
EBÜ KALTCAR 

Mart 1044'te Celalüddevle'nin ölü
mü üzerine oğlu ei-Melikü'I-Azfz'e bi
at eden Türk askerlerini büyük para
lar vererek kendi tarafına çekti ve Eylül 
1044'te Bağdat'ta adına hutbe okut
tu. Büveyhfler' e tabi olan Annazfler, 
Mervaniler ve Mezyedfler de onu met
bO tanıdılar. Böylece Büveyhf haneda
nının başına geçen EbO Kalfcar aynı yıl 
Bağdat' a girdi ve Abbas! halifesinden 
Muhyidpin unvanını alarak emfrü'l-üme
ra oldu. 

EbO Kalfcar daha sonraki dört yıl bo
yunca, süratle genişleyen Selçuklu gücü
ne karşı topraklarını korumaya çalıştı. 

Şfraz'ın etrafını surlarla çevirdi. 1 044'te 
Hemedan. 104S'te İsfahan KakOyiler'i 
EbO Kalfcar'ı metbO tanıyarak Tuğrul 

Bey'in adına okunmakta olan hutbeye 
son verdiler. EbO Kalfcar, aynı yıl Cibal'in 
güneybatısına karşı saldırıya geçen İbra
him Yinal'ın emrindeki Selçuklu kuwet
lerine karşı koymak istediyse de salgın 
hastalık yüzünden nakil hayvanlarından 
çoğunun telef olması sebebiyle planını 

gerçekleştiremedi. Fakat daha sonra Sel
çuklular'la başedemeyeceğini aniayarak 
439'da (1 047 -48) Tuğrul Bey ile bir ba
rış antiaşması imzaladı ve kızını Tuğ

rul Bey'e verip Selçuklular'la akrabalık 
kurdu. Bunun üzerine Tuğrul Bey İbra
him Yinal'a, Büveyhf topraklarına bir as
keri harekete kalkışmaması talimatını 
verdi. Ancak bu barış imparatorluğun 

doğusunda bozuldu. 1 048'de Kavurd Bey 
kumandasındaki Selçuklu kuwetleri Kir
man'a saldırdı. Büveyhfler'in Kirman va
lisi Kavurd'un emrine girdi. Bunun üze
rine EbO Kalfcar. asi valiyi cezalandırmak 
ve Kirman'da otoritesini yeniden kur
mak için harekete geçti; fakat hedefi
ne ulaşamadan 4 Cemaziyelewel 440'ta 
(15 Ekim 1048) Kirman'ın Cennab mev
kiinde vefat etti. 

EbO Kalfcar Şfraz'da iken Müeyyed
Fiddfn adlı bir Fatımf dalsinin etkisin
de kalarak bir kısım Deylemli askerlerle 
birlikte ismailfliğe girmişti; fakat dört 
yıl sonra bu hareketin Abbas! halifesiy
le olan münasebetlerine zarar vereceği
ni düşünerek söz konusu dafyi toprak
larından uzaklaştırdı. 

EbO Kalfcar'ın vefatından sonra büyük 
oğlu Hüsrev FfrOz, el-Melikü'r-Rahfm la
kabıyla Bağdat'ta emfrü'l-ümera olur
ken diğer bir oğlu EbO MansOr Fülad Sü
tun da Büveyhiler'in Fars kolunun başı
na geçti. 
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Ebu Kamil Şüca' 
b. Eslem b. Muhammed 

b. Şüca' ei-Hasib ei-Mısrl 

Doğu'da ve Batı'da etkili olmuş 
İslam matematikçisL 

_j 

Cebir alanında Muhammed b. Musa 
ei-Harizmf'den sonra eserleri zamanı

mıza ulaşan ilk matematikçi olup eski 
İslam cebir geleneğinin son temsilcisi
dir. Harizmf, Abdülhamfd b. Vasi' b. Türk 
ve Sind b. Ali gibi kendinden önceki is
lam matematikçilerinin yanı sıra eski Yu
nan matematiğinden, özellikle Heron ve 
Öklid'den (Euclides) etkilenmiş olması 
muhtemeldir. 

