
EBÜ' d- DAHDAH 

sevabını sadece Allah'tan bekleyerek için
deki 600 hurma ağacı ile birlikte bah
çesini Allah'a borç olarak verdiğini bil
dirdi. Ardından da bahçesine giderek 
orada bulunan ailesine bahçeyi Allah'a 
borç olarak verdiğini söyledi ve bahçe
den çıkmalarını istedi. Bu hadise üzeri
ne Hz. Peygamber, "Ebü'd-Dahdah için 
cennette nice hurma ağaçları saçak atı
yor" dedi. Ebü'd-Dahdah'ın bu hurma 
bahçesini. Hz. Peygamber'in kendisin
den borç istemesi üzerine veya daha 
başka sebeplerle Allah yoluna adadığı 

da rivayet edilmektedir (Şevkani, s. 422-

423). 

Ebü'd-Dahdah'ın ne zaman vefat et
tiği bilinmemektedir. Ölümü üzerine Hz. 
Peygamber onun soyu ve varisieri hak
kında bilgi toplamak üzere ensardan 
Asım b. Adi'yi görevlendirdi. Ebü'd -Dah
dah'ın soyu hakkında fazla bilgi edinile
meyince mirası kız kardeşinin oğlu Ebü 
Lübabe el-Ensarrye verildi. Uhud Gaz
vesi'nde Hz. Peygamber'in şehid edildi
ği haberi üzerine Ebü'd - Dahdah 'ın müs
lümanlara. "Muhammed öldüyse Allah 
diridir, ölmez" diyerek cesaret verdiği, 
fakat savaşın ilerleyen dakikalarında 

Halid b. Velid'in onu şehid ettiği de kay
dedilmektedir. 

Kudaa kabilesinin Beli kolundan olan 
Ebü'd -Dahdah veya Ebü'd -Dahdaha Sa
bit b. Dahdah ile Ebü'd-Dahdah el-En
sarf arasında, bahçelerini Allah yolunda 
hibe ederek Hz. Peygamber' in duasını 
almaları , ensarın himayesinde yaşama
ları, Resül-i Ekrem hayatta iken vefat 
etmeleri ve mirasçıları bulunmaması gibi 
hususlarda benzerlik olduğu görülmek
tedir. Hadislerde Ebü'd-Dahdah, Ebü'd
Dahdaha veya ibnü' d- Dahdah künyele
riyle zikredilen bu iki sahabi. ashap hak
kındaki tabakat kitaplarında iki ayrı şa
hısmış gibi gösterilmekteyse de aynı ki
şi oldukları veya künye benzerliği sebe
biyle birbirine karıştırıldıkları hatıra gel
mektedir. 
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Ebü'd -Derda ' Uveymir b. Kays 
b. Zeydel- Hazred 

(ö. 32/652 [?]) 

Dımaşk kadılığı ve 

L 
Kur'an muallimliği yapan sahabi. 

_j 

Künyesiyle meşhur olup adının Amir, 
lakabının Uveymir. babasının adının Zeyd 
veya Amir, dedesinin adının ise Kays ol
duğu da söylenmiştir. Bedir Gazvesi sı

rasında ve ensardan en son kişi olarak 
müslüman olduğu rivayet edilmektedir. 
islamiyet'i kabul etmesine vesile olan 
arkadaşı Abdullah b. Revaha islami şah
siyetinin meydana gelmesine de yardım
cı olmuştur. Hz. Peygamber onunla Sel
man-ı Farisf, başka bir rivayete göre de 
Avf b. Malik arasında kardeşlik bağı (mu
ahat*) kurmuştur. 

Ebü'd-Derda önceleri ticaretle meş
gul olduğunu, islamiyet'i kabul ettikten 
sonra ticaretle ibadeti bir arada yürüte
meyeceğini anlayınca ibadeti seçtiğini an
latır. Uhud Gazvesi'nde yiğitlik gösterdiği 
nakledilmekle beraber onun bu gazve
ye katılmadığını söyleyenler de vardır. 

