
EBO SEVR 

olduğunu söylemiş, Nevevi de sika oldu
ğunda ittifak bulunduğunu kaydetmiş
tir. Süfyan b. Uyeyne. Veki' b. Cerrah, 
Abdurrahman b. Mehdi gibi meşhur ha
disçilerden hadis dinlemiş ; Müslim, Ebu 
Davud, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Hatim er
Razi gibi birçok meşhur muhaddis de 
kendisinden rivayette bulunmuştur. 

Fıkıh ilmini önceleri Muhammed b. Ha
san eş-Şeybani'den. Şafii Bağdat'a gel
dikten sonra da ondan öğrendi. Böyle
ce "ehl-i re'y" olarak bilinen Iraklılar'ın 

fıkhı ile "ehl -i hadis" olarak bilinen Hi
cazlılar'ın fıkhını kendisinde birleştirmiş 
oldu. Fakat onda Şafii' nin tesiri daha 
ağır basar. Ebu Sevr. re'yi tamamen ter
ketmemekle birlikte hadis ekolüne men
sup müctehidlerden sayılır. Fıkıh saha
sında da çok talebesi olmuştur. Davud 
ez-Zahiri, Ahmed b. Yahya el-Bağda

di, Ca'fer b. Muhammed el-Hayyat bun
lardandır. 

Şafii'nin önde gelen talebelerinden ve 
onun kadim mezhebinin (eski görüş leri

nin) ravilerinden oluşu, İbn Hallikan ve 
Taceddin es-Sübki gibi bazı Şafiiler'in 

Ebu Sevr'i kendi mezheplerinden say
malarına sebep olmuştur. Ancak onun
la Şafii arasındaki münasebeti bir tale
be-hoca münasebeti olarak değerlen
dirmek daha doğru olur. Nitekim İbnü'n
Nedim, Kadi iyaz. Burhaneddin İbn Fer
hun. Abdülhay ibnü'I-imad gibi pek çok 
biyografı yazarı, Ebu Sevr'in müstakil 
müctehidlerden olduğunu ve kendine 
mahsus bir mezhebi bulunduğunu açık
ça ifade etmişlerdi r. Rafii ve Nevevi gi
bi meşhur Şafii alimleri de bu kanaatte 
olup onun müstakil görüşlerinin mez
hep içerisinde bir farklı görüş şeklinde 
değerlendirilemeyeceğini belirtmişlerdir. 

Ebu Sevr mezhebinin esas olarak Şafii 
mezhebine yakın olduğu söylenebilirse 
de bu husus ikisinin aynı mezhep oldu
ğu anlamına gelmez. Ondan ulemanın ço
ğunluğuna muhalif ve şaz kabilinden ba
zı ictihadi görüşler de nakledilmiştir (me
sela bk. Sübki, ll, 77 -80; Muhammed el 
Hudari, s. 187). 

Diğer birçok mezhep gibi Ebu Sevr 
mezhebi de fazla taraftar bulamamış ve 
uzun zaman yaşayamamıştır. Bunun
la birlikte IV. (X.) yüzyılın sonlarına ka
dar Azerbaycan ve Ermeniye bölgesin
de çok sayıda müntesibinin bulunduğu 
nakledilir. 

Ebu Sevr'in fıkha. sünneti müdafaaya, 
imam Malik ve Şafii'nin ihtilafları ile 
Kur'an ahkamına dair kitaplar yazdığı 
rivayet edilir. İbnü' n-Nedim. el-Mebsut 
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fi'l- fıkh adlı bir eserinden bahsetmekte
dir (el ·Fihrist s. 265). Ancak zamanımıza 
kadar gelen herhangi bir eseri bilinme
mektedir. Mukayeseli fıkıh kitaplarında, 
tefsirlerde ve hadis şerhlerinde dağınık 
olarak yer alan fıkhi görüşleri. Sa'di Hü
seyin Ali Cebr tarafından hazırlanan bir 
yüksek lisans çalışmasına konu edilmiş 
ve bu çalışma Fı~hu'l-İmam Ebi Şevr 
adıyla neşredilmiştir (Beyrut 1403 / 1983). 
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EBÜ SUFRE 
( ;;__,.&.., Y.ı ) 

Ebu Sufre Zalim b. Serrak 
b. Subh el-Ezd! el-Atek! 

