
sabır tavsiye etti; Cenab-ı Hakk'ın ken
di durumunda olanlar için yakında bir 
çıkış yolu göstereceğini söyledi. 

Hudeybiye Antiaşması'ndan sonra müs
lüman olarak Medine'ye gelen. fakat Ku
reyşliler'in isteği üzerine iade edilen Ebü 
Basir'in muhafıziardan birini öldürerek 
Kızıldeniz sahilindeki Sifülbahr'e kaçtı

ğını haber alan Ebü Cendel, kendisi gibi 
hapsedilmiş yetmiş kadar müslümanla 
oraya kaçtı. Sifülbahr'deki müslümanla
rın ticaret kervanları için tehlikeli bir 
güç haline geldiğini gören Kureyşliler. 

müslüman olup Medine'ye gidenlerin 
iadesini öngören maddeden vazgeçtik
lerini. özellikle de EbQ Basir ile Ebü Cen
del ve arkadaşlarının Medine'ye kabul 
edilebileceklerini Hz. Peygamber'e bildir
diler. Buna karşılık ticaret kervanlarının 

vurulmasına meydan verilmemesini is
tediler. Bunun üzerine Resül- i Ekrem 
Ebü Basir ve arkadaşlarına bir mektup 
göndererek Medine'ye gelmelerini em
retti. Mektup Sifülbahr'e ulaştıktan az 
sonra Ebü Basir vefat etti. Onun ölümün
den sonra oradaki müslümanların reisi 
durumunda olan Ebü Cendel arkadaş
larıyla birlikte Medine'ye gitti. 

Hz. Peygamber'in vefatma kadar Me
dine'de kalan Ebü Cendel bütün gazve
lere iştirak etti. Mekke'nin fethedildiği 
gün müslüman olan babasıyla birlikte 
Dımaşk'ın fethine katıldılar. Ebü Cen
del'in Dımaşk'ta Dırar b. Hattab adlı sa
habi ile beraber şarap içtiği ve içkinin 
haram kılınmasından önce içenlerin sa
mimi müslüman oldukları takdirde gü
nahlarının bağışlanacağını bildiren ayeti 
(el-Maide 5/ 93) kendi lehlerine yorum
lamaya çalışması üzerine vali ve kuman
dan Ebü Ubeyde b. Cerrah tarafından 
Halife Ömer'in emriyle cezalandırıldığı ri
vayet edilmiştir. 

Ebü Cendel bazı kaynaklara göre Ye
mame Savaşı'na ( 12 / 633) iştirak ede
rek orada otuz sekiz yaşında vefat et
miş, bazılarına göre ise 18 (639) yılında 
Ürdün'de çıkan veba salgınında baba
sıyla birlikte ölmüştür. 
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Ebu Davud Süleyman b. Necah 
ei-Kurtubi ei-Ümevi 

(ö. 496 / 1103) 

Kıraat alimi. 
_j 

413'te (1 022) Kurtuba'da doğdu. Keh
hille ve Ahmed Atıyyetullah , babasını En
dülüs Emiri Hişam b. Hakem ei-Müey
yed- Billah'ın azatlısı olarak göstermiş
lerse de eski kaynaklara göre adı geçen 
emirin mevlası olan babası değil kendi
sidir. Daniye (Dania) ve Belensiye'de (Va
lensiye) yaşadığı bilinen Ebü Davüd 'un 
hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 

Kıraat ilmini Ebu Amr ed- Danf' den 
tahsil etti. Onun en önde gelen talebesi 
oldu ve eserlerini rivayet etti. Ayrıca İbn 
Abdülber en-Nemerı. İbn Dilhas ei-Uzrf. 
Ebü Abdullah İbn Sa'dün ei-Karavi, Ebü'I
Velid el-Bad ve Ebü Şakir ei-Hatib gibi 
hocalardan faydalanarak kendisini tef
sir, hadis ve fıkıh ilimlerinde de yetiştir
di. Yazısı güzel olduğu için Sahil}.-i Bu
l]iiri'yi on, Şal}.il}.-i Müslim'i de altı cilt 
halinde yazdı ve bu eserleri hocaları 

Ebü'I-Velid ei-Bacf ile Ebü'I-Abbas ei
Uzrf'ye defalarca okudu. Kendisinden 
kıraat ilminde faydalanan pek çok tale
be arasında Ebü Abdullah İbn Said ed
Danf, Ebü Ali es-Sadefi. Ahmed b. Sah
_nün ei-Mürsi, Ebü Davüd Süleyman b. 
Yahya ei-Kurtubi ve Feth b. Halef ei-Be
lensi sayılabilir. 