İlk dönem klasik kaynaklarında bilgi 
bulunmadığı için hayatı hakkında he
men hemen hiçbir şey bilinmemekte, 
yakın yıllara ait çalışmaların bazılarında 
Ahmed b. Tolun zamanında (868-884) Ka
hire'de yaşadığı ve gemi inşaat mühen
disi veya yapımcısı olarak, bazılarında 
ise bazı valilerin yanında muhasip ola
rak çalıştığı söylenmektedir. Ancak Ha
rizmf'den sonra geldiği (ö 236/ 850 l?ll 

ve Kitabü '1- Cebr ve'J- mu~abele adlı 
eserinin de Ali b. Ahmed el-İmranf el
Mevsılf (ö. 344/955 ) tarafından şerhedil

diği göz önüne alınırsa Ebu Kamil'in bu 
iki zatın ölüm tarihleri arasındaki zaman 
diliminde yaşadığı kabul edilebilir. 

Eserleri. EbO Kamil'den bahseden ilk 
kaynak İbnü'n-Nedfm'in el-Fihrist'i olup 
ona Kitdbü'J-Felal}., Kitabü Mittdhi'l
FelaJ:ı, Kitdbü '1- Ce br ve'l- mu~abele, 
Kitabü'l- 'Aşir, Kitdbü't- Tayr, Kitdbü'l
Cem' ve't-teiri~, Kitdbü'l-Ifata'eyn, 
Kitabü 'l-Misal}.a ve 'l-hendese ve Ki
tdbü'l -Kiiaye adlı eserleri nisbet etmek
tedir. Bunlardan Kitabü 'J- Cebr ve'l
mukiibele ile Kitabü'J-Misal}.a ve'l
hendese dışındakilerin Arapça metinle
ri bugüne ulaşmamıştır. 1. Kitabü'l-Cebr 
ve'l-mu~iibele. EbO Kamil'in en önem
li ve en ünlü eseri olup Kitdbü'ş - Şamil 

adıyla da bilinmektedir. Uzun zaman
dan beri Latince ve İbranice tercümeleri 
aracılığıyla tanınan eser, Ali b. Ahmed 
el-İmranf'den başka İstahrf (lV /X. yüz
y ıl). Ebü'l-Kasım el-Kureşf ve İbrahim b. 
Ömer es-SObfnf (ö. 858/ 1454) tarafın
dan da şerhedilmiştir; ancak bunların 
hiçbiri zamanımıza ulaşmamıştır. İbn 
Haldün bu eseri, Harizmf'nin kitabından 
sonra cebir alanında yapılmış en güzel 
çalışma olarak nitelendirmekte, şerhle
rinin en güzeli olarak da Kureşf'ninkini 
göstermektedir (Mu~addime, lll , I 129) . 
Daha sonra İslam matematikçileri ve Ka
tib Çelebi de EbO Kamil'in bu kitabını Ha
rizmf'ninkinden sonra cebir sahasında 
yazılmış en önemli eserlerin başında zik
retmişlerdir (İbnü'l-Mecdf, J-:laviyyü 'l-lü

bab, vr. JOJb-102• ; Keş{ü 'z -zunQn, ll, 1024) . 

Kitabü 'l-Cebr ve'l-mu~abele üç bö
lümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
temel cebirsel ifadeler ve işlemlerle basit 
(müfredat) ve katışık (mukterenat) denk
lemler incelenmekte, dolayısıyla bu bö
lüm yapı bakımından Harizmf'nin eseri
nin ilk bölümünü andırmaktadır. EbO Ka
mil'in burada ele aldığı konulara getir
diği en önemli yenilik, irrasyonel sayıla
rı mukterenat denklemlerin kökleri ya
nında katsayılarında da kullanmasıdır. 

