
Rivayetleri toplu halde Ahmed b. Han
bel'in Müsned'inde mevcut (IV, 383; V, 
295-31 ı) olup Abdullah Merhül Sevali me 
bu konuda Merviyyatü Ebi Katade el
Enşari ii Müsnedi AJımed b. Ijanbel 
adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamış
tır (Mekke Ümmülkura Üniversitesi, 1400/ 

1980). 

Ashabın ileri gelenlerinden olan Ebü 
Katade 54 (674) yılında Medine'de ve
fat etti. Onun 38'de (658) Küfe'de öl
düğü ve cenaze namazını Hz. Ali 'nin ye
di tekbirle kıldırdığına dair rivayet zayıf 
kabul edilmiştir. Vefatında yetmiş yaş
larında olan Ebü Katacte'nin, Resülul
lah'ın hakkındaki sağlık ve afiyet duası 
sebebiyle son derece dinç olduğu rivayet 
edilmektedir. 
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EBÜ KAYS 

(~y,!) 

Ebu Kays Sayfl b. Amir (Eslet) 
b. Cüşem ei-Evsl 

(ö. 1/623) 

Hz. Peygamber ile görüşen 
Arap şairi. 

_j 

Mekke'de doğdu. Adının Haris veya Ab
dullah olduğu da rivayet edilmektedir. 
Babasının lakabından dolayı Ebü Kays b. 
Eslet diye de anılır. Daha sonra Medine'
ye göç eden Ebü Kays, Evs kabilesinin 
şairi ve hatibiydi. Bu kabilenin Hazrec 
kabilesiyle yıllarca süren savaşlarının bir 
kısmında bulundu : bu savaşlar için ka
sideler söyledi : hicretten beş yıl önce 
yapılan savaşta da kabilesine kumandan
lık etti. Cesur bir kimse olmakla beraber 
savaşmaktan ve insan öldürmekten hoş
lanmazdı. İslamiyet'ten önce putlara hiç 
tapmadığı nakledilir. Bu dönemde hıris-

tiyan ve yahudi bilginleriyle görüşerek 
dinleri hakkında bilgi alır, kabul edebi
leceği bir dinin arayışı içinde bulunur
du. Nitekim Dımaşk'ta görüştüğü bir hı
ristiyan rahibin tavsiyesiyle Hz. İbrahim'in 
dini olan Hanifliği benimsedi. Umre yap
mak için Mekke'ye gittiğinde kendisi gi
bi Hanlf dininden olan Zeyd b. Amr b. 
Nüfeyl ile görüştü. Medine'de Hanlf di
nini en iyi o bildiği için kendisine "ei -Ha
nlf" denirdi. İbn Sa'd'ın naklettiği bir şi
irinde, "Eğer rabbimiz isteseydi yahudi 
ve hıristiyan olurduk: fakat biz Hanlf ola
rak yaratılmışız" demektedir. Mekke'de 
yıllarca Kureyşliler'in arasında yaşayan 

ve onlarla çok iyi aniaşan Ebü Kays. İbn 
İshak' ın rivayetine göre Mekke'de İsla
miyet'in ilk döneminde Hz. Peygamber'e 
ileri derecede düşmanlık edenlerden bi
riydi. Birinci Akabe Biatı ' ndan sonra Me
dine'de İslamiyet yayılmaya başladığı 
zaman Evs kabilesinin bu dine girmesi
ne uzun süre engel oldu. 

Hz. Peygamber Medine'ye hicret edin
ce Ebü Kays onunla görüşerek davetinin 
esaslarını öğrendi ve bunları çok beğen
diğini söyledi. Bir süre düşündükten son
ra tekrar görüşmek dileğiyle yanından 
ayrılınca münafıkların reisi olarak bili
nen Abdullah b. Übey b. Selül ile karşı
laştı ve ona İslamiyet'in güzelliğinden 
söz etti. İbn Selül'ün kendisini Hazrecli
ler'den korkınakla suçlayarak tahrik et
mesi üzerine bir yıl süreyle İslamiyet'i 
kabul etmeyeceğini söyledi ve bir daha 
Resülullah'ın yanına uğramadı. Hicretin 
1. yılının Zilkade ayında (Mayı s 623) öl
dü. Öleceği sırada Hz. Peygamber'in ken
disine haber gönderdiği ve kelime-i tev
hidi söylediği takdirde ona ahirette şe
faat etmeyi vaad ettiği, onun da bunu 
kabul ettiğine dair olan rivayetler zayıf
tır. Bu sebeple onun İslamiyet'i kabul 
edip etmediği kesin olarak belli değil