Tanınmış emir ve Horasan Valisi 
Mühelleb'in babası, sahabi. 

_j 

Uman'la Bahreyn arasındaki Deba'da 
yaşayan Ezdliler'dendir. Adının Katı ', ba
basının adının Sarik olduğu da söylen
mektedir. Ateki nisbesini Ezd'in bir ko
lu olan Atik'ten almıştır. Bazı Şii kaynak
ları onun aslen iranlı olduğunu kayde
der. Kabilesi islamiyet'i kabul ettiği za
man Medine'ye gönderilen heyet içinde 
o da vardı. Ebu Sufre uzun boyu, iri cüs
sesi, güzel yüzü, fasih konuşması ve sarı 
renkli uzun elbisesiyle ResGl-i Ekrem'in 
dikkatini çekti ; biat etmek üzere yanı
na geldiğinde kendisiyle ilgilendi ve adı
nı , sarı renkli elbisesinden dolayı "Ebu 
Sufre" olarak değiştirdi. Bir rivayete gö
re ise on sekiz oğlu ve Sufre adında bir 
kızı olduğunu söylemesi üzerine Hz. Pey
gamber ona bu künyeyi verdi. Kendileri 
gibi Ezdli olan Huzeyfe b. Yeman'ı, baş
ka bir rivayete göre hemşehrileri Huzey
fe b. Mihsan'ı (Yaküt, ll, 435) onlarla bir
likte zekat arnili olarak gönderdi. İbn 
Abdülber, Ebu Sufre'nin Hz. Peygamber 
zamanında müslüman olmakla beraber 

sözü edilen heyetin içinde bulunmadığı
nı , on çocuğuyla birlikte Hz. Ömer'in (ba
zı rivayetlere göre ise Hz. Ebü Bekir'in) ya
nına geldiğini söylemektedir. Onun Asr-ı 
saadet'te küçük bir çocuk olduğunu ile
ri sürenler de vardır (aş . bk.). 

Hz. Peygamber' in vefatından sonra 
zekat vermeyi kabul etmeyerek irtidad 
edenlerin arasına Ebu Sufre'nin kabilesi 
de katıldı. Halife Ebu Bekir onların üze
rine İkrime b. Ebu Cehil kumandasında 
bir ordu gönderdi. Müslümanlarla sava
şa giren kabile mensuplarının çoğu bu 
savaşta öldü. Kalanların bir kısmı Medi
ne'ye, bir kısmı da başka yerlere gön
derildi. O sıralarda Ebu Sufre'nin henüz 
bülüğa ermemiş bir çocuk olduğu, Hz. 
Ebü Bekir'e teslim edilmek üzere Hu
zeyfe b. Yernan tarafından Medine'ye 
gönderildiği de söylenmektedir (İbn Sa 'd, 
VII, 102 ; İbn Hacer, N, ı 08). Ebü Sufre 
yeniden islamiyet'e dönünce halife onu 
serbest bıraktı. Kabile halkının bir kıs
mı tekrar Deba'ya dönerken Ebü Sufre'
nin de aralarında bulunduğu başka bir 
grup Basra'ya yerleşti. 

Ebü Sufre'nin Hz. Ebü Bekir ve Ömer'
le görüşmeler yaptığı, çocuklarıyla Hz. 
Ömer'in huzuruna çıktığı zaman, daha 
sonra Basra'yı HaricTier'e karşı koruya
cak ve Horasan valiliği yapacak olan en 
küçük oğlu Mühelleb'i halifenin beğen
diği ve, "Bu senin çocuklarının önderi
dir" dediği kaydedilmektedir. 

Basra'da vefat eden ve cenaze nama
zı Hz. Ali tarafından kıldırılan Ebü Suf
re'nin ölüm tarihi bilinmemektedir. 
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EBÜ SÜFYAN 

( .:ı\:4-- Y.ı ) 
Ebu Süfyan Sahr b. Harb b. Ümeyye 

(ö. 31 / 651 -52) 

Kureyş kabilesinin reislerinden, 
sahabi. 

