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Öz: Arabistan Yarımadası dıĢına yapılan ilk Ġslami fetihlerin ardından çok sayıda 
sahâbî Ġslâm‟ı tebliğ faaliyetlerinde bulunmak için Medine‟den ayrılarak değiĢik 
coğrafyalara yerleĢmiĢlerdir. Irak, ġam, Cezire ve Mısır‟a yerleĢen sahâbîler eğitim-
öğretim faaliyetleriyle Ġslâm‟ın öğretilmesine katkıda bulunmuĢlardır. BaĢta Irak ve 
ġam olmak üzere binlerce sahâbî değiĢik coğrafyalara yerleĢmiĢtir. Bunlar etraflarında 
halkalar oluĢturan insanlara Hz. Peygamber‟den öğrendikleri hadisleri aktarmıĢlardır. 
Halife Hz. Ömer insanların Ġslâm‟ı öğrenmesi için Hz. Peygamber‟in önde gelen 
sahâbîlerinden bazılarını sırf bu iĢ görevlendirmiĢtir. MeĢhur sahâbî Abdullah b. 

Mes‟ûd‟u Irak‟a, Muâz b. Cebel‟i ise ġam‟a göndermiĢtir. Bu sahâbîlerin derslerinde 
tabiîn nesli dediğimiz insanlar arasında yüzlerce alim yetiĢmiĢtir. Bunlar Ġslâm‟ı en 
güzel Ģekilde öğrenmiĢ bir nesil olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu konuda bir giriĢ 
mahiyetinde olan bu makalemizde bazı meĢhur sahâbîlerin adı geçen coğrafyalarda 
Ġslâm‟ı öğretme adına gösterdikleri gayretlerden bahsedeceğiz.  

Anahtar kelimeler: Sahâbe, Fetih, Tebliğ, Irak, ġam, Cezire, Mısır 

Abstract: After the first Islamic conquests outside the Arabian Peninsula, a large 
number of Sahabah (companions of the Prophet Mohammad) left their homes in 

Madina and set off to settle in different geographies in service to Islamic notification 
activities. The Sahabah who had settled in  Iraq, Damascus, Jazeera and Egypt carried 
out education and training activities in the teaching of Islam. Thousands of  Sahabah 
had settled in Iraq and Damascus. These people had conveyed the Koranic knowledge 
and the Hadith (sayings and behaviors of the Prophet) to the people who set rings 
around themselves. Caliph Omar had appointed some of the leading Sahabah jus for 
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this job of teaching Islam. He sent the famous Sahabah  Abdollah Ibn Mas'od to Iraq 
and Moaz Ibn Cabal to Damascus. As a result of the Sahabahs teachings a generation 
called „tabeen‟ produced hundreds of scholars. They emerged as a generation that 
learnt Islam in the best way. In this article, as an introductory article on this subject, 
we will deal with the activities that some notable Sahabah had done in the mentioned 
areas on behalf of the teaching Islam. 

Keywords: Sahaba, Conquest, Notification, Iraq, Syria, Jazeera, Egypt 

 

Giriş 

 

Allâh her ümmete bir peygamber göndermiĢtir.
1
 Bu elçiler vasıtasıyla, 

göndermiĢ olduğu hak dinlerle bütün ümmetlere dünya ve ahiret hayatının 
saadetini temin etme yolunu göstermiĢtir. Peygamberler davet ve uyarı 
görevlerini tamamlayıp ahirete irtihal ettiklerinde, bu vazifeyi onların geride 
bıraktıkları nesil devralmıĢtır. Ġslâm, mensuplarına dinin neĢredilmesini 
emretmiĢ, bunu, dinin üzerine bina edildiği esaslardan biri olarak kabul 
etmiĢtir.

2
 Ġnsanların, hikmetle ve güzel öğütle Ġslâm‟a çağrılmasını 

emretmiĢ
3
 ve insanları Allâh‟a çağıranların en güzel sözlü kimseler olduğunu 

haber vermiĢtir.
4
  

Ġnsanlara yapılacak olan davet, amellerin ve sözlerin en güzelidir.
5
 Bu 

Ģerefli görev, Müslümanları diğer milletlerden daha hayırlı kılan bir vasıftır. 
Çünkü Ġslâm, bir Müslümanın sadece kendi Müslümanlığıyla yetinmesini 
yeterli görmemiĢ, Ġslâm‟dan bihaber yaĢayan toplulukların da Ġslâm 
nimetinden istifade etmesini istemiĢtir.

6
 Bu sebeple Hz. Peygamber, daha 

hayattayken Arap Yarımadası ve yakın bölgelere Ġslâm davetçileri 
göndermiĢ, bu davetçiler vasıtasıyla mesajını çok sayıda bölgeye 
ulaĢtırmıĢtır. Bunun yanında Ġslâm‟a girmiĢ olan bölgelere de muallimler 
göndererek onların Ġslâm‟ı öğrenmelerini istemiĢtir. 

Hz. Peygamber‟le omuz omuza vererek Ġslâm‟ı Arap Yarımadası‟na 
hakim kılan sahâbe nesli, Ġslâmî davetlerinin sadece bu bölgeyle sınırlı 
olmadığının bilincindeydiler. Büyük bir misyon yüklendiklerini çok iyi 
kavramıĢlardı. Allâh‟ın adının o günün iki büyük imparatorluğu olan Sâsânî 
ve Bizans topraklarında yücelmesi için büyük mücadele verdiler. Onlar, 
inandıkları değerleri öğretip yaĢatma uğruna Medine‟yi terk edip Irak, 
Suriye, Cezire(Yukarı Mezopotamya) ve Mısır bölgelerine yerleĢtiler. Fetih 
hareketine katılan sahâbîler, özellikle muhâcir ve ensârdan olanlar, her 

                                                        
1  Yûnus 10/47. 
2  Abdurrezzak, Ebû Bekir b. Hemmam es-Sen‟ânî, Musannef, Beyrut: 1983, V, 173.  
3  Nahl 16/125. 
4  Fussilet 41/33. 
5  Abdülkerim  Zeydan, Ġslâm  Davetinin  Esasları, trc: Veli Ulutürk, Mehmet Karabulut,  

Ġstanbul 1998, s. 58. 
6  Hüseyin Yılmaz, “Kur'ân‟ın IĢığında Ġslâm‟a Davet”, Erciyes Ü.İ.F.D., sayı: I, Sivas 

1996, s. 334. 
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yönden bu hareketin liderliğini yaptılar. Eğitimlerini bizzat Hz. 
Peygamber‟in yanında Mescid-i Nebevî‟de alan bu seçkin insanlar, birer 
eğitimci olarak fethedilen bölgelere dağıldılar. Onlar bulundukları her 
ortamda insanlara Ġslâm‟ı anlatmaya ve öğretmeye çalıĢtılar. Ġslâm‟ı öğretme 
hususunda en çok mescidlerden yararlandılar. Bu konuda Hz. Peygamber‟i 
örnek aldılar. Bundan dolayı göç ettikleri veya fethettikleri merkezlerde 
yaptıkları ilk iĢ, mescid inĢa etmek olmuĢtur.

7
  

Mescidler,  fetihlerden sonra Hz. Ömer‟in Ġslam‟ın öğrenilmesi için 
inĢa ettirdiği ilk eğitim merkezleridir. Hz. Ömer, bir yere ordu gönderince 
onlara dinin esaslarını ve kurallarını öğretecek bir de öğretmen göndermiĢtir. 
Ġslami fetihler geniĢleyince eğitim merkezlerine de ihtiyaç duyulmuĢtur. 

 Hz. Ömer, Ġslam davetçilerini tesbit edip fethedilen bölgelere 
göndermiĢtir. Bölgelere vali ve emirler göndermesindeki en önemli hususun 
insanların eğitilmesi olduğunu vurgulamaktadır. Zaman zaman onları teftiĢ 
edip durumlarından haberdar olmak istemiĢ, hatta bunun için o günün 
Ģartlarında tüm Ġslâm beldelerini ziyaret etmeyi düĢünmüĢ fakat bunu ancak 
ġam bölgesi için gerçekleĢtirebilmiĢtir. 

8
 

Fetihlerin ardından merkezî Ģehirlere yerleĢen Müslümanların 
sayısının artmasıyla mescidlerin sayısı da artmıĢtır. Hz. Ömer zamanından 
itibaren önemli merkezler baĢta olmak üzere, bütün yerleĢim birimlerinde 
mescidler inĢa edilmiĢtir. O, Sûriye, Irak ve Mısır topraklarına fetihlerle 
beraber yerleĢmiĢ olan Müslümanlara, her Ģehre bir mescid yapmalarını 
emretmiĢ ve onun bu emri yerine getirilerek bölgede çok sayıda mescid inĢa 
edilmiĢtir.

9
 Hz. Ömer, fethedilen bölgelerin valilerine, cuma namazı için bir 

mescid, değiĢik mahallelerde oturan kabileler için de ayrı ayrı mescidler inĢa 
edilmesini ve cuma namazı için herkesin cuma mescidinde toplanmalarını 
belirten bir emir göndermiĢtir.

10
 Bununla hem mescidlerin  yapılmasına  

önem verilmiĢ hem de cuma namazı için büyük mescidlerin yapılması 
öngörülmüĢtür. Ayrıca kilise bulunan her yere bir mescid inĢa edilmesini 
emrederek Ġslâm‟ın yayılması için büyük bir siyaset uygulamıĢtır. Bu 

                                                        
7  Hz. Peygamber, hicreti sırasında Kubâ‟da kaldığı kısa süre içinde bir mescid inĢa etmiĢ ve 

orada namaz kılmıĢtır. Bu, Müslümanların yeryüzünde inĢa ettikleri ilk mesciddir. Allah 
Teâla bu mescidi övmüĢ ve temelinin takva üzerine bina edildiğini söylemiĢtir. (Tevbe 
9/8). Hz. Peygamber, Medine‟ye ulaĢtığında da kendisine nisbetle, “Mescid-i Nebevî” 
olarak isimlendirilen mescidini inĢa etmiĢtir. Bk. Ġbn Hiġam, Ebû Muhammed 
Abdulmelik (218/833), es-Sîretü’n-nebevîyye, nĢr. Mustafâ es-Sekkâ v.dğr., Beyrut: 
Daru‟l-Fikr 1999, II, 111, 114; Müslim, Hüseyin Müslim b. el-Haccâc el-KuĢeyrî en-
Nisâbûrî (261/875), Sahih, nĢr. Muhammed Fuâd Abdulbakî, Ġstanbul: 1992, Mesâcid, 9.  

8  Taberî, Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerir (310/923), Tarihu’r-rusül ve’l-mülûk, Beyrut, 
Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye 1987, II, s. 565. 

9  Ġbn Asâkir, Ebu‟l-Kasım Ali b. Hasan (571/1170), Tarihu medineti Dımaşk, nĢr. 
Muhibbuddin Ebû Saîd Ömer b. Garame el-Amravî, Beyrut: Daru‟l-Fikr 1995-1998, II, 
322. 

10  Ziya Kazıcı, İslâm Eğitim Tarihi, Ġstanbul: Bir Yayıncılık 1983, s. 26. 
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vesileyle Müslümanların hakimiyetine giren bölgelerde çok sayıda mescid 
yapılmıĢtır.

