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EBÜ CA'FER el-MANSÜR
(bk. MANSÜR).
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EBÜ CA'FER en-NEHHAS
(bk. NEHHAS).
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EBÜ CA'FER en-NÜFEYLİ
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hafızı.
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Hz. Muhammed'in ve İslam'ın
azılı düşmanlarından biri.
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Yaklaşık

570'te Mekke'de doğdu. Asıl
Amr olup Kureyş ' İn Mahzüm koluna
mensuptur. Ebü'l-Hakem olan künyesi
İslamiyet' e düşmanlığı sebebiyle Hz. Peygamber tarafından Ebü Cehil şeklinde
değiştirilmiştir. Darünnedve üyesi olan
Ebü Cehil, Resül-i Ekrem'in davetine başından beri karşı çıkmış ve müslümanlar aleyhinde hazırlanan bütün komplolarda yer almıştır. Velid b. Mugire ile Ebü
Cehil, kendi kabilelerine mensup olma.yan birinin peygamberliğini hazınedemedikleri için Hz. Muhammed'e inanmayaadı

_j

nisbeleriyle de anı
fazla bilgi yoktur.
Züheyr b. Muaviye, Malik b. Enes, Abdullah b. Mübarek, Hüşeym b. Beşir ve Süfyan b. Uyeyne gibi alimlerden hadis rivayet etti. Kendisinden de Yahya b. Main,
Ahmed b. Hanbel, Ebü Davüd es-Sicistani, Ebü Zür'a er-Razi, Ebü Hatim erRazi, Zühli ve daha başka muhaddisler
rivayette bulundular.
Rivayetleri ŞaJ:ıfJ:ı-i Müslim dışında
Kütüb-i Sitte'de yer alan Ebü Ca'fer enNüfeyli'nin değerli bir muhaddis olduğunu birçok hadis otoritesi kabul etmiş
tir. Ahmed b. Hanbel, onun hafıza gücünü anlatmak için kendisini elinde kitapla rivayet ederken hiç görmediğini
söylemiş , Nüfeylfden pek çok hadis rivayet etmekle bilinen Ebü Davüd ise hafızası ondan daha güçlü birine rastlamadiğını belirtmiştir. Hadis hafızı unvanını
kolay kolay kimseye vermeyen Şazekü
ni'nin bu unvanı sadece ona layık gördüğü bilinmektedir. Tanınmış muhaddis İbn
Vare, Nüfeylf'yi dinin direkleri olarak gösterdiği devrinin dört alimi arasında saymış, Ebü Hatim er- Razi ve Darekutni de
onun sika • ve rivayetleri delil olarak kullanılan bir kimse olduğunu ifade etmiş
lerdir.
Ebü Ca'fer en-Nüfeyli, doksan yaşının
üzerinde iken Rebiülahir 234'te (Kasım
848) vefat etti.
Kudai ve

( ~Y.I)

Ebü'l-Hakem (Ebu Cehl)
Amr b. Hi şa m b. Mugire
el- Kureşi el- Mahzum\'
(ö. 2/ 624)

ı

Ebu Ca'fer Abdullah b. Muhammed
b. Al\' en·Nüfeyl\'
(ö. 234/848)
Hadis
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Harranı

lır ; hayatı hakkında

caklarını açıkça söylemişlerdir.