Eserin ikinci bölümünde cebirsel yöntem
lerin geometrik problemlere uygulan
ması gösterilmektedir. Ancak burada 
kullanılan geometri Harizmf'ninki değil 
Öklid'inkidir. Üçüncü bölümde ise mo
dern matematikte "diofantik denklem
ler" adı verilen belirsiz denklemler ele 
alınmıştır. Matematik tarihçilerince ka-



bul edilen genel görüş, Ebü Kamil'in be
lirsiz denklemlerin çözümünde bağım
sız olduğu şeklindedir. Eserin son kısım
larında bazı cebirsel problemler ele alın
makta ve sonlu dizilerin toplamıyla ilgili 
bazı kurallar incelenmektedir. Ayrıca bu 
kısımlarda Harizmf'nin bugün mevcut 
olmayan başka bir eserinden de alıntı

lar yapılmıştır. Eserde HarizmT'nin daha 
önce ortaya koyduğu cebir bilgileri tek
rar ele alınmış, ayrıca bunlara yeni bil
giler eklenmiştir. EbQ Kamil bu çalışma
sında Harizmi'nin eserinin yarısını kap
layan muamelat. mesaha ve vesaya prob
lemlerine yer vermemiş, bu tür konular 
için ayrı bir kitap telif etmiştir. Bu tu
tumu ·ile cebirin bağımsız bir alan oldu
ğunu vurgulamak istediği söylenebilir. 
Bu konuda EbQ Kamil cebir ilmine Ha
rizmf'den farklı bir şekilde yaklaşmak
tadır. Ona göre cebir bilinmeyenin tes
bitinde kullanılan bir yoldur ve muhte
vası gereği diğer bilinmeyeni tesbit et
me yollarından farklıdır. Ayrıca cebir ta
rihinde ilk defa cebirin hesabı da ihtiva 
edecek şekilde genişletilebileceğini gör
müştür. Harizmf problemleri ve çözüm
lerini tek bir yolla sergilemiş, böylece 
cebir sürekli bir tekrar niteliği kazan
mıştır. EbQ Kamil ise cebirin mekanik 
bir işlem olmadığını. tam tersine sürek
li yaratıcılık gerektiren bir alan olduğu
nu vurgulamış ve daima ortaya koydu
ğu çözümlerle oynayarak genel sonuç
lar vermeye çalışmıştır. Ayrıca bu ese
riyle cebiri ve dayandığı ilkeleri Öklid 
geometrisi üzerine oturtarak sıkı man
tık kurallarına bağlamış ve her türlü ce
birsel ifadenin geometrik açıklamasını 
vermiştir. Yine Harizmf' den farklı ola
rak irrasyonel sayıları geniş biçimde ce
birsel denklemlere uygulamıştır. Bunlar
dan başka İslam cebir tarihinde ilk de
fa x2 'den büyük kuwetleri kullanan ma
tematikçi de EbQ Kamil'dir. Kuwetler in 
toplamı kaidesinden hareketle cebirsel 
işlemlerde x8 'e kadar olan kuwetlere ge
niş bir şekilde yer vermiştir. Ancak ce
birin cezir. mal ve adet, müfred gibi te
mel kavramlarında HarizmT'yi takip et
miş, temel cebirsel ifade ve denklemle
rin yanında karekök ile yapılan toplama 
ve çıkarma formüllerini de açık olarak 
vermiştir. Kitôbü'l- Cebr'in iki Arapça 
nüshası ile bir İbranice ve bir Latince ter
cümesi ele geçmiş olup (Sezgin, V, 28 ı ) 

Arapça nüshalarından sadece Beyazıt 

Devlet Kütüphanesi 'ndeki nüsha (Kara 
Mustafa Paşa, nr. 379, ı I I varakl tamdır 
ve Fuat Sezgin tarafından tıpkıbasım 

olarak yayımlanmıştır (Frankfurt ı 986) . 
Meşhed 'de Asitan-ı Kuds Kütüphanesi'n
de bulunan (Riyaza, nr. 98. 23 varakl di
ğer nüsha ise eksiktir. Mantualı Mor
dekhai Finzi 'nin (ö 1460 [ ? [ ) yaptığı İb
ranice tercüme. ilk önce J. Weinberg ta
rafından Almanca (Die A lgebra des Abu 