dir. İbn İshak ise Ebü Kays'ın Mekke'ye 
kaçtığını ve Mekke fethine kadar orada 
yaşadığını zikretmektedir. Onun Hz. Pey
gamber'i öven ve Kureyşliler'i etrafında 
toplanmaya davet eden bir kaside yaz
dığı kaydedilmekte, ancak bunu ne za
man kaleme aldığı bilinmemektedir. 

Ebü Kays'ın oğlu Ukbe müslüman ol
muş ve Kadisiye Savaşı'nda şehid düş
müştür. Ebü Kays'ın ölümü üzerine öbür 
oğlu Kays'ın Cahiliye adetlerine göre üvey 
annesi Kebşe (Kübeyşe) bint Ma'n (Dam
re) ile evlenmek istediği, fakat Kebşe'
nin bu durumu Hz. Peygamber'e sorma
sı üzerine, "Babalarınızın evlendiği ka
dınlarla evlenmeyin" (en-Nisa 4 / 22) me-

EBÜ KEBlR el- H ÜZEL! 

alindeki ayetin nazil olduğu rivayet edil
mektedir. Bazı rivayetlerde ise üvey an
nesiyle evlenmek isteyenin oğlu değil 

Ebü Kays'ın kendisi olduğu söylenmek
tedir. 

Cumahl'nin belirttiğine göre Ebü Kays 
Medine'nin ileri gelen şairlerinden biriy
di. Kendisinin ve kabilesinin yiğitliğini 

öven şiirlerinin yanında hikmetli şiirleri 
de bulunmaktadır. Bir divanından söz 
edilmernekle beraber bazı şiirleri çeşitli 
eserler vasıtasıyla günümüze kadar gel
miştir. Özellikle el-Mufa<;l<;laliyyat'ta yir
mi üç beyti bulunmaktadır (s 283-287) 
R. Blachere ona nisbet edilen şiirlerin 

doğruluğundan şüphe etmekte, bunlar
dan bazılarının bedevi mizacını aksettir
mesine karşılık bir kısmının Mekke müş
riklerini Hanlfliğe davet etmesini tutar
sız bulmaktadır (Tarf!Ju ' l·edeb, s. 344). 
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EBÜ KEBİR ei-HÜZELİ 
( J~l~y,f) 

Ebu Keblr Amir (Uveymir) 
b. ei-Huleys (Cemre) ei-Hüzell 

Hüzeyl kabilesi şairlerinden. 
_j 

Miladi VI. yüzyılın ikinci yarısı ile VII. 
yüzyılın başlarında yaşamıştır. İslamiyet'i 
kabul ettiği rivayet edilir. Hatta Resülul
lah'la görüştüğü ve ondan zinayı kendi
sine helal kılmasını istediği. Hz. Peygam
ber'in, ·Aynı şeyin senin ailene yapılma
sına razı olur musun?" sorusuna karşı

lık Ebü Keblr'in buna razı olamayacağı
nı söylediği, Resül-i Ekrem'in de ona 
kendisi için istemediği bir şeyi kardeşi 
için de istememesini tavsiye ettiği kay
dedilir (ibnü 'I-Esir, Vl , 262 ). 

