
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-



Iah'a hamd eder. şükrettiği sürece dün
yanın insana zarar veremeyeceğini söy
lerdi. Hastalığı sırasında Halife Ömer b. 
Abdülaziz kendisini ziyarete gelmiş ve 
ona sabır tavsiye etmişti. 

Ebu Kılabe 104 (722) yılında Dariyya·
da vefat etti. Bu tarihin 1 OS, 1 06 ve 1 07 
olduğunu söyleyenler de vardı r. Kitapla
rının ölümünden sonra talebesi Eyyüb 
es-Sahtiyanf'ye verilmesini vasiyet etti. 
Talebesini ticaretle meşgu l olmaya teş
vik eder ve zenginliğin Allah'ın Iutfettiği 
güzel şeylerden biri olduğunu söylerdi. 
Bir gün Eyyüb'u kalitesiz hurma alırken 
gördü ve. "Cenab - ı Hakk' ın kötü olan her 
şeyden bereketi kaldırdığını bilmiyor mu
sun?" diye kendisini uyardı. EbQ Kılabe'
nin güzel sözlerinden biri şudur: "Hz. 
Peygamber'in sünnetinden bahsederken 
biri çıkıp onu bırak da bize Kur'an'dan 
söz et diyorsa bil ki o adam sapıtmışın 

biridir". 
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EBÜ KiıABE er-REKAŞi 
( ._;IJ)I ~~ y,l ) 

Ebu Kılabe Abdülmelik b. Muhammed 
b. Abdiilah er - Rekaşl 

(ö. 276 /890) 

Hadis hafızı. 
_j 

190'da (806) Basra'da doğdu . Asıl kün
yesi EbQ Muhammed olduğu halde EbQ 
Kılabe diye tanındı. Babası ve dedesi de 
muhaddisti. Tahsile çok erken yaşlarda 
başlayarak Buhari ve Müslim'in hocala
rından olan babası Muhammed b. Ab
dullah başta olmak üzere Yezid b. Ha
rün. Ravh b. Ubade. Ebu Dava d et-Taya
lisi ve EbQ Asım en-NebTI gibi alimlerden 
hadis öğrendi. "Basra muhaddisi " olarak 
bilinen EbQ Kılabe, sonraları Bağdat'a 

yerleşerek vefatma kadar burada hadis 
rivayet etti. Kendisinden İbn Mace. EbQ 
Bekir eş-Şafıf, İbn Cerir et-Taberi ve İbn 
Huzeyme gibi muhaddisler rivayette bu
lundular. 

EbQ Davüd onun rivayetlerinin araştı
rıldıktan sonra kullanılabileceğini belirt
mekte, Darekutni ise saduk* olduğuna 
işaret etmekle beraber ezberinden ha
dis rivayet ettiği için çokça yanıldığını 

söylemektedir. Nitekim onun ezberin
den 60.000 hadis rivayet ettiği kayde
dilir. İbn Cerir et-Taberi de hafızası E bO 
Kılabe'den daha güçlü birini görmediği
ni söyler. Titizliğiyle tanınan İbn Huzey
me'nin. hacası EbQ Kılabe hakkındaki de
ğerlendirmelerinden onun muhtemelen 
hayatının sonlarına doğru hafıza kaybı

na uğradığı anlaşılmaktadır. Kendisiyle 
ilgili değerlendirmelerin farklı oluşu da 
bunu göstermektedir. 

Çirkin yüzlü bir kimse olan EbQ Kıla

be hayırseverliği ve ibadete düşkünlüğü 
ile tanınmıştır. Sadece ibn Hacer el-As
kalani onun ama (darfr) olduğunu da kay
detmektedir. 

