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na gelebilir. Bu ihtilafı gidermek için bazı 
araştırmaların yapılması . bilirkişilere da
nışılması, gelişen son tekniklerden fayda
lanılması gerekir(a.g.e., md. 1610). 

İkrarın Bölünmesi. İkrarın bir bütün 
halinde doğru veya yanlış bir beyan ola
rak mı, yoksa bir kısmı doğru , bir kısmı is
pata muhtaç birtakım iddialardan mey
dana gelen bir açıklama olarak mı kabul 
edileceği yargılama usulünde ikrarın bö
lünmesi problemini ortaya çıkarmıştır. İk
rarın bölünmesi, mukırrın ikrarının doğ
ru kabul edilmesine rağmen ikrarına ek
lediği vasıf veya vakıanın ona ispat ettiril
mesi, yani ispat külfetinin ona yüklenme
sidir. Bu konuda Dürerü'l-hükkô:m'da 
(IV. I 31) şu açıklama yer almaktadır: "Mu
kırrın sözünün bir ciheti ikrar. bir ciheti 
dava olduğunda ikrarı ile muaheze olu
nur. dava cihetini ise ispatla mükelleftir. 
Zira kişi kendi aleyhine diğerinin hakkını 
ikrar ettiğinde hemen muaheze edilir. 
ama diğeri aleyhine bir hak iddia ettiğin
de hüccetsiz davası kabul olunmaz", İk
rara yapılan ilavelerin ya dava veya defi 
olarak kabul edildiği ve bunlarla ilgili hü
kümlerin uygulandığı anlaşılmaktadır. 
Ancak mukır, borcunu ikrar ettikten son
ra onu ödediği veya ödeme vaktinin gel
rriediği gibi bir vasfını ispat edemezse bu
rada ikrarının , iyi niyetinin ve doğru söz
lülüğünün sonuçlarına katlanacaktır. İs
lam hukukçuları, ikrarı bölmenin hak ve 
adalete uygun olmadığ İ bu gibi durum
larda borçluları muhtemel zararlardan 
korumak için hasılı red ve inkar etmeyi 
caiz görerek bir denge kurmaya çalışmış
lardır. Fakat bu cevaz zamanla istismar 
edilerek birçok davada hasılı inkarla ce
vap ve.rilir olmuştur. 

İkrarın Hükümsüzlüğü. İkrarın hüküm
süzlüğünden maksat geçersiz olması, hu
kuki bir sonuç doğuramaz hale. gelmesi
dir. İkrarın ip~ali şu durumlarda söz ko
nusudur: a) İkrardan rücu. İkrarı red ve 
inkar etmek anlamına gelen rücu; "İkra
rımdan döndüm, vazgeçtim. yalan söyle
miştim" vb. açık bir ifade ile yapıldığı gibi 
mukırrın ikrar sırasında çocuk veya m ec
nun olduğunu ya da zorlama ile ikrarda 
bulunduğunu iddia etmesi ceza uygulan
ması sırasında kaçması gibi zımnl bir şe

kilde de olabilir. Mukır bu zımnl inkarını 
herhangi bir delille ispatlarsa ikrar yap
mamış kabul edilir ve ikrar hukuki bir 
sonuç doğurmaz. Yalan ikrar konusunda 
Mecelle'de, "Bir kimse vuku bulan ikra
rında kazip olduğunu iddia etse mukar
run leh onun kazip değil idüğüne tahlif 
olunur" (md ı 589) denmiştir. Mecelle 
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bu konuda Ebu Yusufun görüşünü ter
cih etmiştir. Ebu Hanife, İmam Muham
med ve İmam Şafii ise mukırrın bu iddi
asının · kabul edilmeyerek ikrarından so
rumlu tutulması gerektiğini ileri sürmüş
lerdir. İslam hukukçuları. bu konuyu kul 
hakları ve Allah haklarındaki ikrarlardan 
vazgeçme şeklinde iki kısımda ele almış
lardır. Kul haklarını oluşturan her türlü 
mal davalarında (borçlar hukukunda) ik
rardan rücuun caiz olmadığı hususunda 
görüş birliği vardır. Çünkü burada. ikrar
la ispat edilen başkasına ait bir hakkın ne
fiy ve iptal edilmesi söz konusu olup bu 
da ikraı'la tezat teşkil etmektedir (Me
celle, md. 1588). Genel olarak Hanefi, Şa
fii ve Hanbeli doktrininde Allah hakkı 
olan had cezalarında ikrardan rücu ge
çerli sayılmıştır. Maliki mezhebinde rücu
un şüphe sebebiyle olması halinde kabul 
edileceğine dair bir görüş vardır. b) Lehi
ne ikrar yapılan kişinin mukırrı yalanla
ması. Mukarrun lehin mukırrı tekzibi ik
rarın lüzumunu ortadan kaldırır. Başlan
gıçta ikrarın sahih olması mukarrun le
hin kabul ve tasdikine bağlı olmamakla 
beraber (a.g.e., md. ı 580) meydana ge
len bu ikrar. lehine ikrar yapılan kişinin 
red ve tekzibiyle hükümsüz hale gelir. 
Mukarrun leh ikrarı önce reddedip daha 
sonra kabul ederse bu geçerli değildir. 
Ancak mukırrın yeni bir ikrarda bulun
ması durumunda sahih olur. c) Kanunun 
mukırrı yalanlaması. Kanun ve hakim 
mukırrı tekzip ettiği zaman ikrar hüküm
süz kalır (a.g.e., md. ı 587). Mesela boşan