Kamil Soğac ben Aslam, Münih 1935), da
ha sonra da Martin Levy tarafından İn
gilizce tercümesiyle birlikte yayımlanmış
tır (The A lgebra of Ab u Kamil, Madison 
ı 966); ancak Arapça metne göre İbrani
ce metin eksik görünmektedir. Latince 
tercüme ise aslı üç bölüm olan eserin 
sadece ilk iki bölümünü ihtiva etmek
tedir. Bu tercüme L. C. Karpinski tara
fından incelenerek Almanca'ya tercüme 
edilmiş ve bir makale ile ilim alemine 
tanıtılmıştır ("Algebra of Abii Kamil Sho
ja c ben Aslarn", Bibliotheca Mathemati

ca, XII , Leipzig I 9 I I - I 912 , s. 40-55). Z. Ki
tôbü 't- Tarô ,if fi'l-hisôb. el-Fihrist'te 
zikredilmeyen kitap, belirsiz denklem
lerle çözülebilen problemler konusunda 
zamanımıza ulaşan en eski Arapça eser
dir. Bu tür problemlerle daha önce Diop
hantos (III yüzy ıl ). Kusta b. Luka tarafın
dan Sınô catü 'l- ce br adıyla Arapça'ya 
tercüme edilen A ri tmetica adlı eserin
de ilgilenmiştir. Ancak Diophantos bü
yük oranda, denklemlerin kökünü ger
çekleyen rasyonel sayıla rı dikkate almış
tır. EbQ Kamil ise çözümü gerçekleyen 
bütün tam sayıları incelemeye çalışmak
tadır. Bilindiği kadarıyla Hintli matema
tikçi Aryabhat da (V yüzyıl ) belirsiz denk
lemleri ele almış ve çözümlerinde sürek
li kesirieri esas tutan "kuttaka" (dağ ıl 

ma) yöntemini kullanmıştır. Daha sonra 
yine bir Hintli matematikçi olan Bhas
kara, 11 SO yılında kaleme aldığı Vija
ganita adlı eserinde belirsiz denklemle
rin tam sayılarla çözümünü geniş bir şe
kilde incelem işti r. Bununla birlikte EbQ 
Kamil'in Hint yöntemlerini bilip bilmedi
ği tartışmalıdır. Ancak onun Hintliler' i 
takip ederek problemlerinde bilinmeyen 
değerlerin yerine büyük oranda kuş kul
landığı görülmektedir. Dolayısıyla EbQ Ka
mil ile Hintli matematikçilerin problem
leri arasında bir şekil benzerliği vardır; 
ayrıca et- Tarô ,if' in mevcut tek yazma
sında görülen meçhul bir şarihin düştüğü 
notlardan hareketle Ebu Kamil' in bu me
totlardan haberdar olduğu da düşünü

lebilir. Ancak genel kanaat onun bu tür 
problemlerden haberdar olduğu, fakat 
çözümlerinde tamamen bağımsız hare
ket ettiği şeklindedir. Ebü Kamil'in ince
lediği problemierin tamamı. iki denklem-

EBO KAM iL 

den oluşan birinci dereceden üç, dört ve 
beş bilinmeyenli bir denklem sistemine 
indirgenmektedir. Bu sebeple zikrettiği 
problemler. modern matematik diliyle 