11
 

Ġlimlerini daha çok mescidler vasıtasıyla çevrelerindeki Müslümanlara 
aktarmaya çalıĢan sahâbîler bu hususta büyük gayret sarf etmiĢlerdir. 
Onların, bu insanları ilme teĢvik ettiklerini, kendilerinden bu konuda gayret 
göstermelerini istediklerini görmekteyiz. 

Ashâbın öncülüğünde bir taraftan fetihler devam ederken diğer 
taraftan da fethedilen bölgelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi 
için Medine‟den  muallimler talep edilmektedir. Nitekim Sûriye bölgesi 
komutanlardan Yezid b. Ebû Süfyan, Halife Hz. Ömer‟e gönderdiği 
mektupta, “Sûriye ahalisi çoğalmıĢ bulunuyor. Kendilerine Kur‟ân‟ı ve dinin 
emirlerini öğretecek kimselere ihtiyaç duymaktadırlar.” diyerek

12
 ondan, 

bölgede bu iĢi yürütecek alimlerin gönderilmesini istemiĢtir. Onun talebini 
yerinde bulan Hz. Ömer, gönderdiği emirle, ashâbın ileri gelenlerinden 
Muâz b. Cebel, Ebu‟d-Derdâ ve Ubâde b. Sâmit‟i bu iĢ için 
görevlendirmiĢtir.

13
 Onlar, kendilerinden sonra gelen nesillerin eğitimcileri 

olmuĢlardır. Fethedilen bölgelerde yetiĢen ilk tabiîn nesli, özellikle Hz. 
Ömer‟in emriyle bölgeye yerleĢen meĢhur sahâbîlerin ders halkalarında 
yetiĢmiĢlerdir.

14
 Bu dönemde Ġslâmî ilimler günümüzdeki gibi bölümlere ve 

fasıllara ayrılmadığından sahâbîler mescidlerde sadece Kur‟ân ve Hz. 
Peygamber‟in hadislerini öğretiyorlardı.

15
 

 

I.Irak Bölgesindeki Tebliğ Faaliyetler 

 

a. Kûfe’deki Faaliyetler 

 

Irak bölgesinin 16/637 tarihinde fethinden sonra burada Hz. Ömer‟in 
emriyle Kûfe ve Basra Ģehirleri inĢa edilmiĢtir.

16
 Buralara yerleĢen 

Müslümanların Ġslâm‟ı öğrenmeleri için bölgeye bazı sahâbîler 
gönderilmiĢtir. Bu sahâbîler, Ģehrin merkezinde inĢa edilmiĢ olan Basra ve 
Kûfe mescidlerinde

17
 dersler vermeye baĢlamıĢlardır. Bu dönemde verilen 

dersler Kur'ân-ı Kerim öğretimi ve Hz. Peygamber‟in hadislerini 
nakletmekten ibaretti.  
                                                        
11  Necde, HammâĢ, eş-Şam fi sadri’l-İslâm, DımaĢk: Daru Tallas,  1987, s. 98.  
12  Ġbn Asâkir, XLVII, 137. 
13  Zehebî, ġemsuddin Muhammed b. Ahmed b. Osman (748/1347), Siyeru a’lâmi’n-nübel, 

nĢr. BeĢĢar Avvâd Ma‟ruf,  Beyrut: Müessesetü'r-Risâle 1996, II, 344. 
14  HammâĢ, s. 97.  
15  Muhammed Ġbrahim Ukle, “el-Hareketü‟l-Fıkhiyye fi Bilâdi‟Ģ-ġam fi Asri‟l-Emevî”, 

Mecelletü’ş-şerîa ve’d-dirâsâti’l-İslâmiyye, Küveyt 1989, sayı: XIV, s. 232, 235. 
16  Ġbn Sa'd, Muhammed (230/844), et-Tabakâtü’l-kübrâ, nĢr. Ġhsan Abbas, Beyrut: 1968, III, 

156. 
17  Kûfe‟de bu dönemde çok sayıda mescid inĢa edilmiĢtir. Bu mescidler Kabile isimleriyle 

anıldıkları gibi bir kısmı da kanaatimizce sahâbî ismiyle anılmıĢtır. Kûfe‟deki mescidlerin 
isimleri hakkında bk. M. Mahfuz Söylemez, Bedevîlikten Hadârîliğe Kûfe, Ankara Okulu 
Yayınları, 2001, s. 55-57. 
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Kûfe‟de eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmesi için görevlendirilen 
ilk kimse Hz. Peygamber‟in Kur'ân ilmiyle meĢhur olan sahâbîsi Abdullah b. 
Mes'ûd‟dur. Hz. Ömer,  Kûfe halkına gönderdiği mektubta, “Evet, size 
Ammar‟ı emir ve Abdullah‟ı da öğretici ve vezir olarak gönderdim. Her ikisi 
de Rasulullah‟ın değerli ashabındandır. Onları dinleyin, onlara uyun, 
Ģüphesiz ki ben Abdullah‟ı göndererek sizi kendime tercih etmiĢ 
bulunuyorum.” diyerek onları görevlendirdiğini bildirmiĢtir.

18
  

Hz. Ömer, Kûfe‟ye büyük önem vermiĢ, Abdullah b. Mes‟ûd‟u oraya 
göndermekle halkın, Hz. Peygamber‟in en meĢhur sahâbîleri arasında yer 
alan birinden ders almasını temin etme yoluna gitmiĢtir. Kendisinin Ġbn 
Mes‟ûd gibi bir alim sahâbînin ilmine muhtaç olduğunu belirtmiĢ fakat 
Kûfelileri kendisine tercih etmiĢtir. Ġbn Mes‟ûd‟a, insanlara Kur'ân 
öğretmesi hususunda gönderdiği mektupta Ģunları söylemiĢtir: “ġüphesiz ki; 
Kur'an, Hüzeyl lehçesine göre değil KureyĢ lehçesi üzere inmiĢtir. Bu 
sebeple Kur'an‟ı KureyĢ lehçesine göre okutun!” Bir grup sahâbî Kûfe‟ye 
gitmek için hazırlanınca onlara; “Sizler Kûfe‟ye gidiyorsunuz. Onların arı 
vızıltısı gibi Kur'an okuduklarını göreceksiniz. Onları hadislerle meĢgul edip  
de Kur'an‟dan alıkoymayın. Kur'an‟ı öne çıkarın, hadisleri az rivayet edin! 
Haydin yürüyün, ben de size iĢtirak edeceğim.” demiĢtir.

19
  

Hz. Ömer, Abdullah b. Mes‟ûd‟un Kur'an ve kıraat ilmindeki değerini 
biliyordu. Alkame bunu Ģöyle ifade etmektedir: “Bir adam Hz. Ömer‟e gelip, 
“Ey Mü'minlerin Emiri, ben Kûfe‟den geldim. Orada sayfaları kendi 
bilgisiyle dolduran bir adamı geride bıraktım” deyince Hz. Ömer sinirlendi, 
hatta bu yüzden nefesi bile daraldı. Sonra, “O da kimdir?” diye sorunca 
adam “Abdullah b. Mes‟ûd” dedi. Bunu duyan Hz. Ömer sakinleĢti. Sinirleri 
yatıĢıp rahatlayınca, “Yazıklar olsun sana, Allah'a yemin olsun ki bu konuda 
Müslümanlar içinde ondan daha öncelikli kimseyi tanımıyorum.”dedi.

20
  

Abdullah b. Mes‟ûd, Kur'an‟ı kavrama ve ilim açısından insanlara 
örnek olacak bir nesli ortaya çıkarmak için büyük gayret sarf etmiĢtir. Onun, 
fıtratı gereği insanlar üzerinde büyük bir etkisi vardır. Hem kendi yanındaki 
arkadaĢları hem de sonradan gelenler üzerinde büyük tesiri olmuĢtur. Kûfe 
halkı Abdullah b. Mes‟ûd‟dan çok etkilenmiĢtir. Çok sayıda insan, onun 
muallimliğinden istifade ederek ilim elde etmiĢtir. Bu yönüyle Irak 
bölgesinde Müslümanlar arasında büyük bir etki meydana getirmiĢtir. 
Ölümünden sonra da bu etki uzun süre devam etmiĢtir. O, sahâbe arasında 
temayüz etmiĢ ve kıraat ilminde diğer sahâbîleri geride bırakmıĢtır. 
Kendileri bir defasında, “Ben Resûlullah‟ın huzurunda yetmiĢ sûre okudum, 
bizzat ondan yetmiĢ küsür sûre öğrendim.” demiĢtir. O, Hz. Peygamber‟in, 
ashâbın Kur‟ân‟ı kendilerinden öğrenmesi için ismini zikrettiği dört kiĢiden 

                                                        
18  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 235, Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-nübel, II, 2523(2004), Ġbn Hacer, 

ġihabuddin Ebu‟l-Fazl Ahmed b. Ali el-Askalânî (852/1448), el-İsâbe fi temyizi’sahâbe, 
Beytu‟l-Efkari‟d-Devliyye, 2004, s. 833.  

19  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 156.  
20  Ġbn Asâkir, XXXIII, 129. 
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biridir.
21

 O, Kur‟ân aĢığı bir sahâbî olup, Kur‟na dair ilmiyle meĢhur 
olmuĢtu. Onun, Kur'ân‟ı çok güzel bir sesle okuduğu rivayet edilmiĢtir.

22
  

Ashabın çoğu zaman, Kur'ân‟ın kıraâti konusunda gelip Abdullah b. 
Mes‟ûd‟a danıĢtığı bilinmektedir.

23
 

Ashâb, yaĢadıkları örnek yaĢantılarıyla çevrelerindeki pek çok insanı 
derinden etkilemiĢlerdir. Ġslâm‟ı bizzat yaĢayarak tebliğ etmiĢlerdir. 
Tabiînden Temim b. Haram, Kûfe‟de Resulüllâh‟ın ashabından çok sayıda 
kimseyle oturup kalktığını fakat Abdullah Ġbn Mes'ûd‟dan daha zâhid ve 
ahireti daha fazla arzu eden birini görmediğini söylemiĢtir.

24
  

Abdullah b. Mes‟ûd, Kûfe‟de ortaya koyduğu faaliyetiyle geride ilim, 
fıkıh, zühd ve takvayla meĢhur olmuĢ çok sayıda öğrenci bırakmıĢtır. 
Alkame b. Kays, Mesruk b. el-Ecde‟, Ubeyde es-Selmani, Ebu Meysere b. 
ġurahbil, Esved b. Yezid, Haris el-Cü‟fi ve Mürre el-Hemdani bunlardan 
bazılarıdır.

25
 Böylesine alim bir sahâbînin Kûfe‟ye yerleĢmiĢ olması 

Kûfeliler için büyük bir kazanımdır. O Hz. Peygamber‟den aldığı ilmi Kûfe 
halkına aktarmıĢ ve 840 kırk hadis rivayet etmiĢtir.

26
 O, öğretmen olarak 

gönderildiği topluma Kur'ân ve sünneti öğretmiĢtir. Bu yüzden onun 
hakkında tabiîn alimleri, “Kûfe‟ye ondan daha fazla ilmiyle fayda vermiĢ bir 
sahâbî gelmedi” demiĢlerdir.

