
EBÜ MÜSLiM DESTANI 

rulayacak başka bilgiler yoktur. Desta
nın Türkler arasında sevilip okunmasın
da, EbO Müslim'in taraftarı olduğu Hz. 
Ali'nin dini şahsiyeti ve kahramanlığın
dan kaynaklanan sevgi yanında Şiiliğin 
tesiri de önemli bir yer tutar. Ancak eser 
Türkler tarafından benimsendikten son
ra Türk ruhuyla işlenerek mümkün oldu
ğu kadar Şiilik propagandasından arındı
rılmış ve Türk edebiyatının orüinal eser
lerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca za
man içinde dilinin sadeleşmesi ve çeşit
li kütüphanelerde bulunan nüshalarının 
kompozisyon ve hacim bakımından fark
lılık göstermesi, eserin değişik tercü
melerinin bulunduğu fikrini de hatıra 

getirmektedir. 

Destandaki olaylar. Hz. Ali 'yi seven
lerle Hz. Muaviye taraftarları arasındaki 
mücadeleler ve her ikisinin torunları za
manında devam eden kavgalar şeklinde 
EbO Müslim'in etrafında cereyan etmek
tedir. Ebü Müslim destanı, Abbasiler'in 
zaferi ve Ebü Müslim'in ölümü ile sona 
ermekle beraber çeşitli zamanlarda ila
ve edilen ikinci derecede olaylarla geniş
letilerek zenginleştirilmiş, bir fetih ve İs
lami kahramanlık destanı özelliği kazan
mıştır. Eserdeki "Frenkler'le Cihad" bö
lümünde muhtemelen Haçlı seferlerinin 
anlatılmış olması ve yer yer tekkeler üze
rinde durulması. ilave edilen bölümlerin 
daha çok Selçuklular dönemine ait ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca destan
da"tüfek", "Bulgar", " Kıpçak", "Türkis
tan" gibi kelimelere rastlanması. ilave
lerin Selçuklular'dan sonra da devam 
ettiği ihtimalini kuwetlendirmektedir. 
Olağan üstü birçok maceranın yer aldı
ğı eserde Ebü Müslim'in bulunmadığı 
ikinci derecede olayların kahramanları 

arasında Hz. Peygamber'in amcası Ham
za'nın oğullarından Behzad, Melikzad, 
Malik Muhammed, Ahmed Zemcf. Sey
yid Kahtabe de bulunmakta, Meymüne 
ve Rabia gibi kadın kahramanlar da gö
rülmektedir. Ebü Müslim destanının için
de ayrıca Hint masallarından, binbir ge
ce hikayelerinden. Kitab-ı Mukaddes'
ten, İran ve Türk destanlarından bölüm
ler ve ilhamlar. Türk hayatından izler de 
vardır. 

Konu bakımından İslami destanlar
dan Hamzaname'ye bağlanması müm
kün olan Ebü Müslim destanının kuru
luşu, kahramanlarının özellikleri, içinde
ki geleneksel unsurlar, daha çok halk 
arasında büyük ilgi gören Battalname, 
Danişmendname ve Saltukname gibi 
yarı destan. yarı kahramanlık hikayesi 
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özelliği taşıyan eseriere benzer. Bu yö
nüyle destan, Şark- İslam milletleri ara
sında yaygın olan halk tipi epik hikaye 
türünün en karakteristik ve güzel örnek
lerinden biridir. Dil. duygu ve anlatım 
bakımından. Türk edebiyatında Kitab-ı 
Dedem Korkut'la başlayıp İskenderna
me ve Hamzaname'den geçerek Süley
manname ile devam eden gelenek için
dedir. Bazı yerlerde Arapça, Farsça keli
meler, seeili ve sanatlı cümleler bulun
masına rağmen dili Kitab-ı Dedem Kor
kut kadar sade olup yer yer Baltaina
me'de geçen tabirler aynen kullanılmış
tır. Destanda yer alan bazı manzum par
çalarda ise XV. yüzyıl Türk destan şiiri
nin özellikleri görülmektedir. Eserin ano
nim olmasından hareketle hacminin za
manla ve bölgeden bölgeye değiştiği söy
lenebilir. Bundan dolayı destanın tama
mı için on beş ciltten otuz cilde kadar 
değişik hacimlerden söz edilmektedir. 