İbn Beşküval'in sika* olarak değerlen
dirdiği ve şahsi hayatı bakımından fazi
let ve dindarlığına işaret ettiği Ebü Da
vüd, 16 Ramazan 496'da (23 Haziran 
1103) Belensiye'de vefat etti. 

Eserleri. Yirmi altı telif eseri bulundu
ğu bildirilen Ebü Davüd'un bu eserle
rinden kaynaklarda zikredilenler şun

lardır : 1. et- Tenzil ii hicii 'i'l-meşiihii. 
Müellifin et- Tebyin li- hicii, i't- tenzil 
adlı eserinin muhtasarı olup bilinen iki 
yazma nüshasından biri Şam'da (Darü' l
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 5964, vr. 1-152. 184-
316). diğeri Fas'ta. (Karaviyyin Ktp., nr. 
226/ 1, 8 ı varak) bulunmaktadır. Te, li
iün ii resmi'I-hicil 'i'l-vii~ıc ii'l-~ur' an 
adıyla Fas 'ta aynı kütüphanede kayıtlı 

bulunan (nr 830 / 1, 40 varak) ve Ebü Da
vüd'a ait olduğu bildirilen eserin adı ge-

EBÜ DAVOD es -SiCiSTANi 

çen kitabın başka bir nüshası olması 

muhtemeldir. z. Te, liiün ii uşı1li'i- iabt 
ve keyiiyyetihi c alii ci h eti ·ı- il]tişô.r. 
Yazma bir nüshası Fas'tadır (Karaviyyin 
Ktp., nr. 830/ 2, 2 varak). 3. el-Beyiinü'l
ciimic li- culı1mi'l-~ur'iin. Kur'an ilim
lerine dair 300 cüz hacminde bir eser
dir. 4. et-Tebyin li-hicii'i't-tenzil. Mus
hafların resm-i hattına dair altı ciltlik bir 
eserdir. s. el-r timiid ii uşı11i'l- ~ra , e 
ve'd-diyiine (ff uşali't-Kur'an ve 'd-dfn). 
Hacası Ebü Amr ed-Danf'nin inceleme
sinden geçtiği anlaşılan bu manzum eser 
18.440 beyit ihtiva etmektedir. 6. eş- Şa

liitü 'l- vusta. Bakara süresinin 238. aye
tinin tefsiri mahiyetinde bir ciltlik bir 
eserdir. Kaynaklarda adları geçen son 
dört eserin günümüze ulaşıp ulaşmadı
ğı bilinmemektedir. 
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EBÜ DAVOD es-SİCİSTANi 
( ._...;~ı ~_,ı~ Y.l ) 

Ebu Davı1d Süleyman b. el-Eş'as 
b. İshak es-Sicistani ei-Ezdi 

(ö. 275/889) 

Kütüb-i Sirte'den biri olan 
es-Sünen'in müellifi, muhaddis. 

_j 

202 (817 -18) yılında Sicistan'da doğ
du. 203'te (818- 19) doğduğunu söyle
yenler de vardır. Sicistan. bazılarının ile
ri sürdüğü gibi Sicistane diye de anılan 
Basra ' nın bir köyü olmayıp İran ile Af
ganistan arasındaki sınır bölgesidir. Aile
si aslen Yemen'in Ezd kabilesinden ol
duğu için Ezdi ve " Sicistanlı" anlamında 

Siczi nisbeleriyle de anılır. Dedesinin adı
nın Bişr veya Şeddad olduğu , büyük de
desi İmran'ın Sıffin'de Hz. Ali'nin yanın
da yer aldığı ve bu savaşta öldüğü riva
yet edilmektedir. 

Kurdukları vakıflar uzun yıllar devam 
etmiş olan zengin bir aileden gelen Ebü 
Davüd tahsiline Sicistan'da başladı. Ha
dis bilgisini artırmak maksadıyla on se
kiz yaşında seyahate çıkarak önce Bağ-
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