ax +by + ez+ --·- 100 

X + y + Z + ... ~ 1 00 

şeklinde ifade edilebilir. Denklem siste
mindeki x. y. z gibi bilinmeyen değerle
rin karşılığı ise tam sayı olmak zorun
dadır ; çünkü bizzat kendisi denklemler
deki bilinmeyen değerlerin yerine kuş, 
kılıç, kargı. adam, kadın ve çocuk gibi 
varlıkların konulabileceğini ifade etmek
tedir. Yine kendi ifadesinden bu tür 
problemierin o dönemde yaygın olarak 
kullanıldığı , ancak denklemin çözümün
de birden fazla yol mevcut olduğu hal
de bir tek çözümle yetinildiği anlaşılmak
tadır. Ebü Kamil'in bu tür problemierin 
çözümünde takip ettiği genel yöntem 
tamamen cebirseldir ve ayrıca son de
rece. düzenli ve sistematik bir yola sa
hiptir. Denklemlerde bilinmeyen değer
lerin lafzf sembolleri x ~ şey, y ~ dinar 
(altın para). z ~ fels (bak ı r para) ve dör
düncü değer ~ hatem olarak verilmekte 
ve bu dört tabir başka hiçbir anlamda 
kullanılmamaktadır. Sabit sayıya ise dir
hem veya adet kelimeleriyle işaret edi
lir ve sayılar da kelimelerle gösterilir ; 
cetveller ve eserin son sayfasında veri
len rakamlar dışında Hint rakamları kul
lanılmaz . Leiden ve Paris'te iki nüsha
sı bulunan (Sezgin. V, 28 ı) Kitôbü 't- Ta
rô, if' in ilk defa Mantualı Mordekh~i Fin
zi tarafından İbranice 'ye tercüme edil
diği bilinmekteyse de (Münih. Bayerische 
Staatsbibliothek, hebr. nr. 225/ 4) G. Sa
cerdote, bu tercümenin doğrudan Arap
ça'dan değil ispanyolca'dan yapılmış ola
bileceğini belirtmiş, H. Suter de daha 
sonra bu görüşü doğrulamıştır. Buna 
göre eserin ilk önce ispanyolca'ya çevril
miş olması gerekmektedir. Ayrıca Su
ter'e göre Paris Bibliotheque Nationale'
de (nr. 7377 A, 6) kayıtlı yazma da et- Ta
rô, if'in Latince tercümesidir. Eserin 
Arapça metni Ahmed Selim Safdan tara
fından yayımlanmıştır ("Kitabü Tara, i
fi'l-l_ıisab li-Ebi Kamil", Taril]u cilmi 'l
cebr fi'l - calemi ' l-cArab~ Küveyt 1986, 1, 
67-80). 3. Risôle fi'l-muhammes ve'l
mu caşşer. Dördüncü dere~eden ve irras
yonel katsayılı ikinci dereceden katışık 
denklemlerin çözümlerini ihtiva eden bu 
kitapta cebirsel yöntemler geometrik 
problemlere uygulanmıştır. Dikkati çe
ken bir nokta, sabit sayının o güne ka
dar yapıldığı gibi "1" rakamı veya bir 
harf ile gösterilmeyip " 1 O" rakamı ile 
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gösterilmiş olmasıdır. İbranice'ye de ter
cüme edilmiş olan eser (Münih, Bayerische 
Staatsbibliothek, he br. nr. 225 1 3), Suter 
tarafından Bibliotheque Nationale'de ka
yıtlı (Lat. , nr. 7377A) Latince versiyonun
dan Almanca'ya çevrilerek şerhedilmiştir 
("Das Buch der Selteneiten der Rechen
kunst von Abii Kamil al-Mısri", Bibliot

heca Mathematica, Xl , Leipzig 1910-1911, 
s. ı 00-1 20). G. Sacerdote ise eseri İtalyan
ca'ya tercüme edip incelemiştir (ll Trat
tato del Pentagono e del Decagono di Abu 
Kamil Shogia' benAslam ben Mohammad, 
Leipzig 1896). Sacerdote'nin işaret etti
ği gibi Pizalı Leonarda, Praetiea geomet
riae adlı eserinde EbQ Kamil'in bu ça
lışmasından faydalanmış ve bazı alıntı

lar yapmıştır. 

