
EBU KUHAFE 

etti. Hayatının bundan sonraki dönemi 
ise daha az bilinmektedir. 

İbn Kuteybe, Ebü Kuhafe'nin müslü
man olduktan sonra Medine'ye g ittiğini 

ve ölünceye kadar orada kaldığını , İbn 
Sa'd ise Mekke'den hiç ayrılmadığını ve 
14 yılı Muharrem ayında (Mart 635) bu
rada vefat ettiğini söylemektedir. Dok
san yaşını aşkın bir ama olması sebebiy
le İbn Sa 'd ' ın r ivayetinin gerçeğe daha 
uygun olduğu söylenebilir. Kendisinden 
bir yıl önce vefat eden Hz. Ebü Bekir'in 
mirasından hissesine düşen payı torun
larına bıraktı. Hz. Ebü Bekir ve Kurey
be'den başka Ümmü Ferve adında bir 
kız 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 bo
yanmasını istediği kaydedilmektedir. 
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Ebu Kureyş Muhammed b. Cum'a 
b. Halef ei-Esam ei-Kuhist2l.n1 

(ö. 313/925) 

Hadis hafızı . 
_ı 

220 (835) yılı civarında Kuhistan'da 
doğdu . Tahsilini Rey, Küfe, Basra. Hicaz 
ve Vasıt'ta devrin ünlü hadis alimlerin
den olan Muhammed b. Humeyd er-Ra
zi, Ahmed b. Meni', Ebu Küreyb Muham
med b. Ala ve Muhammed b. Müsenna'
nın yanında yaptı. 

Bir süre Bağdat 'ta ders verdi. Daha 
sonra Kuhistan'a yerleşerek burada ha
dis akutmaya devam etti, rivayetleri Ho
rasan bölgesinde yaygınlaştı. İbn Mah
led ei-Attar, Ebu Hamid İbnü'ş-Şarkl, 
Eb O Bekir eş - Şafii ve Ebü Ali en- Nisa
büri gibi tanınmış muhaddisler ondan 
hadis rivayet ettiler. 

Hafızası güçlü, güvenilir bir hadis ha
fızı olduğu kabul edilen Ebu Kureyş, bi-
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ri müsned* diğeri musannef* türünden 
olmak üzere iki eser yazmış, ayrıca Ma
lik b. Enes, Süfyan es -Sevri, Şu ' be b. Hac
cac ve Yahya b. Said gibi imamların ha
dislerini de bir kitapta toplamışsa da bu 
eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadığı 

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

(ö. 2/624) 

Hz. Peygamber'in amcası 

L 
ve en azılı düşmanlarından biri . 
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Asıl künyesi EbQ Utbe olduğu halde 
babası ona, güzelliği sebebiyle ateş gibi 
parladığı veya öfkelendiği zaman yanak
ları kızardığı için "EbQ Leheb" (alev baba
s ı ) demiştir. 

Mekke'nin ileri gelenleri arasında yer 
alan Ebü Leheb İslamiyet'ten önce Re
sOl-i Ekrem'in dostuydu ve iki oğlu Ut
be ile Uteybe'yi onun kızları Rukıyye ve 
ümmü Külsam ile evlendirmişti. Ancak 
peygamber olduktan sonra kendisine 
şiddetle karşı çıktı. Bu arada, Uzza pu
tuna nezaret eden Eflah b. Nadr eş-Şey
bani ölümü sırasında kendisinden son
ra Uzza'nın ihmal edilmesinden endişe 
ettiğini söylemiş, EbQ Leheb de bu gö
revi kendisinin üstleneceğini belirterek 
onu teskin etmişti. Hz. Peygamber'in put
larla mücadelesi sebebiyle onun aleyhin
de en korkunç düşmanlarıyla iş birliği 

yapmaktan çekinmedi. ResOl-i Ekrem, 
ilahi tebliğ görevinin ikinci devresinde, 
"Bundan böyle en yakın akrabalarını ikaz 
et" ( eş-Şuara 261 214) mealindeki ay etin 
nazil olması üzerine akrabalarını davet 
edip peygamber olarak gönderildiğini 

söyledi. Bunun üzerine Ebü Leheb küs
tahça bir konuşma yaparak onu, kendi
lerini atalarının dininden döndürmeye 
çalışmakla suçladı. Bir başka gün de Hz. 
Peygamber'in Safa tepesinde topladığı 
kavmini İslamiyet'e davet etmesine si
nirlenerek, "V azıklar olsun! Bizi böyle 
boş sözler için mi buraya çağırdın" diye 

tepki gösterdi. Evi Hz. Peygamber'in evi
ne yakın olduğundan onun evini sık sık 
taşa tutar veya başkalarına taşlatır, ka
pısı önüne her çeşit pisliği atmaktan çe
kinmezdi. 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 dö
nemde 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 da
yanışmayı sağlama mecburiyetinden do
layı Hz. Peygamber aleyhinde yürütülen 
faaliyetlere karşı çıkarak onu himaye et
ti. Ancak bu durum uzun sürmedi ; Hz. 
Peygamber' in, ataları dahil gelmiş geç
miş bütün müşriklerin cehennemlik oldu
ğunu 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 Le
heb 'in Abdülmuttalib'in gerçek çocuğu 
olmadığını , annesinin Abdülmuttalib'den 
önce Lihyanlı biriyle evlendiğini ve onun 
bu evlilikten doğduğunu iler i sürmekte
dir (BSOAS, XLII , 15 ) Ebü Leheb'in bu 
davranışı üzerine zor durumda kalan Hz. 
Peygamber kendisini himaye edecek bi
rini aramak üzere Taif'e gitti. 

Ebü Leheb Hz. Peygamber'i her yer
de takip ederek sözlerini yalanlamaya, 
onun bir sihirbaz ve yalancı olduğunu, 
kavmini birbirine düşürdüğünü, sözleri
ne itibar edilmemesi gerektiğini söyle
meye devam etti. Kendisinin ve karısı

nın ResOl-i Ekrem'i rahatsız eden bu ha
reketleri üzerine Tebbet süresi nazil ol
du (bk. TEBBET SÜRESİ) . NüzQI sırası dik
kate alındığında ilk defa bu ayetlerle bir 
müşrikin 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 katılmayan Ebü Le
heb yerine As b. Hişam'ı gönderdi. Be
dir'de müşriklerin bozguna uğradığını 

öğrendikten birkaç gün sonra Mekke'
de öldü. Oğulları onun yakalandığı çiçek 
(adese) hastalığının kendilerine bulaşma
sından korktukları için babalarını göme
mediler, ancak bir müddet sonra ücretle 
tuttukları Sudanlılar'a defnettirdiler. 

Ebu Leheb'in kızı Dürre müslüman ola
rak Medine'ye hicret etmiş, oğulları Ut
be ile Muattib Mekke'nin fethinden son
ra İslamiyet' i kabul etmişlerdir. 