Daha sonraki birçok gazvede bulunmuş, 
Hz. Peygamber hayatta iken Kur' an-ı Ke
rim ' i ezberleyerek tamamını ona oku
muştur. 

Hz. Ebü Bekir'in hilafetinin son zaman
larında başlayan Yermük Savaşı ' nda or
du kadısı (kadılcünd) olarak bulundu ve 
bu görev islam tarihinde ilk defa onun-

Ebü'd -Derda ' nın 

Karacilahmet 
Mezarlığı ile 
Eyüp'teki 
makam
kabirieri
istanbul 

la başlamış oldu. Hz. Ömer ve Hz. Os
man devirlerinde de bu görevi zaman 
zaman üstlendiği anlaşılmaktadır. Bedir 
Gazvesi'ne katılmadığı halde Hz. Ömer 
onu Bedrf kabul ederek kendisine maaş 
bağladı. Hz. Ömer'in hilafeti döneminde 
Medine'de diğer bazı sahabilerle birlik
te kadılık yaptı. Suriye'ye gitmek için 
izin isteyince Hz. Ömer orada amillik yap
masını teklif ettiyse de bu görevi kabul 
etmedi ve Hz. Peygamber'in sünnetini 
yaymak, halka namaz kıldırmak istedi
ğini söyledi. Halifenin iznini alarak Dı

maşk'a gitti. Başka bir rivayete göre ise 
Suriye Valisi Yezfd b. Ebü Süfyan'ın ha
lifeden Kur'an ve fıkıh muallimi isteme
si üzerine Hz. Ömer onu iki kişiyle bir
likte Suriye'ye gönderdi. Valinin bu ta
lebiyle onun Suriye'ye gitme arzusunun 
aynı tarihe tesadüf etmiş olması da 
mümkündür. Ebü'd-Derda'nın araların
da bulunduğu üç kişilik muallimler he
yeti önce Humus'a gidip orada bir süre 
görev yaptı. Daha sonra Dımaşk'a geçen 
Ebü' d- Derda, Muaviye'nin Suriye valili
ği sırasında Hz. Ömer'in emriyle Dımaşk 
kadılığına tayin edildi ve Dımaşk'ın ilk 
kadısı oldu. Hz. Ömer Dımaşk'a gittiğin
de onu evinde ziyaret etti ve zahidane 
bir hayat sürdüğünü gördü. Ebü'd-Der
da, hem Hz. ömer hem Hz. Osman de
virlerinde Kur'an öğretimiyle de meşgul 
oldu. Pek çok kişi ondan kıraat dersi al
dı. Muaviye'nin Suriye valiliği sırasında 

diğer bazı sahabilerle birlikte Kıbrıs ' ın 

fethine katıldığı da bilinmektedir. 

Ebü'd-Derda 32 (652) yılında, bazı ri
vayetlere göre ise 31 'de (651) Dımaşk'
ta vefat etti ve Babüssagir Kabristanı'
na defnedildi. 1938 yılında Muaviye b. 
Ebü Süfyan'ın kabrinin 20 m. güneyba
tısında biri kendisine, diğeri karısı Üm
mü'd-Derda'ya ait iki mezar taşı bulun
muştur. Küfl hatla yazılı olan ve günü
müzde el-Methafü'l-vatani'de korunan 
bu taşların IV. (X.) veya V. (XL) yüzyılda 
dikildiği sanılmaktadır. Ebü'd-Derda'nın 

diğer bazı sahabiler gibi istanbul'da 
Eyüp'te ve Üsküdar'da iki makam-kab
ri bulunmaktadır (İst.A, IX, 4854). 

Ebü ' d-Derda 'nın biri sahabi olan bü
yük ümmü'd-Derda, diğeri tabii olan kü
çük ümmü'd-Derda adlı iki hanımı var
dı. Ebü'd-Derda ölünce Muaviye küçük 
Ümmü'd-Derda ile evlenmek istedi; 
Kur'an kıraatindeki üstünlüğü ile tanı
nan bu hanım valinin teklifini kabul et
medi. Ebü'd-Derda'nın Bilal ve Yezfd ad-



lı iki oğlu ile Derda ve Nesibe adlı iki kı
zı olmuş, bunlardan Bilal Emevller döne
minde Dımaşk kadılığı yapmıştır. 

