
BİBLİYOGRAFYA: 

Mes'üdi, Mürücü'?·?eheb (Abdülhamid), IV, 
290; Sem'ani, el-Ensab, X, 351 ; İbnü' 1- Esir. 
el-Kamil, VIII, 21-22, 31-53; İbn Hallikan. Ve{e
yat, ll, 192-194; İbn İzari, el-Beyanü'l-mugrib, 
I, 124-130, 149-170; İbn Haldün, el-'iber, IV, 
31-37; Makrizi, el-ljı(a(, 1, 349-351; II, 10-12; 
a.mlf, Kitabü'l-Muka{fe'l·kebfr (nşr. Muham
med el-Ya'lavi), Beyrut 1407 /i987, s. 25·35, 89· 
90; a.mlf., itti'ii?ü '1· hunefa' (nşr. Hugo Bunz). 
Leipzig 1909, s. 31-41; İdris İmadüddin, 'Uyü
nü'l·al]bar ve {ününü'l·aşar (es-Seb'u 'l·l]a· 
mis) (nşr. Mustafa Galib). Beyrut 1975, s. 44-
88, 95·122, 187; Brockelmann, İslam Milletle
ri ve Devletleri Tarihi (tre. Neşet Çağatay). An· 
kara 1954, 1, 147; Mustafa Giilib, Tarfhu 'd
da'veti'l-İsma'fliyye, Beyrut, ts. (Darü ' I-Eııde
lüs), s. 158·162; Beli, el·Fıraf!:u'l-İslamiyye, s. 
157-162; Hasan İbrahim Hasan. Tarfi]u 'd·dev· 
leti'I-Fatımiyye, Kahire 1981, s. 46·56; Mu
hammed et-Talibi, ed-Devletü 'l-Aglebiyye (tre. 
Münci es-Sayyadil , Beyrut 1985, s. 635-645, 
656·673, 682· 743; M. Th. Houtsma, "Ebu Ab
dullah", İA, IV, 8·9; S. M. Stern, "Abü 'Abd 
Allah al-Shi'i", E/2 (İng.), 1, 103·104. 

liJ MusTAFA Öz 

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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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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