
EBÜ SÜFYAN 

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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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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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. 



Bunu duyan Hz. Peygamber hemen olay 
yerine giderek bir konuşma yaptı ve Al
lah Teaiii ' nın Ashabü'l-fıl ' i Mekke'ye sok
madığını , oraya birkaç saatliğine girme 
fırsatını sadece resulüne verdiğini. Mek
ke'de olay çıkarmanın yasak olduğunu, 
yakını öldürülen bir kimsenin öldüren
den diyet alabileceğini veya onun hak
kında kısas isteyebileceğini söyledi. Ka
labalığın arasında bulunan Ebü Şah Hz. 
Peygamber'e, "Ya Resülallah, bu konuş
mayı benim için yazar mısınız?" diye ses
lendi. Resül -i Ekrem de, " Bunları Ebü 
Şah için yazın " buyurdu. İbn Hacer bu 
olayın ve konuşmanın Mekke'nin fethin
den önce cereyan ettiğini ileri sürmek
tedir (Fetf:ı.u ' l·barf, X, 166) 

Ebü Şah olayı, hadislerin Hz. Peygam
ber'in emriyle yazılması konusu (kitabet*) 
açısından önemlidir. Nitekim Ahmed b. 
Hanbel'in oğlu Abdullah, hadislerin ya
zılabileceğini en iyi belirten vesikanın bu 
hadis olduğunu söylemektedir (Müsned, 
ıı. 238). Olayın kayda değer bir yanı da 
Ebü Şah'ın yazılı bir kültüre sahip olan 
İran ve Yemen'den gelmiş olması , ayrı
ca hadisi yine bir Yemenli olan Ebü Hü
reyre'nin rivayet etmesidir. 

Ebü Şah'ın ne zaman vefat ettiği bi
linmemektedir. 
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EBÜ ŞAME el-MAKDİSl 

ı 

( lf"..ı.J\ ... ı..: Y.! ) 

Ebü'l·Kasım (Ebu Muhammed) 
Şihabüddln Abdurrahman b. İsmail 

b. İbrahim el·Makdisl 
(ö. 665 / 1267) 

Kıraat alimi, 

L 
Şafii fakihi ve tarihçi. 

_j 

23 Rebiülahir 599'da (9 Ocak 1203) Dı 

maşk'ta doğdu . Büyük dedeleri Kudüs'
ten Şam'a göç etmiş olan bir ailenin ikin
ci oğludur. Sol kaşının üzerindeki büyük
çe bir ben sebebiyle "benli" anlamına ge
len Ebü Same lakabıyla meşhur oldu. 
Henüz küçük bir çocukken ilim öğren

meye büyük hevesi olan Ebü Şame on 
yaşını tamamlamadan Kur 'an-ı Kerim'i 
ezberledi. Daha sonra kıraat tahsiline 
başlayarak bulüğ çağına girmeden (Ebü 

Şame, ibrazü 'l·me cani, s. 8) Kasım b. Fir
ruh eş-Şatıbi'nin meşhur yedi kıraatle 

ilgili Ijırzü '1- emanf adlı kasidesini ez
berledi; 616'da (1219) hacası Ebü'I-Ha
san es-Sehavi'den çeşitli rivayetleriyle 
kıraat öğrenimini tamamladı. Bu hoca
sından ayrıca tefsir, Arapça ve diğer pek 
çok konuda faydalandı. Ebü 'I-Kasım Ah
med b. Abdullah el-Attar ve Ebü' I-Be
rekat Davüd b. Ahmed b. Mülaib'den Sa
i}il}.-i Bul]Qrf'yi, Hanbeli şeyhi Muvaffa
kuddin Abdullah b. Ahmed'den İmam Şa
fii'nin el-Müsned'ini, Ebü Mansür Fah
reddin İbn Asakir'den Ebü Bekir el-Bey
hakl'nin Dela'ilü 'n-nübüvve'sinin bü
yük bir kısmını ve diğer bazı kitapları 

dinledi. Otuz yaşından sonra hadis ilmi
ne duyduğu özel ilgi sebebiyle Kerime 
bint Abdülvehhab ve Ebü İshak İbrahim 
b. Ebü Tahir ei-Huşüi'den aldığı dersler
le bu ilirnde ilerlemeye çalıştı. Ebü Amr 
Osman b. Salah. İbn Asakir ve İzzeddin 
b. Abdüsselam'dan fıkıh dersleri aldı, 

bu alanda ictihad derecesine ulaştı. 

621 (1224) ve 622 (1225) yıllarında 
hac maksadıyla Mekke'ye, iki yıl sonra 
da ziyaret için Kudüs'e seyahat eden Ebü 
Şame , 628 yılı Rebiülahir ayı sonlarında 
(Mart 1231 başları) ilmi gaye ile Mısır'a 
gitti. Kahire, Dimyat, İskenderiye şehir
lerini dolaşarak Ebü'I-Kasım Isa b. Ab
dülaziz ei-İskenderani, Bahaeddin İbn 
Şeddad Yüsuf b. Rafi' gibi alimlerden 
faydalandı: 7 Rebiülewel 629'da (2 Ocak 
1232) Şam 'a döndü. Kendi ifadesine gö
re ömrünün büyük bir kısmını ve mesa
isinin çoğunu şer'i ve edebi ilimleri öğ
renmeye verdikten sonra tarihle meş
gul olmaya başladı; "ilmin farz ve sün
netini" bu şekilde tahsil etmiş olacağını 
düşünüyordu (Kitabü'r·Ravzateyn, ı . 2) . 

