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Ebu Müshir Abdola' la 
b. Müshir b. Abdila' la 
el- Gassan! ed-Dımaşki 

(ö. 218/833) 

Hadis, kıraat ve fıkıh alimi. 
_j 

Safer 140'ta (Temmuz 757) doğdu . 

Kur 'an-ı Kerim'i ve kıraat ilmini Yahya 
ez-Zimarf'nin talebelerinden yanında on 
iki yıl kaldığı Said b. Abdülaziz'den öğ
rendi. Ayrıca Eyyüb b. Temim el-Karl ile 
kıraat - i seb'a imamlarından olan Nafi' 
b. Abdurrahman'dan bu ilirnde arz* yo
luyla faydalandı. Başta kıraat hacası Said 
b. Abdülaziz olmak üzere Malik b. Enes, 
İsmail b. Ayyaş, Süfyan b. Uyeyne gibi 
alimlerden hadis tahsil etti. Evzai ile gö
rüştü. Kendisinden de Yahya b. Main, 
Ahmed b. Hanbel. Muhammed b. Yahya 
ez-Zühli. Buhari, Ebü Hatim er-Razi gi
bi otoriteler hadis. Ebü Ubeyd Kasım b. 
Sellam kıraat rivayet ettiler. 

Hafızası son derece kuwetli olan Ebü 
Müshir, geniş ve çok yönlü kültürüyle 
tanınan bir alim, rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer alan ve hadis otoriteleri tara
fından sika* kabul edilen bir muhaddis
ti. Kıraat ve fıkıh ilimlerinden başka me
gazi*yi de iyi bilirdi. Yahya b. Main, muh
telif memleketlerde kendilerinden hadis 
rivayet ettiği hocalar arasında onun bir 
benzerini görmediğini söylemiş, Ebü Müs
hir gibi birinin bulunduğu bir şehirde 
kendisinin hadis rivayet edemeyeceğini 
ifade etmiştir. Ahmed b. Hanbel de onun 
güvenilir olduğuna işaret ederken o de
virde Dımaşk'ın üç büyük muhaddisin-

den birinin Ebü Müshir olduğunu belirt
miştir . Bir ara istemediği halde Dımaşk 
kadılığına tayin edilmiş , fakat ilk fırsat
ta bu görevi bırakmıştı. Halk kendisini 
çok sever. bir yerden geçerken saf tu
tarak elini öpmek isterdi. Bu şöhreti se
bebiyle mihne* olayında Kur ' an-ı Ke
rim'in mahlük olduğunu söylemesi için 
o da sorguya çekildi. Dımaşk'tan alınarak 
Rakka'da bulunan Me'mün'un huzuruna 
götürüldüğünde halife ona Kur'an hak
kındaki kanaatini sordu. Ebü Müshir'in, 
Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu söyle
mekle yetinmesi üzerine Me'mün idam 
hazırlığına başlanmasını emretti. Bunun 
üzerine Ebü Müshir Kur'an'ın mahlük 
olduğunu söyledi. Bu kanaati samimi 
bulmayan Me'mün ölüm fermanını geri 
almakla beraber onun Bağdat' a götü
rülüp ölene kadar hapsedilmesini iste
di. Rebiülahir 218'de (Mayı s 833) hapse
dilen Ebü Müshir, aynı yılın Receb (Ağus
tos) ayında hapishanede vefat etti ve Ba
büttin Kabristanı 'na defnedildi. 
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EBÜ MÜSLİM DESTANI 

L 
Dini- destani halk hikayesi. _j 

Türk edebiyatında Kıssa-i Ebu Müs
lim ve Ebu M üslimniime olarak da bi
linen bu destanın kahramanı, Emevi Dev
leti'nin sona ermesinde en önemli rolü 
oynayan ve idarenin Abbasiler'e intikali
ni sağlayan Ebü Müslim-i Horasani'dir 
(Ö . 1371 755) 

