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EBÜ UBEYDE et -TEYMİ 

(bk. MA'MER b. MÜSENNA). 

EBÜ UBEYDULIAH 
el-MERZÜBANI 

(bk. MERZÜBANİ). 

EBÜ ÜMAME 
( ;;..t.t Y.t ) 

Ebu Ümame Sudey b. Aclan 
b. Vehb el·Bahill 

(ö. 86/705) 

Sahabi. 
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600 yılı başlarında doğdu . Bahile ka
bilesine mensup olan EbO Ümame'nin 
islamiyet'i ne zaman kabul ettiği belli 
değildir. Uhud Gazvesi'ne katıldığına dair 
olan rivayet zayıf görülmekle beraber 
Hudeybiye Antiaşması'ndan önce müslü
man olduğu ve bu antlaşmada hazır bu
lunduğu bilinmektedir. Hz. Peygamber'le 
birlikte muhtelif gazvelere katıldı. Bu 
gazvelerin üçünde şehid olması için dua 
etmesini ResOl-i Ekrem'den ısrarla is
tedi. Fakat ResOluilah her defasında ken
disine selamet ve ganimet temennisin
de bulundu. Hz. Peygamber onu irşad 
maksadıyla kendi kabilesi Sahile'ye gön
derdi. Kavminin önceleri ona ilgi göster
mediği. hatta yiyecek vermeyip aç bırak
tığı, ancak manevi bir gıda ile dayurul
duğunu görmeleri üzerine islamiyet'i ka
bui ettikleri rivayet edilmektedir (Hakim. 
lll , 64 ı -642; HeysemT. IX, 387) Eb O Üma
me Veda haccında Hz. Peygamber'in ya
nında yer aldı. ResOiuilah'ın vefatından 
sonra Mısır'a gittiyse de bir müddet son
ra Humus'a yerleşti. Sıffin Savaşı'nda 

Hz. Ali tarafında yer aldı. 

Hz. Peygamber'den başka Ömer, Os
man, Ali, Muaz b. Cebel. EbO Ubeyde b. 
Cerrah, Ubade b. Sarnit ve başka sahabi
lerden 250 hadis rivayet etmiş olan EbO 
ümame'nin rivayetlerinin çoğu Ahmed 
b. Hanbel'in el-Müsned'inde (V. 248-270) 
ve Kütüb-i Sitte'de yer almıştır (bk. Wen
sinck, VIII. ı 23-124) . Hadisi duyduğu gibi 
rivayet edebilmek için titizlik gösterir, 
bir hadisi Hz. Peygamber'den yalnız bir 
defa duymakla onu rivayet etmeyeceği
ni söylerdi (Müsned, V, 250) . Tabiin nes
linden MekhOI eş-Şami, Halid b. Ma'dan, 
EbO idris ei-Havlanı. Reca b. Hayve gibi 
alimler ve Suriyeli muhaddisler kendi
sinden rivayette bulunmuşlardır. 

Eb O ümame 86 (705) yılında 106 ya
şında iken Humus'ta vefat etti. 81 (700). 

82 (701 ). hatta 91'de (71 O) öldüğü de 
ileri sürülmüştür. ibn Hibban'ın 86 yılın
da yetmiş bir yaşında öldüğünü söyle
mesi yanlışlık eseri olmalıdır. Teh:?fbü 
Tarfbi Dımaş~'ta da doksan bir yaşın
da öldüğü belirtilmektedir. Vefatı konu
sundaki bu ihtilaflara rağmen onun Hu
mus'ta en son vefat eden sahabi oldu
ğu kabul edilmektedir. 

Hz. Peygamber'in, "Sen bendensin, ben 
de senden" diyerek iltifat ettiği söyle
nen (i b n Hacer, el · işabe, lll , 42 1) E bO Üma
me gösterişi sevmez. bazı kerametleri
nin ortaya çıkması onu rahatsız ederdi. 
Mescidde secdeye kapanıp ağlayan biri
ni, bunu evinde yapması gerektiğini söy
leyerek uyarmıştı. Cömert bir insan olan 
EbO ümame eline geçen her şeyi muh
taçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevir
mezdi. 

BİBLiYOGRAFYA : 

Wensinck. el·Mu'cem, VIII, 123·124 ; Müsned, 
V, 248·270; Hakim. el·Müstedrek, lll , 641 ·642; 
İbn Sa"d, et·Taba~at, VII , 411·412; Buharf. et· 
Tarfhu'l·kebfr, IV, 326·327; İbn Kuteybe, el· 
Ma '~rif (Savf). s. 134; İbn Ebu Hatim. el·CerJ:ı 
ve't·ta'dfl, lll , 454 ; İbn Hibban, Meşahfr, s . 50 ; 
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Üsdü 'l·gabe, lll, 16; VI, 16·17; a.mlf .. el·Kamil, 
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bf, A'lamü'n -nübela', lll , 359·363; a.mlf .. Ta· 
rfhu 'l · islam: sene 81·100, s. 226-230; Heyse
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cer. Teh?fbü 't- Teh?fb, IV, 420-421; a.mlf., el · 
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EBÜ ÜSEYD 
( ..~.::->1 Y.t ) 

Ebu Üseyd Malik b. 
Rebla b. el -Beden es-Said! 