Daima ahiret hesabını ve Allah rızası
nı gözeten Ebü'd-Derda çevresinde olup 
bitenlere ibret gözüyle bakardı. Müslü
man olduğu sıralarda karısını ihmal ede
cek kadar ibadete düşkündü. Selman-ı 
Farisi, islamiyet'in bu kadarına izin ver
mediğini söyleyerek onun bu konudaki 
aşırılığına engel oldu. Ebü' d- Derda'nın 
ibadeti daha çok tefekkür ve ibret al
ma tarzındaydı. Hz. Peygamber'in onun 
hakkında "ümmetimin en abidi ve en 
müttakisi" (İbn Manzür. XX, 13), "bu üm
metin hakimi" (Muttakr el-HindT, Xl, 718) 
gibi takdirkar ifadeler kullandığı rivayet 
edilmektedir. Dünya malına değer ver
meyen Ebü'd-Derda, kızı Derda'yı onun
la evlenmek isteyen Yezid b. Muaviye'ye 
vermemiş, fakir bir müslümanla evlen
dirmişti. Bildiklerini söylemekten çekin
mezdi. Halkı iyilik etmeye. ahireti dü
şünmeye. yetimleri gözetmeye, köle azat 
etmeye, Allah'ı zikretmeye, mütevazi ve 
dünyaya karşı tok gözlü olmaya, zulüm
den kaçınmaya teşvik ederdi. insanın 

· bildiklerini uygulaması gerektiğini söy
ler, itme ve dini yaşamaya çok önem ve
rirdi. 

Ebü'd-Derda tefsir. fıkıh . hadis ve kı
raat sahalarında ashabın ileri gelenle
rindendi. Yıllarca titizlikle yürüttüğü ka
dılık görevi sırasında bir hüküm verdik
ten sonra davallları geri çağırtıp onları 
tekrar dinlediği olurdu. Onun bu titizli
ği hadis rivayetinde de görülür. Ebü'd
Derda'dan hadis öğrenmek üzere çeşitli 
ülkelerden gelen hadis talebelerine ri
vayette bulunduktan sonra herhangi bir 
yanlışlık yapmış olabileceğini düşünerek, 

"Hadis bunun gibidir veya buna benzer 
şekildedir" der. böylece meydana gele
bilecek muhtemel hataların sorumlulu
ğundan kaçınmak isterdi. Hz. ömer'in, 
aralarında Ebü' d- Derda'nın da bulun
duğu birkaç sahabi'yi fazla hadis rivayet 
etmekten veya Medine dışına çıkmak
tan menettiği söylenmektedir (İbn Sa'd, 
ll, 336). Onun rivayet ettiği hadislerin sa
yısı 179 olup Enes b. Malik, Abdullah b. 
Amr b. As, Abdullah b. Abbas gibi saha
bllerle karısı Ümmü'd-Derda. oğlu Bilal, 
Cübeyr b. Nüfeyr, Ebu idris ei-Havlani, 
Said b. Müseyyeb, Ata b. Yesar gibi ta
biller kendisinden hadis rivayet edenler 
arasında yer almaktadır. 

Önemli bir yönü de Kur'an muallimli
ği olan Ebü'd-Derda "Dımaşk mukrli" di-

ye anılırdı. Sabah namazından sonra ta
lebelerini akutmaya başlardı. Anlatıldı
ğına göre talebeleri onar kişilik grupla
ra ayırır, her grubun başına bir öğretici 
tayin ederdi. Öğreticiler talebeleri çalış
tırırken kendisi de mihrapta oturur ve
ya halkalar arasında dolaşarak çalışma
ları takip eder, belli bir seviyeye ulaşan 
öğrenciler kıraatlerini ona arzederlerdi. 
Bu usulü ilk defa onun başlattığı söy
lenmektedir. Ebü 'd-Derda'nın kıraat hal
kaları bazan 1600 kişiye kadar ulaşırdı. 
Ondari arz* yoluyla Kur'an öğrenenler 
arasında hanımı küçük ümmü'd-Derda. 
Atıyye b. Kays el-Kitabi. Halid b. Ma'dan 
ve Ba'lebek Kadısı Süveyd b. Abdülaziz 
bulunmaktadır. Meşhur yedi kıraat ima
mından ibn Amir de ondan Kur 'an der
si almıştır. 