Mısır seyahatinden sonra hayatının 

sonuna kadar Dımaşk'ta yaşayan Ebü 
Şame, olgunluk çağını öğretimle ve çe
şitli dallarda eser yazmakla geçirdi ; bu 
arada şiirle de meşgul oldu. Adiliyye 
Medresesi'nde uzun yıllar çeşitli dersler 
okuttu. Onun bu medrese ile asgari 634 
( 1236 -37) yılında başlayan hocalık ilişki
si 654'e (1256) kadar devam etmiş olup 
bu ilişkinin Rükniyye Medresesi'nde ders 
vermeye başladığı 12 Muharrem 660 (7 
Aralık 1261) tarihine kadar sürmüş olma
sı da muhtemeldir (Ebü Şame . el ·Mürşi· 

dü 'l·vecfı, naşi rin giri ş i , S. 19-21) . Rükniy
ye Medresesi 'ndeki derslerine ziraat iş
leriyle meşgul olmak üzere bir süre ara 
verdiği için kınanan Ebü Şame, ziraa
tın en .güzel rızık kapısı olduğunu belir
ten 108 beyitlik bir kaside yazdı (e?·?eyl 

EBÜ SAME el-MAKDiSf 

ca/e'r ·Ravzateyn, s. 222- 226). Cemaziye
tahir 662'de (Nisan 1264) Darü'l -hadisi'l
Eşrefiyye şeyhliğine tayin edildi. Zama
nın kadılkudatı ile seçkin bir topluluğun 
dinleyici olarak hazır bulunduğu bu med
resedeki ilk dersi ona büyük itibar sağ
ladı. Hayatının muhtemelen son yılların
da Eşrefiyye Türbesi şeyhliğinde de bu
lunan Ebü Same'nin bizzat kendi ifade
lerinden, Eminiyye ve Hüsamiyye med
reseleriyle de ilişkisi bulunduğu anlaşıl
maktaysa da (a.g.e., s. 23 1 J bu ilişkinin 

zamanı ve mahiyeti hakkında bir şey söy
lemek mümkün değildir. 

Bizzat kendisinin belirttiğine göre bir 
köşeye çekilip tek başına yaşamaktan 
hoşlanan, "zenginlerin kapısında ayağı
nın izi bulunmayan" ve makam elde et
mek için yarışanlar arasında yer alma
yan (a.g.e., s. 43) Ebü Same'nin ölümüne 
şu olay sebep oldu : Muhtemelen bir me
sele hakkında ileri sürdüğü görüş üze
rine 27 Cemaziyelahir 66S'te (25 Mart 
1267) iki kişi fetva isternek bahanesiyle 
evine geldiler ve kendisini feci şekilde 
dövdüler. Ebü Şame. ilgili merciiere baş
vurarak saldırganlar hakkında şikayetçi 
olmasını ve hakkını aramasını tavsiye 
edenlere manzum olarak verdiği cevap
ta işini Allah'a havale ettiğini, O'nun her 
hususta herkese yeteceğini ifade etti. 
Bu olayın üzerinden henüz üç ay geçme
den 19 Ramazan 66S'te ( 13 Haziran 1267) 
vefat etti ve ertesi gün Babülferadis Me
zarlığı ' na defnedildi. Brockelmann, Ebü 
Same'nin bir cinayetten dolayı şüpheyi 
celbetmesi üzerine galeyana gelen halk 
tarafından öldürüldüğünü söylemektey
se de (iA, IV, 51) bu bilginin herhangi bir 
dayanağına rastlanmamıştır. Ansiklope
dinin ikinci baskısında bu iddiaya yer ve
rilmemesi de temelsiz olduğunu göster
mektedir. 

Çeşitli ilimler üzerindeki ihtisası se
bebiyle "zülfünün" olarak nitelendirilen 
ve hadis alanında hafız unvanını kazan
mış olan Ebü Şame ihtilaflı konularda 
görüş belirtmekten hoşlanır, daha sağ
lam deliilere dayandığında mezhebinin 
görüşüne aykırı da olsa kendi ictihadına 
göre fetva vermeyi tercih ederdi. Onun 
ilmi ve ahlaki şahsiyeti hakkında bütün 
kaynaklar ittifak halinde iken Müsa b. 
Muhammed el-Yünini (ö . 726/ 1326). il
mi otoritesini kabul etmekle birlikte onu 
alimierin değerini takdir etmemek ve 
onlara dil uzatmakla suçlamış, bu yüz
den kınandığını ileri sürmüştür (?eylü 
Mir'ati 'z .zaman, ll , 367). Yünini'nin bu 
değerlendirmesinde, Hanbeli şeyhlerin-
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