
EBÜ SEHL b. NEVBAHT 

reva Behşad olması, özellikle bu ismin 
güneş ve ay kelimelerini içermesi, baba 
Nevbaht'ın ihtida etmesinden önce, muh
temelen Abbas! hilafetinin başlangıcın
da veya biraz önce doğmuş olabileceği
ni akla getirmektedir. Kaynaklarda ken
disine EbO Sehl künyesinin MansOr ta
rafından verildiği belirtilir. Bu künyenin 
bilhassa o devirde ve o devri takip eden 
yıllarda yaygın şekilde kullanıldığı, bü
yük kısmı bu aileden gelmeyen pek çok 
kişinin bu künye ile meşhur olduğu bi
linmektedir. 

MansOr'un hilafetinin (754 -775) sonu
na doğru öldüğü sanılan babasının yeri
ne başmüneccim olan EbO Sehl, halife
nin yakın adamlarından biri haline gele
rek onunla birlikte 775 yılında hacca gitti. 
MansOr'un halefieri Mehdi- Billah (775-

785) ve Hadi- İlelhak (785-786) dönemle
rinde saraydaki görevinin ne olduğu bi
linmemekle birlikte Harünürreşfd zama
nında (786-809) Hizanetü'l -hikme'de Peh
levfce'den ve diğer dillerden Arapça'ya 
tercüme yapmakla görevlendirilenler ara
sında onun adına da rastlanmaktadır. 

Harünürreşfd'in hilafetinde sağ olduğu 
bilinen Ebu Sehl'in ne zaman öldüğü bel
li değildir. Her ne kadar kaynaklarda be
lirtilmiyorsa da hilafet sarayındaki mü
neccimlik görevini ölünceye kadar sür
dürdüğü düşünülebilir. 

Eserleri. İbnü'n-Nedfm, Ebü Sehl'in ço
ğu bugün mevcut olmayan yedi kitabı
nın adını vermektedir. Fuat Sezgin ise 
on bir ri sa le ve kitabını sayar ( GAS, VII, 
114). Bunlardan en çok bilineni Kitôbü'l
Yehbutôn (f'fehmuUin) fi 'l-mevdlfd olup 
bunun dışındaki başlİca kitapları da şun
lard ı r: Deldletü'l-kevdkib (Tahran Mec
lis K tp ., nr. 6452' de bir kısmı var), Kitd
bü 'l-Müntel].abdt (Nasirüddin-i Tüsi'nin 
Se{fnetü 'l·ahkfim adlı kitabına kaynak olan 
en önemli eseri). Kitdbü't - Teşbih ve't
temsfl, Kitabü Tahvili sini']- mevdlid, 
Kitd-bü 'l-Fe' li'n-~ücumi. 
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EBÜ SELEME 

1 

b. ABDURRAHMAN b. AVF 

( uy cr. c,..> )i~ ,:r. ı.L Y.f ) 

EbQ Selerne (Abdullah) b. Abdirrahrnan 
b. Avf el - Kureş! ez-Zühr! 

(ö. 94 / 712-13) 

Hadis hafızı, 

L 
Medineli yedi tabiin fakihinden biri. 

_j 

22 (642-43) yılı civarında Medine'de 
doğdu. Bazı nesep alimleri adının Abdul
lah olduğunu belirtmekte, alfabetik sı
ralanmış kaynakların bir kısmında biyog
rafisi "Abdullah" maddesinde yer almak
tadır. Adını İsmail , hatta Ebü Selerne 
şeklinde kaydedenler varsa da Ebü Se
leme'nin onun künyesi olduğu anlaşıl

makta. ancak EbO Selerne b. Abdurrah
man diye tanınmaktadır. Kendisi on ya
şında iken aşere-i mübeşşere*den olan 
babası Abdurrahman b. Avf vefat etti. 
Annesi Tümactır. hıristiyan Kelb kabile
sinin reisi Asbağ b. Amr'ın kızı olup sa
habedendir. Hz. Peygamber. Kelb kabi
lesine gönderdiği seriyyeye Abdurrah
man b. Avf'ı kumandan tayin ederek (bk. 

