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EBÜ ÖMER ed-DÜRİ 

(bk. DÜRİ). 

EBÜ ÖMER el-KADİ 
(~liili~Y.I) 

Ebu Ömer Muhammed b. Yusuf 
b. Ya'küb el-Ezdl el - Bağdadl 

(ö. 320/932) 

Maliki fakihi ve hadis alimi. 

_j 

_j 

9 Receb 243'te (1 Kasım 857) Basra'
da doğdu. Tanınmış muhaddis ve fakih 
Hammad b. Zeyd 'in torunlarındandır. 

Kaynaklarda yalnız Ebü Ömer kOnyesiy
le zikredilir. Muhammed b. Velfd el-Büs
rf, Muhammed b. İshak es-Saganf, Ha
san b. Ebü'r-Rebf' ei-Cürcanf, Zeyd b. 
Ahzem ve es-Sünen müellifi olan baba
sı. Yüsuf b. Ya'küb ei-Kadf'den hadis oku
du. Darekutnf. Kadf Ebü Bekir ei-Ebhe
rf. Ebü Bekir İbnü'I-Mukrf ei-İsfahanf. 
Ebü'I -Kasım b. Hababe, Tsa b. Vezfr gibi 
tanınmış birçok alim kendisinden hadis 
dinledi. Halife Mu'tazıd-Billah zamanın
da 284'te (897) Medfnetülmansür. Muk
tedir-Billah zamanında da Ebü Hazim 
ei-Kadf'nin ölümü üzerine 292'de (905) 
Kerh kadılığına tayin edildi. 296 (908-
909) yılında bu görevinden alındı. 301 'de 
(913- 14) vezir olan Ebü' I-Hasan Ali b. 
Isa ' nın halifeyi ikna etmesi üzerine eski 
görevine iade edildi. Şam bölgesi, Hare
meyn, Yemen ve Sevad bölgesinin bazı 
kısımlarında da kadılık yaptıktan sonra 
317'de (929) kadılkudat oldu. 23 (veya 
25) Ramazan 320'de (27 veya 29 Eylül 932) 
Bağdat'ta vefat etti. 

Kaynaklarda bir müsnedi olduğu kay
dedilen Ebü Ömer, daha çok talebeleri
ne verdiği dersler ve fetvaları ile şöhret 
bulmuştur. Hadis rivayetinde ve hüküm
lerinde hataya düşmediği nakledilmekte
dir. Bazı kaynaklarda Hallac-ı MansOr'un 
öldürülmesine dair fetvanın Ebü Ömer 
el- Kadf tarafından verildiği belirtilmek
te (İbn Kes ir, Xl, 172; E/2 !İng. 1. lll , 1 O 1 ; 
Suppl., s. 385), ancak Ebü'I-Hasan en
Nübahf bu fetvanın Ebü Ömer'in amca
sının oğluna ait olduğunu kaydetmek
tedir (Tarfl].u ~uçiati'l-Endelüs, s. 36). 

Ebü Ömer bilgi, cömertlik ve sabır ko
nusunda darbımesel olmuştur. Araplar 
arasında, güzel hasletlere sahip birinden 
bahsedilirken söylenen, "Sanki o Ebü 
Ömer ei-Kadf'dir" sözü onun zeka ve bil
gisine, şiddetli öfkeye kapılan bir kişi
nin, "Ebü Ömer ei-Kadf olsam yine sab
redemezdim" demesi de onun sabrına 
delalet etmektedir. 
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Ebu Rafi' İbrahim (Eslem) ei -Kıbtl 

(ö. 40 /660 [?]) 