_j 

Hicretten elli yedi yıl önce (m. 565) 
Mekke'de doğdu. Bedir Gazvesi'nde öldü
rülen oğlu Hanzale'den dolayı Ebü Han
zale künyesiyle de anılır. Annesi, Hz. Pey-



gamber'in hanımı Meymüne'nin halası 
olan Safiyye bint Hazn ei-Hilaliyye, ba
bası Kureyş kabilesi ileri gelenlerinden 
Harb b. Ümeyye'dir. Çocukluğu Mekke'
de refah içinde geçti. Hz. Peygamber'in 
amcası Abbas onun en samimi çocuk
luk arkadaşıydı. 

Ebü Süfyan babası gibi ticaretle meş
gul oldu. Okuma yazma bilen çok az sa
yıdaki Mekkeli'den biriydi. Kısa sürede 
kendini kabul ettirerek görüşüne baş
vurulan, sözüne güvenilen, kabilesinin 
ticaret işlerini yöneten bir Kureyş büyü
ğü durumuna geldi. ResGiullah'ın pey
gamberliğini ilan etmesinden sonra Ku
reyş ileri gelenleri gibi o da islam'a cep
he aldı. Onun bu tavrında, Ümeyye aile
siyle Hz. Peygamber' in mensup olduğu 
Beni Haşim arasında öteden beri devam 
edegelen rekabet ve düşmanlığın önem
li rolü vardır. 

İslamiyet'in Mekke'de hızla yayılması 
ve Hamza ile Ömer'in müslüman olma
ları Kureyş kabilesini endişeye sevkedin
ce, yeğenini davasından vazgeçirmek 
üzere Ebü Talib'e gönderilen heyetler
de ve Darünnedve'de toplanıp Hz. Mu
hammed'in öldürülmesine karar veren 
müşrikler arasında Ebü Süfyan da yer 
aldı. Fakat hicret öncesinde Hz. Peygam
ber' e ve müslümanlara fiili olarak ezi
yet edenler arasında bulunmadı. Hz. Mu
hamed'in gençlik yıllarında onun Mek
ke'de sahip olduğu siyasi nüfuz, etkili 
bir görevde veya makamda bulunmasın
dan değil ümeyye'nin zenginlik ve nüfu
zuyla kendi şahsi kabiliyetinden kaynak
lanıyordu. 

Hicretten iki yıl sonra Ebü Süfyan'ın 
riyasetinde Suriye' den gelmekte olan 
bir ticaret kervanı Hz. Peygamber'in em
riyle müslümanlar tarafından ele geçi
rilmek istendi. Bunu haber alan Ebü Süf
yan kervanın yolunu değiştirerek müs
lümanların takibinden kurtuldu ve Mek
ke'ye ulaştı. Fakat bu olay, Kureyş'in li
deri Ebü Cehil'in tahrikleriyle Bedir Sa
vaşı'na sebep oldu. Ebü Cehil'in bu sa
vaşta ödürülmesi üzerine Ebü Süfyan 
Mekke müşriklerinin reisi oldu. Kureyş, 
Bedir mağlübiyetinin intikamını bir an 
önce alma görevini ona verdi ve bu sa
vaşa sebep olan Suriye kervanındaki mal
ları müslümanlara karşı yapılacak sava
şın masrafiarına tahsis etti. 

Bedir'in intikamını almadıkça yıkan
mayacağına yemin eden Ebü Süfyan, hic
retin 3. yılı Şewal ayı ortalarında (Mart 
625) cereyan eden Uhud Savaşı'na müş
rik ordusunun kumandanı olarak katıl-

dı. Karısı Hind bint Utbe de diğer Kureyş 
kadınlarıyla birlikte def çalarak orduyu 
savaşa teşvik ediyordu. Bu savaşta müş
rikler, parlak bir zafer elde edernemekle 
beraber Hz. Peygamber'in amcası Ham
za'nın Vahşi tarafından şehid edilmesi 
sebebiyle bir ölçüde intikam duyguları
nı tatmin etmiş oluyorlardı. Hind de ay
nı intikam duygusuyla Hz. Hamza'nın ci
ğerini çıkarıp ağzında çiğnemişti. Ebü 
Süfyan Hendek Gazvesi'nde de Kureyş'in 
kumandanlığını yaptı. Onun bu liderlik 
görevinin Mekke'nin fethine kadar sür
düğü, müslümanlara karşı yapılan ha
reketlerde en üst seviyede rol aldığı gö
rülmektedir. 