Kaynaklarda, Ebü Keblr'in meşhur şair 
ve cengaver Teebbeta Şerran'ın dul an
nesiyle evlendiği, Teebbeta' nın bu evliliğe 
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EBÜ KEBIR ei-HÜZELl 

karşı çıkması üzerine EbO Kebir'in karı- 1 
EBÜ KEBŞE 

ı zetmeleri sebebiyle İbn EbO Kebşe der
lerdi. sının teşvikiyle onu öldürmek istediği , 

fakat bunu başaramadığı kaydedilmek
tedir. Ancak bunun tam aksine Teebbe
ta'nın EbO Kebir'in annesiyle evlendiği 
de rivayet edilmektedir. Bazı araştırma

larda ise her iki rivayetin de doğruluğu 
şüpheyle karşılanmakta , bu olayların yi
ğitlik ve kahramanlıkla ilgili bazı şiirle
rinin izahı için sonradan tasarlandığı 

öne sürülmektedir. Teebbeta Şerran · ın 
Ebü Kebir'in yakın arkadaşı olduğuna 
dair rivayet de doğru değildir. Zira ka
bileleri arasında sürekli bir mücadelenin 
bulunması yanında Teebbeta ' nın hicret
ten yaklaşık seksen yıl önce (540) ölmüş 
olması, bu arkadaşlığın zaman bakımın
dan da mümkün olmadığını göstermek
tedir. 

Hüzeyl kabilesinden yüz otuz kadar 
şair yetiştiği ve bunlardan önemli kırk 
şairin en güçlülerinden birinin EbQ Ke
bir olduğu rivayet edilir. Bazı kaside ve 
beyitleri Ebü Temmam'ın el -lfamase' 
si, İbn Kuteybe 'nin eş -Şi'r ve'ş -şu 'a
ra , sı gibi kaynaklarda yer almış, Sükke
ri de onun kasidelerini Şer i} u eş 'ari'l
Hü~eliyyfn adlı eserinde bir araya ge
tirerek şerhetmiştir. Bayraktareviç tara
fından Fransızca tercümesi ve şerhiyle 
birlikte neşredilen otuz sekiz beyitlik "La
miyye"si (JA, ccııı ı 19231. s. 59- 115) ve di
vanındaki şiirler, daha sonra yayımlanan 
Dfvanü 'l-Hü~eliyyfn 'de (l l , 88-11 5) yer 
almıştır (ayrıca bk. Abdülvehhab es-Sa
büni , s. 59). Bayraktareviç, EbQ Kebir'e 
ait olmadığı halde ona izafe edilen şiir
leri de divanıyla beraber önce Journal 
Asiatique'te (CCXI ı 1927[. s. 5-94). daha 
sonra da müstakil olarak yayımiarnıştır 

(Paris 1927). 
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Ebı1 Kebşe Süleym 
(ö. 13/634) 

Hz. Peygamber'in azatl ı kölesi. 
_j 

Fars asıllı olup Mekke'nin veya Devs 
kabilesinin Araplaşmış halkındandır. Adı

nın Evs veya Selerne olduğu da rivayet 
edilir. Hz. Peygamber'in satın alıp hürri
yetine kavuşturduğu otuz küsur köle
den biri olan Ebü Kebşe'nin nasıl köle 
olduğu bilinmemektedir. 

Ebü Kebşe Medine'ye hicret edince, 
daha önce ResOl-i Ekrem 'j Kuba 'daki 
evinde birkaç gün misafir eden Medine 
eşrafından Külsam b. Hidm;in evinde kal
dı. Hz. Peygamber' le birlikte Bedir ve 
Uhud başta olmak üzere bütün gazve
lere katıldı. İbn Hişam ' ın verdiği bilgiye 
göre Bedir Gazvesi ·nde müslümanların 
sadece yetmiş devesi olduğundan Hz. 
Hamza, Zeyd b. Harise ve EbO Kebşe ile 
Hz. Peygamber'in Habeş asıllı azatlı kö
lesi Enese (Üneyse) aynı deveye nöbetle
şe binmişlerdir (es·Sfre, 11 . 264) 

Hadis rivayet ettiğine dair kaynaklar
da herhangi bir kayda rastlanmayan Ebü 
Kebşe, Hz. Ömer'in halife seçildiği gün 
(22 Cemaziyelahir 13/ 23 Ağustos 634) ve
fat etmiştir. Ölüm tarihi 23 (643-44) ola
rak da zikredilmektedir. 

