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EBÜ DAVÜDİLER 

(bk. BANICÜRİLER) . 

EBÜ DÜCANE 
( <;~~Y-ı) 

Ebu Dücane Simak b. Hareşe 
b. Levzan el-Ensarl 

(ö. 12 / 633) 

Cengaver sahabi. 
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Medineli olup Hazrec kabilesindendir. 
Nesep zincirinin Simak b. Evs b. Hareşe 
olduğu da rivayet edilmektedir. Hz. Pey
gamber onunla Utbe b. Gazvan arasın
da kardeşlik bağı (muahat*) kurmuştu. 
Bedir, Uhud gazvelerine ve diğer gazve
lere katıldı. Bu savaşlarda Kureyş'in ile
ri gelen silahşörlerini öldürdü. Uhud Gaz
vesi'nin en çetin safhalarında Hz. Pey
gamber'in yanında bulundu. Zor durum
da kalanların yardımına koştu . Müslü
manların büyük sıkıntılara düştüğü bu 
savaşta paniğe kapılmayıp Hz. Peygam
ber' in etrafında toplanan otuz sahabl
den ve ölüm biatı yapan sekiz kişiden 
biri de Ebü Dücane idi. Muhtemelen sa
vaşın başında Hz. Peygamber elindeki 
kılıcı göstererek onu kendisinden kimin 
almak istediğini sordu. Bunun üzerine 
herkes elini uzatarak kılıcı almak istedi. 
Fakat, "Bunun hakkını kim verir?" de
yince herkes elini geri çekti. Ebü Düca
ne ise onun hakkının ne olduğunu sor
du. " Kırılıncaya kadar düşmana çalmak" 
cevabını alınca, "Onun hakkını ben veri
rim ya Resülellah !" diyerek kılıcı aldı ve 
bundan duyduğu sevinci dile getiren ir
ticai! şiirler söyleyerek düşman safları
na daldı. Bu olaydan sonra kendisine "iki 
kılıçlı " anlamında "zü's-seyfeyn" lakabı 
verildi. Bu gazvede Hz. Peygamber'in di
şinin kınldığı ve etrafının sarıldığı bir 
sırada Ebü Dücane vücuduyla bir kal
kan gibi onu korudu. Kendisini öldürme
ye ant içen Abdullah b. Humeyd 'i karşı
layıp öldürdü. Hz. Peygamber ona, "Alla
hım! Hareşe'nin oğlundan ben nasıl razı 
isem sen de razı ol" diye dua etti. 

Huneyn Gazvesi'nde Hz. Peygamber'in 
etrafı Hevazinli müşriklerle sarıldığında 
onun yanında savaşanlardan bir i yine 
EbQ Dücane idi. Beni Nadir Gazvesi'nde 
Ali b. Ebü Talib 'e yardımla görevlendi
rildL Bu vazifesini hakkıyla ifa ettiği için 
yalnız muhacirlere tahsis edilen ganimet 
mallarından arkadaşı Sehl b. Huneyf ile 
kendisine de pay verildi. Tebük Gazve
si 'nde Hazrecliler'in bayrağını o taşıdı. 
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Ebu Dücane Yername'de Müseylime
tülkezzab'ın katlinde Abdullah b. Zeyd 
b. Asım ile beraber bulundu ve burada 
şehid düştü. Hz. Ali'nin hilafetine yetiş

tiği ve Sıffin 'de onun yanında bulundu
ğu da rivayet edilmektedir. İbn Sa'd (ö . 

230/ 845), kendi zamanında Medine ve 
Bağdat 'ta Ebu Dücane'nin torunlarının 
yaşadığını söylemektedir. 

Ebu Dücane çok güçlü ve cesur bir in
sandı. Bununla gururlanır ve kendisine 
mahsus bir eda ile yürürdü. Hz. Peygam
ber'in onun bu tavrını beğenmediği an
laşılmakta, fakat düşman saflarına giri
şini gördükten sonra, "Allah bu yürüyüşü 
yalnız bu durumlarda sever" dediği bi
linmektedir. Ebü Dücane en çok iki arne
line güvendiğini söylerdi. Bunlardan biri 
kendini ilgilendirmeyen söze karışma

ması, diğeri de kalbinde müslümanlara 
karşı kötü bir duygu beslememesiydi. 
Ebü Dücane'nin hadis rivayet etmediği 
bilinmektedir. 
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EBÜ DÜLAME 
( ;(..~ ~ Y.\ ) 

Ebu Dülame Zend b. Cevn 
(ö. 161/ 777-78) 

Ünlü Arap mizalı şairi. 
_j 

Küfe'de fakir bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Aslen Habeşistanlı olan 
babası Beni Esed'e mensup birinin azat
lı kölesidir. Bazı kaynaklar şairin adını 
yanlış olarak Zeyd veya Zebd şeklinde 
yazmışlardır. Emevl Halifesi ll. Mervan 
zamanında (744 -750) tanınmaya başla 

yan Ebu Dülame, şair olarak Abbas! ha
lifelerinden Seffah (750-754) ve bilhassa 
kendilerine nedimlik yaptığı Mansur (754-

775) ve Mehdi (775 -785) dönemlerinde 
şöhrete kavuşmuştur. Bazı eserlerde Ha
rünürreşld'in (786-809) saltanatının ilk 
yıllarına ulaştığı kaydedilmekle birlikte 

kaynakların çoğunda 161 ·de (777-78) 
öldüğü belirtilmektedir. 

Ebü Dülame akldesi ve ahlakı bozuk, 
hiç çekinmeden dini emirlerle alay ede
bilen bir karaktere sahip olduğu için zın

dıklıkla itharn edilmiştir. Bununla birlik
te herkesin hoşlandığı zarif buluşlarıyla 
nükteler yapan, hoşsohbet ve tatlı dilli 
bir şairdi. Ebu Müslim-i Horasani hak
kındaki mersiyesiyle meşhur olan Ebü 
Dülame 'nin saraydaki görevi nükte ve 
fıkralarıyla halifeleri eğlendirmekti. Mev
cut şiirleri onun müstehcen konuları da 
ele aldığını göstermekte ve bunları hali
fenin huzurunda bile tekrarlamaktan 
çekinmediği kaydedilmektedir. Ebü' 1-
Ferec ei-İsfahanl'nin belirttiğine göre 
caize alabilmek için tatsız övgülerle di
lencilik etmekten çekinmezdi. Herkesi, 
hatta annesini ve kendisini bile hicvetti
ği nakledilir. 

Ebu Dülarn e· nin bir divanında n söz 
edilmekte (Keş{ü 'z· ?unan, 1, 77 1), ancak 
bu eserin günümüze gelip gelmediği 

bilinmemektedir. Rüşdl Ali Hasan, onun 
çeşitli kaynaklarda dağınık halde bulu
nan şiirlerini toplayarak Dfvanü Ebf Dü
ldme el-Esedf adıyla neşretmiştir (Bey

rut 1404 / 1985). 
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EBÜ DÜLEF CAMii 
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Abbasi Halifesi Mütevekkil - Alellah 'ın 
(847 -861) 

Ca'feriye şehrinde yaptırdığı, 
Ebu Dülef el- İcli' nin 
adıyla anılan cami 

L 
(bk. ABBASiLER [Sanat]). 
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