
sırada hocasının huzurunda kaleme al
dığı, el-Mugnf'yi de hacası hayatta iken 
yazmaya başladığı bilinmektedir (Hakim 
ei-Cüşemi, s. 366). 

Ebü Abdullah ' ın orüinal görüşleri hak
kında tam bir değerlendirme yapmak 
oldukça güçtür. Bir Mu'tezile kelamcısı 
olmakla birlikte Ebü Ali ei-Cübbai'yi ten
kit etmiş, hacası Ebü Haşim'le de fikir 
ayrılıkları olmuştur. Kitô.bü 't - Tattil'in
de daha çok Zeydi Şii tamayülleri mü
dafaa eden tartışmalara yer vermiş, Şii 
rivayetlere dayanarak onların doğrulu
ğunu ispat için çaba göstermiştir. Hz. 
Ali ile Ebü Bekir'in faziletlerini "muva
zenetü'l-a'mal" denilen ve başardıkları 
işleri ölçü alan bir usul uygulayarak kar
şılıklı bir değerlendirmeye tabi tutmuş 
ve bu konuda Hz. Ali 'nin daha üstün ol
duğunu ilan eden Ebü Ca'fer ei-İskafi'
nin düşüncesine katılmıştır (Kadi Abdül
cebbar, el·fVlugni, XX/ ı, s. 216). Buna kar
şılık Hz. Ömer'in İslam'ın ilk yıllarında 
müslüman olduğunu ve Hz. Ali'nin kızı 

Ümmü Külsüm'la evlendiğini Muizzüd
devle'nin huzurunda açıkça ortaya ko
yarak Rafizfler'e teslim olmamıştır. Bil
gi problemine muhtemelen, rakip İbnü'I
İhşid ekolü mensuplarından Ebü' 1- Ha
san Ali b. Ka' b dolayısıyla büyük ilgi gös
termiş, muhalifi olan bu zatın Cahiz'in 
görüşlerini savunması karşısında Cüb
bai'nin, Cahiz'e ait Kitô.bü '1- Ma c rife 'yi 
tenkit için yazdığı Na)f.:iü '1- Ma c rife ad
lı eserini, büyük ihtimalle kendi görüş
lerini de belirterek Kitô.bü'l-Ma c rife ad
lı çalışmasında nakletmiştir. 

Fıkhi yorumlarında hacası olmasına 

rağmen Kerhi'den ayrılır ve birçok ko
nuda ondan üstün olduğu görülür. Ho
casının bazı görüşlerini sadece "Ebü'I 
Hasan'dan" kaydıyla nakleder. Bazı ta
riflere verdiği anlamlarla sonraki nesil
lere tesir eden Ebü Abdullah has, am, 
icma, kıyas, illet ve nesih konularında 
görüşlerini belirterek özellikle nesih ve 
hadislerin kabulü hususunda çağdaşla

rından pek çoğu ile ihtilafa düşmüştür. 
İslam alimlerinin ekserisinin, ahkam dı
şındaki haberlerde nesih cereyan etme
yeceği şeklindeki görüşlerine karşı çı

kan Ebü Abdullah, zulmün kötülüğüne 
ve Allah ' ın zati sıfatiarına dair haberler
de neshin asla caiz olmayacağını kabul 
etmekle birlikte, hüküm ihtiva eden ya
hut etmeyen gelecek ve geçmişe ait ha
berlerin ifadelerinde, nesih terimini kul
lanmamakla birlikte benzer nitelikli bir 
değişikliğin olabileceğini ileri sürmüştür 