Hz. Peygamber'in, Bizans imparatoru 
Herakleios'u İslam'a davet etmek üzere 
Dihye b. Halife ei-Kelbi'yi Suriye'ye gön
derdiği günlerde (Muharrem 71 Mayıs 628) 

Ebü Süfyan da otuz kişilik bir ticaret ka
fılesiyle birlikte Suriye'ye gitmişti. He
rakleios Kudüs 'te (bazı ri vayetiere göre 
Humus'ta) iken Resülullah'ın mektubu
nu alınca onun kavmine mensup biriy
le görüşmek istediğini söyledi. O sırada 
Gazze'de bulunan Ebü Süfyan ve kafile
deki arkadaşları imparatorun isteği üze
rine Kudüs'e getirildiler. Soyunun Resül -i 
Ekrem'e yakınlığı sebebiyle Ebü Süfyan 
ile görüşmeyi tercih eden Herakleios ona 
Hz. Peygamber'in soyu, ahlakı, Müslü
maniiğı kabul edenlerin sosyal durumu, 
sayılarının çoğalıp çoğalmadığı, müslü
man olduktan sonra dinden dönenierin 
bulunup bulunmadığına dair, ayrıca ne
leri emrettiği, onunla yaptıkları savaşlar
da kimin galip geldiği gibi hususlarda 
çeşitli sorular sordu. Ebü Süfyan'ın, ona 
gerçek dışı bilgiler vermeyi arzu ettiği 

halde yalan söylediğinin duyulmasından 
korktuğu için doğru cevaplar vermek zo
runda kaldığı rivayet edilir (ayrıca bk. HE

RAKLEIOS). 

Mekkeliler'in Beni Bekr'e yardım ede
rek müslümantarla yaptıkları anlaşma
yı bozmaları üzerine Hz. Peygamber de 
müttefıki Huzaa kabilesine yardım vaad 
etti. Bu durum Kureyşliler'i telaşa dü
şürdü; reisieri Ebü Süfyan ' ı Medine'ye 
göndererek anlaşmayı yenilernek iste
diler. Fakat Ebü Süfyan, Medine'de Hz. 
Peygamber'in hanımı olan kızı Ümmü 
Habfbe dahil hiç kimseden ilgi görmedi. 
Bu durum onun Kureyşliler nezdindeki 
itibarının sarsılmasına yol açtı. Mekke'
yi fethetmek üzere hare.kete geçen is
lam ordusu Mekke yakınında Cuhfe'de 
karargah kurunca Ebü Süfyan çocukluk 
arkadaşı Abbas b. Abdülmuttalib' in ıs-
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rarlarıyla Hz. Peygamber'in huzuruna 
çıktı ve İslamiyet'i kabul etmek zorun
da kaldı. Hz. Peygamber de fetih günü 
Mekke'de Ebü Süfyan'ın evine sığınan
lara eman verileceğini bildirerek onu tal
tif etti. Ebü Süfyan'ın bunu Mekkeliler'e 
bizzat duyurması herkesten önce karısı 
Hind'in sert tepkisine yol açtı. 

Ebü Süfyan'ın müslüman olduktan 
sonra katıldığı Huneyn Gazvesi'nin ilk 
safhasında müslüman öncü birlikleri
nin yenilmesine sevinmesi (İbn Hişam , 

II, 443) islamiyet'i henüz gönülden ka
bul etmediğini göstermektedir. Hz. Pey
gamber, bu savaşta elde edilen gani
meti paylaştırırken müellefe-i kulub •
dan olan Ebü Süfyan'a 100 deve ile kırk 
ukıyye gümüş verdi. Oğulları Yezid ile 
Muaviye de bu gruptan kabul edilerek 
kendilerine 100'er deve verildi. Bir şe
hir devletinin başkanlığından normal bir 
vatandaş durumuna düşen Ebü Süfyan'a 
ve oğullarına gösterilen bu ilgi onları çok 
memnun etti. 

Ebü Süfyan Taif Muhasarası'na da ka
tıldı ve bu sırada bir gözünü kaybetti. 9. 
(630) yılda Necranlılar'la yapılan anlaş
manın şahitleri arasında yer alan Ebü 
Süfyan, Belazürf'ye göre şartsız teslim 
olan Cüreş şehrine vali tayin edildi (Fü· 

tah, s. 84); Hz. Ebü Bekir döneminde ise 
Necran amilliğinde de bulundu (a.e., S. 

