
sir, nr. 49) . Hadis riMleri hakkındaki ba
zı görüşleri ise Berzai tarafından bir ara
ya getirilmiştir (bk. BERZAI). Bunlardan 
başka Ebü Hatim'in günümüze kadar ge
lip gelmediği bilinmeyen Taba~atü't-tô.
bicfn ve el-Cô.mt fi'l-fıkh adlı eserleri 
de bulunmaktadır. Bağdatlı İsmail Paşa 
ile (Hediyyetü'l·cari{in, ll , 1 9) Zirikli ve Keh
hale'nin ona nisbet ettikleri Kitô.bü'z
Zfne ile yine Zirikli'nin ona ait olduğunu 
söylediği Aclô.mü'n-nübüvve, ismailiy
ye daisi Ebü Hatim er- Razi'ye aittir (bk. 

EBÜ HA TİM er-RAZI, Ahmed b. Hamdan). 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibn Ebü Hatim, el- Cerf:ı ue't·ta'dil, ı , 349· 
372; Hatfb, Tt:iril]u Bagdt:id, ll, 73· 77; ibn Ebü 
Ya'la. Tabakatü 'l·Hant:ibile, ı . 284·286; Ya
küt. M~'ce~ü'l·bllldt:in, ll , 311; Zehebf, A'lt:i· 
mü 'n·nübela', XIII, 247 -263 ; a.mlf .. Tezkire
tü 'l ·hu{{t:iz, ll, 567 -569 ; a.mlf .. el -'Ulü~ li ' l· 
'aliyyi'l·g~{{ar, Medine 1388/1968, s. 139; 
Safedf. el·Vt:iff, ll, 183 ; Sübkf, Taba~a t, ll, 207 · 
211; ibn Hacer. Teh?ibü 't· Teh?ib, IX, 31-34; 
ibnü'l-imad. Şe?erat, ll, ı 71 ; Kehhale. Mu ' ce· 
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EBÜ HATİM es-SİCİSTANİ 

L 
(bk. SİCİSTANI, Ebô Hatim). 

_j 

1 1 
EBÜ HA YSEME, Zübeyr b. Harb 

( Y..T' CJ-! .,r.!'j ~ y f ) 

Ebu Hayseme Züheyr b. Harb 
b. Şeddad (Eştal) en-Nesa! 

(ö. 234/ 849) 

Hadis hil.fızı. 
L _j 

160'ta (776-77) Nesa'da doğdu . Bağ

dadi. Hareşi ve Şeybani nisbeleriyle de 
anılır. Dedesinin adı Eştal iken Arapça 
söyleyişle Şeddad olarak değ iştirilmiş

tir. Bu onun Türk asıllı olduğunu göster
mektedir. Ebü Hayseme'nin Nesa'da han
gi tarihe kadar kaldığı kesin olarak bi
linmemekle beraber çocukluğunu bura
da geçirdiği anlaşılmaktadır. İlim tahsili 
için birçok seyahat yaptığından bahse
dilirse de bunların nerelere yapıldığı hu
susunda bilgi yoktur. 

Bağdat ' ta Hüşeym b. Beşir'den hadis 
tahsil eden Ebü Hayseme. Süfyan b. Uyey
ne. İsmail b. Uleyye, Yahya b. Said el
Kattan. Abdurrahman b. Mehdi, Veki', 
Abdürrezzak b. Hemmam ve Yezid b. Ha
rün gibi tanınmış muhaddislerden hadis 
rivayet etti. Ahmed b. Hanbel ve Yahya 
b. Main ile görüştü. Tahsilini tamamla
dıktan sonra Bağdat'a yerleşti. Başta Bu-

hari ve Müslim olmak üzere Ebu Davüd, 
İbn Mace, Ebü Zür'a er-Razi, Ebü Hatim 
er-Razi. Bak! b. Mahled gibi hadis ilmi
nin önde gelen imamları kendisinden ha
dis öğrendi. Rivayetleri Tirmizi'nin es
Sünen 'i dışında Kütüb-i Sitte'de yer al
mıştır. Ömrünü hadis öğrenmek ve öğ
retmekle geçiren Ebü Hayseme 7 Şaban 
234 (6 Mart 849) tarihinde Bağdat'ta ve
fat etti. 

Bütün kaynakların güvenilir bir mu
haddis olduğu hususunda birleştikleri 

Ebü Hayseme'den Yahya b. Main, Ebü 
Davüd, Nesai, İbn Kani' gibi tanınmış mu
haddisler övgü ile söz etmişlerdir. İbn 
Ebu Hayseme diye tanınan oğlu Ahmed 
ve torunu Muhammed de hadis ilmiyle 
meşgul olmuşlardır. 