27
  O, çevresinde bulunanlara ezberinden Kur'ân 

okuduğundan,
 
insanlar Kûfe‟de onun kıraatini öğrenmiĢlerdi ve Kur'ân‟ı 

onun okuduğu gibi okumaya baĢlamıĢlardı.  

Abdullah b. Mes'ûd dıĢında Kûfe‟ye Rıdvan biatine katılan üçyüz 
sahabî daha gelmiĢtir. Bunların yetmiĢ tanesi ayrıca Bedir ehlindendir. Bu 
sahâbîler de bölge halkının eğitiminde ve bölgenin ĠslamileĢmesinde önemli 
rol oynamıĢlardır. Onlar Hz. Peygamber‟den öğrendiklerini insanlarla 
paylaĢma yoluna gitmiĢlerdir.  

Kûfe‟ye vali olarak gönderilen Ammar b. Yasir‟in de Ġslâm‟ın bölgede 
tebliği açısından önemli rolü olmuĢtur.

28
 Ġnsanları eğittiğine dair herhangi bir 

rivayet bulunmamakla beraber, onun Kûfe‟ye gönderilmesinin, yaĢadığı 
zühd ve takva hayatının topluma yansımasında önemli bir rol oynadığını 
söyleyebiliriz. Ġnsanlar onun yönlendirmelerinden, ibadet ve zühdünden 
                                                        
21  Ġbn Asâkir, XXXIII, 130; Ġbnü‟l-Esir, Ġzzüddin (630/1236), Üsdü’l-gâbe fi ma’rifeti’s-

sahâbe, y.y. 1970, III, 387. Hz. Peygamber, Kur'ân‟ı kendilerinden öğrenmeleri için 
ashâba Ġbn Mes‟ûd‟dan baĢka  Muâz b. Cebel‟i, Ubey b. Ka‟b‟ı ve Ebû Hüzeyfe‟nin 
mevlâsı Salim‟i göstermiĢtir. Bk. Buhârî, Ġsmail b. Ġbrahim (256/870), Sahih, I-VIII, 
Ġstanbul: Çağrı  yay. 1992, Fezâilü’l-Kur’ân, 20; Menâkibi’l-ensâr, 14; Ebû Nuaym, 
Ahmed b. Abdullah el-Ġsbehanî (430/1038), Hilyetu’l-evliyâ ve tabakâtü’l-esfiyâ, Beyrut 
ts., I, 229. Bunlardan Muâz b. Cebel, Sûriye‟ye yerleĢmiĢ, Ġbn Mes‟ûd burada bir müddet 
kalmıĢ, Ubey b. Ka‟b ise ziyarette bulunmuĢtur. 

22  Ġbn Asâkir, XXXIII, 166. 
23  Müslim, Fezâilü’l-Kur'ân, 50. 
24  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 2523(2004). 
25  Muhammed b. Abdullah b. Ali Hudayri, Tefsirü’t-tabiîn : Arz ve dirase mukarene,  Riyad, 

Dârü‟l-Vatan, 1999, I, 472. 
26  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 2523(2004). 
27  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 2530(2004). 
28  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 253, Ġbn Hacer, el-İsâbe, s. 944(2004). 
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etkilenmiĢlerdir. Bu hususta kaynaklarımızda bazı rivayetler mevcuttur. 
ġimdi bunlardan bazılarını aktarmak istiyoruz. 

Bir namaz vaktinde Ammar‟ın Kûfe‟de haydin namaza diyerek 
insanları namaza çağırdığı rivayet edilmiĢtir.

29
 Tabiînden Abdullah b. 

Ğaname bir defasında Ammar‟ın arkasında namaz kıldığında onun namazı 
kısa tuttuğunu görünce bunun sebebini ona sormuĢ o da, namazda herhangi 
bir eksiklik görüp görmediğini sorunca “hayır” demiĢ, bunun üzerine 
Ammar, “ġeytan‟ın kendisini yanıltmaması için kısa tuttuğunu söylemiĢtir.” 
Bu esnada Hz. Peygamber‟den duyduğu ve kiĢinin namazından onda bir, 
dokuzda bir, sekizde bir ya da yedi de bir oranında sevap elde edeceğini 
bunun da o anda namaza karĢı gösterilen ihtimama bağlı olduğunu belirten 
hadisi rivayet etmiĢtir.

30
 Aynı hususu Abdurrahman b. Haris de ona sormuĢ 

Ammar aynı sözü ona da söylemiĢtir.
31

 Ona vitir namazı hakkında bir soru 
sorulmuĢ o da vitri gecenin ilk vaktinde kıldığını, kiĢinin istediği vakit bunu 
geç vakte kadar bırakabileceğini belirtmiĢtir.

32
 Onun her Cuma vaktinde 

Kûfe Mescidi‟nde Yasin suresini okuduğu rivayet edilmiĢtir.
33

 

Abdullah b. Mes‟ûd, Kûfe‟de bir ev inĢa etmiĢ ve Ammar‟ı eve 
bakması için çağırınca beraber gidip baktıklarında Ammar, “Sen sağlam bir 
ev inĢa etmiĢsin ve uzun emeller peĢindesin halbuki yakında öleceksin” 
sözlerini söyleyerek nasihatte bulunmuĢtur.

34
 Bir defasında bir bedevi ona 

hayatında hiç hastalanmadığını söyleyince Ammar, Müslüman kiĢinin 
hastalıkla imtihan edileceğini, bunun da onun günahlarına kefaret olacağını, 
kafir kimse için ise böyle bir durumun söz konusu olmayacağını 
söylemiĢtir.

35
 

Ammar‟ın Kûfelilere bir vali olarak nasihat ettiği bilinmektedir. Bir 
nasihat olarak insanlar arasında dolaĢan sözlerinden biri de Ģudur: “Kim de 
Ģu üç özellik bulunursa bütün imanı kendinde toplamıĢ sayılır: Bunlar, 
yokluk anında verebilmek, insanlara karĢı insaflı olmak ve bütün insanlara 
selam vermek.” Onun insanlar arasında dolaĢan sözlerinden biri de 
“Allâh‟ım! Beni salihlerden kıl, salih kullarına verdiklerinden ver bana da 
ver!” Ģeklindeki duasıdır.

36
 

Ammar, insanların ne Hz. Ali ne de Hz. AiĢe hakkında ileri geri 
konuĢmalarına razı olmamıĢ ve buna tepki göstermiĢtir. Bu tür durumlarda 
sert çıkıĢlarda bulunmuĢtur. Bir defasında Hz. Ali hakkında kötü konuĢan bir 
adama, “Ey fasık adam, sen Mü'minlerin Emiri hakkında (kötü) 
konuĢuyorsun” deyip sert Ģekilde karĢılık vermiĢtir.

37
 Hz. AiĢe‟yi eleĢtiren 

                                                        
29  Ġbn Asâkir, XLIII, 438 
30  Ġbn Asâkir, XLIII, 441. 
31  Ġbn Asâkir, XLIII, 441. 
32  Ġbn Asâkir, XLIII, 442 
33  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 256. 
34  Ġbn Asâkir, XLIII, 445. 
35  Ġbn Asâkir, XLIII, 446 
36  Ġbn Asâkir, XLIII, 454. 
37  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 256, Ġbn Asâkir, XLIII, 454. 
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bir adama, susup konuĢmamasını söylemiĢ ve ardından onun Hz. 
Peygamber‟in eĢi olduğuna Ģehadet etmiĢtir.

38
 

Ammar‟ın bu dönemde Müslümanlar arasında meydana gelen iç 
karıĢıklıklarda yer almasına Ģahit olanlar onun ancak Allâh‟ın rızasını 
dileyerek bu iĢte yer aldığını aktarmıĢlardır.

39
 

Ammar‟ı görenler, az konuĢtuğunu, uzun uzun suskun kaldığını ve en 
çok söylediği sözünün, “Allâh‟ım! Fitnelere düĢmekten sana sığınırım” 
Ģeklindeki duası olduğunu bildirmiĢlerdir.

40
 

Ammar, çevresinde bulunan insanlara zaman zaman Hz. 
Peygamber‟le yaĢadığı hatıraları ve aralarında geçen konuĢmaları anlattığı 
bildirilmektedir.

41
 

 
b. Basra’daki Faaliyetler 

 

Basra Ģehri, fetihlerin hemen akabinde Hz. Ömer‟in emriyle komutan 
sahâbî Utbe b. Gazvan tarafından inĢa edilmiĢtir. ġehirde ilk mescidi yine 
Utbe bina etmiĢtir.

42
 ġehrin inĢasından sonra buraya çok sayıda sahâbî 

yerleĢmiĢtir. Ebû Mûsâ el-EĢ‟ari, Ġmran b. Husayn
43

 ve daha baĢka sahâbîler 
yerleĢmiĢ olup buraya en son gelen sahâbî Enes b. Malik olmuĢtur.

44
 

Dolayısıyla Basra halkı daha çok bunların ders halkalarında yetiĢmiĢtir.  

Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays el-EĢ‟arî, ilim, vera, haya, izzet-i nefis, 
iffet, zühd, sebat vb. özellikleriyle tanınmıĢtır. Hz. Ömer zamanında 
Basra‟da Hz. Osman zamanında da Kûfe‟de valilik yapmıĢtır. Çok sayıda 
tabiîn ondan rivayette bulunmuĢtur. Hz. Ömer‟in bir valiyi bir yerde bir 
seneden fazla görevde tutmama Ģeklinde vasiyeti olduğu halde o bu 
dönemde dört yıl boyunca valilik yapmıĢtır. Güzel sesli olup çok güzel 
Kur'ân okuduğu bilinmektedir. Basra halkına fıkıh ilmini öğreten kiĢi olarak 
kaynaklara geçmiĢtir. Basra‟da ilim öğretenlerin baĢında yer almıĢtır. 
Kendisi, “Basra‟ya ondan daha hayırlı bir kimse gelmedi” Ģeklinde bir Ģeref 
payesine de sahiptir.

45
  Hz. Ömer‟den en çok etkilenenlerdendir. Aralarında 

çok sayıda mektuplaĢmalar olmuĢtur. Zehebî ondan bahsederken, “Alim, 
ilmiyle amel eden, Allah‟ın kitabını okuyan, Kur'an‟ı son derece güzel 
okuyan biri, güzel ve mübarek bir ilim rivayet eden, Basra halkının en çok 
Kur'an okuyanı ve en fakih olanıdır” demiĢtir.

46
 Hz. Ömer onun uzun süren 

Basra valiliği sırasında kendisine vasiyetlerde bulunmuĢ, mektuplar 

                                                        
38  Ġbn Asâkir, XLIII, 458 
39  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 258, Ġbn Asâkir, XLIII, 454 
40  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 256, Ġbn Asâkir, XLIII, 456. 
41  Ġbn Sa‟d, Tabakat, III, 258. 
42  Taberi, s. 621(2004). 
43  Halife b. Hayyât (240/854), Tabakât, nĢr. Süheyl Zekkar, DımaĢk: Vezaretü‟s-Sekafe 

1996, I, 298, Ġbn Asâkir, XXXIII, 22. 
44  Ġbn Asâkir, IX, 336. 
45  Ġbn Hacer, el-İsâbe, 821, 822. 
46  Zehebi, Tezkiretü'l-huffaz, Beyrut : Dâru Ġhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1956., I, 23. 



