EBÜ VAKID ei-LEYSI
EBÜ UBEYDE et -TEYMİ
(bk. MA'MER b. MÜSENNA).

L

EBÜ UBEYDULIAH
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( ;;..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 kabilesine 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 müslüman olduğu ve bu antlaşmada hazır bulunduğu bilinmektedir. Hz. Peygamber'le
birlikte muhtelif gazvelere katıldı. Bu
gazvelerin üçünde şehid olması için dua
etmesini ResOl-i Ekrem'den ısrarla istedi. Fakat ResOluilah her defasında kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulundu. Hz. Peygamber onu irşad
maksadıyla kendi kabilesi Sahile'ye gönderdi. Kavminin önceleri ona ilgi göstermediği. hatta yiyecek vermeyip aç bırak
tığı, ancak manevi bir gıda ile dayurulduğunu görmeleri üzerine islamiyet'i kabui ettikleri rivayet edilmektedir (Hakim.
lll , 64 ı -642; Heyse mT. IX, 387) Eb O Ümame Veda haccında Hz. Peygamber'in yanında yer aldı. ResOiuilah'ın vefatından
sonra Mısır'a gittiyse de bir müddet sonra Humus'a yerleşti. Sıffin Savaşı'nda
Hz. Ali tarafında yer aldı.
Hz. Peygamber'den başka Ömer, Osman, Ali, Muaz b. Cebel. EbO Ubeyde b.
Cerrah, Ubade b. Sarnit ve başka sahabilerden 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. Wensinck, 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 neslinden MekhOI eş-Şami, Halid b. Ma'dan,
EbO idris ei-Havlanı. Reca b. Hayve gibi
alimler ve Suriyeli muhaddisler kendisinden rivayette bulunmuşlardır.
Eb O ümame 86 (705) yılında 106 yaiken Humus'ta vefat etti. 81 (700).

şında

82 (701 ). hatta 91'de (71 O) öldüğü de
ileri sürülmüştür. ibn Hibban'ın 86 yılın
da yetmiş bir yaşında öldüğünü söylemesi yanlışlık eseri olmalıdır. Teh:?fbü
Tarfbi Dımaş~'ta da doksan bir yaşın
da öldüğü belirtilmektedir. Vefatı konusundaki bu ihtilaflara rağmen onun Humus'ta en son vefat eden sahabi olduğu kabul edilmektedir.
Hz. Peygamber'in, "Sen bendensin, ben
de senden" diyerek iltifat ettiği söylenen (i bn Hacer, el · işabe, lll , 42 1) EbO Ümame gösterişi sevmez. bazı kerametlerinin ortaya çıkması onu rahatsız ederdi.
Mescidde secdeye kapanıp ağlayan birini, bunu evinde yapması gerektiğini söyleyerek uyarmıştı. Cömert bir insan olan
EbO ümame eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi.
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Ma '~rif (Savf). s. 134; İbn Ebu Hatim. el·CerJ:ı
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419-424.

beple müslümanlar arasındaki kargakendisine göstermediği için Allah 'a
hamdederdi.

şayı

EbO Üseyd'in 40 (660-61) yılında vefat ettiği söylenmekte. Zehebi de bu görüşü benimsemektedir. Ancak onun 30
(650-51 ). 60 (679-80) veya 65 (684-85)
yılında yetmiş beş, yetmiş sekiz veya seksen yaşında vefat ettiği de ileri sürülmektedir. 60 yılında öldüğü doğru ise
ehl-i Bedir'den en son vefat eden odur.
EbO Üseyd'in boyu çok kısa, gür saçı
sakalı bembeyazdı. Bıyığını iyice kı
salttığı, parmağına altın yüzük taktığı
ve bu yüzüğün vefatı sırasında parmağından çıkarıldığı rivayet edilmiştir (ibn
Sa'd, lll , 558) . Bedir Gazvesi'nden bahsederken, "Eğer görebilseydim (gözlerim açılıp şu anda sizinle Bedir'de olsaydık) yardıma gelen meleklerin ortaya
çıktığı vadiyi size gösterirdim" derdi.
ile
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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·
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(bk. ŞAKİK b- SELEME).
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EBÜ ÜSEYD
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EBÜ VAKID el-LEYSİ
( ._;JJI ..;1_, Y.t )

Ebu Üseyd Malik b.
Rebla b. el -Beden es-Said!
(ö. 40 /660-61 [?])
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Medİneli

Ebu Vakıd e i-Haris
b. Avf el-Leysl
(ö 68/687-88)