L Hz. Peygamber'in azatlı kölesi. _j 

Ebü Rafi ' kOnyesiyle meşhurdur. Adı 
tam olarak bilinmemekte, ileri sürülen 
on kadar isim arasında en fazla İbrahim 
ve Eslem'in geçtiği görülmektedir (İbn 
Hacer. el-işabe, IV, 67) . Rüveyfı' ve Büreyh 
lakaplarıyla anılır. Aslen Mısır'ın yerlile
rinden (Kıpti) olup Abbas b. Abdülmut
talib 'in kölesiydi. Safd b. As'ın kölesi ol
duğuna dair rivayet ise isabetli görülme
mektedir. Mekke'de Bedir Gazvesi'nden 
önce Hz. Abbas' ın hanımı Ümmü'I-Fazl 
Lübabe ile birlikte müslüman olmakla 
beraber köle olması sebebiyle hicret ede
memişti. Zemzem Kuyusu'nun yanında 
Bedir'de uğradıkları yenilgiyi anlatan 
Ebü Süfyan, gökle yer arasında duran 
yağız atlara binmiş ve beyazlar giyinmiş 
adamlar tarafından bozguna uğratıldık
larını söyledi. Ebü Rafi' onların melek 
olduğunu belirtince Ebü Leheb tarafın
dan dövüldü ve onun elinden ümmü'I
Fazl'ın müdahalesiyle kurtulabildL Be
dir'de esir alınan efendisi Abbas'ın kur
tuluş fidyesini Medine'ye götürdü. Daha 
sonra Abbas onu Hz. Peygamber'e ba
ğışladı. Ebü Rafi' Bedir'den sonra yapı
lan gazvelerin hepsinde ResOl-i Ekrem'in 
yanında bulundu. Hz. Peygamber. am
cası Abbas ' ın müslüman olduğu müjde
sini alınca .Ebü Rafi'i azat etti ve cariye
si Selma ile evlendirdi. 

Ebü Rafi ' Hayber seferine hanımı Sel
ma ile birlikte gitti. Selma daha sonra 
Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim'in doğu
munda ebelik yaptı (Zilhicce 8/Nisan 

EBÜ RAFi ' 

630). Ebü Rafi' Resül - i Ekrem'e bir oğlu 
dünyaya geldiğini müjdeteyince Hz. Pey
gamber ona bir köle hediye etti. Umre
tü'l-kaza*ya gidilirken ResOluilah onu 
Evs b. Havelf ile birlikte önden amcası 
Abbas'a göndererek dul baldızı Meymü
ne ile kendisini evlendirmesini istedi. Bir 
görevi de Hz. Peygamber'in eşyasını ko
rumak olan Ebü Rafi ', Veda haccında 

Mina dönüşü Muhassab'da Resülullah ' ın 

çadırını kurdu. Resül-i Ekrem vefatı yak
laştığı sırada bir gece yarısı ölülere mağ
firet dilemek için Baki' Mezarlığı'na gi
derken yanına Ebü Rafi'i de aldı. 

Ebü Rafı' daha sonraki yıllarda İslam 
ordusuyla birlikte Mısır'ın fethine katıl
dı. 35 (655) veya 40 (660) yılında Küfe'
de (veya Medine'de) vefat etti. Ardında 
Rafi' , Hasan, Ubeydullah, Mu'temir (Mu
grre), Ali ve Selma adlı altı çocuk bıraktı . 

Zayıf yapılı bir kimse olan Ebü Rafi'in 
uzun yıllar Hz. Peygamber'in yakın çev
resinde bulunması ve aile fertlerine hiz
met etmesi, onun ilim ve fazilette üstün
lük kazanmasını sağlamıştır. Mekke'de 
bulunduğu yıllarda Zemzem Kuyusu'nun 
yanında ağaçtan su tasları oyardı. Me
dine'de de Hz. Peygamber'in hanımları
na bazı ev eşyaları yapmıştır. 

Ebü Rafi'in hadis rivayetinde önemli 
bir yeri vardır. Doğrudan Resülullah'tan, 
ayrıca onun hanımları ile Hz. Ebü Bekir, 
Abdullah b. Mes'üd ve Ebü Hüreyre'den 
altmış sekiz hadis rivayet etmiştir. Kü
tüb-i Sitte ile Ahmed b. Hanbel'in Müs
ned'i, Malik'in el-Muvatta'ı ve Darimf'
nin es-Sünen'inde kırk üç rivayeti bu
lunmakta olup bunların çoğu Hz. Pey
gamber'in yakın çevresinde gördüğü 

olaylarla ilgilidir. Abdullah b. Abbas on
dan Hz. Peygamber'in yaptıklarını sorar 
ve aldığı bilgileri yazardı . Kendisinden 
oğlu Ubeydullah ile tarunu Fazi b. Ubey
dullah, ayrıca Ebü Safd ei-Makbürf, Ata 
b. Yesar ve Şürahbfl b. Sa'd gibi alimler 
rivayette bulunmuşlardır. 
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