İstanbul, Paris ve Viyana'daki kütüp
hanelerde birçok yazma nüshası bulu
nan Ebü Müslim destanının (geniş bilgi 
için bk. Melikoff. s. 11-20) bazı kısımları 

yayımlanmıştır. Bunlar arasında, Kayse
rili Ali Ferdi'nin yazdığı manzum Kitab-ı 
Ebu Müslim ile (1-11. İstanbul 1299) Çe
lebizacte Mehmed Efendi'nin kaleme al
dığı Haza Kitab-ı EM Müslim (İstan
bul 1327) basılmış en eski nüshalardır. 

Corcf Zeydan'ın Arapça olarak yazdığı 
Ebu Müslim el-ljorasani adlı romanı. 
Zeki Mugamiz Ebu Müslim-i Horasa
ni adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 
1330) . Destanın yeni harflerle ilk baskı
sı. EM Müslim Horasani başlığıyla Mu
harrem Zeki Korgunal tarafından hazır
lanmıştır (I-XXV. İstanbul 1934). Bunlar
dan başka yakın zamana kadar hepsi 
de EbO Müslim ·i konu edinen değişik 

isimlerle çok sayıda halk kitabı yayım
lanması, bu hikayeterin halk tarafından 
sevilmekte olduğunu gösterir. 

Ebü Müslim destanı üzerinde en kap
samlı çalışmayı, Bibliotheque Nationa
le'de bulunan dört Türkçe yazma (Anci
en Fonds Turc. nr. 57. 58, 59. 60). dört 
Farsça yazma (Supplement Persan. nr. 
842, 842 bis, 843 , 844) nüsha ile İstanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndaki bulu
nan bir Türkçe yazma nüshayı (nr. B 14) 

gözden geçirerek değerlendirmek sure
tiyle lrene Melikoff yapmıştır. Melikoff 
çalışmasının giriş kısmında eserin yaz
ma nüshaları ve konuyla ilgili daha önce 
yapılan araştırmalar üzerinde durmuş, 
bundan sonra gelen iki kısımdan birin
cisinde tarihi- efsanevf çerçeve. dini- ta-

sawufi gelişmeler. eserin mütercimi ve 
tercümeleriyle ilgili meselelere ışık tut
maya çalışmış, ikinci kısımda ise otuz üç 
bölüm halinde eserin geniş bir özetini 
vermiştir (bk. bibl.). 
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~ NuRETTiN ALBAYRAK 

EBÜ MÜSLİM el-HAVLANİ 
( _;':i _,;.11 rl- Y.t ) 

Ebı1 Müslim Abdullah b. Süveb 
el-Ha viiint ed-Darant 

(ö. 62/681-82) 

Meşhur tabii ve zahid. 
_j 

Yemen'in Havlan kabilesindendir. KOn
yesiyle meşhur olup kendisinin ve baba
sının adı hususunda ihtilat edilmiştir. 

Bazı kaynaklarda Muaviye devrinde (661-

680) müslüman olduğu kaydedilmektey
se de (Buhari. V. 59) Hz. Peygamber za
manında, hatta bir rivayete göre Şewal 
8'de (Şubat 630) müslüman olmuştur. 
Yemen'den Medine'ye giderken Resül-i 
Ekrem'in vefat ettiğini öğrendi. Onu gö
remediği için tabiflerin arasında yer al
dı. Hz. Ebü Bekir devrinde Medine'ye yer
leşti. Hemen bütün kaynaklarda Ebü 
Müslim'in Yemen'den ayrılış sebebiyle 
ilgili olarak kaydedilen rivayete göre 
San'a'da peygamberliğini ilan eden Es
ved ei-Ansf. EbO Müslim'i saflarına ala
rak onun itibarından faydalanmak iste
miş, Ebü Müslim ·in bunu reddetmesi 
üzerine büyük bir ateş yaktırarak onu 
içine attırmış, ancak ateşin Ebu Müs
lim'e tesir etmediğini görünce etrafın
dakilerin tavsiyesine uyarak onu Yemen'i 
terketmeye zorlamıştır. Bu olay hakkın
da geniş bilgi veren bazı kaynaklarda, 
Ebu Müslim'i Mescid-i Nebevfde gören 
Hz. Ömer'in onunla ilgilendiği~ Yemen'
deki olaylar hakkında bilgi aldıktan son-