DÜMETÜLCENDEL) ona kabile reisinin kı
zıyla evlenınesini tavsiye etmiş ve bu ev
lilikten EbO Selerne dünyaya gelmiştir. 
EbO Selerne'yi Hz. EbO Bekir'in kızı Üm
mü Külsam emzirdiği için Hz. Aişe onun 
süt teyzesi olmuş, bu sebeple EbO Sele
me Aişe'nin ilminden kolayca faydalan
ma imkanı bulmuştur. Hz. Osman, Üsa
me b. Zeyd, Abdullah b. Selam. EbO Ey
yüb ei-Ensari. ümmü Seleme. ümmü Sü
leym, Ebü Hüreyre, Mugıre b. Şu'be ken
dilerinden faydalandığı sahabilerden ba
zılarıdır. Urve b. Zübeyr ve Ata b. Yesar 
gibi tabillerden hadis rivayet etmiş olup 
küçük yaşta iken babası öldüğünden on
dan yaptığı rivayetler mürsel* sayılmış
tır. Kendisinden oğlu Ömer ile Şa ' bi, Ömer 
b. Abdülazlz, Nafi', Zührl, Yahya b. Said 
ei-Ensari, Yahya b. Ebu Keslr. Hişam b. 
Urve gibi tanınmış alimler hadis öğren
mişlerdir. Said b. As 49 (669) yılında Me
dine valisi olunca onu kadı olarak görev
lendirdi ve 54 (674) yılında valilikten 
azledilinceye kadar Ebu Selerne bu gö
revde kaldı. Daha sonra da yerine karde
şi Mus'ab getirildi. EbO Selerne 94 (712-
13) yılında Medine'de vefat etti. Bu ta
rih 93 (711-12), hatta 104 (722-23) ola
rak da zikredilmiştir. 

Tabiinin ikinci tabakasında yer alan 
Ebü Seleme, çok hadis bilen güvenilir 
bir muhaddis ve pek çok fetvası bulu
nan tanınmış bir fı({ıh alimidir. "Fukaha-i 
seb'a" diye bilinen Medineli yedi fakihin 

yedincisi tartışmalı olup ileri sürülen üç 
isimden biri de Ebu Seleme'dir. Medi
neli bu on alime "fukaha-i ehl-i Medl
ne" adı verilmekte, o devirde Medine'de 
en çok hadis bilen iki kişiden birinin Ur
ve b. Zübeyr, diğerinin de Ebü Selerne 
olduğu söylenmektedir. Malik b. Enes 
onun bir ilim adamı, Ebü Zür'a er-Razi 
güvenilir bir muhaddis olduğunu kay
dederler. Zühri dört büyük "ilim denizi" 
gördüğünü söyleyerek fukaha-i seb'adan 
Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr ve 
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe ile Ebü 
Selerne'nin adını sayar. Ebü Selerne'nin 
İbn Abbas ile sık sık tartışarak çeşitli 
konularda onunla ihtilafa düştüğü ve 
bu tutumu sebebiyle İbn Abbas'tan ge
rektiği şekilde faydalanamadığı söylen
mektedir. Hz. Aişe bundan dolayı onu 
kınamıştır. Ebu Selerne 'nin kendisine 
fazlaca güvendiğini gösteren başka riva
yetler de vardır. Nitekim Şa'bf'den nak
ledildiğine göre Ebü Selerne Küfe'ye git
tiğinde Şa'bi onu ziyaret ederek Medi
ne'nin en alim zatının kim olduğunu sor
muş. o da kendini ima etmiştir. 
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EBÜ SELEME el-HALIAL 
( J~l4i..Y.f) 

EbQ Selerne Hafs b. Süleyman 
el-Halliii ei -Hemdan! 

(ö. 132 / 750) 

Abbasiler'in ilk veziri. _j 

İslam tarihinde vezir unvanını alan ilk 
kişidir. Bazı kaynaklara göre Küfe'de bir 
mahalleye adını veren Sebf' kabilesinin, 
diğer kaynaklara göre Haris b. Ka'b ka
bilesinin İran asıllı mevla*sı idi. Kılıç kı
nı veya sirke imal ederek sattığı , yahut 
bunları yapanlarla görüştüğü için ken
disine "Hallal" denilmiştir. Abbasl ihtilal 
hareketinin önde gelen şahsiyetlerinden 
biridir. Zengin olan Ebü Selerne serveti
ni ihtilal hareketini desteklemek için har
camıştır. Meşhur Abbasi dalsi Bükeyr b. 
Mahan, 127 (744-45) yılında ölümünden 



önce akrabası Ebü Selerne'yi İmam İb
rahim b. Muhammed 'e tavsiye etmiş, 

İmam İbrahim de onu geniş yetkilerle 
aynı yıl Horasan'a yollamıştır. Ebü Müs
lim'in Horasan·a gönderilmesine kadar 
ihtilal hareketini organize eden Ebü Se
leme gittiği her yerde Haşimi liderlerin
den yakın ilgi görmüştür. 