Eserleri. Kaynaklarda birçok kitap yaz
dığı. özellikle cerh ve ta'dil* alanında 
çalışmalar yaptığı zikredilen Ebü Hayse
me'nin sadece Kitô.bü 'l- cİlm adlı eseri 
günümüze ulaşmıştır. ilmin önemine dair 
164 hadis ihtiva eden eser Muhammed 
Nasırüddin el-Elbani tarafından yayım
Ianmış ( Dımaşk I 385 / ı 965). ayrıca Salih 
Tuğ tarafından tahkik edilerek Türkçe'
ye çevrilmiştir (İ stanbu l 1984) Kaynaklar
da adı geçen Kitô.bü'l-Müsned'in ise 
günümüze gelip gelmediği bilinmemek
tedir. Katib Çelebi (Keş{ü'z.zunün, I. 295) 

ve Kehhale (Mu' cemü'l·mü ' elli{in, IV. 1 86). 

Ebü Hayseme'nin Tô.rf{Ju ruvô.ti 'l -ha
dfs adlı bir eserinden söz ederlerse de 
bu kitabın Ebü Hayseme'nin oğlu Ah
med'e ait olduğu diğer kaynaklarda be
lirtilmektedir. 
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87; Kehhale, Mu'cemü 'l·mü'elli{fn, IV, 186 ; 
Sezgin, GAS, ı . 107. IA:1 
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EBÜ HAYSEME el-ENSARI 
( eS'.) Lı;~\~ yf) 

Ebu Hayseme Malik b. Kays 
b. Hayseme el-Ensarl 

Sahabi. _j 

Künyesiyle meşhur olduğu için adını 
tesbit etmekte güçlük çekilmekte. çe
şitli kaynaklarda Abdullah b. Hayseme 
ve Sa'd b. Hayseme diye de geçmekte
dir. Medineli olup Hazrec kabilesine men-

EBÜ HAYSEME ei-ENSART 

suptur. Hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. Bedir Gazvesi'nde bulunduğu kesin 
olmamakla beraber Uhud'dan itibaren 
bütün gazvelere katıldığı bilinmektedir. 

Ebü Hayseme. Tebük Seferi ile ilgili 
tutumu sebebiyle tanınmıştır. Hz. Pey
gamber ashaba Tebük Gazvesi'ne hazır
lanmalarını emrettiği zaman mevsim ol
dukça sıcaktı. Taif seferinden yeni dö
nüldüğü için bazı sahabiler yol yorgun
Iuğunu henüz atamamışlar, münafıkla
rın müslümanları bu seferden vazgeçir
me yolundaki gayretlerinden etkilenmiş
Ierdi. Sefere katılmayan sahabilerden bi
ri de Ebü Hayseme idi. islam ordusu yo
la çıktıktan birkaç gün sonra, çardakla
rı kurup soğuk suları ve lezzetli yemek
leri hazırlayan hanımlarının kendisini 
bekledikleri bir sırada Ebü Hayseme Hz. 
Peygamber'i düşündü. Geçmiş ve gele
cek bütün günahları bağışlandığı halde 
onun yakıcı güneş altında savaşa gitme
sinin, kendisinin ise rahat bir yerde otur
masının doğru olmadığını anladı. Silah
larını kuşanarak atma bindi ve Tebük'e 
doğru yola çıktı. Kendisi gibi sefere ka
tılmakta geçikmiş olan Umeyr b. Vehb 
el-Cumahi ile birlikte Tebük'e vardı. 

Resül-i Ekrem Ebü Hayseme'nin se
fere katıimamasma üzülmüştü. Uzak
tan birilerinin geldiği kendisine haber 
verilince onlardan birinin Ebü Hayseme 
olmasını temenni etti. Gelenin o oldu
ğunu öğrenince çok sevindi ve kendisi
ne, "Ey Ebü Hayseme! Az kaldı helak ola
caktın " dedi. On günlük bir gecikme ile 
Tebük Gazvesi'ne katılan Ebü Hayseme'
ye Resülullah dua etti. 

Şairliği de olan Ebü Hayseme bir şiirin
de bu olayı, bir başka şiirinde Hz. Pey
gamber' in kızı Zeyneb 'in Bedir Gazve
si'nden sonra Medine'ye gidişi sırasında 
çektiği sıkıntıları anlatmıştır. Sadece bir 
hadis rivayet ettiği bilinmekte olup Tev
be süresinin 79 ve 118. ayetlerinin onun 
hakkında nazil olduğu nakledilmektedir. 

Ebü Hayseme'nin vefat tarihi belli de
ğildir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
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be, V, 46; VI, 93 -94; a.mlf .. el-Kamil, ll , 378; 
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