EbO Kamil'in klasik ve modern kay
naklarda zikredilen diğer eserleri de şöy
le sıralanabilir: 1. Kitôbü'1-Cem' ve't
tefri~. Hesapta kullanılan dört işlem ku
rallarından bahseder. Dolayısıyla hisa
bü'l -hindiden ziyade hisabü'l-hevaiye ait 
olması gerekir. İbnü'n-Nedim e1-Fih
rist'inde Harizmi'ye de benzer isimde 
bir eser nisbet eder: bunların her ikisi 
de zamanımıza ulaşmamıştır. Ancak bu 
isme karşılık olan Latince Uber augmen
ti et diminutionis adında bir kitapla ay
nı konuda iki de İbranice çalışma mev
cuttur. Bunlardan en az biri Harizmfnin 
veya Eb O Kamil' in kitabının tercümesi 
olabilir. 2. Kitôbü '1- ljata'eyn. Bilinme
yenin tesbitinde çift yanlış yönteminin 
kullanımından bahsetmektedir. 3. Ke
ma1ü '1- ce br ve temômih ve 'z -ziyade 
ii uşulih. Kitabü'1-Kômil adıyla da bi
linmektedir. Katib Çelebi'nin zikrettiği 

bu eser. Salih Zeki'ye göre Ebu Kamil'in 
cebir üzerine kaleme aldığı ilk çalışma
sıdır. Yine Salih Zeki'ye göre Ebu Kamil 
bu kitabında zımnen Harizmi'ye öncelik 
iddiasında bulunmaktadır. Taşköpriza

de de MiftôJ:ıu's-sa'ôde 'sinin "ilmü'l
cebr l(e'l-mukabele" maddesinde. cebir 
sahasındaki "mebsut" eserlerin ikincisi 
olarak Kitôbü '1-Kamil'i kaydetmekte
dir. 4. Kitabü'1- Veşaya bi'l-eebr ve'1-
mu~iibe1e. s. Kitabü '1- Veşaya bi'l- eü
?r1r. Katib Çelebi tarafından zikredilen 
eserin Musul'da bir nüshası bulunmak
tadır (Ali es-Saiğ Özel K tp ., nr. 294 / 3). 6. 

Kitabü '1-MisaJ:ıa ve'1-hendese. Yer öl
çümü ve geometriyle ilgili bir eserdir. 
Fuat Sezgin'in MisaJ:ıatü'1- araiin adıy
la zikrettiği eserle (Tahran, Meclis-i Se
na Ktp. , nr. 2672 / 6) aynı olmalıdır . Kita
bü'1-Fe1ôJ:ı, Kitabü MiftôJ:ıi'1-Fe1ah, Ki
tabü't- '(ayr, Kitabü'1-Kitaye ve Kita-
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bü '1 - 'Aşir adlı eserlerinin muhtevala
rı hakkında herhangi bir bilgi bulunma
maktadır. 

EbQ Kamil. yukarıda özetlenen cebri 
ile Kered başta olmak üzere kendinden 
sonra gelen birçok İslam matematikçi
sini etkilemiştir. Ortaçağ Avrupa mate
matiğinin kurucusu kabul edilen Pizalı 

Leonarda Fibonacci'nin (ö. 1240 I?Jl Li
ber abaci, Practica geometriae ve Li
ber quadratorum adlı kitapları ile Bon
compagni tarafından Seritti I ve Serit
ti II adı altında yayımlanan yazılarından , 

EbQ Kamil'in cebrinden derin biçimde 
etkilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. EbQ 
Kamil cebir ilmine Harizmi'ye göre da
ha nazari, Öklid'e göre ise daha arneli 
bir yaklaşım getirmiş, böylece uygula
ma yönü ağır basan eski Babil -Harizml 
cebir geleneğiyle teorik Yunan cebir ge
leneği arasında bir sentez yaparak for
me! cebirin gelişmesine önemli katkılar
da bulunmuştur. 
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EBÜ KATADE 
( c) l::.j Y-I ı 

Ebıl Katade ei-Haris b. Rib'i 
b. Beldeme el-Ensari ei-Hazred 

(ö. 54/ 674) 