mış bir kadın, hamile olabileceği bir müd
detten sonra iddetinin bittiğini ikrar edip 
ikrardan sonra altı aydan daha az bir sü
re içerisinde bir çocuk dağursa o çocuğun 
nesebi kadını boşayan kimseye ait olur. 
Zira bu durumda ikrar vaktinde hamile 
olduğu kesinlik kazanmış ve çocuğun ne
sebinin sübutu konusunda kanun koyu
cunun hükmü (el-Bakara 2/228: et-Talak 
65/4) kadının iddetinin bittiğine dair ik
rarını yalanlamıştır. 
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ei-Berb~ el-Medeni 
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Abdullah b.\.bbas'ın mevlası, 
mü!ssir tabii. 
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Muhtemeler21 (642) yılında doğdu. 
Aslen Mağribi7e Berberl olup Kureşi ve 
Haşiml nisbeı:iyle de anılır. Abdullah b. 
Abbas Basra ılisi iken Husayn b. Ebü'I
Hur ei-Anbe,Onu kendisine hediye etti. 
İbn Abbas·ıölümünden sonra oğlu Ali, 



İkrime'yi Halid b. Yezld b. Muaviye'ye 4000 
dinar bedelle sattı. ancak İkrime'nin ona 
babasının. ilmini sattığını söyleyerek si
tem etmesi üzerine Ali bu alışverişi feshe
derek İkrime'yi azat etti. İkrime'ye Kur
'an. fıkıh ve sünneti öğretmek için çaba 
harcayan Abdullah b. Abbas. bizzat İkri
me'nin belirttiğine göre kırkyıl süren bu 
tahsil hayatı boyunca (Mizii, XX, 269) ken
disini derslerine vermesi için zaman za
man onu ayağından bağlardı. Rivayet et
tiği hadislerin çoğunu sahabe neslinden 
alan İkrime. başta Abdullah b. Abbas ol
mak üzere Hasan b. Ali b. Ebu Talib. Uk
be b. Amir ei-Cühenl. Hz. Aişe. Ebu Hü
reyre. Abdullah b. Amr b. As. Ebu Said el
Hud ri. Abdullah b. ömer b. Hattab, Hz. 
Ali, Cabir b. Abdullah'tan hadis rivayet 
etti. Zehebl Te~kiretü'l-J:ıuffa:;(da (1 , 95) 
onun Hz. Ali'den rivayetini mümkün gö
rürken A 'ldmü'n-nübela'da (V, 13) Ne
sal'nin es-Sünen'inde yer alan bu rivaye
tinin mürsel olduğu ihtimaline işaret et
mektedir. İkrime'den İbrahim en-Nehai. 
Şa'bl. Katade b. Diame. İbn Şihab ez-Züh
rl. Amr b. Dinar, Asım b. Behdele, Eyyub 
es-Sahtiyanl ve A'meş gibi yetmişten faz
lası tabiln alimi olmak üzere değişik bel
delerden 300 kişi rivayette bulundu. Ab
dullah b. Abbas. İkrime'nin yetiştiğini gö
rünce onu halka fetva vermekle görevlen
dirdi (İbn Ebu Hatim, VII. 8). 