(bu hususlara i l işk i n dağın ık haldeki dü
şüncel e ri için bk. Kadi Abdülcebbar, el· 
fVlugni, XVl l, tü r. yer. ; Ebü' I-Hüseyin el
Basri , J-11 , indeks). Bu konularla ilgili ola
rak kaleme aldığı el- Uşul ve Nakdü '1-
fütyô. adlı eserleri günümüze ulaşmamış
tır. Fıkhın fürüuna dair görüşlerini ise 
Kerhi'nin Mul]taşar ' ına yazdığı şerhte 

formüle etmiştir. Nebiz içmeyi ve namaz
da sürelerin Farsça tercümesini okuma
yı Hanefi fıkhına uygun olarak caiz gör
mesi yanında, İmamiyye' nin müt'a nika
hını meşrü sayan görüşünü reddederek 
bu hususta Zeydiyye fıkhına uyduğu bu 
konularda yazdığı monografilerden an
laşılmaktadır (İbn ü' n - Nedim , s. 294) 

Kelam konusunda bazı şahsi görüşle
ri bulunmakla birlikte çoğunlukla Basra 
Mu'tezile ekolünü takip eden Ebü Ab
dullah alemin ebediliği görüşüne şid

detle karşı çıkmış, bu konuyla ilgili eser
lerinin ikisini İbnü' r-Ravendi ile Ebü Be
kir er-Razi'ye reddiye olarak yazmıştır 
(İ bnü' n-Nedim, s. 248) . Bütün maddi çağ

rışimiardan sakınmak amacıyla yaratı

lışı fikrin eseri olarak açıklarken felse
fi kritikleri dikkate aldığı görülmekte
dir. 

Eserleri. Ebü Abdullah ' ın yirmi civa
rında eseri olduğu kaynaklarda zikredil
mekle beraber bunlardan günümüze in
tikal edenin bulunup bulunmadığı tes
bit edilememiştir. Kelamla ilgili olduğu 
anlaşılan eserlerinin bir kısmı şunlardır: 
1. Nak:iu k elô.mi'r-Rô.vendi. İbnü'r-Ra
vendi'nin maddenin ezeliyetine dair gö
rüşünü reddetmek için kaleme alınmış
tır. 2. Na)f.:iu Kitô.bi'r-Rô.zf. Ebü Bekir 
er-Razi'nin, ilahi fiilierin ve dolayısıyla 

bunlara konu teşkil eden nesne ve olay
ların ezeliyetine dair görüşünü redde
den Belhi'nin yine Razi tarafından veri
len cevabına reddiyedir. 3. el-Kel ô.m if 
enne'llahe te cô.lô. lem yezel mevcı1den 
velô. şey' e sivô.hu ilô. en l]ale)f.a '1-l]al)f.. 
Bir önceki eserin bakış açısı doğrultu

sunda kaleme alınmış olmalıdır. 4. Na)f.
:iü'l-Muccize. Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari'nin 
el-M u c cize adlı eserine reddiyedir. Bu 
sahayla ilgili diğer eserleri de şunlar

dır : el- Cevô.b c an m es' eleteyi'ş - Şeyl] 
Ebi Mu]Jammed er-Rô.mhürmüzf, Ki 
tô.bü'l-lmô.n, Kitô.bü 'l - İkrô.r, Kitô.bü'l
Macrife. 

Kaynaklarda fıkha dair şu eserieti zik
redilir: Şer]Ju Mul]tasari Ebi'l- Hasan 
el-Kerl]f, Kitabü 'l - Eşribe ve ta}Jlili ne
b4i't-temr, Kitô.bü TaJ:ırfmi'l-mütca, 
Kitô.bü Cevô.zi's- şalut bi'l- Furisiyye. 

EBÜ ABDULlAH es-SIT 
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~ ŞERAFETTiN G öLCÜK 

ı 
EBÜ ABDULlAH el-BERİDİ 

ı 

( i.S~ _r.l l .Jı l ~.):'f) 

(ö. 332 / 944) 

Abbas i Halifesi Muktedir -Billah 
ve halefieri -zamanında 

Irak'ta önemli rol oynayan 
Beridiler ailesinin reisierinden 

L 
(bk. BERİDiLER) . 