F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 16:2 (2011)  123 
____________________________________________________________________________  

 

 

yazmıĢtır. Aynı Ģekilde Ebû Mûsâ da karĢılaĢtığı sorunlar hakkında Hz. 
Ömer‟e çokça müracaat edenlerdendir. ġa‟bi onun Müslümanların meĢhur 
dört kadısından biri olduğunu Ģöyle ifade etmektedir: “Onlar ümmetin en 
meĢhur kadılarıdır” deyip Hz. Ömer, Hz. Ali, Zeyd b. Sabit ve Ebû Mûsâ‟nın 
ismini zikretmiĢtir.

47
 

Ebû Mûsâ ilim öğrenmede son derece gayretli olduğu gibi onu 
baĢkalarına öğretme ve yaymada da gayretliydi. Hutbelerinde insanları ilim 
öğrenmeye teĢvik ediyordu. Ebû Muhalleb‟den Ģöyle rivayet edilmektedir: 
"Ebû Mûsâ‟nın minberde Ģunları aktardığını iĢitmiĢtim: Allah kime bir ilim 
öğretmiĢse o da baĢkasına öğretsin. Bilgisi olmayan bir konuda asla 
konuĢmasın. ġayet konuĢursa sorumluluk altına girer ve dini kesip atar.”

48
  

Ebû Mûsâ, Basra‟daki mescidi, ilim merkezi haline getirmiĢti ve 
vaktinin büyük bir kısmını ilim halkaları için ayırmıĢtır. Sadece bununla 
yetinmemiĢ ve onun insanlara fıkıh öğretmediği ya da onları 
bilgilendirmediği bir anı yok gibidir. Namaz kıldırıp da selam verdiğinde 
insanlara dönüp onların Kur'an okumalarını dinliyor ve doğru okumaları 
konusunda eğitim veriyordu. Bu konuda Ģunlar aktarılmıĢtır: “Ebû Mûsâ 
sabah namazını kıldıktan sonra insanları saf halinde yanına alır ve 
Kur'an‟larını dinlerdi. O, sahâbîler arasında ses ve kıraatinin güzelliğiyle 
tanınmıĢtı. Ġnsanlar onun Kur'an okuduğunu iĢittiklerinde yanında 
toplanırlardı. Allah, onu Müslümanlara ilim öğretmeye muvaffak kıldı. O, 
bütün gayretini insanlara Kur'an öğretme ve gittiği her bölgede insanlar 
arasında Kur'an‟ı yayma uğruna harcamıĢtır. Basra Mescidi‟nde ilim 
talebeleri çoğalınca onları halkalara ayırırdı. Her halkayı teker teker dolaĢıp 
kıraatlerini dinler ve gerekli yerlerde düzeltmeler yapardı.”

49
  

Ebû Musâ‟nın en büyük iĢi Kur'an‟la meĢgul olmaktı. Zamanının 
büyük kısmını buna ayırmıĢtı. Enes b. Malik‟ten Ģunlar rivayet edilmiĢtir: 
"Ebû Mûsâ beni Hz. Ömer‟e gönderdi. Hz. Ömer bana, EĢ‟ari ne durumda?” 
diye sorunca, ona “Ġnsanlara Kur'an öğretmekte” dedim. Hz. Ömer de “O 
akıllı biridir, ilmi sadece kendisi için öğrenmemiĢtir, hatta cihada çıktığında 
dahi insanlara ilim ve fıkıh öğretir” dedi.

50
 

Tabiînden Hattab b. Abdullah er-RakkaĢî ise  Ebû Musâ hakkında 
Ģunu nakletmektedir: “Dicle nehri sahilinde bir ordu içinde Ebû Mûsâ ile 
beraberdik. Öğle namazı vakti girdiğinde bir münadi namaz için çağrıda 
bulundu. Ġnsanlar abdest almak için kalktılar. Ebû Mûsâ da abdest alıp 
insanlara namaz kıldırdı. Sonra da halkalar halinde oturdular. Ġkindi vakti 
girdiğinde münadi, bu sefer ikindi namazı için çağrıda bulundu.  Ġnsanlar 
tekrar abdest almak istediler. Bunun üzerine Ebû Mûsâ, “Ancak abdesti 
bozulanlar abdest alsınlar!” demiĢ ve bu konuda onları bilgilendirmiĢtir.

51
 

                                                        
47  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 389.  
48  Ġbn Sa‟d, Tabakat, IV, 107.  
49  Abdülhamid Mahmûd Tihmaz, Ebû Mûsâ el-Eş'ari, Dârü'l-Kalem, DımaĢk 1991, s. 125.  
50  Abdülhamid Mahmûd Tihmaz, a.y. s. 125. 
51  Tihmaz, Ebû Mûsâ, s. 125. 
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Kuran okumaya, öğrenmeye ve kuranı hıfzetmeye büyük önem 
verdiğinden etrafında çok sayıda öğrenci birikmiĢ ve onlar arasında Kur'an 
hafızı gördüğünden sevinmiĢtir. Bunların sayısı Basra‟da üçyüze ulaĢmıĢtır. 
Hz. Ömer kendilerine ikramda bulunmak için Kur'an hafızlarının tespiti için 
mektup yazdığında Ebû Mûsâ bu rakamı üçyüz olarak kendisine 
bildirmiĢtir.

52
 Görüldüğü üzere devletin baĢındaki halife yeni fethedilmiĢ 

bölgelerde Kur'ân eğitimi alan öğrencilere burs imkanı temin etmiĢtir.  

Ebû Mûsâ sünnetin öğretilmesi ve rivayet edilmesine de önem 
vermiĢtir. Hz. Peygamber‟den çok sayıda rivayette bulunmuĢtur. Aynı 
Ģekilde sahâbenin ileri gelenlerinden de rivayette bulunmuĢtur. Ondan da 
çok sayıda sahâbî ve tabiîn rivayette bulunmuĢtur. Zehebi Ģöyle demiĢtir: 
"Büreyde b. Hasib, Ebu Ümame el-Bahil, Ebu Said el-Hudri, Enes b. Malik, 
Tarık b. ġihab, Said b. el-Müseyyeb, Esved b. Yezid, Ebu Vail ġakik b. 
Seleme, Ebu Osman en-Nehdi ve daha baĢkaları ondan hadis aktarmıĢtır.”

53
 

Sünnet-i seniyyeye sımsıkı yapıĢmıĢtı. Sünnet konusunda oldukça gayretli 
olduğu halde diğer büyük sahâbîler kadar çok sayıda hadis rivayet 
etmemiĢtir.  

Tabiînden Sabit b. Enes‟ten gelen bir rivayette Ebû Musâ‟nın insanları 
gıybetten alıkoyma hususunda nasihatte bulunduğu bilinmektedir. Bu 
konuda Sabit Ģunu aktarmıĢtır:  “Bir sefer esnada insanlar dünya hakkında 
konuĢuyorlardı. O sırada Ebû Mûsâ, “Bu insanlar dilleriyle neredeyse 
insanların derisini yüzecekler. Haydin gelinde bir saatliğine Allah‟ı 
zikredelim” demiĢ ve ardından da “Ġnsanları helak edecek olan Ģeyler 
nelerdir?” diye sormuĢtu. Ben de “Dünya, Ģeytan ve Ģehvettir” dedim. O da 
“Hayır, lakin dünya öne alınmıĢ ahiret ise sonraya bırakılmıĢtır. ġayet 
insanlar bunun farkına varsalar dünyaya meyletmezlerdi” dedi.

54
   

Basra‟da ilim öğreten bir diğer sahâbî de Enes b. Malik‟tir. Burada 
çok sayıda öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Zehebi ondan ikiyüz kiĢinin hadis rivayet 
etiğini bildirmiĢtir. Kendisi Resulüllâh‟tan bin iki yüz seksen altı hadis 
rivayet etmiĢtir.

 55
  

Enes, tabiînin önde gelen alimlerinin hocası sayılmaktadır. Bu alimler 
arasında, Hasan el-Basrî, Süleyman et-Teymi, Sabit el-Bennâtî, Ġmam Zuhrî, 
Rabia b. Ebû Abdurrahman, Ġbrahim b. Meysere, Yahya b. Said el-Ensarî, 
Muhammed b. Sirin, Said b. Cübeyr, Katade ve daha baĢka isimler yer 
almaktadır.

56
 Enes b. Malik hem hadis rivayet ederek hem de onu insanlara 

öğreterek sünnete hizmet etmiĢtir. 

Ġlmi kiĢiliğiyle ön plana çıkan Enes, RaĢid halifeler zamanında önemli 
hizmetlerde  görev almıĢtır. Özellikle de Hz. Ebu Bekir zamanında önemli 

                                                        
52  Tihmaz, Ebû Mûsâ, s. 125   
53  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 381.  
54  Tihmaz, Enes b. Malik: el-Hadimu’l-Emin ve’l-Muhibbu’l-azim, DimaĢk, Daru‟l-Kalem, 

1987, s.135. 
55  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, I, 1164(2004). 
56  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, I, 1164(2004). 
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hizmetler yapmıĢtır. Ebû Mûsâ el-EĢ‟arî, Basra valiliğine getirilince Enes b. 
Malik‟e yakınlık göstermiĢ, ona değer vermiĢtir.  

Ebû Mûsâ, Enes‟e olan güven ve itimadından dolayı onu halife Hz. 
Ömer‟le kendisi arasında elçi yapmıĢtır. Enes Ģöyle demiĢtir: "Ebû Mûsâ 
beni Basra‟dan Hz. Ömer‟e elçi olarak göndermiĢti. Yanına gittiğimde Hz. 
Ömer bana insanların ahvalini sordu.”

57
  

Enes, insanlar üzerinde zühd ve ibadet hayatiyle tesir etmiĢtir. 
ArkadaĢlarını eğitmede son derece gayretlidir. Öğrencilerini sever, onlara 
yakınlık gösterir ve ikramda bulunurdu. ġöyle derdi onlara: “Rasulullah‟ın 
ashabına benzemektesiniz. Allah'a yemin olsun ki bana, çocuklarımdan daha 
da sevimlisiniz. Ancak onlar da sizin kadar üstün kimselerdir. Sizlere 
seherlerde istiğfarda bulunuyorum.” O yeni bir nesil inĢa etmiĢti ve bunlar 
âlim kimselerdi. Öğrencileri ondan hadis ilmini öğrendiler ve kendileri de 
baĢkalarına öğrettiler.

58
 

Enes b. Malik, Basra Mescidi‟nde Müslümanlara namaz kıldırmıĢtır.
59

 
Ġnsanlar ibadetler konusunda zihinlerine takılan hususlarda Enes ve benzeri 
sahâbîlerin bilgisine baĢvuruyor, bu Ģekilde ilimlerinden istifade 
ediyorlardı.

60
 

Bölgede insanları eğitmek ve onlara Ġslâm‟ı öğretmek maksadıyla 
gönderilen sahâbîlerden bir diğeri ise Ġmran b. Husayn‟dır.

61
 Basra‟ya 

yerleĢmiĢ ve vefatına kadar burada yaĢamıĢtır. Tabiîn alimlerinden Ebu‟l-
Esved ed-Düelî ondan ders almıĢtır. Hz. Ömer onu insanlara fıkıh öğretsin 
diye göndermiĢtir. Kaynaklarımız ondan, “Basra‟da sahâbenin ileri 
gelenlerinden ve fakihlerindendir” Ģeklinde söz etmiĢlerdir.