İkrime hayatının çeşitli dönemlerinde 
seyahatler yaptı ; Horasan. Semerkant, 
Nlşabur. İsfahan. Basra, Kufe. Mısır. Mağ
rib gibi yerleri dolaştı; devlet adamların
dan hediye kabul etti. Bu seyahatlerin asıl 
sebebinin maddi sıkıntı olduğu anlaşıl
makta, Mekke ve Medine'yi bırakıp Hora
san'da ne aradığını soranlara kızlarının 
ihtiyacını karşılamak için yollara düştüğü
nü söylemesi de bunu göstermektedir 
(Zehebl, A'lamü'n-nübela', V, 27). Tabiln 
alimlerinden Ebü'I-Esved Muhammed b. 
Abdurrahman'ın açıklamalarında bu se
yahatlerin bir amacının da irşad olduğu 
görülmektedir. Ebü'I -Esved, Mısır'dan 
Medine'ye gelip İkrime ile karşılaştığın
da İkrime ona Mağribliler'in durumunu 

. sormuş. Mağribliler'in gaflet içinde bu
lunduğunu öğrenince Mısır'a uğrayarak 

oradan Mağrib'e (Tunus) geçmiş. burada
ki Hariciler kendisinden istifade etmiştir 
(Fesevl, Il, 7; Mizzl, XX, 277-278; İbn Ha
cer, VII, 267). Mizzl'nin yer verdiği diğer 
bir rivayete göre ise Sufriyye'ye ait görüş
leri ilk defa Mağrib'e götüren İkrime ol
muştur. Joseph Schacht, onun Mağrib'e 
gitmesinin uzak ihtimal olduğunu söyle
mişse de bu görüşü için herhangi bir de
lil zikretmemiştir. 

Hayatının son dönemlerinde Medine 
yönetimi tarafından arandığı için Davud 
b. Husayn ei-Medenl'nin evinde gizlenen 
İkrime 1 OS (723) yılında burada vefat et
ti. Ölüm tarihi 104, 106 ve 107 olarak da 
zikredilmiştir. İbn Hallikan. onun Kayre
van'da öldüğüne dair rivayetin doğru ol
madığını belirtmiştir. İkrime'nin vefatı. 
meşhur şair Küseyyir Azze'nin vefatı ile 
aynı güne rastlamış olup cenaze namaz
ları aynı yerde kılınmış. halk arasında bu 
iki ölüm, "Bugün en büyük fakih ile en bü
yük şair öldü" şeklinde ifade edilmiştir. Ali 
b. Medlnl. kendilerine ulaşan bilgiye göre 
hiç kimsenin İkrime'nin cenazesini taşı
mak istemediğini, ücretle tutulan dört 
kişiye bu görevin yaptırıldığını zikretmiş
tir (Fesevl, ll, 6; İbn Hacer, VII, 270-271 ). 

Mizzl de halkın İkrime'yi terkedip Küsey
yir'in cenazesinin ardından gittiğini belir
ten bir ri vayete yer vermiştir ( Teh?ibü 'i
Kemal, XX, 290) . Ancak raVisi bilinmediği 
için bu haberi önemsemeyen otoriteler. 
İkrime'nin yönetim tarafından takip edi-

. len biri olması sebebiyle idarecilerden 
korkulduğu için cenazesine katılımın az 
olabileceğini söylemişlerdir (Zehebl, A'la
mü 'n-nübela', V, 34; İbn Hacer, VII, 273). 

Katade b. Di am e ve Sellam b. Miskin 
tefsiri en iyi bilen kişinin İkrime olduğu
nu söylemiş (İbn Sa'd, V, 288; Fesevl, ll, 8) , 

Abbas b. M us' ab ei-Mervezl de İbn Ab
bas'ın talebeleri arasında tefsirde İkrime'
nin en önde geldiğini belirtmiştir (Mizzl, 
xx. 270). Ebu Hatim er-Razı. İbn Abbas'ın 
talebeleri içinde karşılaştırma amacıyla 
sorulan bir soruya cevap verirken İkrime 
hakkında aynı görüşü paylaştığını ortaya 
koymuş (İbn EbO Hat im, VII, 9), İkrime 
Basra'da bulunduğu sürece Hasan-ı Bas
ri'nin tefsir okutınaktan ve fetva vermek
ten imtina ettiği bildirilmiştir (Zehebl, 
Te?kiretü'l-J:ıuff~, 1, 96). Katade b. Diame 
o dönemde siyeri de en iyi İkrime'nin bil
diğini kaydetmektedir (Mizzl, XX, 272). 