Ticari nüfuz ve servetinden güç alan
Ebü Cehil hayatı boyunca İslamiyet aleyhinde çalıştı, halkın müslüman olmasını
engelledi, müslüman olanları da inançlarından vazgeçirmeye gayret etti. İsla. miyet'i kabul eden kişi toplumda itibarlı
biri ise ona saygınlığını yitireceğini söyleyerek, ticaretle uğraşıyorsa kendisini
iflas ettirmekle tehdit ederek, güçsüz ve
kimsesiz ise onu döverek İslam'dan döndürmeye çalıştı. Ashaptan Arnmar b. Yasir ile annesine, babasına ve daha birçok müslümana İslamiyet'i kabul ettikleri için çok ağır işkenceler yaptı; Arnmar'ın annesi Sümeyye'yi şehid etti. EbQ
Cehil, ilk müslümanlardan olan üvey kardeşi Ayyaş b. Ebü Rebia 'yı aldatarak
hicret ettiği Medine'den tekrar Mekke'ye götürdü ve orada hapsedip Medine'ye dönmesine yıllarca engel oldu.
Ebü Cehil Mekke'ye gelen yabancı lara
karşı son derece merhametsiz davranırdı. Bir defasında, malını satmak için
Mekke'ye gelen Zübeyd kabilesine mensup bir tüccarın malına düşük fiyat biçti. Başka müşteriler ondan korktukları
BİBLİYOGRAFYA :
için daha fazla fiyat veremediler. Zor
Buhari, et·Tarfhu ' l · kebfr, V, 189 ; İbn Ebü
Hatim. el·Cerh v~'t-ta'drl, V, 159 ; İbnü' I-Esir,
durumda kalan tüccar Hz. Peygamber'e
el·Lübab, lll, 320; Zehebi, A'lamü 'n · nübela',
giderek durumunu anlattı ve onun saX, 634·637; a.mlf., Te?k ire tü ' l·huff~. ll, 440 ·
yesinde
malını değeriyle sattı. Ebü Ce441; İbn Hacer, Teh?fbü 't·Teh?fb, VI , 16·18;
hi! bunu duyunca Hz. Peygamber'in eviİbnü'I-İmad, Şe?erat, ll, 80-81.
ne gidip kendisiyle kavga etti.
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EBÜ CA'FER et-TÜSİ
(bk. TÜSİ, Ebu Ca'fer).
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Kur'an ayetlerini yalanlayan. Resül-i
Ekrem'in halkı İslam'a davet etmesine
mani olan Ebü Cehil ile on bir müşrik
arkadaşı , halkın hac mevsiminde onunla

görüşmesini engellemek ve onları iman
etmekten vazgeçirmek için aralarında iş
bölümü yaparak (bk. el-Hicr 15 / 90) Mekke'nin girişlerini kontrol altına almışlardı.
Resül-i Ekrem'i kavminin gözünde küçük
düşürmeye çalışan Ebü Cehil, bir defasın
da Hz. Peygamber Kabe'de namaz kılar
ken üzerine deve !eşi attırmıştı. Başka
bir gün de Safa tepesinde bulunduğu
sırada Hz. Peygamber hakkında kötü söz
söylemiş , bunu duyan Hamza, Kabe civarında oturmakta olan Ebü Cehil'in yanı
na giderek onu başından yaralamıştı.
Hz. Peygamber, İslamiyet'in yayılma
sına yardımı olur düşüncesiyle bazı nüfuzlu kişilerin müslüman olup hidayete ermeleri için Allah'a dua ederdi. İşte
onun hidayete ermesini istediklerinden
biri de Ebü Cehil idi. İlk müslümanlardan Habbab b. Eret. Resülullah'ın, İsla
miyet'i Ebü Cehil veya ömer b. Hattab
ile kuwetlendirmesi için dua ettiğini bizzat duyduğunu söyler.

Hicretten birkaç yıl önce Beni Mahzüm'un reisliğine getirilen Ebü Cehil, Hz.
Peygamber'e ve müslümanlara her fır
satta sözlü ve fiili saldırıda bulunmuş,
müslümanlara karşı başlatılan boykotla onların Ebü Talib mahallesinde üç yıl
boyunca tecrit edilmesine önderlik etmiş, dışarıdan yapılmak istenen yardım 
Iara da engel olmuştur. Resülullah 'ın
Medine'ye hicretine mani olmak için Darünnedve'de yapılan toplantıda, onun her
kabileden seçilecek gençler tarafından
öldürülmesini teklif eden ve hicret gecesi
evini muhasara altına alarak öldürülmesini planlayan da yine Ebü Cehil'dir.
Hz. Peygamber, hicri 1. yılın Rebiülevvel ayında (Eylül 622) Hamza'yı Ebü Cehil'in başkanlığındaki büyük bir ticaret
kervanına karşı sefere memur etti. Sifülbahr seriyyesi olarak bilinen bu seferden savaş yapılmadan dönüldü.
Ebü Cehil, müşriklerin muharebe ihbüyük bir kısmını bizzat karşıladığı Bedir Savaşı'nda ensardan Afra'nın oğulları Muaz ve Muawiz tarafından
öldürüldü. Bu iki kardeşin onu yaraladıkları ve başının Abdullah b. Mes'üd tarafından kesjldiği de rivayet edilmektedir. Ebü Cehil, katledilen diğer müşrik
lerle beraber Bedir'deki kör kuyulardan
birine atıldı. Hz. Peygamber'in bu ümmetin firavunu olarak tavsif ettiği Ebü
Cehil hakkında, İslamiyet aleyhindeki
faaliyetleri, Resül-i Ekrem'e ve ashabı
na yaptığı zulüm ve haksızlıklar sebebiyle pek çok ayet nazil olmuştur (bk.
el-En'am 6/ 108; el-Hicr 15 / 90; el-Alak
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