62
 

Abdullah b. Mugaffel de Basra‟ya Hz. Ömer tarafından insanları 
eğitmesi için gönderilen sahâbîlerdendir. Çok sayıda hadis rivayet etmiĢtir.

63
 

Onun yanında Hasan el-Basri, Mutarrif b. ġihhir, Ġbn Büreyde, Said b. 
Cübeyr, Muaviye b. Kurra, Hümeyd b. Hilal, Sabit el-Bünnani ve daha baĢka 
kimseler yetiĢmiĢtir.

64
 

Basra‟ya yerleĢen sahâbîler çevrelerinden kümelenmiĢ olan tabiîn 
neslini en güzel Ģekilde yetiĢtirmek ve onlara Ġslâm‟ı en güzel Ģekilde 
öğretmek için büyük çaba sarf etmiĢlerdir. Onların çabaları sayesinde çok 
geçmeden bölgede çok sayıda büyük alim yetiĢmiĢtir. 

 

 
 

                                                        
57  Tihmaz, Enes b. Malik, s. 135 
58  Hamid Muhammed Halife, el-Ensâr fi’l-asri’r-râşidî, Ġmârât: Mektebetü‟s-Sahâbe, 2003, 

s. 271. 
59  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ,  I, 1165(2004). 
60  Ġbn Sa'd, Tabakât, VII, 453; Ġbn Asâkir, IX, 334. 
61  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, I, 1164(2004). 
62  Ġbn Hacer, el-İsâbe, 954(2004). 
63  Ġbn Hacer, el-İsâbe, 837(2004). 
64  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 2536(2004). 
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II. Suriye’deki Tebliğ Faaliyetleri   

 

ġam bölgesi 15/636  yılında Ebû Ubeyde b. Cerrah komutasında 
fethedilince bölgenin önde gelen kumandanlarından Yezid b. Ebû Süfyan 
Hz. Ömer‟e Ģöyle bir mektup yazmıĢtır: “ġam ahalisi çoğalmıĢ bulunuyor, 
bunlar Ģehirleri doldurmuĢ haldeler ve kendilerine Kur'an‟ı öğretip onları 
dinde bilgi sahibi kılacak kimselere ihtiyaç duymaktalar. Onlara öğretmenlik 
yapacak adamlar göndermekle bana yardımcı ol!” Hz. Ömer bunun üzerine 
Muâz b. Cebel, Ubâde b. Samit ve Ebu‟d-Derdâ‟yı çağırmıĢ ve bu önemli iĢ 
için onları ġam‟a gönderirken Ģunu söylemiĢtir: "Hıms‟ta iĢe baĢlayın, orada 
farklı seviyede insanlarla karĢılaĢacaksınız. Onlardan bazılarının sürekli 
öğrendiğini göreceksiniz. Bunu temin ettikten sonra bir grup insanı 
öğrenmek için alın ve onların baĢına bu iĢi iyi öğrenmiĢ kimseleri tayin edin. 
Sizden biri DımaĢk‟a, diğeri de Filistin‟e gitsin!” Her üçü de Hıms‟a 
gelmiĢti. Bir müddet sonra Ubâde orada kalmıĢtı. Ebu‟d-Derdâ ise 
DımaĢk‟a, Muâz da Filistin‟e gitmiĢtir.

65
 Hz. Ömer‟in çeĢitli bölgelerde ilk 

tohumlarını attığı ilmi okullar insanların eğitim ve öğretime tabi olmaları 
konusunda önemli bir rol oynamıĢtır. ġam‟daki eğitim-öğretimin diğer 
bölgelerdeki eğitime göre daha merkezi bir konumda olduğu görülmektedir. 
ġam okulu Muâz b. Cebel, Ubâde b. Samit ve Ebu‟d-Derdâ‟nın omuzlarında 
yükselmiĢtir. Bu iĢte daha baĢka sahâbîler de rol oynamıĢtır.

66
  

Ebu‟d-Derdâ‟nın DımaĢk mescidinde büyük ders halkaları vardır. Bin 
altı yüzden fazla insanın ders halkalarına katıldığı rivayet edilmektedir. 
Öğrencileri onarlı gruplara ayırılıyordu ve  bunlar gelip Ebu‟d-Derdâ‟nın 
önünde okuyorlardı. Ebu‟d-Derdâ onlara Kur'an harflerini öğretirdi. Bu 
yüzden Ebu‟d-Derdâ ġam‟da en büyük etkiyi gösteren sahâbî olmuĢtur. 
Zehebi bunu Ģöyle ifade etmektedir: “Ebu‟d-Derdâ ġam‟ın alimiydi. DımaĢk 
halkına Kur'an okutan kimse oydu. Bölgenin fakih ve kadısıydı.

67
 Ebu‟d-

Derdâ sahâbenin karileri arasında sayılmıĢtır. ġam halkına ilim elde etmeleri 
konusunda Ģunları söylemiĢtir: “Ne oluyor da alimlerinizin öldüğünü 
gördüğüm halde cahilleriniz ilim öğrenmiyor. Ġlim yok olmadan önce 
öğrenin. Ġlmin yok olması alimlerin ölmesiyle olacaktır.” ġunu da ilme 
teĢvik maksadıyla söylemiĢtir: “Ya ilim öğrenen ya öğreten ya ilmi seven ya 
da bunlara tabi olan kimselerden ol, beĢincisi olma helak olursun.”

68
 Ebu‟d-

Derdâ, “Ġlim talep ediniz, Ģayet bundan aciz kalırsanız ilim ehlini seviniz, 
Ģayet onları sevmezseniz onlara buğzetmeyiniz! Dikkat edin, ya öğrenen  ya 
da öğreten olun, çünkü öğrenen de öğreten de ecirde eĢittirler. Bundan 

                                                        
65  el-Ensâr fi’l-asri’r-râşidî, s. 259.  
66  Sahâbenin ġam bölgesindeki Ġslami tebliğ faaliyetleri için Bk. Mehmet AKBAġ, 

Sahâbenin İslâm Tebliği (Suriye Bölgesi) Nida yayıncılık Ġstanbul, 2009. 
67  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 344 
68  El-Ensar fi Asri RaĢidi, s. 256.  
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sonrakilerde hayır yoktur.”
69

 “Öğrenmedikçe alim olamazsınız, öğrendiğinle 
amel etmedikçe de daha fazlasını öğrenemezsin.” “Kur'an‟ı çeĢitli yönlerden 
öğrenmedikçe tam anlamıyla kavrayamazsın.”

70
 Ģeklindeki sözleriyle ġam 

toplumunu ilim sahibi olmaya ilme teĢvik etmiĢtir. 

Bir rivayette Hz. Ömer, Ebu‟d-Derdâ‟yı ġam‟a göndermek istediğinde 
onun ise bundan kaçındığı belirtilmektedir. Fakat Hz. Ömer bu konuda ısrar 
etmiĢ, neticede Ebu‟d-Derdâ kabul etmek zorunda kalmıĢ ve Ģunu 
söylemiĢtir: “ġayet gitmemi istiyorsan giderim ve onlara Rablerinin kitabını 
ve Peygamberin sünnetini öğretir, onlara namaz kıldırırım” demiĢtir. Hz. 
Ömer bunları kabul etmiĢti.

71
 Ġlminin çok olmasından dolayıdır ki Ebu‟d-

Derdâ Müslümanlara en çok etki eden sahâbî olmuĢtur. Bu yüzden etrafında 
çok sayıda öğrenci toplanmıĢtır. Kimisi ona farzları soruyor, kimisi hesap 
gününü, kimisi hadisten soruyor, kimisi zor meseleleri, kimisi de Ģiirden 
soruyordu. Onun ġam‟daki tesiri bu sebeple büyük olmuĢtur. Özellikle de 
Kur'an öğretiminde etkili olmuĢtur. Aynı Ģekilde vaaz ve nasihat cihetinde 
de büyük tesir meydana getirmiĢtir. Bir gün ġam ahalisine, “Size ne oluyor 
da yiyemeyeceklerinizi toplamaktasınız. Oturamayacağınız evler bina 
etmektesiniz. Elde edemeyeceğiniz Ģeyleri istiyorsunuz. Dikkat edin, Ad ve 
Semud, Basra ile Aden arasını mal-mülk ve evlatla doldurmuĢtu. Onların 
terk ettiğini kim benden iki dirhem karĢılığında satın alır?”

72
 Tabiînden 

Alkame b. Kays, Kûfe‟den Sûriye‟ye geldiği bir esnada Ebu‟d-Derdâ ile 
karĢılaĢmıĢtı. Ebu‟d-Derdâ ona, Kur'ân‟ın kıraâtiyle ilgili olarak, “Siz, Ġbn 
Ümmü Abd‟in (Abdullah b. Mes‟ûd) kıraâtına göre mi okuyorsunuz?” deyip 
Leyl sûresinin ilk iki ayetinin nasıl okunduğunu sormuĢtu. Alkame, 
bahsedilen ayetleri okuyunca Ebu‟d-Derdâ, “Onları Resûlullah‟tan bu 
Ģekilde duymuĢtum.” dedi.

73
 O, insanları Kur'ân‟a teĢvik etmede oldukça 

gayretliydi. Bazen karĢılaĢtığı kimselere Kur'ân‟la aralarının nasıl olduğunu 
sorardı.

74
 ĠĢte buna benzer öğretiler, ümmeti yetiĢtirme hususunda Halife Hz. 

Ömer‟in izlediği siyasetin bir neticesiydi.  

ġam bölgesinde ilmiyle faydalı olan bir diğer sahâbî de Muâz b. 
Cebel‟dir. Bu sahâbînin faaliyetlerine gelince, önce Yemen ahalisi sonra da 
ġam halkı ondan istifade etmiĢtir. Hz. Peygamber onu Yemen‟e 
göndermiĢtir. ġam‟ın fethinden sonra Hz. Ömer tarafından bölgeye 
öğretmenlik yapması, Ġslâm‟ın öğretilmesi ve Ġslâm‟la daha yeni tanıĢmıĢ 
toplumlara dinin tebliğ edilmesi için görevlendirilmiĢtir. 

Hz. Ömer Muâz‟ın ilmine değer vermiĢtir. Bir durumla karĢılaĢınca 
Ģura ehline ve ensardan içinde Muâz b. Cebel, Übey b. Ka‟b ve Zeyd b. Sabit 
                                                        
69  Ġbnü‟l-Cevzî, Cemaluddin Ebu‟l-Ferec, (579/1201) Sıfâtü’s-safve, nĢr. Mahmud Fahûrî, 

Beyrut: Daru‟l-Maarif 1979, I, 628.  
70  Ġbn Asâkir, XLVII, 125. 
71  Ġbn Asâkir, XLVII, 128. 
72  Ebû Nuaym, Hilye, I, 217; Ġbn Asâkir, XLVII, 131. 
73  Buhârî, Kitabu’l-isti’zan, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 448-9;  Ġbn Asâkir, XLI, 

157. 
74  Ġbn Asâkir, LIX, 126. 
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gibi sahâbîlerin bulunduğu kimselere danıĢırdı. Hatta bunlar daha Hz. 
Peygamber hayattayken fetva veren kimselerdi. Bu isimler aynı zamanda Hz. 
Ömer‟den fıkıh, tefsir ve hadislerden dersler çıkarma hususunda yararlanan 
kimselerdi. Görüldüğü üzere Hz. Ömer de onlardan istifade etmiĢtir. 
Abdullah b. Ömer, Muâz ve Ebu‟d-Derdâ‟nın sözlerini dinlemekten 
hoĢlandığını Ģöyle ifade etmektedir: “Bize iki akıllı insandan sözler 
aktarınız. Kendisine “Bunlar kimlerdir?” diye sorulduğunda “Ġki ensari olan 
Muâz ve Ebu‟d-Derdâ” derdi. Hz. Ömer ġam‟a gerçekleĢtirdiği ziyareti 
sırasında Câbiye mevkiinde verdiği hutbede Ģunu söylemiĢti:  “Kim fıkha 
dair soru sormak istiyorsa Muâz b. Cebel‟e gitsin!”