Onun hadisteki yeri hususunda farklı 
değerlendirmeler yapılmıştır. Eyyub es
Sahtiyanl. Yahya b. Main. Ebü'I-Hasen el
İci!, Ebu Hatim er-Razı ve Nesa! gibi ha
dis otoriteleri onun sika olduğunu söyler
ken Ahmed b. Hanbel hadislerinin delil 
olarak kullanılabileceğini belirtmiş. Bu
har! de çevresinde ve arkadaşları arasın

da hadislerine herkesin güvendiğini söy
lemiştir. Buna karşılık imam Malik'in İk
rime'yi sika kabul etmediği ve kendisin
den hadis alınmamasını istediği ileri sü
rülmüş. Yahya b. Said ei-Ensarl ve Mu
hammed b. Slrln'in de onun için yalancı 
dediği nakledilmiştir (a.g.e., XX, 282-283). 
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Ancak Ebu Hatim er-Razl'ye göre bu iki 
zatın İkrime'ye karşı oluşunun sebebi gü
vensizlik değil onun bazı görüşlerini be
nimsememesidir (İbn EbO Hatim, VII, 8-9; 

aş. b k) Bu değerlendirmeler daha son
raki dönemlerde de hadis otoriteleri ta
rafından tartışılmıştır. İbn Hibban ve İbn 
Adi, hadis imamlarının tereddüt etme
den İkrime'den rivayette bulunduklarını, 
sahih hadisleri derleyen müelliflerin onun 
rivayetlerini eserlerine aldıklarını belirt
miştir. Zehebl ise İkrime'nin ilimdeki ki
şiliğine işaret ettikten sonra onun hıfzı 
sebebiyle değil bazı görüşleri yüzünden 
eleştirildiğini. Hariciler'in görüşlerini be
nimsemekle suçlandığını kaydetmiştir 
(fV!izanü'l-i'tidal, lll , 93). 

İkrime'nin güvenilirliği konusu ele alı
nırken ona dair kaynaklarda yer alan ve 
Abdullah b. Abbas'ın oğlu Ali ile Said b. 
Müseyyeb'e nisbet edilen sözler üzerinde 
durulmuştur: Buna göre Abdullah b. Ha
ris, Ali b. Abdullah b. Abbas'ın yanına git
tiğinde İkrime'yi bir kapıya bağlı halde 
görmüş ve. "Siz kölelerinize böyle mi mu
amele edersiniz?" diye sormuş. Ali de ba
bası hakkında yalan söylediği için böyle 
cezalandırdığını ifade etmiştir (İbn Ku
teybe, s. 456; Mizzl, XX, 280). Said b. Mü
seyyeb de kölesine nasihat ederken, "İk
rime'nin İbn Abbas hakkında yalan ko
nuştuğu gibi sen de benim hakkımda ya
lan uydurma" diye uyarıda bulunmuştur 
(Mizzl, XX, 280). Bu rivayetlerin ilkinin se
nedinde yer alan ve Abdullah b. H aris'ten 
haberi nakleden kölesi Yezid b. Ebu Zi
yad'ın tabiinden sayılmakla birlikte sağ
lam bir ravi olmadığı. bazı otoritelerce za
yıf diye nitelendirildiği, münker sayılan 
rivayetlerinin bulunduğu (Zehebl, A'la
mü 'n-nübela', VI, 129-133), hadisleri delil 
olarak kullanılabilir ravilerden olmadığı 
( İ bn Hibban, V, 230) dikkate alındığında 
Ali b. Abdullah b. Abbas'ın İkrime hakkın
da söylediği ileri sürülen sözün onun aley
hine delil olarak kullanı lamayacağ ı anla
şılır. Ayrıca Yezld'in Ali'den olan bu rivaye
tinin doğruluğu kabul edilse bile Ali'nin 
bu sözle neyi kastettiği ve İkrime'ye uy
guladığı muamelede ne derece haklı ol
duğu da belli değildir. Said b. Müseyyeb'
den nakledilen haberde. bir önceki sözün 
şüyQu üzerine onun böyle bir beyanda bu
lunmuş olabileceği hatıra gelmektedir. 
Öte yandan İkrime'nin güçlü ilmi kişiliği
nin akranı arasında hissi şekilde değer
lendirildiğini, fakat yüzyüze geldiklerinde 
onun karşısında susmayı tercih ettiklerini 
gösteren örneklerin bulunduğu anlaşıl
maktadır. Nitekim İbn Sa'd'ın Said b. Cü-
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beyr ve İkrime'den naklettiği iki ayrı riva
yete bakıldığında, bunlardan ilkine göre 
Said b. Cübeyr çevresindekileri İkrime'
den aldıkları bazı hadisler sebebiyle eleş
tirmiş, kendisinin yanında bunları rivayet 
edemeyeceğini söylemiş, o sırada aynı 
meclise gelen İkrime'nin söz konusu ha
disleri orada da rivayet etmesine rağmen 
Said b. Cübeyr dahil hiç kimse ona itiraz 
etme cesaretini gösterememiştir. · Diğer 
rivayette ise aleyhinde konuşanlar için 
İkrime'nin. "Bunlar arkarndan konuşup 
beni yalanlamaya kalkarlar, yüzüme kar
şı yalaniasalar ya!" dediği belirtilmekte
dir (İbn Sa'd, V, 288) . Esasen cerh ve ta'dll 
ilminde akranın birbiri aleyhindeki sözle
rinin dikkate alınmadığı bilinmektedir. G. 
H. A. Juynboll'un hadis otoritelerinin İk
rime'ye güvenmedikleri, fakat rivayetle
rini kullandıkları şeklindeki beyanına ise 
(Muslim Tradition, s. 56) bir anlam ver
mek güçtür. Zira İmam Malik istisna edi
lecekolursa onu genelde bütün hadis mü
ellifleri sika olarak kabul etmiş, Kütüb-i 
Sitte musannifleri başta olmak üzere ri
vayetlerine eserlerinde yer vermiştir; sa
dece Buhari el-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde İk
rime'nin 139 rivayetini nakletmiştir. 