Hz. Peygamber'in 
süvarisi olarak tanınan 

cengaver sahabi. 
_j 

Adının Nu'man, Amr, Avn ve Beldeme 
olduğu da nakledilir. Medineli olup Beni 
Selime kabilesindendir. Bedir Gazvesi'nde 
bulunduğuna dair rivayet zayıf görülmek
le birlikte daha sonraki bütün gazvele-

re katı ldığı bilinmektedir. Hicretin 8. yılı 
Şaban ayında (Kasım -Aralık 629) Beni Ga
tafan'a gönderilen Hadıra Seriyyesi ile 
aynı yıl ramazan ayında yapılan Batn-ı 
idam Seriyyesi'ne kumandanlık etti. Bu 
ikinci seriyyede kumandanın Abdullah 
b. EbQ Hadred olduğu da rivayet edilir. 
Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar se
bebiyle Hz. Peygamber' in takdirini ka
zanıp duasını aldı. Gabe Gazvesi'ndeki 
gayret ve başarısından dolayı ResOiul
lah onun hakkında , "Süvarilerimizin en 
hayırlısı EbQ Katade'dir" demiştir (Müs
lim. "Ciha.d", 132). Bir gazvede gece bo
yunca devam eden yolculuk sırasında 
Hz. Peygamber sabaha karşı bineğinin 

üzerinde uyuklamaya başlayınca EbQ 
Katade onu iki defa uyandırmadan doğ
rulttu; üçüncüsünde Res Ol- i Ekrem uya
narak kendisine, "Peygamberini koru
duğun için Allah da seni korusun" diye 
dua etti (Müslim. "Mesaeid", 31 ı). 

EbQ Katade'nin, Hz. Ömer'in emri üze
rine sefere katılarak Fars bölgesi haki
mini bizzat öldürdüğü ve onun üzerin
deki değerli zırhın kendisine ganimet 
olarak verildiği rivayet edilmektedir. Hz. 
Ali onu Mekke'ye vali tayin etti ; daha 
sonra aziederek yerine amcası Abbas'ın 
oğlu Kusem'i getirdi. Muaviye b. EbQ Süf
yan Medine'ye gelişinde, yakınlarını ka
yırması sebebiyle ensarın kendisine kar
şı tavır alıp onu karşılamaması üzerine 
durumu EbO Katade'ye şikayet yollu söy
lediği zaman Ebü Katade ensarı savunur 
tarzda konuşmuş ve Hz. Peygamber'in 
kendilerine. "Benden sonra insan kayır
ma olayiarına şahit olacaksınız " dediği

ni belirtmiştir. Muaviye bu konu ile ilgili 
olarak Hz. Peygamber'in ne tavsiye et
tiğini sormuş, EbQ Katade'nin sabır tav
siye ettiğini söylemesi üzerine o da aynı 
tavsiyede bulunmuştur. Muaviye dev
rinde Medine valisi olan Mervan. Hz. Pey
gamber'in ve ashabının savaş yaptıkları 
yerleri EbQ Katade ile birlikte dolaşarak 
ondan buralarda geçen olaylar hakkın

da bilgi almıştır. 

Ebü Katade Hz. Peygamber'den baş
ka Muaz b. Cebel ve Hz. ömer'den de ri
vayette bulunmuştur. Rivayet ettiği 

hadislerin sayısı 170 olup bunlardan on 
biri Buharl ve Müslim'in e1-Cami'u 'ş
şaJ:ıiJ:ı 'lerinde, ayrıca ikisi yalnız BuM
ri' de, sekizi yalnız Müslim'de bulunmak
tadır. Kendisinden Enes b. Malik ve Ca
bir b. Abdullah'tan başka Said b. Müsey
yeb, Ata b. Yesar, oğulları Abdullah ve 
Sabit. azatlı kölesi Nafı ' b. Abbas ve da
ha başkaları hadis rivayet etmişlerdir. 