150). Hz. Peygamber'in vefatı sırasında 
Ebü Süfyan Mekke'de bulunuyordu. İbn 
ishak'a göre ResGl-i Ekrem onu Mekke 
yakınlarındaki Kudeyd'de bulunan Me
nat putunu yıkmakla görevlendirmişti. 
Hz. Ebü Bekir'in halife olmasına karşı çı
kan Ebü Süfyan daha sonra ona biat et
ti. Yetmiş yaşlarında iken Suriye'nin fet
hine gönderilen orduya katıldı. Yermük 
Savaşı'nda oğlu Yezid'in idaresinde as
kerleri cesaretlendirrnek için gayret sar
fetti. Taberi onun gözünü bu savaşta 
kaybettiğini söylemektedir ( Tarrl], ı. 21 o ı) . 

Zehebf'ye göre ise gözlerinden birini Taif 
Muhasarası'nda, diğerini de Yermük'te 
kaybetmiştir (A'lamü'n ·nübela', Il, 106). 

Ebü Süfyan 31'de (651-52) Medine'
de vefat etti. Onun 30 (650-51 ). 32 (652-
53) ve 34 (654-55) yıllarında öldüğünü 
söyleyenler de vardır. 

Hz. Peygamber' in katipleri arasında 
yer aldığı söylenen Ebü Süfyan (M. Mus
tafa ei-A'zami, s. 39) ResGl-i Ekrem'den 
bazı hadisler rivayet etmiştir (bk. Wen
sinck, ei·Mu'cem, VIII, 105). Kendisinden, 
Herakleios ile yaptığı konuşmayı rivayet 
eden İbn Abbas'tan başka oğlu Muavi-
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ye ve Kays b. Ebu Hazim'in de rivayette 
bulunduğu bilinmektedir. 

Sünnf kaynakları Ebü Süfyan ' ın İsla
miyet'i kabul ettikten sonra samimi bir 
müslüman olduğunu belirttiği halde da
ha ziyade Şif müellifler bunun aksini id
dia ederler. Hatta onun bir münafık ve 
zındık olduğunu, Hz. Peygamber'e inan
madığını, laedriyye* mezhebini benim
sediğini ileri sürenler de vardır (Ali Sami 
en-Neşşar, ı. 198) Süleyman Essop Dan
gor, Ebu Süfyan hakkında bilgi veren 
bazı tarihçilerin ona karşı düşmanca dav
randıklarını ve objektif bilgi vermedik
lerini söyler (el· 'ilm, s. 60). Ebu Süfyan'ın 
ilerlemiş yaşına rağmen Suriye'deki fe
tihlere katılması, Yermük'te müslüman 
askerleri cesaretlendirmesi onun aley
hindeki iddiaların kasıtlı olduğunu gös
termeye yeterlidir. Ayrıca Sünni kaynak
larının, İslamiyet'i gönülden benimseme
yen bir kişinin daha sonra samimi bir 
müslüman olduğunu kaydetmeleri de 
mümkün görünmemektedir. 
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1533, ı633, ı827, 2101; İbn Hazm. Cemhere, 
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ı 
EBÜ SÜFYAN el-HAŞİMİ 

ı 

( ._...::.~.e~ ı w \:O--Y.! ) 

Ebu Süfyan el-Mug!re b. Haris 
b. Abdilmuttalib el· Haşim! 

(ö. 20/641) 

Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, 

L 
şair sahabi. 

_j 

Mekke'de doğdu. Bir rivayete göre adı 
Ebu Süfyan olup Mugire onun kardeşi
dir. ResQJ-i Ekrem'in süt kardeşi olup 
Halime tarafından emzirilmiş, yaşıt ol
maları sebebiyle çocukluk ve gençlik yıl
ları birlikte geçmiştir. Resaıullah pey
gamberliğini ilan edinceye kadar onu 
çok seven Ebu Süfyan, bu tarihten iti
baren yirmi yıl süreyle Hz. Peygamber'e 
düşman olmuştur. Hem onun hem de 
müslümanların aleyhinde hicviyeler söy
ledi. Bu sebeple Hz. Peygamber tarafın
dan görüldüğü yerde öldürülmeye mah
kum edildi. Mekke'nin fethinden kısa 

