
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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ı ABDULlAH b. VEHB er-RASiBI 
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(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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bunu haklı bir sebep kabul ederek Neh
revan üzerine yürüdü ve Rasibi, Nehre
van'da meydana gelen şiddetli savaşta 
öldürüldü (9 Safer 38/ 17 Temmuz 658). 
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ı 
ABDULlAH b. YASiN ı 

(~~,:.r..Jıl..i.f-) 

Abdullah b. Yasin ei-Cüzuli 
(ö. 451 / 1059) 

L 
Murabıtlar Devleti'nin kurucusu. 

_j 

Annesi, Büyük Sahra ile Fas sınırla

rında yaşayan Cüzüle (Küzüle) kabilesi
ne mensup olduğu için ei-Cüzüli (ei-Kü
zOIT) riisbesini almıştır. Kadi İyaz. onun 
da Serberi Cüzüle kabilesi içinde doğ
duğunu kaydeder. Kurtuba'da başladığı 
tahsilini. Darülmurabıtin adıyla ilk ri
ba.t*ı kurmuş olan fakih Veccac b. Zellü 
(Zelvl) ei-Lamti adlı bir alimin yanında 
Sus'ta tamamladı. Bir süre sonra Cüda
le kabilesi reisi Yahya b. İbrahim'in (ba
zı kaynaklara göre ise aynı kabileden Cev
her b. Sakkum'un) daveti üzerine. Kay
revanlı fakih Ebü İmran ei-Fasf'nin de 
tavsiyesiyle hacası tarafından, Büyük 
Sahra'nın güneyinde· yaşayan ve keli
me-i şehadet dışında din k-onusunda 
bilgileri olmayan Sanhace Serberi ka
bilelerine İslamiyet'i öğretmek üzere 
gönderildi. 

İslami bilgilere vakıf. cesur ve kültür
lü bir insan olan Abdullah, Yahya b. ib
rahim ile beraber Sanhace'nin Cüdale 
kolunun oturduğu bölgeye giderek İs-
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lam'ın temel esaslarını anlatmaya baş
layınca büyük bir tepki ile karşılaştı. 

Burada Cüdale kabilesine mensup iki 
asilzade Ayar ile Takkü'nun başlattığı 

isyana katıldığı için Cevher b. Sakkum'u 
idam ettirdi. Namaz kılmayı ve zekat 
vermeyi kabul eden halk kısas, recm ve 
hırsızlık sebebiyle el kesilmesi gibi ce
zaları reddediyordu. Burada olumlu bir 
sonuç elde edemeyince. İslamiyet'i öğ
retmek için daha sonra Lemtüne kabl
lesine gitti. fakat orada da aynı tepkiyi 
gördü; bunun üzerine onlarla mücadele 
etmeye karar verdi. Ancak ciddi bir 
muhalefetle karşılaşınca Lemtüne kabi
lesi reisierinden Yahya b. ömer. kardeşi 
Ebü Bekir b. ömer ve diğer arkadaşla
rıyla birlikte Senegal'deki bir adaya sı

ğındı; burada dini-askeri maksatla bir 
tekke (ribat) kurdu. Bu ribat dolayısıyla 
Abdullah'ın adamlçırına ve onların gay
ret ve faaliyetleri sonucu kurulan ye
ni devlete Murabıtlar (Murabıtün) derıil
di. Abdullah burada özellikle Lemtüne'
ye mensup çok sayıda mücahidi eğitip 
müstakbel cihad hareketleri için güçlü 
birer savaşçı olarak yetiştirdi. Murabıt
lar'ın askeri disiplin altında eğitildikleri
ni duyan binlerce kişi buraya gelmeye 
başladı. Abdullah. sayıları 30.000'i aşan 
bu mücahidler sayesinde aralarında Cü
dale ve Lemtüne kabilelerinin de bu
lunduğu Sanhaceliler'i itaat altına al
dı. Kendisi dini lider olarak otoriteyi 
elinde tutmakla beraber ordunun ba
şına kabile reisierinden Yahya b. İbra

him'i. daha sonra da Yahya b. ömer'i 
getirdi. 

Sicilmase Hakimi Mes'üd ez-Zenatf'
nin zulmünden bıkan alimler Murabıt
lar'dan yardım istediler ve onları Sicil
mase'yi fethe teşvik ettiler. Bunun üze
rine harekete geçen Abdullah b. Yasin. 
Yahya b. ömer'le birlikte burayı ele geçi
rerek Mes'üd ez-Zenatf'yi öldürdüler ve 
şehirdeki bütün eğlence yerlerini tah
rip ettiler (445 / 1053-54) Sicilmase bu 
tarihten itibaren bağımsızlığını kaybet
mekle beraber zaman zaman mahalli 
ayaklanmalara sahne oldu. Yahya b. 
ömer'in şehid olması üzerine yerine 
"emirü'l-müslimin" unvanıyla Ebü Bekir 
b. Ömer getirildi 14471 1055-56). Ebü Be
kir derhal kuzeye doğru fetihlere başla
dı ve ilk hedefi Fatımfler'in küçük bir Şii 
prenslik kurdukları Süs oldu. İyi bir ku
mandan olarak yetiştirdiği amcazadesi 

Yüsuf b. Taşffn ile birlikte şehri Ali b. 
Abdullah ei-Becelf'nin elinden aldı ve 
Şiiliğin yerine Maliki mezhebinin esasla
rını hakim kıldı 1448/ 1056-57). Murabıt

lar bu tarihten itibaren Mağrib'e girdi
ler ve Masmüdfler'in idaresindeki Ağ
mat'ı zaptettikten sonra Gana Krallı

ğı:nın topraklarına hücum ederek bu
günkü Tagan'ın güneyinde yer alan Av-

. dagost'u ele geçirdiler. Der'a (Dra'a) ve 
Tedla'yı ( 'l..ı:;) da aldıktan sonra 1059 
yılında putperest Bergavata kabilesinin 
hakimiyetindeki Tamesna üzerine yü
rüdüler. Abdullah b. Yasin bunlarla yap
tığı savaşlardan birinde yaralandı ve 8 
Temmuz 1 059 tarihinde Tamesna ya
kınlarında öldü. Cenazesi, Kerifle adıyla 
bilinen yüksek bir yere defnedildi: Kab
rinin yanında yapılan mescid bugün ha
la ayaktadır. 
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