(ö. 40 /660-61 [?]) 

Saha bL _j 

Medİneli olup Hazrec kabilesine men
suptur. Başta Bedir olmak üzere bütün 
gazvetere katıldı. Mekke fethinde Be
ni Saide'nin sancaktarlığını yaptı. EbO 
Üseyd'in Hz. Peygamber'den rivayet et
tiği hadislerden yirmi sekizi Baki b. Mah
led'in el-Müsned'inde (Zehebi, A'lamü'n
nübela', ll, 539), on dördü Ahmed b. Han
bel'in el-Müsned'inde bulunmaktadır 
(lll, 496-498) Kendisinden oğulları Mün
zir, Hamza ve Zübeyr ile ashaptan Enes 
b. Malik, Sehl b. Sa'd, tabiinden EbO Se
leme b. Abdurrahman, Abbas b. Sehl b. 
Sa'd ve AbdOlmelik b. Said b. Süveyd gi
bi muhaddisler rivayette bulundular. Hz. 
Osman ' ın şehid edilmesinden (36/ 656) 
bir süre önce gözlerini kaybetti. Bu se-

EBÜ VAKID ei-LEYSI 

beple müslümanlar arasındaki karga
şayı kendisine göstermediği için Allah 'a 
hamdederdi. 

EbO Üseyd'in 40 (660-61) yılında ve
fat ettiği söylenmekte. Zehebi de bu gö
rüşü benimsemektedir. Ancak onun 30 
(650-51 ). 60 (679-80) veya 65 (684-85) 
yılında yetmiş beş, yetmiş sekiz veya sek
sen yaşında vefat ettiği de ileri sürül
mektedir. 60 yılında öldüğü doğru ise 
ehl-i Bedir'den en son vefat eden odur. 

EbO Üseyd'in boyu çok kısa, gür saçı 
ile sakalı bembeyazdı. Bıyığını iyice kı

salttığı, parmağına altın yüzük taktığı 
ve bu yüzüğün vefatı sırasında parma
ğından çıkarıldığı rivayet edilmiştir (ibn 
Sa'd, lll , 558) . Bedir Gazvesi'nden bah
sederken, "Eğer görebilseydim (gözle
rim açılıp şu anda sizinle Bedir'de olsay
dık) yardıma gelen meleklerin ortaya 
çıktığı vadiyi size gösterirdim" derdi. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, lll, 496·498; İbn Sa'd, et· Taba~at, 
lll , 557·558; Buharf. et· Tarfl]u ' l ·kebfr, VI, 429; 
Hakim. el·Müstedrek, lll, 515 ; İbn Abdülber, el· 
istr'ab, lll, 371-372 ; İbnü"I-Esfr, Üsdü 'l ·gabe, 
V, 23·24; VI , 13-14 ; Zehebf, A'lamü'n·nübe· 
la', ll , 538·540; a.mlf., Tarfl]u 'l·islam: sene 1 1· 
40, s . 655-657; İbn Hacer. e l-işabe, lll, 344; 
a.mlf., Teh?fbü 't· Teh?ib, X, 15·16 ; Hazrecf, /ju· 
li'i.şatü Te?hfb, s . 367; Ziriklf, ei·A' lam (Fethul-
lah). V, 261. ı:;;;:ı 
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EBÜ VAKID el-LEYSİ 
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Ebu Vakıd ei-Haris 
b. Avf el-Leysl 

(ö 68/687-88) 

Sahabi. 
L _j 

Adının Avf b. Malik, Haris b. Malik ve
ya Avf b. Haris olduğu da zikredilmiştir. 
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamak
ta, Medineli sahabilerden sayılmaktadır. 
İslamiyet'in ilk yıllarında veya Mekke'
nin fethedildiği yıl (8 / 629-30) müslüman 
olduğuna dair farklı iki rivayet vardır. 

EbO Vakıd'ın Huneyn Gazvesi'nden (8 / 
630) söz ederken o günlerde hidayete 
yeni kavuştuğunu belirtınesi (ibn Hacer. 
el -işabe, IV, 216) ikinci görüşü doğrula
makta. buna göre Bedir Gazvesi'nde bu
lunduğuna dair rivayetin zayıf olduğu 

anlaşılmaktadır. EbO Vakıd Huneyn'de 
olduğu gibi Mekke'nin fethinde de Kina-
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