EbQ Kılabe 276 yılı Şewal ayında (Şu
bat 890) vefat etmiş ve Bağdat'ta Babü 
Horasan 'a veya Babü's-Selame dışına 

defnedilmiştir. 
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EBÜ KUDAME es-SERAHSİ 
( _,..> _,....11 ;;,. \ ,.ı.9 y,l ) 

Ebu Kudame Ubeydullah b. Said 
b. Yahya el -Yeşkürl es- Serahsl 

(ö. 241 /855 ) 

Hadis hafızı. _j 

Serahs'ta doğdu. Beni Yeşkür kabile
sinin azatlı kölesidir. Adından çok kün
yesiyle meşhur olmuştur. ilk tahsilinden 
sonra Nlşabur'a giderek orada yerleşti. 
Devrin tanınmış hadis alimlerinden ders 
alarak tahsilini tamamladı ve diğer ilim 
merkezlerine bu maksatla pek çok se
yahat yaptı. Ders aldığı alimler arasında 
Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Said el-Kat
tan, Abdurrahman b. Mehdi, Vekf' b. Cer
rah ve Yezld b. Harun gibi meşhur mu
haddisler yer alır. Kendisinden de Buha
rl, Müslim, Nesa!, İbn Huzeyme, EbQ Zür'a 
er- Razı. Ebu Hatim er- Razı vb. muhad
disler rivayette bulunmuşlardır. 

Sika * bir muhaddis olarak bilinen EbQ 
Kudame es- SerahsL devrinde yapılan 

kelaml tartışmalarda sünneti ve hadis 
ilimlerini savundu. Serahs, Nişabur ve 

EBÜ KUHAFE 

çevresinde sünnetin ve hadis ilimlerinin 
yerleşip yayılmasında önemli rolü oldu. 
237 (851) yılında Farab'da hadis meclis
Ieri kurarak dersler verdi. Şahih-i Bu
{ıarf'de on üç. ŞahiJ:ı -i Müslim 'de kırk 
sekiz rivayeti bulunmaktadır. 

EbQ Kudame 241 yılının Reblüleweı 

ayında (Ağu stos 855) Farab'da vefat etti 
ve orada defnedildi. 
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EBÜ KUHAFE 
( ~~y,l) 

Ebu Kuhafe Osm an b. Amir 
b. Amr et -Teyml el -Kureşl 

(ö. 14/ 635) 

Hz. Ebıl Bekir'in babası, 
sahabi. _j 

Cahiliye devrinde Kureyş'in ileri gelen
lerinden biri olan EbQ Kuhafe'nin hayatı 
hakkında fazla bilgi yoktur. Müslüman 
olmadan önceki döneminde oğlu Hz. Ebü 
Bekir'in bütün varlığını İslamiyet uğrun
da harcamasına razı olmuyordu. Onun. 
müslüman olmaları sebebiyle müşrik · 
efendileri tarafından işkenceye uğratı
lan köleleri satın alıp azat etmesine kar
şı çıkıyor. zayıf ve güçsüz köleler yerine 
güçlüleri azat etmesinin daha akıllıca bir 
iş olacağını. böylece kuwet ve destek 
kazanacağını söylüyordu. 

Tarunu Esma bint EbQ Bekir'in anlat
tığına göre, Medine'ye hicret eden Hz. 
EbQ Bekir'in bütün parasını yanına a ldı 

ğını. çocuklarına ve ailesine bir şey bı
rakmadığını farkedince ona kızdı. Mek
ke'nin fethi sırasında Hz. Peygamber ZQ
tüva denen yerde karargahını kurduğu 
zaman küçük kızı Kureybe'nin yardımıy
la EbQ Kubeys dağına çıktı ve olup bi-

. tenleri oradan takip etti. Fetih günü Re
sülullah Mescid-i Haram'a girdiğinde Hz. 
EbQ Bekir babasını onun huzuruna ge
tirdi. Hz. Peygamber, "Yaşlı babanı bu
raya kadar yormayıp evinde bıraksaydın 
onu biz ziyarete giderdik" deyip iltifat
ta bulundu ; EbQ Kuhafe'nin önüne diz 
çökerek göğsünü okşadı ve müslüman 
olmasını istedi; o da islamiyet'i kabul 
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