Emevi hanedanına son veren ihtilal 
ordusunda yer alan Ebü Selerne Küfe'
ye vali tayin edildi. Ancak Emeviler Ab
basi kuwetleriyle çarpışmaya devam et
tikleri ve ortam henüz uygun olmadığı 
için faaliyetlerini gizlice sürdürüyordu: 
Muharrem 132 (Eylül 749) tarihinde Ha
san ve Humeyd b. Kahtabe kardeşlerin 
kumandasındaki Abbasi ordusu Küfe'yi 
ele geçirince Ebü Selerne saklandığı yer
den çıktı. Şehre giren Haşimi emirler ta
rafından "vezir-i Al-i Muhammed" un
vanıyla, henüz belirlenmemiş olan Abba
si halifesinin vezirliğine getirildi ve ihti
lalin yönetimini eline aldı. 

Kaynakların belirttiğine göre Ebü Se
leme imam İbrahim ' in maiyetinde çalış
masına rağmen Hz. Ali eviadını tutuyor 
ve hilafette daha çok onların hakkı ol
duğunu düşünüyordu. Hatta Ali evladın
dan üç kişiyle mektuplaşıp halifeliği on
lara teklif etmişti. Bunlar Abdullah Mahd 
b. Hasan, ömer Eşref b. Zeynelabidin ve 
Ca'fer es-Sadık 'tı; ancak hiçbiri bu teklifi 
kabul etmedi. Abbasi ailesi mensupları 
ihtilal ordusundan bir ay sonra Küfe'ye 
geldikleri zaman Ebü Selerne ve Hz. Ali 
eviadı taraftarları onları iyi karşılamadı
lar. Ebü Selerne Abbasi ailesinin kaldığı 
yeri bir süre Horasanlılar' dan sakladı ; zi
ra Vasıt henüz zaptedilmediği için ortaya 
çıkmaya gerek olmadığını söylüyordu. Fa
kat Ebü Müslim'in güvenilir adamların
dan Ebü'l-Cehm b. Atıyye bir tesadüf ese
ri Abbasi ailesinin kaldığı yeri buldu ve 
hemen Hammam-A'yen'deki Horasan ile
ri gelenlerine durumu bildirdi. Bunlardan 
on iki kişi Küfe 'ye gelerek Ebü'l-Abbas 
es-Seffah'a biat ettiler. Ebü Selerne de 
bu oldubittiyi kabul etmek zorunda kaldı. 
Cuma günü Küfe Camii'nde Abbasi ha
nedanı adına halktan biat alan (1 32/ 749) 
yeni halife Ebü'l-Abbas Ebü Selerne'yi 
vezirlikte bırakmak istiyor veya muhte
melen buna zorlanıyordu. Ancak Ali evia
dını açıkça desteklemesi ve bu tutumunu 
sürdürmesi buna engel oluyordu. 

Ebü'l-Abbas Küfeliler'e güvenmediği 
için karargahını Hammam -A'yen'de kur
du. Daha sonra Ebü Selerne'den uzak
laşmak için ikametgahını Haşimiye'ye 

nakletti. Aralarındaki güvensizlik gittik
çe artıyordu . Ebü Selerne Hz. Ali evladı-