Ebü Müslim destanda daima hakkı 

savunan, zulme ve zalimlere karşı çıkan 
bir kişiliğe sahip olarak işlendiğinden 

Özbekistan. Türkmenistan. Dağıstan ve 
iran'da olduğu gibi Anadolu'da da mü
barek bir zat telakki edilmiş, bu durum 
şöhretinin iranlılar'dan çok Türkler ara
sında yayılmasını sağlamıştır. Bundan 
dolayı başta yeniçeriler olmak üzere fü
tüwet ocakları, Şii- Alevi zümreler, Bek
taşiler ve ahiler arasında, daha sonra da 
eşraf içinde ve köy odalarıyla kahveha-

EBÜ MÜSLİM DESTANI 

nelerde, Hz. Ali ve Hz. Hamza hikayeleri 
gibi bu mensur destanın okunması da 
bir gelenek halini almıştır. 

Ebü Müslim'in yaşadığı dönemde Türk
ler 'in İslam edebiyatını henüz tanıma
dıkları göz önüne alınırsa destanın ilk 
şeklinin iranlılar tarafından yazıldığı söy
lenebilir. Nitekim destanın bazı Türkçe 
nüshalarında eserin Farsça' dan tercü
me edildiği belirtilmiştir (bk Bibliotheque 
Nationale, Ancien Fonds Turc, nr. 57. vr. 
2•). Aslen Horasanlı olmakla birlikte Bağ
dat'ta doğan ve Merzübani nisbesiyle 
tanınan Muhammed b. imran' ın (ö. 384 / 
994), Arapça olarak kaleme aldığı A{ıbii 

ru Ebi Müslim Sii]J.ibi'd-da've adlı 100 
varak hacminde olduğu kaydedilen ese
ri ise henüz ele geçmemiştir. Melikoff. 
hangi millete ait olduğunu kesin bir şe
kilde ortaya koymadığı Ebü Müslim des
tanının İran kaynaklı olsa bile Türkçe 
nüshalarının daha çok olduğunu belirt
mektedir (Abu Muslim, s. 36) 

Türkçe'ye ne zaman çevrildiği belli ol
mayan Ebü Müslim hikayelerinin en es
ki tercümesinin Ebü Tahir-i Tüsf'ye (Tar
sOsi) ait olduğunu bildiren kaynaklar ya
nında (iA, IV. 41; TDEA, ll , 412; Elr., 1, 344) 
Fuad Köprülü, Ebü Müslim destanının 
en eski nüshasının 11SO'de Merv'de, Sul
tan Sencer'in maiyetinde bulunan Kara
han ailesine mensup Melikzad b. Mah
müd b. Hüseyin b. Kızılarslan Hakan adı
na yazılan nüsha olduğunu belirtmek
tedir (Türk Edebiyatı Ta rihi, s. 345) Des
tanın pek çok nüshasında adı geçen Ebü 
Tahir-i Tüsl'nin kimliği hakkında yeterli 
bilgi yoktur. Onun Gazneli Mahmud'un 
sarayında bulunan bir hikayeci olduğu 
eldeki Ebü Müslim destanı nüshaların
dan anlaşılmakta ve bu nüshalarda Gaz
neli Mahmud adına da rastlanmakta
dır. Bibliotheque Nationale'de bulunan 
bir Kıssa-i Ebu Müslim nüshasındaki 
(Supplement Persan, nr. 843, vr. 73) bilgi
lere göre Ebü Tahir-i Tüsi amadır. Za
man zaman kendisinden Ebü Tahir-i Ka
ragözi olarak da söz edilir. Bunun dışın
da, Ebü Tahir-i Tüsi adı bilhassa Ana
dolu 'da Ebü Tahir-i Tarsüsi veya Ebü 
Tahir-i Tartüsi şeklinde de geçmekte 
ve Türk edebiyatındaki kahramanname
ler, darabnameler ve Veysel Karani ile 
ilgili hikayelerin pek çoğu Ebü Tahir-i 
Tüsl'ye mal edilmektedir. Ebü Müslim 
destanının bazı nüshalarında Ebü Bekir 
er-Razi. Ebü Mecid es-Savi ve Hişam 
es-Serahsi gibi isimlere rastlanması, bu 
kişilerin hikayeterin müellifi olabilecek
lerini düşündürmekteyse de bunu dağ-
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