İkrime'nin Haridliğe nisbetine dair fark
lı iddialar ileri sürülmüştür. Ali b. Medi
ni'nin onu Hariciliğin Haruriyye fırkasına, 
Ata b. Ebu Rebah ve Ahmed b. Hanbel'in 
İbazıyye'ye nisbet ettiği, ayrıca Beyhesiy
ye ve Sufriyye'ye nisbet edildiği söylen
miştir. Ancak bir kişinin bir mezhebiri bir
çok koluna aynı zamanda mensup oldu
ğunu kabul etmek güçtür. Em evi yöneti
minin baskılarına karşı İkrime'nin Harici 
çevrelerle olan siyasi ilişkilerinin bu tür 
iddialara yol açtığı anlaşılmaktadır. Onun 
bu ilişkileri, itikadlyönden Haridier'in gö
rüşlerini benimsediği anlamına gelme
mektedir. Nitekim siyasi ihtilafların çözü
mü ve ara buluculuk amacıyla N ecd e b. 
Amir ile görüşmek isteyen Muhammed 
b. Cübeyr'in İkrime'yi Necde'nin yanında 
bulması ve Necde ile görüşebilmesi için 
onun yardımını istemesi (Ta beri, VI , I 39). 

İkrime'nin idareye karşı Harici fırkalarla 
olan bu siyasi ilişkisini ortaya koymakta
dır. Ehl-i bid'ata güvenmeyen ve onlar
dan hadis almayan otoritelerin İkrime'ye 
güvenınesini de onun itikadi açıdan Ha
rici görüşleri benimsemediğinin bir delili 
sayılmalıdır. Burada göz önünde bulun
durulması gereken bir husus da bu dö
nemde siyasi ve itikadi fırkaların tanın
mış alimleri kendi saflarında gösterme 
çabalarıdır. Mesela Basralı alim Cabir b. 
Zeyd' e İbazüer'in kendisini fırkalarına nis-
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bet ettikleri söylendiğinde böyle bir şey
den Allah'a sığındığını belirterek tepkisini 
ortaya koymuştur (İbn Hacer, ll, 38;DİA, 
VI, 538). Aynı şekilde İkrime'nin Harici fır
kalarla iyi ilişkilerinin onlar tarafından is
tismar edilmesi ve buna bağlı olarak onun 
bu fırkalara mensubiyetine dair yakıştır
malardan söz edilmesi ihtimal dahilinde
dir. İcll, İkrime'nin Haruriyye'ye nisbetiyle 
ilgili iddianın asılsız olduğUnu belirtmiş, 
İbn Hallikan da ondan "Mekke fakih ve ta
billerinden biri" diye söz etmiştir. 

