EBAN b. YEZTD
ettirmek istediğini söyler ki bu bilgiler
birinci görüşün doğruluğunu destekler
mahiyettedir (AI]barü 'l-muv a{fa k:ıyya t, s.
33 1-333)
Gözlerinde şaşılık, bedeninde alaca hastalığı (baras) olan, bu sebeple elindeki beyaziıkiara ve sakalına kına süren
Eban'ın kulakları da ağır işitirdi. 1OS yı
lında (723) Medine'de vefat etti. 96'da
(714) ve daha sonraki yıllarda vefat ettiğini söyleyenler de vardır.
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SEL A H A DDiN P oLAT

EBAN b. SAİD
( ~ ıY. .:.~1)
Ebü'l-Velld Eban b. Said
b. As b. Ümeyye el-Kureşi
(ö. 13 / 634)

L

Hz. Peygam ber'in Bahreyn valisi,
sahabi.

_j

Soyu Abdümenaf'ta Hz. Peygamber'in
soyu ile birleşir. EbQ Uhayha künyesiyle
tanınan babası ileri gelen müşriklerden
di. EbQ Cehil'in halasının oğlu olan Eban,
onun gibi aşırı bir İslam düşmanı olarak
bilinmekteydi. Kardeşlerinden Amr ile
Halid İslamiyet'i kabul ederek Habeşis
tan'a hicret eden müslümanlar arasın 
da yer aldıkları halde Eban diğer kardeşleri As ve Ubeyde ile birlikte Bedir'de müslümanlara karşı savaştı. Ka rdeş
leri bu savaşta öldürüldü. Eban Uhud Savaşı'nda da Kureyşliler arasında yer aldı. Hz. Peygamber, Hudeybiye Antlaşma 
sı'ndan önce Kureyş'in ileri gelenleriyle müzakerede bulunmak üzere Hz. Osman'ı Mekke'ye gönderdiği zaman henüz müslüman olmayan Eban onu himaye etti ve antlaşmadan hemen sonra da müslüman oldu.

Eban'ın İslam'a girmesinde, Hudeybi-

ye

önce ticaret için gittiği Şam ' da karşılaştığı bir rahibin tesiri
olduğu rivayet edilir. Rahip Eban'dan Hz.
Peygamber hakkında gerekli bilgiyi aldıktan sonra ResQlullah'ın önce Arabistan 'a, ardından da bütün yeryüzüne hakim olacağını söyledi. Bunun üzerine
Eban Mekke'ye döndükten sonra müslümanlara karşı yumuşak davranmaya
başladı. bir müddet sonra da İslamiyet'i
kabul etti. Kardeşleri Amr ile Halid Habeşistan ·dan dönünce onlarla birlikte
Medine'ye hicret etti.
Antiaşması ' ndan

Hz. Peygamber, hicretin 7. yılında Eban
b. Said'i bir seriyyeye kumandan tayin
edip Necid tarafına gönderdi. Eban Necid dönüşünde arkadaşları ile birlikte
Hayber'e giderek buranın fethine katıl
mak istedi ; ancak bu sırada Hayber'in
fethi tamamlanmıştı. Eban ve arkadaş
Iarı Hayber ganimetierinden pay talep
ettilerse de EbQ Hüreyre'nin de içinde
bulunduğu bazı sahabiler, savaşta buIunmadıkları gerekçesiyle onların bu isteklerine karşı çıktılar. Bu yüzden kendilerine ganimetten pay verilmedi. Aynı şekilde. Hayber fethi sırasında müslüman olan EbQ Hüreyre'nin ganimetten
pay istemesi üzerine bu defa Eban'ın
buna karşı çıktığı da bilinmektedir.
Hz. Peygamber Ala b. Hadrami'yi Bahreyn valiliğinden aziettikten sonra bu
göreve Eban'ı tayin etti (9 1 630) Eban
Hz. Peygamber'in vefatma kadar bu görevde kaldı. ResQiullah ' ın vefat haberini
alınca Medine'ye döndü. Başlangıçta Hz.
Ebü Bekir'e biat etmek istemediyse de
ashabın büyük çoğunluğuna uyarak o da
biat etti. Hz. Peygamber'in tayin ettiği
valileri görevden almayan Hz. EbQ Bekir
onu da Bahreyn valiliğinde bırakmak istediyse de Eban, ResQlullah 'tan sonra
hiç kimsenin valisi olmayı kabul edemeyeceğini söyleyerek görevine dönmedi.
Bazı kaynaklarda Eban'ın daha sonra bu
kararından vazgeçtiği ve Hz. EbQ Bekir
tarafından Yemen valiliğine tayin edildiği kaydedilmektedir.
Eban b. Said'in Yermük Savaşı'nda (15 /
636) şehid düştüğü rivayet edilirse de
onun. kardeşleri Amr ve Halid'le birlikte
Hz. EbQ Bekir devrinde Ecnadeyn Savaşı ' nda ( 131 634 ) şehid olduğu rivayeti
daha kuwetlidir. Eban'ın Hz. Osman devrinde (644-656) ve onun emriyle Zeyd b.
Sabit'e Mushaf'ı yazdırdığına dair olan
rivayet ise (İbn Abdülber. I, 77) asılsızdır
( İ b n Hacer, I. 14) Bu görevi yapan Eban'ın
yeğeni Said b. As'tır.
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EBAN b. YEZİD

( -~.:r.. ıY. .:.~ı )
Ebu Yezid Eban b. Yezid
b. Ahmedel -Attar el-Basri
(ö. 163/ 779 -80 [?])
L

Hadis

hafızı .

_j

Attar Iakabını hangi sebeple aldığı bilinmemektedir. Hasan-ı Basri, Ma'mer
b. Raşid, Yahya b. Ebu Kesir, Hişam b.
Urve, Yahya b. Said el-Ensari gibi alimIerden hadis tahsil etmiş, Asım b. Behdele'nin kıraatini bizzat kendisinden okumuş, bazı kıraat ihtilaflarını da Katade
b. Diame'den öğrenmiştir. Onun nahivle
de meşgul olduğu bilinmektedir. Kendi sine Yahya b. Said el-Kattan, Abdullah
b. Mübarek, Affan b. Müslim ve Ebu Davüd et-Tayalisi gibi muhaddisler talebelik etmiştir. Bazı raviler de kendisinden kıraat ihtilaflarını rivayet etmişler
dir. Rivayetlerinin bir kısmı, İbn Mace'nin
es-Sünen 'i dışında Kütüb-i Sitte'de ve
diğer hadis mecmualarında yer almış
tır. Her ne kadar İbn Adi ve Ebü'l- Perec
İbnü'l - Cevzi Eban' ı zayıf raviler arasın
da zikretmişlerse de Ahmed b. Hanbel,
Yahya b. Main, İbnü'I-Medini, Nesai, Ebu
Hatim er-Razi ve İbn Hibban gibi otoriteler onun sika* bir ravi olduğunu söylemişlerdir. Rivayetlerinin Buhari ve Müslim'in el-Camicu'ş-şaJıi~ 'lerinde yer alması da güvenilir bir ravi olduğunu göstermektedir. Önceleri Eban ' ın zayıf bir
ravi olduğu düşüncesiyle hadislerini rivayet etmeyen Yahya b. Said el-Kattan
daha sonra bu kanaatinden vazgeçerek
hadislerini rivayet etmiştir. İcli onun Kaderiyye görüşünü benimsediğini , fakat
bu mezhebin propagandasını yapmadı
ğını söylemektedir.
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