na olan sevgisini açıkça dile getiriyordu 
ve idare de onun elindeydi. Üç dört ay 
boyunca bütün yetkilerini kullanarak ül
keyi idare etti. Halife Ebü'I-Abbas, henüz 
hiçbir kuwete sahip olmadığı için Ebü 
Selerne'ye karşı bir harekete girişemi
yordu. Horasan ordusu üzerinde büyük 
nüfuzu olan Ebü Müslim'in yardımını te
min için kardeşi Ebü Ca'fer el-Mansür'u 
ona yolladı. Ebü Müslim de gönderdiği 
adamlarıyla Receb 132 (Şubat 750) tari
hinde Ebü Selerne'yi Enbar'da öldürte
rek Ebü'I-Abbas'ı büyük bir gaileden 
kurtardı. Başka bir rivayette ise Ebü 
Müslim'in Ebü'l-Abbas es-Seffah'a mek
tup yazıp Ebü Selerne'yi öldürtmesini is
tediği, ancak halifenin, onun Abbasi aile
sine büyük yardımları olduğunu söyleye
rek böyle bir harekete tevessül edeme
yeceğini bildirdiği ifade edilmektedir. 

Abbasi ihtilalinin başanya ulaşmasın
da büyük rolü olan Ebü Selerne kültür
lü, cömert ve kabiliyetti bir vezirdi. 
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[il HAKKı D uRSUN YıLDIZ 

EBÜ SELEME el-MAHZÜMİ 
( ..,.. __ ,~.)\ ;,J..., Y.\ ) 

Ebu Selerne Abdullah b. Abdilesed 
b. Hilal el-Kureşl el-Mahzuml 

(ö. 4 / 625) 

İslam'a ilk giren ve Medine'ye 
ilk hicret eden sahabilerden biri. 

_j 

Hz. Peygamber'in süt kardeşi ve ha
tası Berre bint Abdülmuttalib'in oğlu

dur. Hanımı Ümmü Selerne ile birlikte 
önce Habeşistan' a, sonra da Akabe bi-

EBÜ SEVR 

atlarından bir yıl ewel Medine'ye hicret 
etti. Kureyş kabilesinden Medine'ye ilk 
hicret eden kişi olan Ebü Selerne'yi Hz. 
Peygamber Uşeyre Gazvesi'ne çıkarken 
Medine'de yerine vekil bıraktı. Ebü Se
leme Bedir ve Uhud gazveterine katıldı 
ve Uhud Gazvesi'nde yaralandı. Bir ay 
kadar tedavi gördükten sonra Beni Esed 
üzerine sevkedilen otuz beş kişilik Katan 
Seferi'ne (Seriyyetü'I-Katan) kumanda et
ti. Medine'ye döndüğü zaman Uhud'da 
aldığı yaranın nüksetmesi sonucu vefat 
etti, gözlerini Hz. Peygamber kapattı. Ölü
münden sonra da hanımı Ümmü Sele
me'yi nikahı altına aldı. 

Ebü Selerne'den rivayet edilen iki ha
dis Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'in
de yer almaktadır (IV, 278). 
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~ SELAHATTİN POLAT 

EBÜ SELEME et-TEBÜZEKİ 

(bk. TEBÜZEKİ) . 

EBÜ SEVBAN el·MÜRCİİ 
( ~__,..JI .;,Ly _,1 ) 

Mürcie'ye bağlı 
Sevbaniyye kolunun kurucusu 

(bk. MÜRCİE). 

EBÜ SEVR 

( .JY Y-ı l 
Ebu Abdillah İbrahim 

b. Halid b. Ebi'I-Yeman 
el-Kelbl ei-Bağdadl 

(ö. 240 / 854) 

Mezhep kurucusu 
büyük fıkıh ve hadis alimi. 

_j 

ı 

_j 

ı 

Doğum yeri ve yılı hakkında bilgi yok
sa da bütün kaynaklarda Bağdat'ta ye
tişip orada tahsil gördüğü kaydedilmek
tedir. Yetmiş yaşında vefat ettiğine dair 
İbn Kani'den nakledilen rivayet, hemen 
hemen bütün kaynaklarda ölüm tarihi 
olarak zikredilen 240 (854) yılı ile birlik
te değerlendirildiğinde 170'te (786) Bağ
dat'ta doğduğu söylenebilir. İbn Halli
kan vefat tarihini 246 (860) olarak kay
detmiştir. 

Fıkıhta mutlak müctehid olan Ebü Sevr 
hadiste de hafızlık derecesine ulaşmış
tır. Nesai, Hatib el-Bağdadi gibi hadis 
tenkitçiteri onun hadiste "sika-me'mün" 
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