75
 

Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir‟in halifeliğinin ilk zamanlarında halifelik iĢi 
Muâz olmadan yürümeyeceği kanaatine sahip olduğundan onun baĢkent 
Medine‟nin dıĢına çıkmasına müsaade etmemiĢtir. Muâz‟ın ġam‟a gitmesi 
üzerine Ģöyle söylemiĢtir: “Onun gitmesi fıkıhtan geri kalma konusunda 
Medine halkına zarar verecek. Onlara artık kim fetva verecek? Ben 
insanların ona ihtiyacı olduğundan dolayı Hz. Ebu Bekir‟in onu Medine‟de 
tutmasını istemiĢtim. Hz. Ali o esnada buna karĢı çıkmıĢ ve Ģunu söylemiĢti: 
“Ben olsaydım Ģehadeti arzulayan bir adama engel olmazdım.” Ben de 
“Allah'a yemin olsun ki kiĢi yatağında da olsa Allah onu Ģehadetle 
rızıklandıracaktır. Onun yatağında Ģehid olması, baĢka Ģehirlerde Ģehid 
olmasından daha fazla kar getirecektir.” demiĢtir.

76
 Bu ifadelerden de 

anlaĢılacağı üzere Hz. Ömer, önceki söylediğinden farklı hareket etmiĢ ve 
Muâz‟ı ġam halkına Ġslâm‟ı öğretmesi için seferber etmiĢtir. Muâz‟ın ġam‟a 
gitmesi ilmi ve fıkhi açıdan büyük bir tesir meydana getirmiĢtir. Ebû Müslim 
Havlanî Ģunları söylemiĢtir: “Hıms mescidine girdiğimde orada 
Rasulullah‟ın ashabından yaĢı ilerlemiĢ olan otuza yakın kiĢi gördüm. Orada 
parlak diĢleri, karagözleri olan bir genç gördüm. Sakin bir Ģekilde duruyor ve 
konuĢmuyordu. Orada bulunanlar bir konuda Ģüpheye düĢtüğünde gidip ona 
soruyorlardı. Yanımda oturan arkadaĢıma onun kim olduğunu sorduğumda 
“Muâz b. Cebel‟dir” dedi.

77
  

Muâz insanları ilim öğrenmeye teĢvik ediyor ve Ģunları söylüyordu: 
“Ġlim öğreniniz, onu Allah için öğrenmek haĢyet, arzu etmek de ibadettir. 
Müzakerede bulunmak tesbihat, onu  araĢtırmak cihaddır. Onu bilmeyene 
öğretmek sadakadır. Onu ehline vermek Allah‟a yaklaĢmaktır. Çünkü o, 
helal ve haramı bildiren iĢaretlerdir. Cennet ehlinin feneridir. Yalnızlıkta 
insana yoldaĢ olur. Gurbette arkadaĢ olur. Halvet anında da konuĢacağın 
kimse olur. Zorluk ve bolluk anını gösterendir. DüĢmanlara karĢı emniyet 
içinde olmaktır. Allah onunla toplumları yüceltir. Onları bunun sayesinde 
hayırda öncü, faaliyetleri takip edilen, görüĢlerine müracaat edilen ve 
izlerinden gidilen önderler kılar.” Muâz, Amvas vebasında hayatını 

                                                        
75  Ġbn Sa‟d, et-Tabakât, II, 348; Ġbn Asâkir, LVIII, 421. 
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kaybedinceye kadar bu iĢi devam ettirmiĢtir. Ġnsanlara sahip olduğu ilmi 
sevdirerek öğretmiĢtir. Vefatı sırasında yanına bulunanlara ilme değer 
vermeye, onu öğrenmeye dair nasihatlerde bulunmuĢtur. Ġlmin de imanın da 
kıyamete kadar devam edeceğini, insanların arzu ettikleri taktirde onu kitap 
ve sünnette bulacaklarını, bütün sözlerin Kur'an‟ın ölçüsüne vurulmasını, 
Kur'an‟ın baĢka sözlerle ölçülmemesi gerektiğine iĢaret etmiĢtir. Buna göre 
Muâz‟ın nazarında Kur'an, her Ģeyin kendisiyle ölçüleceği mihenk taĢıdır. O 
baĢka Ģeylerle ölçülmez. ĠĢte Muâz‟ın Kur'an öğretimindeki metodu bu olup 
hayatının sonuna kadar buna bağlı kalmıĢtır. Ölüm sekeratındayken gözlerini 
açtığı bir esnada Ģunu söylemiĢtir: “Allah‟ım boğazım tutulmakta ve senin 
izzetine yemin olsun ki kalbim seni sevmekte.”

78
  

Bir defasında da Muâz‟ın insanlara Ģu nasihati yaptığı rivayet edilir: 
“Ey insanlar, günahlarınızdan dolayı Allâh‟a samimi bir tövbede bulunun! 
Kim Allâh Teâlâ ile günahlarından tövbe etmiĢ halde karĢılaĢırsa, onun 
bağıĢlanması Allâh üzerinde bir haktır. Kimin üzerinde bir borç varsa onu 
ödesin. Çünkü kul, borcuna karĢılık rehin tutulacaktır. Kim kardeĢiyle küs 
durumdaysa barıĢsın. Bir Müslümanın, kardeĢiyle üç günden fazla dargın 
durması doğru değildir ve büyük günahtır.”

79
 

ġam‟da bir müddet bulunan sahâbî Abdullah b. Mes‟ûd, Muâz b. 
Cebel‟i övmüĢtür. ArkadaĢlarına, “Muâz, gerçekten Hakk'a yönelen, Allah'a 
itaat eden bir ümmet idi; Allah'a ortak koĢanlardan değildi.”

80
 dediğinde 

arkadaĢları, “Ümmet nedir?” diye sormuĢlardı. O da “Ġnsanlara hayrı 
öğretendir” demiĢ ve “(Allah‟a) yönelenden maksat nedir?” diye sorulunca o 
da, “Allah‟a itaat edendir” karĢılığını vermiĢtir. ĠĢte Muâz böyleydi. 
Abdullah b. Mes‟ûd, Muâz‟ı Hz. Ġbrahim‟e benzetmiĢtir. Çünkü Muâz fıkhi 
ve ilmi açıdan yüce bir yere sahiptir. Ġslam fıkhına dair derin bir anlayıĢı 
vardır. Zor meselelere çözümler sunduğundan Müslümanlar arasında kabul 
görmüĢ bir kimsedir. Hz. Ömer onun hakkında “Kadınlar Muâz gibisini 
doğurmaktan acizdirler” demiĢtir.

81
 

Görüldüğü üzere Muâz b. Cebel de Ġslâm‟ın Sûriye bölgesinde 
yayılması ve öğretilmesinde önemli rol oynayan sahâbîlerdendir. Vefatı 
öncesinde ziyaretine gelen tabiînden Hâris b. Umeyre ez-Zebîdî göz 
yaĢlarını tutamamıĢtı. Muâz, neden ağladığını sorunca, “Seninle beraber 
defnedilecek ilme ağlıyorum.” demiĢtir. Bunun üzerine Muâz ona Ģu 
tavsiyelerde bulunmuĢtur: “Eğer sen ilim talep ediyorsan mesele yok. Ġlmi, 
Ġbn Ümmü Abd (Abdullah b. Mes‟ûd), Uveymir (Ebu‟d-Derdâ) ve Selmân-ı 
Fârisî‟den öğren! Alimlerden uzak kalmaktan sakın!” Muâz bu üç sahâbînin 
ilmine iĢaret etmiĢ, onların hakkı en iyi bilen kimseler olduğunu belirtmiĢ, 

                                                        
78  Sıfatu Safve, I, 501.  
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81  Ebü'l-Haccac Cemaleddin Yusuf b. Abdurrahman b. Yusuf el-Mizzi, (742/1341), 
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ona ancak böyle yapmakla hata ve yanlıĢlardan kurtulabileceğini 
söylemiĢtir.

82
  

Suriye‟ye Ġslâm‟ın tebliğ ve öğretilmesi için gönderilen bir meĢhur 
sahâbî de Ubâde b. Samit‟tir. Hz. Ömer onu da ġam‟a kadı ve öğretmen 
olarak göndermiĢtir. Bir süre Hıms‟ta ikamet etmiĢ, sonra da Filistin‟e 
yerleĢmiĢtir. Filistin halkına Kur'an öğretmiĢ ve hayatının sonuna kadar bu 
vazifesine devam etmiĢtir. Hz. Ömer‟in siyaset, eğitim ve cihad anlayıĢından 
büyük ölçüde nasibini almıĢtır. Rivayet edildiğine göre; zühd ehli biri olup 
zorluğa katlanan bir yapısı vardır. Hıms‟a ulaĢtığında halka Ģunu söylemiĢtir: 
“ġüphesiz ki dünya yeĢil bir yerdir. Ahiret ise gerçek bir ahittir. Dikkat edin, 
dünyanın da ahiretin de çocukları vardır. Sizler ahiretin çocukları olun, 
dünyanın çocukları olmayın. ġüphesiz ki her anneye çocukları tabi 
olacaktır.”

83
  Ubâde bu mefhumların insanların içinde derinlemesine yer 

etmesi hususunda gayret etmiĢtir. Sahâbeden bu konuda gücü yetenleri 
seçmiĢ ve bu mefhumların onların hayatlarında cisimleĢmesini sağlamıĢtır. 
Ġnsanlara Ġyiliği emrediyor, onları kötülükten de sakındırıyordu. 
Kınayıcıların kınamasından da çekinmiyordu.  

Ubâde, Filistin‟de kadı olduğu sırada valinin olumsuz davranıĢlarına 
karĢı çıkmıĢtır. Bu yüzden çekip Medine‟ye geri dönmüĢtür. Hz. Ömer, 
neden Medine‟ye geldiğini sorunca bunun sebeplerini ona izah etmesi 
üzerine Hz. Ömer, “Yerine dön, Allah, sen ve senin gibilerinin olmadığı yeri 
kötü duruma sokar. Kimsenin senin üzerinde emirliği yoktur.” demiĢtir.

84
 

Bunun üzerine Ubâde Filistin‟e, topluma güzel bir örnek davetçi ve 
öğretmen olarak döndü.  

Hz. Ömer aynı Ģekilde Abdurrahman b. Ğanm‟ı da ġam‟a insanlara 
dini öğretsin diye göndermiĢtir.