bir süre önce ResOlullah'ın halası Atike'
nin oğlu Abdullah b. EbQ Ümeyye ile bir
likte Medine'ye doğru yola çıkarak Eb
va' da Hz. Peygamber'le karşılaştılar ve 
müslüman olmak istediklerini bildirdi
ler. Yakın akrabası oldukları halde İsla
miyet'e ve müslümanlara karşı tavırları 
sebebiyle kendilerine kırgın olan ResQI-i 
Ekrem onlara yüz vermedi. Fakat hanı
mı ümmü Seleme, kardeşi Abdullah b. 
Ebu Ümeyye ile Ebu Süfyan'ı huzuruna 
kabul etmesi için ResQiullah'a ricada bu
lundu. İyi bir şair olan Ebu Süfyan, yap
tıklarına pişman olduğunu Hz. Peygam
ber'in merhametini eelbedecek şekilde 
dile getirdi. ResOl-i Ekrem'in onları ba
ğışlaması üzerine de müslüman oldu
lar. Ebu Süfyan hayatının bundan son
raki döneminde bütün varlığıyla Hz. Pey
gamber' e bağlandı. Mekke'nin fethin
den başka Huneyn Gazvesi ve Taif Muha
sarası'nda bulundu. Huneyn Gazvesi'nde 
Hz. Peygamber'in etrafında kimsenin 
kalmadığı bir sırada Ebu Süfyan ResQ
Iullah'ın katırının yularına yapışarak ya
nından ayrılmadı. Hz. Peygamber bun
dan dolayı kendisine dua etti. ResQI-i 
Ekrem vefat ettiğinde Ebu Süfyan söy
lediği mersiyelerle üzüntüsünü dile ge
tirdi. 

Ebu Süfyan 20 (641) yılında Medine'
de vefat etti. 1 S (636) yılında öldüğü de 
rivayet edilmektedir. Cenaze namazını 

Hz. Ömer kıldırdı. Hac sırasında onu tıraş 
eden berberin başındaki bir siğili kes
mesinin ölümüne yol açtığı söylenmek
tedir. 

Akrabaları arasında Hz. Peygamber'e 
çok benzeyen beş kişiden biri olan ve 
namaz kılmaktan derin haz duyan Ebü 
Süfyan ölümünden üç gün önce kabrini 
kazıp hazırladı. Müslüman olduktan son
ra hiçbir günaha bulaşmadığını söyledi
ği ve öldüğü zaman kendisi için ağlan
mamasını vasiyet ettiği rivayet edilir. 
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ı 
EBÜ SÜLEYMANed-DARANI 

ı 

L 
(bk. oARANI). 

_j 

ı 
EBÜ SÜLEYMAN ei-MANTIKİ 

1 

L 
(bk. SİCİSTANi, Ebü Süleyman). 

_j 

ı 
EBÜ SÜLEYMAN et-TAi 

1 

L 
(bk. DAVÜD et-TAi). 

_j 

ı 
EBÜ ŞAH 

1 

( .~.:; Y.l ) 

L 
Sahabi. 

_j 

Hayatının ilk dönemleri hakkında bil
gi yoktur. 570 yılı civarında Güney Ara
bistan' dan Habeşliler' i çıkarmaya çalı

şan Seyf b. ZOyezen'e yardım etmek üze
re Sasani Hükümdan Hüsrev NOşirevan 
tarafından gönderilen süvariler arasın
da onun da bulunduğu ve o tarihten son
ra Yemen'e yerleştiği rivayet edilmek
tedir. Yemani nisbesi yanında bazı kay
naklarda Kelbi nisbesiyle de anılması, 

Kelb kabilesine mensup birinin himaye
sine girdiği için olmalıdır. Ebu Şah Mek
ke'nin fethinde (8 / 630) bulunmuştur. 

Ebu Şah'ın İslam tarihinde ilk defa ta
nınmasına Hz. Peygamber'in yaptığı bir 
konuşma vesile olmuştur. Cahiliye döne
minde Leysoğulları'ndan bir kişi bir Hu
zaalı'yı öldürmüş, kan davası güden Hu
zaalılar da Mekke fethinin ertesi günü 
Leysoğulları'ndan birini öldürmüşlerdi. 