ra kendisinin Ebü Müslim olduğunu tah
min ettiği ve onu kucaklayıp ağladığı. 
Halife Hz. Ebü Bekir'in de kendisini ta
nımaktan memnuniyet duyduğu zikre
dilmektedir. Ebü Müslim el-Havlani, da
ha sonra Dımaşk yakınlarındaki Dariyya 
köyüne yerleştiği için Şamlılar'dan sayıl
makta. özellikle onların güzel Kur'an oku
yanlarından biri olduğu söylenmektedir. 
Hz. ömer, Muaz b. Cebel, Ebü Ubeyde b. 
Cerrah, Ebü Zer el-Gıfarf, Ubade b. Sa
mit, Avf b. Malik ve Muaviye b. Ebü Süf
yan'dan hadis rivayet etmiş, kendisin
den de amcazadesi Ebü idrfs el-Havla
ni. Cübeyr b. Nüfeyr, Ebü'I-Aliye er-Riya
hf, Ata b. Ebü Rebah gibi tabii alimleri 
rivayette bulunmuşlardır. ibn Sa'd, Yah
ya b. Main ve icır onun sika* olduğunu 
söylemektedirler. Fakat Ebü Müslim'in, 
Muaz b. Cebel'e sevgisini ifade ettiğine 
dair el-Müsned'de bulunan bir hadis
ten başka muteber hadis kitaplarında 
rivayetleri yer almamıştır. 

Sıffin Vak'ası 'nda Muaviye tarafında 
yer alan Ebü Müslim Bizanslılar'Ia yapı
Ian çeşitli savaşlara katıldı. Onun bu sa
vaşlarda bizzat bulunması islam asker
Ierine cesaret verdiğinden kumandan
lar kendisini öncü kuwetlere emir tayin 
ederlerdi. Bizanslılar'Ia yapılan savaşla
rın birinde şehid oldu. Dariyya ·da ona 
nisbet edilen ve halkın ziyaretgahı olan 
bir mezar bulunduğu kaynaklarda zik
redilmektedir. 

Tabifn nesiinin meşhur sekiz zahidin
den biri olan Ebü Müslim, sıkıntı çekti
rilmeyen nefsin Allah'ın huzurunda sa
hibinden şikayetçi, ibadetlerle yorulan 
nefsin ise hoşnut olacağını. nitekim se
miz atların yarışta zorlandığını. idmanlı 
atların ise daha iyi koştuğunu söylerdi. 
ibadet ettiği yere bir kamçı asmıştı; ca
nı ibadet etmek istemediği zaman ba
caklarına bir iki kamçı vururdu. Dünya
ya değer vermezdi. Bir gün mescidde 
toplanmış bir cemaat gördü; zikirle meş
gul olduklarını sanarak yanlarına otur
du. Dinle ilgisi olmayan konulardan bah
settiklerini öğrenince onlara şöyle dedi: 
"Sizin yanınızda benim halim neye ben
ziyor biliyor musunuz? Sağanağa tutu
Ian adam etrafta sığınacak yer ararken 
bir kapı görür ve hemen içeri dalar. Bir 
de bakar ki binanın tavanı yoktur". Kay
naklarda. duasının ve bedduasının mak
bul olduğuna dair birçok olay ve kendi
sine nisbet edilen pek çok keramet zik
redilmektedir. 

Devlet adamlarının karşısına çıkıp on
ları uyarmaktan çekinmezdi. Birkaç de-

fa ikaz ettiği Muaviye'ye bir defasında 
"ey ecfr'' (işçi) diye hitap etti. Yanındaki
lerin "ey emir" demesi gerektiğini söy
lemeleri üzerine Muaviye onun konuşma
sını istedi. Ebü Müslim de ona öğüt ver
di ve adil olmasını tavsiye etti. Medine'
de bulunduğu sırada Hz. Osman'ın aley
hinde konuşan birini duyunca Medineli
ler'e Semüd kavminden daha kötü ol
duklarını . çünkü Semüd kavminin Allah'ın 
devesini. kendilerinin ise Allah'ın halife
sini öldürdüklerini söylemişti. 