_j 

ı 
EBÜ ABDULlAH eş-ŞIİ 

ı 

( ~\ .Jı\~ .):'( ) 

Ebıl Abdiilah ei·Hüseyn b. Ahmed 
b. Muhammed b. Zekeriyya 

(ö. 298/911) 

Kuzey Afrika'da 
Fatımi hakimiyetinin kurulmasını 

L 
sağlayan İsmaili daisi. 

_j 

Aslen Yemen'in San'a şehrinden oldu
ğu için San'ani, Basra yahut Küfe'de pa
zarı kontrol görevini yürüttüğü için Muh
tesib, İsnaaşeriyye mezhebini öğrettiği 
için Muallim, Kuzey Afrika ' da faaliyet 
gösteren bir Yemenli olması sebebiyle 
MeşrikT, yünlü ve kaba elbise giymesin
den dolayı Süfi diye de anılır. Başlang ıç

ta Küfe'de zühd ve takva hayatı yaşa
yan bir süfi ve önceki mezhebi İsnaaşe
riyye'yi öğreten bir muallimdi. Küfe'de 
İsmaili Dalsi Ebü Ali ed-Dai'nin komşu
su olduğu sırada Ebü Ali 'nin damadı ve 
Mısır Daisi Fırüz ' la yakınlık kurdu. Bü-
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EBÜ ABDULLAH eş - Şi! 

yük bir ihtimalle, İsnaaşeriyye ' nin 260 
(873) yılında kaybolan ve ne zaman dö
neceği bilinmeyen mehdisine karşılık is
mailiyye'nin müjdelediği mehdinin çok 
yakında ortaya çıkacağı iddiaları onun 
ismailiyye'ye geçmesinde önemli bir fak
tör olmuştur. EbO Ali ed-Dai'nin Mısır'a 
gideceğ i ni öğrenen EbO Abdullah, ağa
beyi Ebü'I-Abbas'la birlikte oraya gitme 
ve dal ile beraber olma arzusunu FirOz'a 
bildird i. İmamla irtibat kuran FirOz. bu 
iki kardeş için gerekli izni alarak onla
rın Mısır' a gitmesini sağladı. Ebü'I-Ab
bas, Mısır'daki ismaili başdaisi ile Sele
miye'de bulunan İmam Habib ei-Mektüm 
arasında haberleşmeyi sağlamakla gö
revlendirildi. Ebü Abdullah ise imarnın 

emriyle. Yemen'de İsmaili da'vetinin yet
kili dalsi Ebü'I-Kasım İbn Havşeb'in ya
nına gönderildi. imam, İbn Havşeb'e yaz
dığı mektupta kendisine gelen dai ada
yını iyi yetiştirmesini isterken EbO Ab
dullah'a da İbn Havşeb'e kesin olarak ta
bi olmasını emrediyordu. Ebü Abdul
lah yedi sekiz ay kadar İbn Havşeb ' in 
yanında kaldı. İbn Havşeb ona, Kuzey 
Afrika'da Hulvani ve Ebu Süfyan adlı 

dailerin faaliyet gösterdiklerini ve ora
da uygun bir ortam hazırladıklarını söy
leyerek kendisinin de bu bölgede İsma
iliyye'yi yaymakla görevlendirildiğini bil
dirdi. 

Ebü Abdullah eş - ŞiT. 279 (892-93) yı
lının hac mevsiminde Serberi Kütame 
kabilesinin hacılarıyla tanışmak üzere 
Mekke'ye gitti. Daha önce Hulvani vası
tasıyla Şla 'ya girmiş olan Hureys el-Cü
meyil ve Musa b. Mükad'ın (Mükarime 
veya Tükad, bk. idrTs imadüddin, s. 45 ; 