85
 Hangi merkezde görevlendirildiği tam 

olarak bilinmemekle beraber onun DımaĢk‟ta halka ders verdiği Ģeklinde 
rivayetlere rastlanılmaktadır.

86
 Hatta onun yanında ġam‟daki bütün tabiîn 

neslinin Ġslâm‟ı öğrendiği rivayet edilmiĢtir.
87

 

Buraya kadar saydığımız isimler Hz. Ömer‟in Suriye‟ye gönderdiği ve 
kendilerine bu konuda itimad ettiği kimselerdir. Yanlarında daha baĢka 
sahâbîler de vardır. Tabiîn nesli bu sahâbîlerin yanında eğitim görmüĢ ve 
çok sayıda tabiîn onlardan ilim öğrenmiĢtir. Böylece alim bir nesil ortaya 
çıkmıĢtır. Onların ders halkalarında Recâ b. Hayve,

88
 Ebû Ġdris el-Havlânî

89
 

ve Mekhûl ed-DımaĢkî baĢta olmak üzere tabiînden meĢhur pek alim 

                                                        
82  Ġbn Asâkir, LVIII, 445. 
83  Ġbn Asâkir, XXXII, 10. 
84  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, I, 256.  
85  Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, IV, 46. 
86  Ġbn Hacer, el-İsâbe, IV, 294. 
87  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, IV, 46. 
88  Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 454; Ġbn Asâkir, XVIII, 55, 96; Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, 

IV,557. 
89  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, IV, 272. 
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yetiĢmiĢtir. Recâ b. Hayve,
90

 Ebû Ġdris el-Havlânî
91

 ve Mekhûl ed-DımaĢkî 
bunlardandır.

92
  

Sûriye‟de bir müddet bulunduğunu bildiğimiz, Kur‟ân okumayı çok 
seven ve insanları Kur‟ân okumaya teĢvik eden Abdullah b. Mes‟ûd,  
Hıms‟ta bulunduğu bir esnada çevresinde bulunanlara Yûsuf sûresini 
okuduğu ve o esnada onu dinleyenlerden  birinin, “Bu sûre böyle nazil 
olmadı.” demesi üzerine, Abdullah b. Mes‟ûd‟un, “Ben Resûlullah‟ın 
huzurunda onu okuduğumda bana, „güzel okudun‟ buyurdu” Ģeklindeki 
sözlerle karĢılık verdiği belirtilmiĢtir.

93
 Abdullah b. Mes‟ûd‟un Kur'ân bilgisi 

kuvvetliydi. Hangi sûrenin nerede ve hangi konuda nazil olduğu hususunda 
kendisinden daha bilgili birini bulduğu zaman bu uğurda sefere çıkacağını 
yeminle dile getiriyordu.

94
  

Abdullah b. Mes‟ûd‟un Sûriye‟de bulunduğu sırada insanları ilim 
öğrenmeye teĢvik ettiği bilinmektedir. Tabiînden Ebû Ġdris Havlânî, 
Sûriye‟de bir müddet bulunmuĢ olan Abdullah b. Mes‟ûd hakkında, “Onun 
DımaĢk‟ta, „Ġlim öğreniniz, ilim fayda verir!‟ dediğini unutmuĢ değilim.” 
demiĢtir.

95
  

Görüldüğü üzere Suriye bölgesinde Ġslâm‟ın tebliği ve öğretilmesi 
yönünde yoğun bir eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Kaynaklarımızda bu bölgeye dair geniĢ malumat bulabilmekteyiz.  

 
III. Cezire’deki Tebliğ Faaliyetleri 

 

Cezire bölgesinin fethi Ġyaz b. Ğanm‟ın komutasında gerçekleĢmiĢtir 
(18/639).

96
 Fetihten sonra buraya bazı sahâbîler yerleĢmiĢtir. Bu sahâbîler 

Hz. Peygamber‟in hadislerinin burada yayılması konusunda önemli 
faaliyetler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Daha önce Kûfe‟ye yerleĢmiĢ olan Ebû 
Zürâre Adî b. Umeyre el-Kindî, Hz. Osman‟ın Ģehid edilmesinden sonra 
Kûfe‟den ayrılıp Cezire‟ye gelmiĢtir. Muâviye‟nin isteği üzerine Cezire 
sınırları içinde yer alan Ruhâ‟ya yerleĢmiĢ

97
 ve burada vefat etmiĢtir.

98
 Hz. 

Peygamber‟den 10 hadis rivayet etmiĢtir.
99

 

                                                        
90  Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 454; Ġbn Asâkir, XVIII, 55, 96; Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, 

IV,557. 
91  Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, IV, 272. 
92  Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 453. 
93  Buhârî, Fezâilü’s-sahâbe, 100; Fezâilü’l-Kur’ân, 8, 22. 
94  Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 8. 
95  Ġbn Asâkir, XXXIII, 52. 
96  Bk. Vâkıdî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer (207/823), Tarihu fütûhi’l-Cezire ve’l-

Habûr ve Diyarıbekir ve’l-Irâk,  nĢr: Abdulaziz Feyyâz HarfûĢ,  DımaĢk: Dâru‟l-BeĢâir 
1996, s. 8. 

97  Ġbn Asâkir, XL, 149. 
98  Ġbnü‟l-Esir, Ġzzüddin (630/1236), Üsdü’l-gâbe, IV, 14. 
99  Ġbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd (456/1064), Cevâmiu’s-sîre, trc. M. 

Salih Arı, Ġstanbul: Çıra Yayınları 2004, s. 265. 
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Ebû ġe‟Ģa‟ Vâbise b. Ma‟bed el-Esedî de önceleri Kûfe‟de ikamet 
ederken sonradan gelip Cezire‟ye yerleĢmiĢtir. Fakat buraya ne zaman 
geldiği tam olarak bilinmemektedir.

100
 Ġbn Asâkir, Cezire sınırları içinde yer 

alan Rakka kasabasına yerleĢtiğini belirtirken
101

 Ġbn Sa‟d, genel bir ifade 
kullanarak “Cezire‟ye yerleĢti” demektedir.

102
 Rakka tarihine dair bir eser 

yazmıĢ olan Ebû Ali Muhammed b. Said el-KuĢeyrî, Rakka‟ya yerleĢen üç 
sahâbîden bahsetmiĢ ve bunlar arasında Vâbise‟nin de ismini zikretmiĢtir.

103
 

Ayrıca onun DımaĢk‟a gittiği ve orada da bir evinin olduğu belirtilmiĢtir. 
Rakka‟da vefat eden Vâbise,

104
 Hz. Peygamber‟den 11 hadis rivayet 

etmiĢtir.
105

 

Vâbise, bölgede Ġslâm‟ın yayılmasında etkili olmuĢtur. Ġnsanlar onu 
ziyaret ederlerdi. Rakka‟da onu ziyaret eden bir grup tabiînin zihninde kalan 
Ģey Vâbise‟nin vakarlı duruĢu, güzel görünüĢü ve sakin oluĢuydu.

106
 Yanına 

ziyarete gelenler ondan Hz. Peygamber’in hadislerini öğrenme fırsatını elde 
etmişlerdir.

107
 

Bir defasında tabiîn neslinden Rakka‟ya gelen Hilal b. Yesâf‟a 
arkadaĢları, “Ashaptan birini görmek istemez misin?” diye sorduklarında o, 
bunun kendisi için bir ganimet olacağını söylemiĢtir. ArkadaĢları bunun 
üzerine onu, o sırada yaĢı ilerlemiĢ olan sahâbî Vâbise b. Ma‟bed‟e 
götürmüĢlerdir. Gittiklerinde onunla sohbet etmiĢler ve bu karĢılaĢmada 
Vâbise onlara hadis rivayet etmiĢtir.

108
 Onun çok zahid ve gözyaĢlarını 

tutamayan biri olduğu bilinmektedir.
109

 Bu yönüyle içinde yaĢadığı toplumu 
muhakkak surette etkilemiĢtir. 

Ġyaz, Âmid‟i fethedince Hz. Peygamber zamanında Müslüman olmuĢ 
fakat O‟nu görememiĢ olan  Sa‟sa‟ b. Savhan el-Abdî‟yi

110
 burada bırakmıĢ, 

Ģehre vali olarak tayin etmiĢtir.
111

 Böyle bir zatın burada ikamet etmiĢ olması 
Ġslam‟ı tebliğ açısından güzel neticeler doğurduğunu söyleyebiliriz. 

                                                        
100  Bk. Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 476; Müslim, Tabakât, nĢr. Ebû Ubeyde b. Selman, Riyad 

y.y. 1991. I, 203; Ġbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed (463/1071), 
el-İstîâb fi ma’rifeti’l-ashâb, nĢr. Ali Muhammed el-Becâvî, Kahire: Ts., IV, 1563; Ġbn  
Asâkir, LXII, 330; Ebû Nuaym, Hilye, II, 23. 

101  Ġbn Asakir, LXII, 330. 
102  Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 476. 
103  KuĢeyrî, Tarihu Rakka, s. 28.  
104  KuĢeyrî, Tarihu Rakka, s. 29; Ġbn Asâkir, LXII, 340. 
105  Ġbn Hazm, s. 264. 
106  Ġbn Asâkir, LXII, 342. 
107  Ġbn Asâkir, LXII, 342. 
108  KuĢeyrî, Tarihu Rakka, s. 31; Ġbn Asâkir, LXII, 342. 
109  KuĢeyrî, Tarihu Rakka, s. 32; Ġbnü‟l-Esir, Üsdü’l-gâbe, V, 428. 
110  Ġbn Hacer, el-İsâbe, s. 609. 
111  Vâkıdî, Fütûhu’l-Cezire, s. 187. Bu konuda daha fazla malumat için bk. Abdurrahman 

Acar, “Diyarbakır‟ın Ġslam‟la/Sah‟abe ile TanıĢması” Diyarbakır I. Uluslararası Nebiler 
Sahâbîler Azizler ve Krallar Kenti Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2009, s.61-74. 



F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 16:2 (2011)  133 
____________________________________________________________________________  

 

 

Ebû Yahya Hureym b. Fâtik, Bedir ehlinden olup o da Rakka‟da 
ikamet etmiĢtir. Muâviye döneminde burada vefat ettiği bilinmektedir.

112
 Hz. 

Peygamber‟den 10 hadis rivayet etmiĢtir.
113

 

Zeyd b. Câriye de Cezire‟ye yerleĢmiĢ fakat burada hangi merkeze 
yerleĢtiği konusunda kesin bir malumat yoktur. Hadis rivayet edip 
etmediğine dair kaynaklarımızda herhangi bir malumat yoktur.

114
 Fakat onun 

sahâbî kimliğiyle bölgeye yerleĢmiĢ olması önemlidir.  

Bu sahâbîler hakkında kaynaklarda geniĢ malumat olmamakla beraber 
Ġslâm‟ın bölgede tebliği açısından buraya yerleĢmiĢ olmaları önemli 
olmuĢtur. 

 

IV. Mısır’daki Tebliğ Faaliyetleri 

 

Mısır, sahâbeden Amr b. el-Âs‟ın komutasında 21/642 tarihinde 
fethedilmiĢtir. Onun baĢında bulunduğu orduda çok sayıda sahâbî vardır. 
Bunlar arasında en meĢhur olanı Ukbe b. Amir el-Cüheni‟dir. Mısır‟a 
yerleĢen bu sahâbî burada ilmi cihette büyük bir etki bırakmıĢtır. Orada 
yıllarca ders vermiĢtir. O, alim kiĢiliğinin yanında aynı zamanda iyi bir kari 
ve iyi bir Ģairdir de.

