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KA'B b. SÜR 
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Ka'b b. Sur b. Bekr el-Lakıti el-Ezdi 
(ö. 36/656) 

Basra kadısı , tabii. 
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_j 

Ezd kabilesinin Beni Lakit kolundan
dır. Hz. Peygamber'in sağlığında müslü
man oldu, ancak sohbetlerinde buluna
madı. Hz. Ömer tarafından 18 (639) yılın
da Basra'ya kadı tayin edildi. Abbasller 
devrinde yirmi yaşlarında Basra kadılığı
na getirilen Yahya b. Eksem'in halk tara
fından kadılık için yaşının küçük görülme
si üzerine, "Ben Resul-i Ekrem'in Mek
ke'ye vali tayin ettiği Attab b. Esid'den, 
Yemen'e gönderdiği Muaz b. Cebel'den 
ve Hz. ömer'in Basra kadılığına getirdiği 
Ka'b b. Sur'dan daha büyüğüm" demesin
den (Hatib, XIV. 199; Zehebi.A'Lamü'n-nü
bela', XII. 8) Ka'b'ın bu esnada yirmi ya
şından küçük olduğu sonucu çıkarılabilir

se de Cahiliye devrinde hıristiyan olduğu
na dair bilgi (V eki', I, 281-282; ibnü'I-Esir, 
el-Kamil, III, 241) onun bu sırada daha 
yaşlı olması gerektiğini düşündürmekte

dir. 

Şa'bi ve İbn Hibban'dan nakledilen bir 
rivayette Ka'b b. Sur'un ilk Basra kadısı 
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olduğu belirtilmekle birlikte Hasan-ı Bas
ri, Muhammed b. Sirin ve İbn Ebu Ha
tim'in rivayetine göre ilk kadı Ebu Mer
yem İyas b. Subeyh'tir. O, ilk Basra vali
si Utbe b. Gazvan tarafından 14 (635) yı
lında bu göreve getirildi ve ondan sonra
ki Vali Mugire b. Şu'be de onu görevinde 
bıraktı. Daha sonra Hz. Ömer, Ebu Mer
yem'i görevden alarak Mugire'nin kadılı
ğı üstlenmesini istedi, ardından Ebu MG
sa ei-Eş'ari'yi Basra'ya vali ve kadı tayin 
etti ( 17/638). Bir yıl sonra da Ka'b'ı Basra 
kadılığına getirdi. Hz. Osman halife olun
ca Ebu Musa el-Eş'arl'ye kadılık görevini 
de verdi. 29 (650) yılında valiliğe getirdi
ği Abdullah b. Amir b. Küreyz ise kadılığa 
Ka'b b. SGr'u tayin etti. Ölümüne kadar 
bu görevde kaldığı anlaşılan Ka'b'ın ver
diği hükümlerin ihtilafa yol açmayacak 
derecede isabetli olduğu kaydedilir. İlgi 
çekici uygulamalarından biri de bir dava
da taraf olan gayri müslimlere İncil veya 
Tevrat'ı başları üzerine koydurup yemin 
ettirmesidir. 

Ka'b b. Sur. Hz. Osman'ın şehid edilme
sinin ardından gelişen olaylar sırasında 
bazı roller üsttenıneye mecbur kaldı. Hz. 
Aişe, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Av
vam'la birlikte Basra'ya geldiklerinde Hz. 
Ali'nin Basra valisi Osman b. Huneyf'le 
görüştüler. Talha ve Zübeyr'in Hz. Ali'ye 
baskı altında biat edip etmediklerinin be
lirlenmesi için Basra halkının elçisi olarak 
Medine'ye Ka'b b. Sur gönderildi . Ka'b, 
Talha ve Zübeyr'in ileri sürdükleri gibi 
baskı altında biat ettiklerine dair haber 
getirdiyse de Hz. Ali'nin talimatına uyan 
Osman b. Huneyf onlardan şehri terket
melerini istedi. Ancak çıkan çatışmalar 
sonunda Talha ve Zübeyr'in taraftarları 
şehri ele geçirdiler. Olayların barış yönün
de gelişmediğini gören Ka'b, Ezd kabile
sinin tarafsız kalması yönünde çaba har
cadıysa da başarılı olamadı. Kabile reisi 
Sabre b. Şeyman ve diğer bazı kişiler Ca
hiliye devrinde hıristiyan olduğunu hatır
latarak onu kınadılar. Bunun üzerine Ka'b 
evinde inzivaya çekildi. Fakat onun Ezd 
kabilesi üzerindeki etkisi bilindiğinden 
desteğini almak için Hz. Aişe'ye telkinde 
bulunuldu. Hz. Aişe'nin ısrarı üzerine on
larla birlikte yola çıkan Ka'b, Cemel Vak
'ası sırasında boynunda Kur'an olduğu 
halde iki tarafın safları arasında gidip ge
lerek onları Kur'an'ın emrine uymaya ve 
barışa davet etti. Bu sırada bir okla yara
lanarak şehid düştü . Ka'b b. Sur'dan İbn 
Slrin. Yezid b. Abdullah ve Ebu Lebid ri
vayette bulunmuşlardır. 
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EbCı Muhammed (EbCı İshak, EbCı Abdillah) 
Ka'b b. Ucre b. Ümeyye 
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Hakkında 

L 
fidye ayeti nazil olan sahabi. 

Hazrec kabilesine hilf* yoluyla mensup 
olan Beli b. Amr soyundan dır. İslamiyet'i 
kabul etmeden önce evinde put bulun
duruyordu. Müslüman olması için yapılan 
davetleri geri çevirmiştir. islamiyet'i ka
bul eden dostu Ubade b. Sarnit bir gün 
Ka'b evde yokken gidip putunu kırdı. Du
rumu öğrenen Ka'b, büyük bir öfkeyle 
Ubade'yi aramaya çıktıysa da bir müddet 
sonra sakinleşti ve Ubade b. Sarnit'le 
karşılaştığında ona müslüman olduğunu 
açıkladı. Bey'atürrıdvan'a, bazı savaşlara 

ve Veda haccına katılan Ka'b, hayatının 
ileriki yıllarında Kufe ve Basra'da hadis 
rivayetiyle meşgul oldu. Bilal-i Ha beşi ve 
Hz. ömer'den hadis rivayet etti. Kendisin
den oğulları, Abdullah b. Ömer, Abdullah 
b. Abbas, Cabir b. Abdullah, Abdurrah
man b. Ebu Leyla, İbn Sirin ve diğerleri 
rivayette bulundu. Hz. Peygamber'den 
kırkyedi hadis nakletmiş. rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de yer almıştır. Ahmed b. Han
bel'in eJ-Müsned'inde de otuz iki hadisi 
mevcuttur. 

Ka'b'ın naklettiğine göre. Hudeybiye 
seferi esnasında ihramda iken kulak me
melerine kadar uzayan saçlarının bitlen
diğini gören Hz. Peygamber onun bu du
rumuyla ilgilenmiş. saçlarını tıraş etme
sini, fidye olarak da üç gun oruç tutma
sını veya altı fakiri doyurmasını yahut bir 
kurban kesmesini emretmiş, bunun üze
rine şu ayet nazil olmuştur: "Başladığınız 
hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Alı

konulursanız kolayımza gelen bir kurban 
kesin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar 