İ bn Haldun. IV, 32) başkanlığındaki Kü
tameli hacıların meclislerine devam et
ti. Onların Hz. Ali ve eviadının faziletleri 
hakkındaki konuşmalarını dinledi. Ken
disi de özellikle Ehl-i beyt konusundaki 
konuşmalarıyla onların hayranlığını ka
zandı. Mesleğinin Kur'an öğretmek ol
duğunu. hac dönüşünde Mısır'a giderek 
orada bir vazife bulmaya çalışacağını 

söyleyince Serberiler onu memleketleri
ne davet ederek Kütame beldesinde yer
leşmesini istediler ve kendisine her tür
lü yardımı yapacaklarını vaad ettiler. Hac
dan sonra Mısır'a kadar onlarla birlikte 
yolculuk yapan EbO Abdullah, bu esna
da Kütameliler'den Ağlebiler ' le müna
sebetleri ve bölgede Şia'nın durumu hak
kında gerekli bilgileri öğrendi. Mısır' a 

gidince onlardan ayrılıp iş arama baha
nesiyle bir müddet ortadan kayboldu. 
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Bu sırada elde ettiği bilgileri, Selemiye'
ye gidip imama arzederneyeceği için Mı
sır ' daki naibi Ebü Ali ed -Dai'ye ulaştı
rarak göreVi konusunda onu haberdar 
etti. Ardından da uygun bir iş bulamadı
ğını söyleyerek tekrar Kütameliler 'e ka
tıldı. 15 Rebiülewel 280 (4 Haziran 893) 
tarihinde Kütame beldelerinden İkcan'a 
ulaştılar. Ebü Abdullah burada, Sünni 
olan Ağlebiler' le aralarındaki kötü iliş

kiler yüzünden önemli bir kısmı Şia 'ya 

meyleden Kütameliler tarafından karşı
landı . önce İkcan'da Mağrib ve Endülüs 
hacılarının buluşma noktası olan Feccü
lahyar' da yerleşti. Fakat bir kısım ka
bilelerin muhalefeti sebebiyle buradan 
Tazrüt ' a giderek başlattığı dini, siya
si ve askeri faaliyetleri sayesinde duru
munu sağlamlaştırdı. Bu arada Serberi
ler'den teşkil ettiği ordu ile bazı fetih 
hareketlerini başarıyla yürüterek Mil e·
yi zaptetti. Kendisinin, daha önce EbO 
Süfyan ve Hulvani tarafından müjdele
nen, Şii devletinin temelini atacak kişi 
olduğunu ilan ederek gücünü daha da 
arttırdı. Ağiebi Emiri İbrahim b. Ahmed, 
arnillerinden aldığı bilgiye dayanarak 
önceleri Ebü Abdullah'a önem verme
miş, sadece bazı tehditlerle yetinmişti. 
Fakat E bO Abdullah· ın Ağlebiler ' e gön
derdiği cüretli mektuplar kendisine ula
şınca 287 (900) yılından itibaren isma
iliyye 'yi ortadan kaldırmak için saldırı

ya geçti. İki büyük saldırıya karşı koyan 
Ebü Abdullah. hareket merkezini tek
rar İkcan · a taşıyarak Ağlebiler' e karşı 

· büyük bir harekat başlattı (290/ 903) . Bu 
sırada İbrahim b. Ahmed'in ölmesi ve 
son Ağiebi hükümda rı Ziyadetullah ·ın 
zevk ve eğlenceye düşkün bir kişi olma
sı , ayrıca Şii temayüllü vezirlerinin ken
disine yanlış bilgi vermeleri Ebü Abdul
lah ' ın başarısına büyük ölçüde yardımcı 
oldu. 

