EBÜ KUHAFE
Iah'a hamd eder. şükrettiği sürece düninsana zarar veremeyeceğini söylerdi. Hastalığı sırasında Halife Ömer b.
Abdülaziz kendisini ziyarete gelmiş ve
ona sabır tavsiye etmişti.

yanın

Ebu Kılabe 104 (722) yılında Dariyya·da vefat etti. Bu tarihin 1OS, 106 ve 107
olduğunu söyleyenler de vardı r. Kitaplarının ölümünden sonra talebesi Eyyüb
es-Sahtiyanf'ye verilmesini vasiyet etti.
Talebesini ticaretle meşgu l olmaya teş
vik eder ve zenginliğin Allah'ın Iutfettiği
güzel şeylerden biri olduğunu söylerdi.
Bir gün Eyyüb'u kalitesiz hurma alırken
gördü ve. "Cenab - ı Hakk' ın kötü olan her
şeyden bereketi kaldırdığını bilmiyor musun?" diye kendisini uyardı. EbQ Kılabe'
nin güzel sözlerinden biri şudur: "Hz.
Peygamber'in sünnetinden bahsederken
biri çıkıp onu bırak da bize Kur'an'dan
söz et diyorsa bil ki o adam sap ıtmışın
biridir".
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ibn Sa'd, et- Tabakat, VII, 183 -185 ; Buhari.

et·hirfl]u 'l·k~bfr, V, 92 ; ibn Kuteybe. el-Ma'ari{ ( U kkaşel. s. 446 -447; Ebü Nuaym, Hi/ye, ll,
282-289; ibn Hazm. Cemhere, s. 451; Ş1raz1.
Tabak:atü'l-fukaha', s. 94; ibnü'I-Cevz1, Ş ı{a·
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XIV, .542-548; Zeheb1. A'lamü 'n~nübela', IV,
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EbQ Davüd onun rivayetlerinin araştı
sonra kullanılabileceğini belirtmekte, Darekutni ise saduk* olduğuna
işaret etmekle beraber ezberinden hadis rivayet ettiği için çokça yanıldığını
söylemektedir. Nitekim onun ezberinden 60.000 hadis rivayet ettiği kaydedilir. İbn Cerir et-Taberi de hafızası EbO
Kılabe ' den daha güçlü birini görmediği
ni söyler. Titizliğiyle tanınan İbn Huzeyme'nin. hacası EbQ Kılabe hakkındaki değerlendirmelerinden onun muhtemelen

çevresinde sünnetin ve hadis ilimlerinin
önemli rolü oldu.
237 (85 1) yılında Farab'da hadis meclisIeri kurarak dersler verdi. Şahih-i Bu{ıarf'de on üç. ŞahiJ:ı -i Müslim 'de kırk
sekiz rivayeti bulunmaktadır.
EbQ Kudame 241 yılının Reblüleweı
ayında (Ağ u stos 855) Farab'da vefat etti
ve orada defnedildi.

hayatının sonlarına doğru hafıza kaybı

ue't -ta'drl, 11 /2, s. 317; ibn Ebük Ya'la, Tabakatü 'l-Hanabile, ı , 198 ; Zeheb1, Tezkiretü 'l·
tıu{{az, iı , 500, 501; a.mlf.. A' lam ü 'n--nübela',
Xl, 4o'5-406 ; a.mlf.. el· ' ibe!; I, 436; ibn Hacer.
Teh?fbü't· Teh?fb, VII, 16 -1 7 ; Hazreci. ljulaşa ·
tü Tezhfb, s. 250; ibnü'I - imad, Şeze ra t, ll, 99;
Kays AI-i Kays, ei-lraniyyan, 11 / 1, ~- 166-167.

rıldıktan

na uğradığı anlaşılmaktadır. Kendisiyle
ilgili değerlendirmelerin farklı oluşu da
bunu göstermektedir.
Çirkin yüzlü bir kimse olan EbQ Kıla
be hayırseverliği ve ibadete düşkünlüğü
ile tanınmıştır. Sadece ibn Hacer el-Askalani onun ama (darfr) olduğunu da kaydetmektedir.
EbQ Kılabe 276 yılı Şewal ayında (Şu
bat 890) vefat etmiş ve Bağdat'ta Babü
Horasan 'a veya Babü's-Selame dışına

Hadis

hafızı.
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EBÜ KUDAME es-SERAHSİ
( _,..>_,....11 ;;,. \ ,.ı.9 y,l )

