "İ'tikat", 12; Ebü 
Davüd, "Şehru Rama:i:an", 3). Bunun 

üzerine Abdullah her ramazanın 23. ge
cesi Medine'ye gelmiş, bu esnada Suf
fe veya Mescid-i Nebevfde gecelediği 

için de ashab-ı Suffe* den sayılmıştır. 
Abdullah b. Üneys'in 80 (699) yılında 
Şam'da vefat ettiği rivayet edilmektey
se de genellikle 54'te (674) Muaviye'nin 
hilafet yıllarında öldüğü kabul edilmek
tedir. 

' 
Abdullah'ın Hz. Peygamber'den riva-

yet ettiği hadisler. bazı sünenlerle Müs
ned'de (l ll , 495-496, 4981 yer almıştır. 

Kendisinden de çocukları Atıyye, Amr, 
Damre ve Abdullah ile Cabir b. Abdullah 
hadis rivayet etmiştir. Hatta Cabir, sa
dece Abdullah'ın bildiği bir hadisi on
dan öğrenmek için bir aylık yolculuğu 
göze alarak Şam'a kadar gitmiştir (bk 
Buhar!, "'ilim", 19) 
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Iii İSMAİL L. ÇAKAN 

ABDULlAH VASSAF EFENDi 

L 
(bk. VASSAF ABDULLAH EFENDi). 

_j 

ı ABDULlAH b. VEHB el-MISRI 
1 

( .,s__,....JI '-:-"".J .:r, .Jıl.u. ) 

L (bk. İBN VEHB). _j 

ı ABDULlAH b. VEHB er-RASiBI 
1 

( ..r.-'~1 '-:-"".J .:r. .Jıl~ ) 

(ö. 38/658) 

Muhakkime Hilricileri'nin 

L 
ileri gelenlerinden biri. _j 

Kaynaklarda adına ilk defa. Hz. Ali'
nin safindan ayrılarak Harara'da topla
nan Haricfler'den bahsedildiği zaman 
rastlanmaktadır. Orada toplanan 4000 

ABDULLAH b. VEHB er-RASiBi 

kadar Harici, anlayışlı, ileri görüşlü, kah
raman. hatip ve aynı zamanda çok see
de etmekten dizleri deve dizi gibi nasır 
tutup çatladığı için kendisine Zü's-sefi
nat ( ül:.<::ll_,.ı: " nasırlı") denen Abdullah'
ın evinde bir araya gelerek durum mu
hakemesi yapmışlardır. Abdullah, ina
nan kimselere yaraşan davranışın "iyili
ği emredip kötülüğü yasaklamak" (emir 
bi'l-ma'rQf nehiy ani'l-münker) esasını bu 
dünyaya yaymak olduğunu belirterek, 
"halkı zalim olan bu yerden uzaklaşıp 

dağlara çıkmayı veya bid'atları redde
derek Medain'e gitmeyi" teklif etmiştir. 
Bu işler için bir emfr seçmenin zarureti 
üzerinde aniaşan Haricfler, 19 Şewal 37 
(30 Mart 658) tarihinde Rasibfyi emfr 
seçmiş ve kendisinebiat etmiş, sonra 
da Nehrevan·a gitmişlerdir. Hz. Ali, ha
kemlerin meşhur kararı üzerine Nehre
van'da toplanmış olan Haricfler'e, ken
disine katılmaları için bir mektup yaz
mıştır. Sünnf kaynaklara göre Hari
erler'in bu mektuba verdikleri cevap, 
Ali'nin tövbe etmesi halinde durumu 
yeniden müzakere edebilecekleri mahi
yetindedir. Haricf kaynaklarında ise du
rum hayli farklıdır. Rasibf ve yanındaki
lerin zihniyetini aksettirmesi bakımın
dan önemli olan bu mektubun metni 
özetle şöyledir: "Bismillah ... imamü'l
müslimfn Abdullah b. Vehb er-Rasibf ve 
yanındakilerden, kendi kendini azietme 
durumuna düşen Ali b. Ebü Talib'e ... 
Mektubunda zikrettiğin 'iki hakemin 
Kitabullah'ı terkettikleri ve Allah'ın in
dirdiğinin aksine hüküm verdikleri' tar
zındaki mesele bize ulaşmış bulunmak
tadır. Allah'a şükürler olsun ki ta başın
dan beri bu işi yapmanın doğru olma
dığını biliyorduk. Senin günahın. "tah
kfm"e rıza gösterdiğin için hakemierin 
günahından büyüktür. Hak olana dön
memizi ve daha önce olduğu gibi bizim
le anlaşmayı teklif etmişsin. Bu durum
da biz, senin tövbe ettiğini ve pişmanlık 
duyduğunu kabul ediyoruz. Sen hakika
ten samimi ve dürüst isen Allah'a, Re
sülüne ve müslümanların imamı Abdul
lah b. Vehb er-Rasibfye itaat hususun
da müslümanlara iltihak et! Biz seni 
azıettikten sonra onu imam olarak ta
yin ettik; çünkü bizim böyle davranma
mıza sen sebep oldun. " 

Bu her bakımdan sert, kesin kararlı 

ve bir o kadar da tarihf vak'alara ters 
düşen mektup üzerine. Hz. Ali, Rasi
bfnin başkanlığındaki Haricfler'in gü
nahsız müslümanları zulüm ve işkence 
ile öldürmeye başladıklarını görünce, 
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