Ebü Abdullah, bu sırada Selemiye'de 
bulunan, oradaki karışıklıklardan ve Ab
basi takibatından dolayı rahatsız olan 
yeni ismaili imamı Ubeydullah ei -Meh
di'ye bir heyet göndererek onu Kuzey Af
rika'ya davet etti. Daveti kabul eden 
imam, yanına oğlu Kaim'i ve adamları

nı alarak tacir görünümünde Selemiye'
den ayrıldı ve Sicilmase'ye ulaştı. Fakat 
burada Harici fırkasına mensup olan 
ve o dönemde Abbasiler'le iyi münase
betler içinde bulunan Beni Midrar ka
bilesinin emlri Elyesa' tarafından hali
fenin isteği üzerine yakalanarak hapse
dildi. 

Bunun üzerine harekete geçen Ebü 
Abdullah 293 (906) yılında Satif ve Bil
lizme'yi ele geçirdi: Darülmellül Savaşı ' 

nı kazandı : 296'da (909) Darü Medyen 
civarında Ağiebi ordusunu mağlüp etti; 
Cerld bölgesinde bulunan Kastiliye ve 
Kafsa'yı ele geçirdi. Kısa bir süre sonra 
Kuzey Afrika'da önemli bir stratejik nok
ta olan Ürbüs'ü zaptedince son Ağiebi 
hükümdan Ziyadetullah, Kayrevan'ın gü
neyindeki Rakkade'yi terkederek Mısır'a 

doğru kaçmaya başladı. Ebü Abdullah 
eş-Şii, 29 Cemaziyelahir 296'da (25 Mart 
909) girdiği Rakkade'de şehir halkına 
eman verdi. İrat ettiğ i ilk cuma hutbe
sinde, üzerinde isim zikredilmeksizin sik
ke basılmasını ve bir yüzüne "Allah· ın 
hücceti geldi", diğer yüzüne de "Allah 
düşmanları mağ!Op oldu" ibarelerinin 
yazılmasını emretti. Bu arada Beni Mid
rar Emlri Elyesa ' ın Sicilmase'de hapse
dilmiş olan imamı sorguya çektiğin i, 

onun da Ebü Abdullah ile hiçbir ilgisi
nin bulunmadığını söylediğini haber alın
ca süratle Sicilmase'ye yöneldi. Ubey
dullah ei -Mehdi'nin öldürülebileceği en
dişesiyle emire üç defa elçi göndererek 
maksadının savaş olmadığını söyledi, fa
kat her defasında reddedildi. Sicilmase'
ye ulaştığında bir gün süren savaş so
nunda Elyesa' ın kuwetlerini mağlüp ede
rek Ubeydullah ve oğlu Kaim'i kurtardı. 
Beklenen imarnın geldiğini halka müj
deleyen, bütün siyasi hak ve yetkileri
ni ona devreden EbO Abdullah, imam
la Sicilmase ·de kırk gün kaldıktan son
ra 29 Rebiülahir 297 (15 Ocak 910) tari
hinde birlikte Rakkade'ye vardılar. Halk, 
uzun zamandan beri çıkacağı söylenen 
imamı coşkuyla karşılayarak ona biat et
ti. Devleti teslim alan Ubeydullah hali
feliğini ilan etti. Ebü Abdullah eş-Şii ve 
kardeşi Ebü'I-Abbas'a devletin yüksek 
kademelerinde görev verildi. Fakat bir 
müddet sonra imamda aradığını bula
mayan Ebü Abdullah, kardeşi Ebü'I-Ab
bas'ın da tahrikleriyle Ubeydullah'ı or
tadan kaldırmak için gizli faaliyetlere 
başladı . Durumdan haberdar olan Ubey
dullah onların öldürülmesini emretti. Ebü 
Abdullah eş-Şii kardeşiyle birlikte 1 Zil
hicce 298 'de (31 Temmuz 911 ) öldürüldü. 
Bazı İsmaili kaynakları , Ebü 'I-Abbas'ın 
yerine yanlışlıkla Ebü Abdullah'ın öldü
rüldüğüriü , Ubeydullah'ın buna çok üzül
düğünü, cenaze namazını bizzat kendi
sinin kıldırdığını kaydeder ( İ d ris imadüd
di n. s. 187). 
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1 
EBÜ ABDURRAHMAN es-SÜLEMİ l 

( ._..Lll ,:,-.>) \~ .Y. 1 ) 

L 

Ebu Abdirrahman Abdullah 
b. Hab!b b. Rubeyyia es-Sülem! 