Ebü'd- Derda'nın güzel sözlerinden 
bazıları şunlardır: "Kul Allah'a ibadetle 
meşgul olunca Allah onu sever, mahiQ
katına da sevdirir". " imanın zirvesi ba
şa gelene sabır, kadere rıza. samimi bir 
tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir". "Bir 
saat tefekkür, bütün bir gece nafile iba
det etmekten hayırlıdır". "Bilmeyene bir 
kere, bilip de yapmayana yedi kere ya
zıklar olsun". 
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Ebü'I-Esved Zalim b. Amr 
b. Süfyan b. Cendel ed-Düell 

(ö. 69/688) 

Kur'an-ı Kerim' e 
hareke sistemini getiren 

ve Arap nahvinin ilk esaslarını 
tesbit eden alim, şair. _ı 

Kaynaklarda adı Osman, Amr b. Zalim, 
Uveymir b. Zuveylim: Kinaneoğulları'nın 
Düil kabilesinden gelen nisbesi om veya 
DQII şeklinde de geçer. Anne tarafından 
Abdüddar kabilesine mensuptur: atala
rının ismi farklı tertiplerde zikredilir. Do
ğum tarihi bilinmemekte, seksen beş 

yaşlarında vefat ettiği yolundaki bir ri
vayete göre islamiyet ' in ortaya çıkışın
dan birkaç yıl önce doğduğu kabul edil
mektedir. Yaşça birçok sahabiden büyük 
olmasına rağmen Hz. Peygamber'! göre
mediği için tabiinden sayılır. ibn Şahin 
ve Abdürrezzak es-San'ani onu ashap 
arasında zikretmişlerse de ibnü'l- Esir 
bunun rivayet karışıklığından kaynak
lanan bir yanılgı olduğunu belirtmiştir. 
Ebü'l- Esved önceleri kendi kabilesini 
terkedip Hüzeylller içinde, daha sonra 
da hanımının kabilesi olan Kuşeyroğul
ları arasında yaşadı ve Hz. Ömer zama
nında Basra'ya göç etti. Bu dönemde 
Basra'da herhangi bir görev alıp alma
dığı bilinmemektedir. Hz. Ali'nin halife
liği sırasında Basra Valisi Abdullah b. Ab
bas tarafından Basra kadılığına ve ayrı
ca Haridier üzerine gönderilen ordunun 
kumandanlığına getirildi: ibn Abbas'ın 
istifasından sonra da kısa bir süre Bas
ra'ya vali oldu. Medainf'ye göre 69 (688) 
yılında burada çıkan bir salgın hastalık 
sırasında öldü. 

Koyu bir Ali taraftarı olması sebebiy
le Şia'nın tabiin arasındaki önemli sima
larından sayılan Ebü'I-Esved, Cemel ve 
Sıffin savaşlarında Hz. Ali· nin yanında 
yer almış, Cemel Vak'ası'nda Hz. Aişe, 
Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam 
ile yapılan müzakerelerde önemli görev
ler üstlenmiştir. Bizzat kendisinden nak
ledilen rivayetlere göre nahiv bilgisini 
de Hz. Ali'den almıştır. Bazı kaynaklar. 
Abdullah b. Abbas'ın Basra valiliğinden 
istifa etmesine Ebü' I-Esved'in onunla 
ilgili bir yolsuzluğu halifeye ihbar etme
sini sebep gösterirlerse de olay aslında 
ibn Abbas ile Ebü'I-Esved arasında ge
çen bir tartışmanın Hz. Ali muhaliflerin
ce istismar edilmesinden ibarettir (bk. 
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