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Übey b. Halef, kendisi gibi Ýslâm’ýn azý-
lý düþmanlarýndan olan yakýn dostu Ukbe
b. Ebû Muayt’ýn Resûl-i Ekrem’le oturup
konuþtuðu, bazý rivayetlere göre ise onu
yemeðe davet ettiði ve Resûlullah’ýn þe-
hadet getirmedikçe yemeðinden yemeye-
ceðini söylemesi üzerine þehadet getirdi-
ði yolunda bir haber duyunca çok öfkelen-
miþ, “Eðer gidip Muhammed’i açýkça in-
kâr etmez ve onu yüzüne karþý aþaðýlamaz-
san seninle asla konuþmayacaðým” diye-
rek kendisini tehdit etmiþti. Ukbe’nin de
Übeyy’in istediðini yaptýðý, Furkan sûresi-
nin 27-29. âyetlerinin bu olay sebebiyle
indiði nakledilir. Hicret öncesinde Dârün-
nedve’de alýnan Muhammed’i öldürme ka-
rarýnýn ardýndan geceleyin onun evini ku-
þatanlar arasýnda Übey de bulunuyordu.
Onun müslümanlara düþmanlýðý hicretten
sonra da sürdü. Bedir Gazvesi’nde esir
düþtüðüne ve fidye karþýlýðýnda serbest
býrakýldýðýna dair rivayetler mevcutsa da
kendisinin deðil oðlu Abdullah’ýn esir alýn-
dýðýný, Übeyy’in fidyesini ödeyip oðlunu
kurtarmak üzere Medine’ye geldiðini bil-
diren rivayetler daha kuvvetli görünmek-
tedir. Bazý rivayetlere göre hicretten ön-
ce, bazýlarýna göre ise oðlunu kurtarmak
için Medine’ye geldiði sýrada Hz. Peygam-
ber’e kendisini öldürmek niyetiyle bir at
beslediðini ve bu atýn üzerinde onu öldü-
receðini söyleyince Resûlullah, “Ýnþallah
sen o at üzerinde iken ben seni öldürü-
rüm” demiþtir.

Übey, Bedir’de müslümanlara esir dü-
þen ve bir daha onlara düþmanlýk yapma-
ma þartýyla serbest býrakýlan þair Ebû Az-
ze’nin Uhud Gazvesi’ne katýlmasý ve þiir-
leriyle müþrikleri teþvik etmesi hususun-
da önemli rol oynadý. Uhud’da bazý sahâ-
bîleri þehid etti. Mus‘ab b. Umeyr’i onun
öldürdüðü nakledilir. Savaþýn ikinci safha-
sýnda müslümanlarýn daðýlýp kayalýklara
doðru çekildiði esnada atýnýn üzerinde,
“Neredesin ey Muhammed, sen kurtulur-
san ben kurtulmayayým!” diye baðýra-
rak Hz. Peygamber’e saldýrdý. Resûlullah
kendisini korumak isteyen arkadaþlarýna,
“Siz onu bana býrakýn” dedi ve Hâris b. Sým-
me’nin veya Zübeyr b. Avvâm’ýn mýzraðýný
alarak Übeyy’e doðru fýrlatýp onu aðýr þe-
kilde yaraladý. Bazý rivayetlere göre ise mýz-
rak boynunu sýyýrýp geçmiþ, Übey hafif þe-
kilde yaralanmýþtý. Atýndan düþen ve ka-
burga kemikleri kýrýlan Übey, “Eyvah, Mu-
hammed beni öldürdü!” diye feryat etti.
Yanýndakiler yarasýnýn önemsiz olduðunu
belirtince, “Muhammed beni öldüreceðini
söylemiþti, onun sözü gerçekleþir” dedi.
Übey, Kureyþ ordusu Mekke yakýnlarýna

geldiði sýrada Serif veya Merrüzzahrân
mevkiinde öldü. “Attýðýn zaman sen at-
mamýþtýn, fakat Allah atmýþtý” meâlinde-
ki âyet (el-Enfâl 8/17) bir görüþe göre Re-
sûl-i Ekrem’in Übeyy’i yaralamasý hakkýnda
inmiþtir. Übey b. Halef, Hz. Peygamber’in
hanýmlarýndan Meymûne’nin kýz kardeþi
Esmâ ile evliydi. Oðlu Abdullah’ýn soyun-
dan gelen Muhammed b. Abdurrahman b.
Safvân Medine kadýlýðý yapmýþ, onun oðlu
Ubeydullah b. Muhammed, Halife Ebû Ca‘-
fer el-Mansûr döneminde Baðdat, Mehdî-
Billâh döneminde de Medine kadýlýðý gö-
revinde bulunmuþtur.
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Ebü’l-Münzir (Ebü’t-Tufeyl) Übey
b. Kâ‘b b. Kays el-Ensârî