_j

olup Hazrec kabilesine mensuptur. Başta Bedir olmak üzere bütün
gazvetere katıldı. Mekke fethinde Beni Saide'nin sancaktarlığını yaptı. EbO
Üseyd'in Hz. Peygamber'den rivayet ettiği hadislerden yirmi sekizi Baki b. Mahled'in el-Müsned'inde (Zehebi, A'lamü'nnübela', ll, 539), on dördü Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde bulunmaktadır
(lll, 496-498) Kendisinden oğulları Münzir, Hamza ve Zübeyr ile ashaptan Enes
b. Malik, Sehl b. Sa'd, tabiinden EbO Seleme b. Abdurrahman, Abbas b. Sehl b.
Sa'd ve AbdOlmelik b. Said b. Süveyd gibi muhaddisler rivayette bulundular. Hz.
Osman ' ın şehid edilmesinden (36 / 656)
bir süre önce gözlerini kaybetti. Bu se-
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Sahabi.
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Adının Avf b. Malik, Haris b. Malik veya Avf b. Haris olduğu da zikredilmiştir.
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakta, 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.
e l -işabe, IV, 216) ikinci görüşü doğrula
makta. buna göre Bedir Gazvesi'nde bulunduğuna dair rivayetin zayıf olduğu
anlaşılmaktadır. EbO Vakıd Huneyn'de
olduğu gibi Mekke'nin fethinde de Kina-
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EBÜ VAKID ei - LEYS)
ne kabilesinin sancaktan idi. Hz. Ömer
devrinde Suriye fetihlerine katıldı. Yermük Savaşı ' nda (15 1 636) bulundu. Hayatının son yılını Mekke'de geçiren Ebü
Va kı d el - LeysY 68 (687 -88) yılında burada vefat etti ve Muhacirün Mezarlığı'na
gömüldü. 6S'te (684 -85) öldüğü ve o sı 
rada altmış beş, yetm i ş, yetmiş beş veya seksen beş yaşında olduğu da rivayet edilmektedir.
Hz. Peygamber'den başka Hz. Ebü Bekir, ömer ve Esma bint Ebü Bekir' den
hadis rivayet etti. Kendisinden de oğul 
ları Abdülmelik ve Vakıd ile Ata b. Yesar, Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr,
Süleyman b. Yesar, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe gibi tabiller rivayette bulundular. Yirmi dört hadisten ibaret olan
rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almış
olup bunlardan on yedisi Ahmed b. Hanbel'in Müsned'indedir (V. 217-2ı9)
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EBÜ YA 'KÜB el-MUVAHHİDİ
(bk. YÜSUF b . ABD ÜLM Ü 'MİN).
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EBÜ YA'KÜB en-NEHRECÜRİ
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Ebo. Ya'klib İshak
b. Muhammed en-NehrecO.r!
(ö. 330 / 941)
İlk devir sO.filerinden .

_j

Basra ile Abadan arasında bulunan
Nehrecür'da doğdu. Cüneyd-i BağdadY
ve Amr b. Osman ei-MekkY gibi tanın
mış süfilerle arkadaşlık etti. Ebü Ya'kub
es- SüsY' nin öğrencisi oldu. Uzun yıllar
Mekke'de yaşadı ve orada vefat etti. KelabazY onu eser sahibi süfiler arasında
sayarsa da kaynaklarda herhangi bir eserine rastlanmamaktadır.
NehrecürY'ye göre abid Allah'a endişe
ile ibadet eder, arif ise O'na özlemle yaklaşır. Allah ' ı bilen O'ndan gafil olmaz. Manevi hallerin en faziletiisi şeriat ilmine
uygun alanıdır. Nitekim bu düşüncesi se-
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çağdaşı Hallac'ın görüşlerini

red-

detmiştir.

NehrecürY'nin yakin * kavramı hakkın
daki görüşleri dikkat çekicidir. Ona göre
kul yakinin hakikatine tam olarak ulaş
tığında onun nazarında belalar nimet,
rahatlık ise musibet halini alır. Gözlerin
gördüğüne ilim, kalplerin gördüğüne ise
yakın denir. Kul k.ısmete razı olursa yaklni kemale erer. Arştan arza kadar bütün sebeplerle ilgiyi kesmedikçe, yani
gerçek sebebinAllah olduğunu idrak etmedikçe yakine ulaşılamaz. Her şeyde
tek müessir Allah'tır. Yakındeki artışın
sonu yoktur; kişinin dindeki anlayış ve
derinliği arttığı nisbette yakini de artar.
Yakın. gayb halindeki imanın adeta müşahedeye dönüşmesidir.