(ö. 241 /855 )

L

190'da (806) Basra'da doğdu . Asıl künyesi EbQ Muhammed olduğu halde EbQ
Kılabe diye tanındı. Babası ve dedesi de
muhaddisti. Tahsile çok erken yaşlarda
başlayarak Buhari ve Müslim'in hocalarından olan babası Muhammed b. Abdullah başta olmak üzere Yezid b. Harün. Ravh b. Ubade. Ebu Dava d et-Tayalisi ve EbQ Asım en-NebTI gibi alimlerden
hadis öğrendi. "Basra muhaddisi " olarak
bilinen EbQ Kılabe, sonraları Bağdat'a
yerleşerek vefatma kadar burada hadis
rivayet etti. Kendisinden İbn Mace. EbQ
Bekir eş-Şafıf, İbn Cerir et-Taberi ve İbn
Huzeyme gibi muhaddisler rivayette bulundular.

Hadis

MücTEBA UauR

EBÜ KUHAFE
( ~~y,l)
Ebu Kuhafe O sm an b . Am ir
b. Amr et -Teyml el -Kureşl

Hz.

Ebu Kudame Ubeydullah b . Said
b. Yahya el -Yeş kürl es- Serahsl
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(ö. 14/ 635)

ibn Ebü Hatim. ei-Cer0 ue't-ta 'dfl, V, 369370 ; Hatib. Tarfl]u Bagdad, X, 425-427; Zehebi.
A'iamü'n·nübela', XIII, 177-179; a.mlf.. Tezkiretü'l-0 uf{J.?, ll, 580 ; a.mlf.. Mfzanü 'l-i'tidal,
ll, 663-664 ; ibn Hacer, Teh?ibü 't- Teh?fb, VI ,
419-421 ; IX, 277-279 ; ibnü'I-imact. Şe?erat, ll,
170.
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Buhar1. et·Tarfl:;u'/-kebfr, V, 383; a.mlf.. etTarfl]u 's-şagfr, ll, 376 ; ibn Ebü Hatim. el-Cerh

BİBLİYOGRAFYA :

EBÜ KiıABE er-REKAŞi

(ö. 276 /890)

BİBLİYOGRAFYA:

defnedilmiştir.

ALi ÜSMAN ATEŞ

Ebu Kılabe Abdülmelik b. Muhammed
b. Abdiilah er - Rekaşl

yerleşip yayılmasında

hafızı.

_j

Serahs'ta doğdu. Beni Yeşkür kabilesinin azatlı kölesidir. Adından çok künyesiyle meşhur olmuştur. ilk tahsilinden
sonra N lşabur'a giderek orada yerleşti.
Devrin tanınmış hadis alimlerinden ders
alarak tahsilini tamamladı ve diğer ilim
merkezlerine bu maksatla pek çok seyahat yaptı. Ders aldığı alimler arasında
Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Said el-Kattan, Abdurrahman b. Mehdi, Vekf' b. Cerrah ve Yezld b. Harun gibi meşhur muhaddisler yer alır. Kendisinden de Buharl, Müslim, Nesa!, İbn Huzeyme, EbQ Zür'a
er- Razı. Ebu Hatim er- Razı vb. muhaddisler rivayette bulunmuşlardı r.
Sika * bir muhaddis olarak bilinen EbQ
Kudame es- SerahsL devrinde yapılan
kelaml tartışmalarda sünneti ve hadis
ilimlerini savundu. Serahs, Nişabur ve

L

Ebıl

Bekir'in
sahabi.