115
  

Mısır halkı Ukbe  b. Amir‟i çok sevmiĢ, ondan hadis rivayet etmiĢ ve 
ona öğrenci olmuĢtur. Ukbe hicri 58 senesinde vefatına kadar burada 
insanlara ilim öğretmiĢtir. Burada uzun müddet kalmıĢ olan Ukbe Hz. 
Peygamber‟in hadislerinin burada yayılmasında önemli rol oynamıĢtır. Hem 
sahâbîler hem de tabiîn ondan hadis rivayet etmiĢtir. Ġbn Hacer Mısır 
halkından çok sayıda kimsenin ondan hadis aktardığını belirtmektedir. O 
aynı zamanda güzel sesle Kur'ân okuyabilen biri olarak da tanınmıĢtır.

116
 

Mısır‟a gelmiĢ sahâbîlerden en çok ilim elde edenlerin baĢında tabiîn 
neslinden Ebu‟l-Hayr MürĢid b. Abdullah el-Yezenî gelmektedir.

117
 Bu Ģahıs 

Ukbe b. Amir, Amr b. As ve Abdullah b. Amr‟ın yanında yetiĢmiĢtir.  
 

                           *               *  * 

Ġkinci Halife Hz. Ömer, eğitim-öğretim iĢine büyük önem vermiĢtir. 
Gönderdiği valilerin maaĢlarını beytü‟l-malden karĢılamıĢtır. Kendilerini 
tamamen eğitim ve sorunlara çözüm sunma iĢine adamalarını emretmiĢtir. 

O, çocuklara eğitim veren kimselerin maaĢını kendi sorumluluğuna 
almıĢtır. Bu iĢle uğraĢan görevlilerin her birine ayda on beĢ dirhem maaĢ 
bağlamıĢtır. Eğitim-öğretimin yaygınlaĢtırılması Hz. Ömer‟in en önemli 

                                                        
112  Bk. Ġbn Asâkir, XVI, 340-354; Ġbnü‟l-Esir, Üsdü’l-gâbe, II, 130-1; Ġbn Hacer, el-İsâbe, II, 

236. 
113  Ġbn Hazm, s. 265. 
114  Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 477; Ġbn Hacer, el-İsâbe, II, s. 493 
115  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 2698(2004). 
116  Ġbn Hacer, el-İsâbe, s. 920(2004). 
117  Zehebi, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, II, 269. 
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hedefleri arasında yer almıĢtır. ġehir ve köylerde dini öğretecek öğretmenler 
görevlendirmiĢtir. Valilerin Ģehirlerde eğitim-öğretim çalıĢmaları yapmasıyla 
da yetinmemiĢ ve onlara destek sağlayacak kimseler göndermiĢtir.

118
 

Hz. Ömer, fethedilen bölgelerdeki valilerine Ģehir merkezinde bir 
cami, çevrede ikamet eden kabilelere de ayrı bir cami inĢa etmeleri emrini 
emretmiĢtir. Cuma vakitlerinde herkesin Ģehir merkezinde bulunan camilere 
gitmesini bildirmiĢtir. Mısır‟da  vali olarak bulunan Amr b. As‟a bu manada 
mektuplar yazmıĢtır. ġam‟daki ordugâhlarda ikamet eden kimselerin 
Ģehirlerini terk edip de köylere dağılmamaları ve her Ģehre bir cami 
yapılması gerektiğini bildirmiĢtir. Ġlimde uzmanlaĢmıĢ kadrolara önem 
vermiĢ ve onları Ģehirlere dağıtmıĢtır.  

Hz. Ömer, fetihlerin geniĢlemesiyle cami yapımı konusunda vali ve 
komutanları zaman zaman yönlendiriyor, bunların; Ġslâmi esasların, ilim ve 
marifetin öğretildiği eğitim merkezleri olmasını istiyordu. Bu vesileyle 
içinde Cuma kılınan cami sayısı Hz. Ömer zamanında çok büyük rakamlara 
ulaĢmıĢtır. Bu mekanlar insanların eğitilmesi ve ahlaki öğretilerin 
benimsenmesi yolunda önemli rol oynamıĢtır.  

Hz. Ömer, temeli ta Hz. Peygamber zamanında atılan cami merkezli 
eğitim konusunda iyi bir strateji takip etmiĢ ve ümmetin eğitilmesi 
hususunda alim sahâbîleri görevlendirmiĢtir.  

 

Sonuç 

 

Irak, Suriye, Cezire ve Mısır bölgelerinin fethinden sonra buraları dini 
eğitim sayesinde ruhen bayındır hale getiren kadro, Medine‟de Rasulullah‟ın 
elinden terbiye görmüĢ sahâbîlerden oluĢan davetçi âlimlerden oluĢuyordu. 
Hz. Ömer, bu âlim sahâbîlere değer vermiĢtir. Onların her hal ve hareketini 
takip edip gerekli tedbirlerin alınmasında asla gevĢeklik göstermemiĢtir. 
Hatta zaman zaman kendilerini uyarmıĢ ve onlara Resulüllâh‟ın önde gelen 
sahâbîleri olduklarını ve davranıĢlarına dikkat etmeleri gerektiğini 
bildirmiĢtir.  

Fethedilen bölgelere yerleĢen bu sahâbîler, Hz. Peygamber‟den 
aktardıkları hadislerle toplumun ibadet, harama düĢmeme vb. hususlarda 
bilinçlenmesinde önemli rol oynamıĢlardır. Bunlar mescidler vasıtasıyla 
bölgede Ġslâm‟ın öğrenilmesini temin etmiĢlerdir. Abdullah b. Mes‟ûd, 
Ammar b. Yasir, Ebû Mûsâ el-EĢ‟ari ve Enes b. Malik Irak‟ta, Ebu‟d-Derdâ, 
Muâz b. Cebel ve Ubâde b. Samit ġam‟da, Vâbise b. Ma‟bed Cezire‟de ve 
Ukbe b. Amir ise Mısır‟daki tebliğ faaliyetinde bulunan sahâbîler arasında 
ön sırada yer almıĢlardır. 

Hz. Ömer, tebliğci kadroları yönlendirerek ilmi güçlerinden en güzel 
Ģekilde istifade etme yoluna gitmiĢtir. Fetih hareketlerinin fıkhi ve ilmi 

                                                        
118  Bk. Mevlânâ ġiblî Numanî, Hz. Ömer ve Devlet idaresi, trc. Talip YaĢar Alp,  Ġstanbul: 

Hikmet Yayınları 1986, II, 182.  
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vechesini oluĢturan ve kendilerini, insanların eğitilmesi gibi ulvi bir hizmete 
adamıĢ olan alim sahâbîler, fethedilen bölgelerde Ġslam dinini bilen (fâkih) 
bir nesil yetiĢtirmede son derece baĢarılı olmuĢlardır. Bu nesil, adını tabiîn 
koyduğumuz nesildir. Onlar, Ġslam‟ı anlama, yaĢama ve kendilerinden 
sonrakilere aktarma hususunda sahâbîlere tabi olmuĢlardır. Hadis rivayet 
zinciri içerisinde yer alan bu insanlar, ümmete kitap ve sünneti 
aktarmıĢlardır. Zamanla tabiîn neslinin yaĢadığı ortamda çeĢitli ilmi ekolar 
ortaya çıkmıĢtır.  

Burada Ģu önemli hususa da iĢaret etmek istiyoruz: Ġslâm‟ı öğretecek 
olan sahâbîlerin ilmen, ruhen ve Ġslâm‟ı pratikte yaĢama açısından diğer 
sahâbîlerden önde olmaları önem arz etmiĢtir. Hz. Ömer‟in Ġslâm‟ı 
öğretmeleri için bölgede görevlendirdiği meĢhur sahâbîlerde bu özellik en 
açık Ģekilde görülmektedir. Bunlar arasında ilmî birikimleri, takva ve zühd 
hayatlarıyla tebarüz edenler Ġslâm‟ın tebliğinde en ön sırada yer almıĢlardır.  

DeğiĢik bölgelere yerleĢmiĢ olan sahâbîlerin, çevrelerinde kenetlenmiĢ 
bulunan Müslümanlara iki Ģekilde tesir ettikleri görülmektedir. Birincisi, 
Ġslâm‟ı yaĢayarak onlar üzerinde ciddi bir tesir meydana getiriyorlar, bir de 
Hz. Peygamber‟den öğrendikleri hadisleri, yaĢanması gereken prensipler 
olarak topluma aktarıyorlardı. Bu Ģekilde, bulundukları her bölgeye Hz. 
Peygamber‟den kendilerine miras kalan ilmi taĢımıĢlardır.  KarĢılaĢtıkları 
her hangi bir durum karĢısında konuĢmalarına, “Ben, Resûlullah‟ın Ģöyle 
dediğini iĢittim.” diye baĢlamaları çevrelerinde bulunan insanlara, sünnet-i 
seniyyeye uygun bir hayat yaĢama yönünde ciddi derecede etkili olmuĢtur. 

Topluma Hz. Peygamber‟in yaĢadığı hayatı öğreten sahabîlerin 
dikkatimizi çeken bir özelliğini daha burada zikretmek gerekmektedir. 
Bölgeye yerleĢmiĢ olan bazı sahâbîler Resûlullah‟tan rivayet ettikleri 
hadislerle amel etmeleriyle tanınmıĢlardır. Mesela Suriye bölgesine 
yerleĢmiĢ olan Ebû Reyhâne‟nin, Allâh yolunda nöbet tutmanın mükafatını 
anlatan hadisi rivayet ederek Filistin‟de Ġslâm ordusunda nöbet tutan bir 
asker olarak tanınması,   atların perçeminde hayrın bulunduğunu belirten 
hadisi rivayet eden Urve b. Ca‟d‟ın evinde, yetmiĢ atın bağlı bulunması,  
malını Allâh yolunda harcayan ve fakir olarak Allâh‟ın huzuruna çıkan 
kimselerin alacağı ecir konusundaki hadisi rivayet eden Saîd b. Âmir‟in 
Hıms bölgesinin valisi olduğu halde Hz. Ömer‟e ulaĢan fakirler listesinde 
onun da isminin bulunması bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Hz. Peygamber‟in sünnetinin varisleri olan bu seçkin sahâbîlerin, 
Allâh‟ın rızasını kazanmaktan baĢka bir maksatları yoktur. Ġslam‟ı doğup 
büyüdükleri Hicaz‟dan uzak diyarlara taĢımak ve Allâh‟ın rızasını kazanmak 
en büyük arzularıdır. Yaptıklarını ihlasla ve samimiyetle yapmıĢlardır. 
Üzerlerinde Resul-i Ekrem‟e arkadaĢ olma gibi bir paye ile tebliğ 
faaliyetlerini gerçekleĢtirirlerken bunun Allâh‟tan bir emir olduğunu asla 
unutmamıĢlardır. Ġslâm‟la henüz yeni tanıĢmıĢ olan toplumların Ġslâm‟ın 
esaslarını öğrenmeleri için büyük çaba sarf etmiĢlerdir.  
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