Ashap arasında ayrıca Ebü Kebşe el
Enmari el-Mezhici adlı bir kişi bulunmak
ta olup onun ResOluilah ile Hz. Ebü Be
kir'den rivayette bulunduğu bilinmekte
dir (İbn Hacer. Teh?ibü't- Teh?ib, XII. 209). 

Enmarf nin ravilerini EbQ Kebşe Süleym'in 
ri'ivileri gibi gösteren İbn Abdülberr ' in 
bu iki kişiyi birbirine karıştırdığı anlaşıl
maktadır (e l-istı'ab, ll , 75). Tabiin muhad
disleri arasında da Ebü K!j!bşe kOnyesiy
le bilinen iki kişi vardır. Bunlardan biri 
Ebü'd-Derda, Sevban ve Abdullah b. Amr 
gibi sahabilerden hadis rivayet eden Ebü 
Kebşe es-SeiOli diğeri de EbO Musa el
Eş'ari'den rivayette bulunan Ebü Kebşe 
es-Sedüsi el-Basrf dir. Bunların EbO Keb
şe Süleym ile bir ilgisi yoktur. 

Hz. Peygamber'in süt annesi Halime'
nin kocası ile anne tarafından dedesi 
olan ve kendisine çok benzediği rivayet 
edilen Vehb b. Abdümenaf 'ın künyele
ri de EbQ Kebşe idi. Kureyşli müşrikler 

ResOl-i Ekrem'e, bu kişilerle onun ara
sında ilgi kurmaları veya putperest Arap
lar'dan farklı bir inanışa sahip olan ve 
yıldıza tapan EbO Kebşe el -Huzai'ye ben-
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EBÜ KIIABE el-CERMİ 
( ...5" _r.JI ~~ Y.l ) 

Ebu Kılabe Abdullah b. Zeyd 
b. Amr el-Cerml 

(ö. 104/ 722 ) 

Muha ddis ve fakih tabii. _j 

Basra'da doğdu . Aslen Yername'de ya
şayan Cermoğulları'ndandır. Hadis öğ

renmek için Mekke, Medine, Şam gibi 
ilim merkezlerini dolaştı. Sadece bir ha
disi öğrenebilmek maksadıyla Basra'dan 
Medine ·ye seyahat ettiği kaynaklarda 
zikredilmektedir. EbO Hüreyre. Semüre 
b. Cündeb. Abdullah b. Abbas. Abdullah 
b. Ömer, Enes b. Malik gibi sahabiler
den ve bazı tabiilerden hadis rivayet et
ti. Kendisinden de Katade b. Diame, Sa
bit b. Eslem el-Bünani, Yahya b. EbO Ke
sir. Eyyüb es-Sahtiyani ve Asım el-Ahvel 
gibi tabiiler hadis öğrendiler. Rivayetle
ri Kütüb-i Si tte'de yer alan EbO Kılabe 
çok hadis bilen sika• bir muhaddisti. 

Elli yaşında iken kendisine Basra ka
dılığı teklif edilmişse de bu görevi ka
bul etmedi. Haccac'ın bu konudaki ısra
rından kurtulmak için Yemame'ye, da
ha sonra da Dımaşk'taki Dariyya'ya kaç
tı ve buraya yerleşti. Buna rağmen ka
dılığı kabul etmesi için yapılan aşırı ıs 

rar karşısında bu defa Halife AbdOlme
lik b. Mervan'dan yardım istemeye mec
bur oldu ve ancak onun müdahalesi üze
rine bu işten kurtulabildL Kendisinin ka
dılığı en iyi yapacak kimselerden biri ol
duğunu bilen talebesi Eyyüb es-Sahti
yani, bu görevi kabul etmesi halinde in
sanlara adil davranacağını ve böylece 
daha fazla sevap kazanacağını hatıria 

tınca Ebü Kı labe, denize düşenin her an 
için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunu söyleyerek görevin manevi so
rumluluğundan korktuğunu ifade etti. 

EbO Kılabe vefatından önce gözlerini 
kaybetti ve vücuduna felç geldi. Buna 
rağmen halinden şikayet etmeksizin Al-