( ö. 731692 [?]) 

Kıraat alimi, tabii. 

Hz. Peygamber'in vefatından önce doğ
duğu bilinmektedir. Babası sahabi olup 
kendisi KOfeli tabillerin ikinci tabaka
sında yer alır. 

Kur'an-ı Kerim'in tamamını Hz. Os
man'dan dinlemiş, Kur'an'la ilgili soru
larının devam etmesi sebebiyle Hz. Os
man'ın ona, "Sen benim halkın işleriyle 
meşgul olmarnı engelliyorsun, Zeyd b. 
Sabit'e git" dediği için Zeyd'den ders al
maya başlamış ve tam on üç yıl süre ile 
(veya on üç defa) Kur'an'ı ona arzetmiş
tir. Kur'an ve kı~aat ilimlerinde ayrıca Hz. 
Ali, Übey b. Ka'b, Abdullah b. Mes'Qd'
dan faydalanmıştır. Zehebi, Şu'be b. Hac
cac'dan nakledilen ve onun Hz. Osman 
ve İbn Mes'Qd'dan herhangi bir şey öğ
renmediğini ifade eden rivayetin doğru 
olmadığını , Hz. Osman'dan naklettiği ha
disin Buharfnin el-Cami'u'ş-şa~i~'inde 
yer alması ve kıraate dair eserlerde kay
dedilen bilgiler karşısında bu iddianın 

kabul görmediğini söylemiştir (A'lamü'n· 
nübela', N, 269; Tarf!)u 'l-islam, s. 558). 

Hz. Osman'ın mushaf nüshalarını ço
ğalttırmasından sonra Küfe'ye gönderi
len nüshaya uygun olarak bu şehirde 

Kur' an öğretimiyle görevlendirilen ilk 
alim olduğu anlaşılan Ebu Abdurrahman 
(İbn Mücahid, s. 68) Küfe Mescidi'nde kırk 
yıl Kur'an dersleri vermiş, Hz. Peygam
ber'in, "Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğ
renen ve öğretenlerinizdir" (Buhari. "Fe
za'ilü'l-Kur'an", 2 ı) mealindeki hadi
sini zikrederek kendisini çok uzun sü
re Kur'an öğretimine bağlayan gücün 
bu hadis olduğunu belirtmiştir. Oğluna 
Kur'an dersleri verdiği Amr b. Hureys'in 
gönderdiği hediyeleri derhal geri çevi
rerek Allah'ın kitabını ücretle okutma
dığını söylemiş, yine Kur'an öğrettiği 

için kendisine bir yay (veya at) hediye et
mek isteyen birinin hediyesini reddet
tikten sonra, "Bunu keşke sana Kur'an 
öğretmeden önce hediye etseydin" de
miştir. Bazı kaynaklarda belirtildiğine 

göre (mesela bk. ibnü'I-Cezeri, I, 413) ca
mideki derslerine önce çarşı esnafından 
başladığına bakılırsa Hz. Hasan ve Hü
seyin, kıraat-i seb'a imamlarından Asım 
b. Behdele, Yahya b. Vessab, Şa'bi. Ata 
b. Saib gibi önemli şahsiyetler yanında 
kendisinden binlerce kişi Kur'an ve kıra
at ilimlerinde faydalanmış olmalıdır. 