babası,

_j

Cahiliye devrinde Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan EbQ Kuhafe'nin hayatı
hakkında fazla bilgi yoktur. Müslüman
olmadan önceki döneminde oğlu Hz. Ebü
Bekir'in bütün varlığını İslamiyet uğrun
da harcamasına razı olmuyordu. Onun.
müslüman olmaları sebebiyle müşrik ·
efendileri tarafından işkenceye uğratı
lan köleleri satın alıp azat etmesine karşı çıkıyor. zayıf ve güçsüz köleler yerine
güçlüleri azat etmesinin daha akıllıca bir
iş olacağını . böylece kuwet ve destek
kazanacağını söylüyordu.
Tarunu Esma bint EbQ Bekir'in anlattığına göre, Medine'ye hicret eden Hz.
EbQ Bekir'in bütün parasını yanına a l dı 
ğını. çocuklarına ve ailesine bir şey bı
rakmadığını farkedince ona kızdı. Mekke'nin fethi sırasında Hz. Peygamber ZQtüva denen yerde karargahını kurduğu
zaman küçük kızı Kureybe'nin yardımıy
la EbQ Kubeys dağına çıktı ve olup bi. tenleri oradan takip etti. Fetih günü Resülullah Mescid-i Haram'a girdiğinde Hz.
EbQ Bekir babasını onun huzuruna getirdi. Hz. Peygamber, "Yaşlı babanı buraya kadar yormayıp evinde bıraksaydın
onu biz ziyarete giderdik" deyip iltifatta bulundu ; EbQ Kuhafe'nin önüne diz
çökerek göğsünü okşadı ve müslüman
olmasını istedi; o da islamiyet'i kabul
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EBU KUHAFE
etti. Hayatının bundan sonraki dönemi
ise daha az bilinmektedir.
İbn Kuteybe, Ebü Kuhafe'nin müslüman olduktan sonra Medine'ye g itti ğini
ve ölünceye kadar orada kaldığını, İbn
Sa'd ise Mekke'den hiç ayrılmadığını ve
14 yılı Muharrem ayında (Mart 635) burada vefat ettiğini söylemektedir. Doksan yaşını aşkın bir ama olması sebebiyle İbn Sa 'd ' ın rivayetinin gerçeğe daha
uygun olduğu söylenebilir. Kendisinden
bir yıl önce vefat eden Hz. Ebü Bekir'in
mirasından hissesine düşen payı torunlarına bıraktı. Hz. Ebü Bekir ve Kureybe'den başka Ümmü Ferve adında bir
kı z çocuğu daha vardı. Hadis kitapların
da Ebü Kuhafe ile ilgili olarak, Mekke'nin fethedildiği gün Hz. Peygamber'in
onun bembeyaz saç ve sakalının siyah
olmamak kaydıyla uygun bir renge boyanmasını istediği kaydedilmektedir.

ri müsned* diğeri musannef* türünden
olmak üzere iki eser yazmış, ayrıca Malik b. Enes, Süfyan es -Sevri, Şu ' be b. Haccac ve Yahya b. Said gibi imamların hadislerini de bir kitapta toplamışsa da bu
eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadığı
bilinmemektedir.
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Ebu Kureyş Muhammed b. Cum'a
b. Halef ei-Esam ei-Kuhist2l.n1
(ö. 313/ 925)

Hadis

hafızı .
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220 (835) yılı civarında Kuhistan'da
Tahsilini Rey, Küfe, Basra. Hicaz
ve Vasıt'ta devrin ünlü hadis alimlerinden olan Muhammed b. Humeyd er-Razi, Ahmed b. Meni', Ebu Küreyb Muhammed b. Ala ve Muhammed b. Müsenna'doğdu .

nın yanında yaptı.

Bir süre Bağdat ' ta ders verdi. Daha
sonra Kuhistan'a yerleşerek burada hadis akutmaya devam etti, rivayetleri Horasan bölgesinde yaygınlaştı. İbn Mahled ei-Attar, Ebu Hamid İbnü'ş-Şarkl,
Eb O Bekir eş - Şafii ve Ebü Ali en- Nisabüri gibi tanınmış muhaddisler ondan
hadis rivayet ettiler.
Hafızası güçlü, güvenilir bir hadis hafızı olduğu kabul edilen Ebu Kureyş, bi-
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S ÖNMEZ

EBÜ LEHEB
( ~yl)

i

(ö. 2 /624)

EBÜ KUREYŞ
(.;...J yl )

L

ALi

Ebu Utbe (Ebu Leheb) Abdül'uzza
b. Abdilmuttalib b. Haşim

BİBLİYOG RAFYA:

Müsned, lll, 160, 322, 338 ; VI, 349, 350 ;
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Hz. Peygamber'in am cası
ve en azılı düşmanların dan biri.
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künyesi EbQ Utbe olduğu halde
ona , güzelliği sebebiyle ateş gibi
parladığı veya öfkelendiği zaman yanakları kızardığı için "EbQ Leheb" (alev babababası

s ı ) demiştir.