Ona göre kişinin Allah hakkındaki bilgisi arttıkça hayreti de artar. Allah'ı en
iyi bilen, O'nun huzurunda en fazla hayrete düşendir. Bir kimse tevhid yoluna
taklitle koyulursa marifetten uzak kalır. Kötü zandan sakınmak. insanların bize karşı kötü zan beslemesine yol açacak davranışlardan kaçınmamız anlamı
na gelir. Şükrü eda edilen nimet son bulmaz. nankörlük edilen nimet ise devam
etmez. Arnelierin en faziletiisi ilme uygun alanıdır. Dünya bir deniz, ahiret onun
sahilidir; bu sahile ulaşmak ancak takva gemisiyle mümkün olur. Allah'a götüren yol hakkında sorulan bir soruya,
"Cahillerden sakın, alimlerle dost ol, ilme sarıl , zikre devam et. Böyle yaparsan
yol ehli olursun" cevabını vermiştir.
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EBÜ YA'KÜB es- SİCİSTANi
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Ebo. Ya'klib İshak
b. Ahmed es -Sicistan!
( ö. 393 / 1003 [?])
L

ünlü İsmail! daı ve alimlerinden.
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SicistanY nisbesinin kısaltılmışı olan
SiczY diye de bilindiği gibi Bendane lakabıyla da anılır. Horasan'ın güneyindeki Sicistan bölgesinde Fars kökenli bir

aileden gelmektedir. Meşhur iran kahramanı Rüstem'in soyundan olduğu ri vayeti yanında dedesinin Küfe'den Sicistan'a gidip yerleştiği de nakledilir. Fatı
mY Halifesi Muiz- Li diniilah zamanında
(953-975) Buhara bölgesinde daY olan SicistanY'nin doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ismailiyye davasına karşı olanlar tarafından
Türkistan'da öldürüldüğü muhakkaktır.
Abdülkahir el-BağdadY, Maveraünnehir
DaYsi Muhammed b. Ahmed en-Nesefi
(en-Nahşebf) ve Ebü Ya'kub es-SicistanY'nin sapıklıkları yüzünden katledildikle- .
rini belirtir (el-Fark, s. 283) . Nesefi'nin
331'de (942 -43) öldürüldüğü bilinmektedir. Çağdaş araştırmacılardan bazıla
rı. BağdadY'nin bu ifadesine dayanarak
Nesefi gibi Sicistanf'nin de 331'de öldürüldüğünü ileri sürmüşlerse de (Mustafa Galib, s. ı 73; Hasan İbrahim Hasan, s.
472) bu görüş isabetli değildir. Zira Ebü
Ya'kub es-Sicistanf, Kitô.bü 'l-İfü{Jô.r adlı eserinin dokuzuncu babı olan "Ma'rifetü'l-k.ıyame"de (s 82) Hz. Peygamber'in
vefatının üzerinden 350 küsur yıl geçtiğini belirtmekte, dolayısıyla adı geçen
eserin 361 (971) yılından sonra yazıldığı
ortaya çıkmaktadır. Buna yakın bir ifade de aynı eserin on üçüncü babı olan
"el -Vudü' ve't-tahare"de (s . ı ı ı ı geçer.
Ayrıca el-Mevô.zfn ve el-Mebde' ve 'l me 'ô.d adlı risalelerinde, 386 (996) yı
lında Fatımi ha lifesi olan Hakim- Biemrillah 'tan söz ederken onun asrının imamı olduğu şeklindeki ifadesinden. kendisinin belirtilen tarihte hayatta olduğu
sonucu çıkmaktadır. Öte yandan Reşf
düddin Fazlullah ' ın, SicistanY'yi Gazneli
Mahmud'un hakimiyetini kabul eden
Saffarf hanedanından Halef b. Ahmed'in
393 ( 1003) yılında katlettirdiğini belirten ifadesinden hareket eden İsmail K.
Poonawala. onun 386-393 (996 -1003)
yılları

arasında

öldürüldüğü

görüşünü

ileri sürer (Essays on fslamic Civilization,
S.

275) .

IV. (X.) yüzyıl, ismai!Y düşüncesinin en
meşhur ve en büyük şahsiyetlerinin yetiştiği dönem olup Ebü Ya'kub es-Sicistanf bu şahsiyetlerin en ön sıralarında
yer alır. Onun adı Muhammed b. Ahmed
en-Nesefi, Ebü Hatim er-Razf, Hamldüddin el-Kirmanf gibi büyük daYierle beraber anılır. Muiz - Lidfnillah devrinde
Buhara bölgesinin sorumlu daYsi iken
hacası Nesefi'nin öldürülmesi üzerine
muhtemelen Horasan'la beraber Rey'deki ismailfler'in de ilmi liderliğini üstlenmiştir.