Ümmetin hakimi diye de anılan Ebü 
Müslim'in pek çok hikmetli sözünden bi
ri şöyledir: "Yeryüzündeki alimler gök
yüzündeki yıldızlara benzer. Ortaya çıkar
Iarsa halk onlara bakarak gideceği yö
nü bulur; ortaya çıkmazlarsa şaşırıp ka
lır. Salih kişiler de yoldaki işaretiere ben
zer; ahiret yolcusu onlar sayesinde şa
şırmadan yoluna devam eder". 
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EBÜ MÜSLİM-i HORASANI 

( _;LI_r;dl r1- Y.l ) 

Ebu Müslim Abdurrahman 
b. Müslim el-Horasan'i 

(ö. 137 / 755) 

Abbasi ihtilalinin önde gelen 
şahsiyetlerinden. 

_j 

Muhtemelen 100 (718-19) yılında is
fa han veya Merv'de doğdu . Menşei ve 
adı hakkında kaynaklarda farklı bilgiler 
verilmektedir. Kendi bastırdığı sikkeler
de adı Abdurrahman b. Müslim şeklin
de geçmesine rağmen bazı kaynaklar
da ibrahim b. Osman. Güderz (Gevderz) 

EBO MÜSLiM-i HORASANI 

ve Büzürg Mihr'in (Büzürcmihr) torunu ib
rahim. Vendad Hürmüz'ün oğlu Behza
dan olarak da kaydedilmiştir. Ebü Müs
lim'in etnik menşei kesin olarak bilinme
mektedir. Arap olmamakla birlikte Türk 
veya Fars asıllı olduğuna dair de bilgi 
yoktur. Çocukluk yıllarını. Emevf aleyhta
rı siyası ve sosyal faaliyetlerin merkezi 
Küfe'de geçirdiği anlaşılan Ebü Müslim. 
EbO Dülef el-iclf'nin ceddi idrfs b. Ma'
kıl'in himayesinde büyüdü, onun oğlu ile 
birlikte okudu ve Kur'an'ı ezberledi. 

Abbasf nakiblerinden Süleyman b. Ke
sfr, Malik b. Heysem ve Kahtabe b. Şe
bfb hacca giderken Küfe'ye uğramış ve 
idrfs ile isa b. Ma'kıl kardeşlerin yanın
da gördükleri Ebü Müslim'in zekasma 
hayran kalmışlardı. Mekke'de imam Mu
hammed b. Ali b. Abdullah ile buluşun
ca ona Ebü Müslim'den bahsettiler. ilk 
defa 124'te (741 -42) Abbasf davetçile
riyle irtibat kuran EbO Müslim, Muham
med b. Ali 'nin kısa süre sonra ölümü 
(743) üzerine yerine geçen oğlu imam ib
rahim'e takdim edildi. ibrahim onu ken
di davalarına kazandıktan ve iyice yetiş
tirdikten sonra Emir-i AI-i Muhammed 
unvanıyla ihtilal hareketini yönetmek 
üzere Horasan'a gönderdi (128/ 745) Ho
rasan Emevller'in hilafet merkezinden 
uzak olduğundan Abbasller propagan
da faaliyetleri için burayı üs seçmişler
di. Ayrıca burada Nizariler ile Yemaniler 
arasındaki mücadeleler sırasında Emevf 
halifeleri taraf tuttuklarından bölgede
ki otoriteleri de zayıflamıştı. Fakat Ebü 
Müslim, gençliği ve soyunun pek bilin
memesi sebebiyle Horasan'da Süleyman 
b. Kesfr. Kahtabe b. Şebfb, Malik b. Hey
sem ve Ebü Davüd Halid b. ibrahim gibi 
Şii liderleri tarafından şüphe ile karşı
landı. Süleyman b. Kesfr başlangıçta ha
reketin liderliğini ona bırakmak isteme
di. Bu yüzden Ebü Müslim Küfe'ye dön
mek için iki defa Merv'den ayrıldı. fakat 
bazı kişilerin müdahalesiyle geri dönerek 
faaliyetlerine devam etti. Bir süre son
ra Mekke'de görüştükleri imam ibrahim 
EbO Müslim üzerinde ısrar edince Abbasf 

EbO Müslim- i 
Horasani'yi 
tasvir eden 

bi r minyatür 
( Derviş Mehmed, 

Sübhalü'l- ahbtir, 

Österreichische 

Nationalbibl iothek, 

Cod AF, 

nr. 50, vr. 9~) 
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