Mekke'nin ileri gelenleri arasında yer
alan Ebü Leheb İslamiyet'ten önce ResOl-i Ekrem'in dostuydu ve iki oğlu Utbe ile Uteybe'yi onun kızları Rukıyye ve
ümmü Külsam ile evlendirmişti. Ancak
peygamber olduktan sonra kendisine
şiddetle karşı çıktı. Bu arada, Uzza putuna nezaret eden Eflah b. Nadr eş-Şey
bani ölümü sırasında kendisinden sonra Uzza'nın ihmal edilmesinden endişe
ettiğini söylemiş, EbQ Leheb de bu görevi kendisinin üstleneceğini belirterek
onu teskin etmişti. Hz. Peygamber'in putlarla mücadelesi sebebiyle onun aleyhinde en korkunç düşmanlarıyla iş birliği
yapmaktan çekinmedi. ResOl-i Ekrem,
ilahi tebliğ görevinin ikinci devresinde,
"Bundan böyle en yakın akrabalarını ikaz
et" (eş-Ş uara 261 214) mealindeki ayetin
nazil olması üzerine akrabalarını davet
edip peygamber olarak gönderildiğini
söyledi. Bunun üzerine Ebü Leheb küstahça bir konuşma yaparak onu, kendilerini atalarının dininden döndürmeye
çalışmakla suçladı. Bir başka gün de Hz.
Peygamber'in Safa tepesinde topladığı
kavmini İslamiyet'e davet etmesine sinirlenerek, "Vazıklar olsun! Bizi böyle
boş sözler için mi buraya çağırdın" diye

tepki gösterdi. Evi Hz. Peygamber'in evine yakın olduğundan onun evini sık sık
taşa tutar veya başkalarına taşlatır, kapısı önüne her çeşit pisliği atmaktan çekinmezdi. Ebü Süfyan ' ın kız kardeşi olan
karısı Ümmü Cemi! de ResOl-i Ekrem'e
eziyet etmekte ondan geri kalmazdı. Ebü
Leheb, Haşimiler'in boykot edildiği dönemde ekonomik açıdan zor durumda
kaldığını söyleyerek onlardan ayrıldı ve
müşriklerin safında yer aldı.
Ebu Talib'in ölümünden sonra Haşimi
ler'in reisi olan Ebü Leheb, kabile içi dayanışmayı sağlama mecburiyetinden dolayı Hz. Peygamber aleyhinde yürütülen
faaliyetlere karşı çıkarak onu himaye etti. Ancak bu durum uzun sürmedi ; Hz.
Peygamber'in, ataları dahil gelmiş geçmiş bütün müşriklerin cehennemlik olduğunu söylemesine ve Lat, Menat. Uzza
aleyhindeki konuşmalarına öfkelenip onu
himaye etmekten vazgeçti. Uri Rubin,
Hassan b. Sabit'in bu olayla ilgili olarak
söylediği bir şiirini delil gösterip Ebü Leheb 'in Abdülmuttalib'in gerçek çocuğu
olmadığını , annesinin Abdülmuttalib'den
önce Lihyanlı biriyle evlendiğini ve onun
bu evlilikten doğduğunu ileri sürmektedir (BSOAS, XLII , 15 ) Ebü Leheb'in bu
davranışı üzerine zor durumda kalan Hz.
Peygamber kendisini himaye edecek birini aramak üzere Taif'e gitti.
Ebü Leheb Hz. Peygamber'i her yerde takip ederek sözlerini yalanlamaya,
onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu,
kavmini birbirine düşürdüğünü, sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini söylemeye devam etti. Kendisinin ve karısı
nın ResOl-i Ekrem'i rahatsız eden bu hareketleri üzerine Tebbet süresi nazil oldu (bk. TEBBET SÜ RESİ ) . NüzQI sırası dikkate alındığında ilk defa bu ayetlerle bir
müş rikin ismen zikredilerek karısıyla
birlikte tehdit edildiği görülür. Sürenin
nazil olması üzerine Ebu Leheb'in oğulla
rı babalarının emriyle, evli bulundukları
Hz. Peygamber'in iki kızını boşadılar.
Bedir Gazvesi'ne katı lmayan Ebü Leheb yerine As b. Hişam'ı gönderdi. Bedir'de müşriklerin bozguna uğradığını
öğrendikten birkaç gün sonra Mekke'de öldü. Oğulları onun yakalandığı çiçek
(adese) hastalığının kendilerine bulaşma
sından korktukları için babalarını gömemediler, ancak bir müddet sonra ücretle
tuttukları Sudanlıla r'a defnettirdiler.
Ebu Leheb'in kızı Dürre müslüman olarak Medine 'ye hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muattib Mekke'nin fethinden sonra İslamiyet' i kabul etmişlerdir.

