tezkiyesi2 neticesinde cahiliyye döneminin zorba ve
müþrik insanlarýnýn, çok kýsa sürede gerçekleþen bu
toplumsal deðiþimle, nasýl örnek bir nesil olduklarýna tarih þahittir. Ýþte bu sebeple olmalýdýr ki, bazý usulcülerimiz þöyle demiþlerdir:
“Þayet Rasûlullah (s.a.v)’ýn nübüvvetini isbat için hiçbir mucize olmasa, sadece O’nun ashabý bile (bunun
isbatýna) yeter”.3
Gerek Ýslam’ýn öðrenilmesinde, gerekse Kur’an ve
Sünnet’in anlaþýlmasýnda sahabenin rolü inkâr edilemez. Bu nedenledir ki müslümanlarýn, sonraki nesillere ayetleri ve hadisleri nakleden sahabeyi tanýmalarý elzemdir.
Hz. Peygamber vefat ettiðinde, onu görmüþ ve dinlemiþ sahabe sayýsý hakkýnda 114.000 veya 60.000 olduðu þeklinde rakamlar verilmektedir. Ancak, sahabe
isimlerini veya biyografilerini veren kitaplarýmýza baktýðýmýz zaman, sahâbî olup olmadýklarý tartýþýlanlar ve çocuklar da dahil olmak üzere az veya çok kendisinden
bahsedilen sahabe sayýsýnýn birkaç bin civarýnda olduðu
görülmektedir. Bu kitaplarýn en önemlileri þunlardýr:
Ýbn Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtu’l-Kubrâ, Beyrut-1985.
Ýbn Abdilberr, el-Ýstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, Mýsýr1328, Dâru Sâdýr.
Ýbnu’l-Esîr, Ýzzuddin el-Cezeri, Üsdü’l-Gâbe fi
Ma’rifeti’s-Sahabe, tahkik: Muhammed Ýbrahim elBenna, Muhammed Ahmed Aþur, Kahire-1970,
Dâru’þ-Þa’b, I-VII.
Zehebi, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, tah. Þuayb el-Arnavut, Huseyn el-Esed, Beyrut-1990, VII. baský.
Ýbn Hacer, el-Ýsabe fi Temyizi’s-Sahabe, Mýsýr-1328,
Dâru Sâdýr.
Diyanet Ýslam Ansiklopedisi. (DÝA)
Burada hemen belirtmeliyiz ki, bu ve benzeri kitaplarda isimleri geçen sahabiler hakkýnda genellikle yeterli bilgiler verilmemekte, birçoðu hakkýnda birkaç satýrlýk
malumat aktarýlmaktadýr. Dolayýsýyla bir sahabi hakkýnda geniþ bilgi edinebilmek için birçok kaynaða baþvurmak gerekmektedir. Bilhassa gerek haným sahabiler,
gerekse sahabenin anneleri, hanýmlarý ve kýzlarý hakkýndaki bilgilerimiz son derece sýnýrlýdýr.
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Þüphesiz sahabe hakkýnda ülkemizde irili ufaklý çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Fakat öteden beri sahabe ile
ilgilenen ve onlar hakkýnda çeþitli ilmi çalýþmalar yapan
biri olarak alfabetik, pratik, metodik, ayný zamanda akademik bir çalýþmanýn eksikliðini hep hissetmiþimdir. Aslýnda yýllar önce baþladýðým “Sahabe Albümü” adlý çalýþmam, tam da böyle bir eksikliði gidermeyi amaçlamaktaydý. Aradan yýllar geçtikten sonra Somuncu Baba dergisinin projeye yakýn ilgi göstermesi, yarým ve atýl kalan
bu çalýþmayý yeniden ele almama vesile oldu.
Allah nasip ederse biz, bu mütevazý çalýþmayla okuyucularýmýza çok pratik ve kullanýþlý bir Sahabe Albümü
sunmak istiyoruz. Her sahabi için tek sayfalýk kimlik bilgilerinden oluþan çalýþmamýza bir çeþit ‘Sahabe Kütüðü’
de denebilir. Proje tamamlandýktan sonra çalýþma,
muhtemelen “Sahabe Albümü”, “Haným Sahabiler Albümü” ve “Genç Sahabiler Albümü” þeklinde üç ayrý
albüme dönüþecektir.
Hemen hemen her biri, bir nüfus kâðýdý bilgilerini
içerecek tarzda hazýrladýðýmýz albümde yer alan sahabiler hakkýnda verilen bilgiler temel kaynaklarýmýzdan aktarýlacak ve sayfanýn sonunda kaynaklardaki yerlerine
iþaret edilecektir. Ýstenilen bilgiler bulunamamýþsa, oraya “Tespit edilemedi” kaydý düþülecektir. Hakkýnda yeterli bilgi bulunamayan sahabilere en azýndan bu dergide yer verilmeyecektir.
Kimliði verilen sahabi hakkýnda söylenilen önemli
ifadelerin yanýsýra, o sahabiden nakledilen bir hadis veya söze de teberrüken yer verilecektir. O sahabinin
üstlendiði görevler, fiziki ve baþka özellikleri vb. bilgiler
de o sayfada kaydedilecektir. Böylece o sahabi hakkýnda çeþitli kaynaklarda nakledilen daðýnýk bilgiler, tek sayfa halinde kullanýþlý bir þekilde okuyucuya sunulmuþ olacaktýr. Okuyucularýmýzýn tenkid ve teklifleriyle mevcut
bazý eksikliklerin giderileceðine inanmaktayýz. Sahabe
Albümü’nün ilk örneðini ilgi ve bilginize sunuyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Gayret bizden, tevfik ise
Rabbimizdendir.
Kaynaklar: Tabakat, III. 440-1; Ýstiab, II. 452-6; Üsd,
III. 150-1; Nübela, I. 337-340; Ýsabe, II. 263; DÝA, I.
12.
Dipnotlar