Ebu Nuaym'ın kaydettiği bir rivayete 
göre (fjilye, III, 327) İkrime Kur'an'ın ta
mamını tefsir ettiğini söylemiş ve İbnü'n
Nedlm de ona nisbet ettiği Tefsiru 'İkri
me adındaki eserle bu rivayeti doğrula
mışsa da (el-Fihrist, s. 164) eserin günü
müze ulaştığına dair bir bilgi bulunma
maktadır. 

İbn Cerlr et-Taberi, İkrime'nin adaleti
ni delilleriyle ortaya koyduğu iki varaklık 
bir risale yazmış. Münzirl'nin de benzer 
bir çalışması olduğu belirtilmiştir (İbn Ha
cer, VII, 273). Ayrıca İbn Mende'nin Şıf:ı
J:ıatü f:ıadişi 'İkrime adlı bir telifinden 
söz edilmiş (Zeheb!,A' Lamü'n-nübela', V, 
31). Merzuk b. Heyyas, 'İkrime mevld 
İbn 'Abbô.s ve tetebbu'u merviyyô.tihi 
fi Şaf:ıif:ıi'l-Bu{Jô.ri adıyla yüksek lisans 
tezi hazırlamıştır ( 1399, el-Camiatü'l-is
lamiyye [Medine]). 
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li] TAYYAR ALUKULAÇ 
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İKRİME b. EBÜ CEHİL 
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( JP. -.sıl 0-1 ~fo) 

Ebu Osman İkrime b. Ebi Cehl Amr 
b. Hişam el-Kureşl el-MahzCıml 

(ö. 13/634) 

L 
Sahabi. 

_j 

Hicretten 47 veya 49 yıl önce (575 ve
ya 573) doğdu. Başlangıçta babası gibi 
Müslümanlığın en katı muhaliflerinden 
olduğu için İslam karşıtı hareketlerin he
men hepsinde faal rol aldı. Hicretin 1. 
(622) yılında Seniyyetülmerre'nin aşağı
sındaki Ahya suyunun yanında müslü
manlara karşı toplanan Kureyşliler'in ba
şında bulundu; ancak bu olayda savaş ol
madı. Bedir Gazvesi'ne iştirak etti ve bu 
savaşta babasını öldürenlerden biri olan 
Muaz b. Amr b. Cemuh'un elini bir kılıç 
darbesiyle kopardı . Babasının öldürülme
sinden sonra Mahzumoğulları'nın reisi 
oldu. Uhud Gazvesi'ne eşi ümmü Hakim'
le birlikte katıldı ve süvarilerin sol kana
dının kumandanlığını yaptı. Arkadaşla

rıyla birlikte kurduğu çeteyle Mekke'nin 
fethinde Halid b. Velid kumandasındaki 
müslümanları ok yağmuruna tutarak kan 
dökülmesine sebep oldu. Mekke fethedi
lince bütün Mekkeliler bağışlandığı halde 
İkrime ile bazı İslam düşmanlarının gö
rüldükleri yerde öldürülmeye mahkum 
edilmeleri sebebiyle Yemen'e kaçtıysa da 
fetih günü İslamiyet' i kabul eden eşinin 
isteği üzerine bağışlandı ve Mekke'ye dö
nüp müslüman oldu. Onun dönüşüne se
vinen Hz. Peygamber, "Süvari muhacir, 
hoş geldin!" diyerek kendisini kucakladı 
(Tirmizi, "İsti';;:an", 34). İkrime Medine'ye 
giderek İslami faaliyetlere katıldı. ResOl-i 
Ekrem 11 (632) yılında onu Beni Heva
zin'in zekatını toplamakla görevlendirdi. 
Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde ir
tidad eden Araplar'a karşı açılan savaş
larda bir askeri birliğin başında Müsey
lime üzerine, ardından Uman, Mehre ve 
Deba mürtedleriyle savaşmaya gönderil
di. Daha sonra Şam bölgesinin fethinde 
bulundu. 

İkrime. Suriye ve Filistin'in fethi sırasın
da Bizanslılar'la yapılan Ecnadeyn Sava
şı'nda ( 13/634) veya aynı yıl Mercisuffer 
Muharebesi'nde şehid oldu. Onun 14'te 
(635) Dımaşk'ın fethinde veya 1 S'te (636) 
Yermük Savaşı'nda şehid düştüğü, vücu
dunda yetmişten fazla ok ve kılıç yarası 
bulunduğu , yahut 18'de (639) Arnvas'ta 
vebadan öldüğü de zikredilmiştir. İyi bir 
binici ve kumandan olan İkrime'nin yu
ka~ıda anılan , Tirmizi'nin es-Sünen'inde 