(ö. 33/654 [?] )

Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan
ve Kur’an’a hizmetleriyle

tanýnan sahâbî.
˜ ™

Yesrib’de doðdu. Hazrec kabilesinin Nec-
câroðullarý kolundandýr. Annesi Suheyle
bint Esved’dir. Müslüman olmadan önce
okuma yazma öðrendi; Medineli yahudi-
lerle görüþüp Tevrat’ý inceledi ve yeni bir
peygamberin geleceðini öðrendi. Birinci
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Übey b. Halef b. Vehb el-Cumahî
(ö. 3/625)

Hz. Peygamber’in
en azýlý düþmanlarýndan biri.

˜ ™

Kureyþ’in önemli kollarýndan olan Benî
Cumah’a mensuptur. Ýslâmiyet’in zuhuru
sýrasýnda Mekke’nin ileri gelenleri arasýn-
da yer alýyordu. Nüfuzunu güçsüz ve hi-
mayesiz kimselere karþý haksýzlýk yolun-
da kullandýðý, son Ficâr savaþýnýn ardýndan
Mekke’ye hac ve ticaret için gelenlere ya-
pýlan haksýzlýklarýn yaygýnlaþtýðý yýllarda Sü-
leym kabilesinden bir kiþinin mallarýný sa-
týn aldýðý, ancak parasýný ödemediði, bu ki-
þinin Mekkeliler’den yardým istemesi üze-
rine Ebû Süfyân ile Hz. Peygamber’in am-
casý Abbas’ýn araya girip parasýný Übey’-
den aldýklarý kaydedilmektedir.

Kardeþi Ümeyye ile birlikte Übey, Ýslâ-
miyet’in doðuþunun ardýndan Resûl-i Ek-
rem’e karþý her türlü kötülüðü yapan Ku-
reyþ eþrafýnýn yanýnda yer aldý. Çürüme-
ye yüz tutmuþ bir kemiði eline alýp ufala-
dýktan sonra Resûlullah’a doðru savura-
rak, “Toz olup gittikten sonra bu kemiðin
diriltileceðini mi iddia ediyorsun?” dediði,
bunun üzerine, “Kendi yaratýlýþýný unutup
bize karþý misal vermeye kalkýþýyor ve þu
çürüyüp un ufak olmuþ kemikleri kim di-
riltecek diyor. De ki: Onlarý ilk defa yarat-
mýþ olan diriltir; çünkü O her türlü yarat-
mayý gayet iyi bilendir” meâlindeki âyet-
lerin (Yâsîn 36/78-79) indiði rivayet edilir.
Meryem sûresinde, “Ýnsan ben öldükten
sonra diri olarak mý çýkarýlacaðým diyor”
meâlindeki 66. âyetin de Übey b. Halef’in
eline bir kemik parçasý alýp ufaladýktan
sonra, “Muhammed, öldükten sonra diri-
leceðimizi zannediyor” demesi üzerine nâ-
zil olduðu belirtilmektedir (Vâhidî, s. 173).
Hz. Peygamber’den kendisiyle beraber bir
meleðin gelmesini, gözlerine görünüp pey-
gamberliðini tasdik etmek için kendileriy-
le konuþmasýný isteyen ve bu sebeple hak-
larýnda, “Muhammed’e bir melek gönde-
rilmeliydi dediler. Eðer biz bir melek gön-
derseydik elbette onlarýn iþi bitirilmiþ olur-
du. Sonra kendilerine göz bile açtýrýlmaz-
dý” âyetinin indirildiði (el-En‘âm 6/8) müþ-
rikler arasýnda Übey de vardý. Ýnfitâr sûre-
sinin, “Ey insan! Seni kerem sahibi rabbi-
ne karþý aldatan nedir?” meâlindeki âyet-
lerin de (82/6-8) Übey b. Halef veya Velîd
b. Mugýre hakkýnda nâzil olduðu nakledilir
(Kurtubî, XIX, 245).
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