Ebü Abdurrahman es-Sülemi, Hz. Ömer 
ve Hz. Osman başta olmak üzere Hz. Ali, 
Abdullah b. Mes'üd. Ebü Müsa el-Eş'a
ri ve Ebu Hüreyre gibi sahabilerden ha
dis rivayet etmiş, bu rivayetlerin bir kıs
mı Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Ken
disinden de İbrahim en-Nehai. Said b. 
Cübeyr, Alkame b. Mersed, Ata b. Saib 
vb. meşhur tabiiler rivayette bulunmuş
ıardır. İbn Sa'd, Nesai, İbn Abdülber en
Nemeri ve Zehebi onu hadiste sika • ola
rak kabul etmişlerdir. 

Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali'nin yanında 
yer aldığı (İbn Hacer. V, ı 84) ve hayatının 
sonlarına doğru gözlerini kaybettiği be
lirtilen Ebü Abdurrahman 73 (692) yılın
da Küfe'de vefat etmiş olup bu tarih 70 
(689), 72 (691 ). 74 (693) ve 85 (704) ola
rak da zikredilmiştir. 
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EBUABS 

(....-:>-Y-I ) 

Ebu Abs Abdurrahman 
b. Ce br b. Amr el- Ensar! 

(ö. 34/654) 

Sahabi. 

EBÜ ABS 

__j 

Evs kabilesinin Beni Harise koıundan
dır. Miladi 584 yılı civarında doğduğu 

tahmin edilmektedir. İslamiyet'i kabu
lünden önce Abdüluzza olan adı Hz. Pey
gamber tarafından Abdurrahman olarak 
değiştirildi. Ünlü sahabi Muhammed b. 
Mesleme'nin eniştesi olan Ebü Abs hic
retten önce İslamiyet'i kabul etti. Anne
si Leyla bint Rafi' ve hanımı Ümmü Tsa, 
ResOl-i Ekrem'e ilk biat eden hanımlar
dandır. Hz. Peygamber'le birlikte Bedir, 
Uhud, Hendek başta olmak üzere bütün 
gazveıere katıldı. 

Okuma yazma bilenlerin çok az oldu
ğu İslam öncesi dönemin okur yazarla
rından biri olan Ebü Abs'ın, başlangıçta 
İslam kültürünün gelişip kökleşmesine 
büyük katkısı olmuştur. Hicretin sıkıntı
lı günlerinin devam ettiği sıralarda Mek
keli muhacirlere yardım elini uzattı. Hz. 
Peygamber onunla, Hz. ömer'in kızı Haf
sa'nın ResOl-i Ekrem'den önceki kocası 
Uhud şehidlerinden Huneys b. Huzafe 
arasında kardeşlik bağı (muahat*) kur
du. Ebu Abs müslüman olduktan sonra 
yakın arkadaşı Ebü Bürde b. Niyar ile 
birlikte, mensup oldukları Hariseoğulla
rı kabilesinin putlarını gizlice kırmayı iş 
edinmişlerdi. Öte yandan Bedir yenilgi
sini bir türlü hazmedemeyip şiirleri, te
sirli konuşmaları ve servetiyle Arabistan 
halkını, özellikle de Mekkeliler'i Hz. Pey
gamber aleyhine kışkırtan yahudi şairi 

Ka'b b. Eşref'in öldürülmesine memur 
edilen heyetin içinde Ebü Abs da yer 
aldı. 

Hz. Ömer ve Osman devirlerinde ver
gi tahsildarlığı görevinde bulunan Ebu 
Abs, Hz. Osman'ın hilafetinin sonlarında 
hastaıandı ve yetmiş yaşlarında vefat 
etti. Bedir ashabına karşı son derece say
gılı davranan halife hastalığında onun 
ziyaretine gitmiş, vefatında cenaze na
mazını bizzat kendisi kıldırmıştır. Ebu 
Abs Cennetü'I-Baki'a defnedildi. 

Ebu Abs Hz. Peygamber'den sadece 
bir hadis rivayet etmiştir. Muhammed, 
Mahmud, Ubeydullah, Zeyd ve Humeyd 
adlı çocukları yoluyla soyunun Medine 
ve Bağdat'ta devam ettiği söylenir. 
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