Abbâd Bin Biþr
(b. Vakþ b. Züðbe b. Zeûrâ b. Abdu’l-Eþhel)

Adý

: Abbâd

Künyesi

: Ebu Biþr, Ebu’r-Rabî’

Baba adý
a

: Biþr

Anne adý
a

: Tespit edilemedi

Görevleri : Hz. Peygamber ve Ýslâm
aleyhine çalýþan Yahudi þair Ka’b b.
El-Eþref’i öldürenler arasýnda; Müzeyne ve Benî Süleym Kabilelerinden zekat tahsildarlýðý; Tebük Savaþý’nda Hz. Peygamber’in korumalarý
arasýnda; Hayber Seferinde öncü
kuvvetlerin komutaný; Zatu’r-Rika’da
gönüllü ilk nöbetçi.

Eþ(ler)i

: Tespit edilemedi

Fiziki yyapý

Doðum yýlý
y : M. 589
Doðum yeri
y : Medine

Oðullarý
: Künyesinden hareketle
Biþr ve Rabî’

2- Bkz : 2 Bakara 151, 129; 3 Âl-i Ýmran 164; 9 Tevbe 103; 62 Cuma 2.
3- Karafî, Þihabuddin Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ýdris, el-Furûk, Beyrut-t.y., Âlemu'l-Kutub, IV. 170.

Somuncu Baba

Karanlýk bir gecede elindeki asasýnýn
yolunu aydýnlattýðý rivayet edilir.
Zatu’r-Rika’daki nöbetinde namaz kýlarken yediði iki oka raðmen okuduðu
devam ettiði, ancak üçüncü oktan
sonra nöbete döndüðü anlatýlýr.
Hadisi: Rasulullah (s.a.v) þöyle bu-

: Ensar-Evs

yurmuþtur: “Ey Ensar topluluðu! Siz

: Eþhelî

Ömrü

: 45

sanlar ise dýþ giysi (gibi)dir.”

g : Medine’de Mus’ab b.
Ýslam’a giriþi
Umeyr vasýtasýyla hicretten önce.

Ölüm yyýlý

: 13/634

Ölüm yyeri : Yemame

Sohbet süresi
s
: 10 yýl

larýna “Kýlýçlarýnýzýn kýnýný kýrýp atýn!”

Ölüm ssebebi : Þehid

diye baðýrarak düþman saflarýna dal-

Rivayeti : 1

Hakkýnda: Hz. Peygamber Abbad’ýn
sesini iþitince: “Allah’ým, Abbad’a
merhamet eyle” demiþtir.

mýþ ve yüzünden aldýðý kýlýç darbele-

: Tespit edilemedi

Kabilesi
Nesebi

Mesleði : Tespit edilemedi

1- Ýbn Hacer, Ýsabe, I. 7.

Mizacý
: Cesur, kahramanlýðýyla
meþhur gözü pek bir savaþçý

sureyi tamamlayabilmek için namaza

Abbad b. Biþr.”

Ayrýcalýðý : Ensar’ýn ilklerinden ve
ileri gelenlerinden, Ebu Huzeyfe b.
Utbe b. Rebîa ile kardeþleþtirildi.

Kýzlarý

Yaþadýðý yyer : Medine

*- Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi

: Tespit edilemedi

Sa’d b. Muaz Useyd b. Hudayr ve

Savaþlarý : Hz. Peygamber’in katýldýðý
bütün savaþlar
Ocak / 2006

Hz. Aiþe: “Ensar içinde kimse þu üç
kiþiden daha üstün sayýlamaz. Hepsi
de Abdul-Eþhel Oðullarý’ndandýr:

bedeni saran asýl elbisesiniz, diðer in-

Sözleri: Yemame Savaþý’nda arkadaþ-

riyle þehid düþmüþtür.
Kaynaklar : Tabakat, III. 440-1; Ýstiab, II. 452-6;
Üsd, III. 150-1; Nübela, I. 337-340; Ýsabe, II. 263;
DÝA, I. 12.
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