
EBÜ ' I-AS 

meyi vaad ettikleri halde buna razı ol
madı. Bedir Gazvesi'nde müşriklerin sa
fında yer aldı ve esir düştü. Zeyneb. bir 
miktar ma Ila beraber evlendi ki eri zaman 
annesinin kendisine taktığı gerdanlığı 

fidye olarak gönderdiyse de bunu görün
ce hüzünlenen Hz. Peygamber gerdanlı
ğın Zeyneb'e iade edilmesini ve Ebü'I
As'ın serbest bırakıl masını söyledi; an
cak ondan da kızını Medine'ye gönder
mesini istedi. Ebü'I-As, karısını çok sev
mesine rağmen sözünde durarak Zeyneb'i 
Medine'ye gönderdi. Onun bu davranışın
dan memnun kalan Resülullah. "Bana 
doğru söyledi ve sözünü tuttu" diye ken
disini takdir etti (ayrıca bk. ZEYNEB). 

Ebü'I-As. hicretin 6. yılında müşrikle
rin kendisine emanet ettiği ticaret mal
larıyla birlikte Suriye'den dönerken baş
larında Zeyd b. Harise'nin bulunduğu bir 
seriyye ile. bazı rivayetlere göre Ebü Ba
sir ve Ebü Cendel'in maiyetindeki müslü
manlarla karşılaştı. Hz. Peygamber"in, 
Zeyd b. Harise kumandasındaki seriyyeyi 
Ebü'I-As·ı yakalamak üzere gönderdiği 
ve bu seferin fs Seferi diye anıldığı da 
nakledilmektedir. Müslümanlar kervanı 
ele geçirmekle beraber Ebü'I-As'ı ellerin
den kaçırdılar. Onun geceleyin Zeyneb'in 
yanına gitmesi, başka bir rivayete göre 
ise ona haber göndererek kendisini hi
mayesine almasını rica etmesi, Zeyneb'in 
de bunu kabul etmesi üzerine Resül-i Ek
rem kervanı ele geçiren savaşçılara haber 
göndererek elde ettikleri ganimet ken
dilerine ait olmakla beraber onu Ebü'I
As'a geri verdikleri takdirde memnun 
kalacağını bildirdi. Bunun üzerine ker
vandaki malların tamamı Ebü'I-As'a iade 
edildi. 

Bu olay bazı rivayetlerde farklı şekil
de anlatılmaktadır. Buna göre, Ebü'I
As'ın ticaret kervanıyla Medine'ye yak
laştığını haber alan bazı müslümanlar 
kervanı basarak Ebü'I-As'ı öldürmeyi ve 
maliarına el koymayı düşündüler. Bunu 
öğrenen Zeyneb. babasına ve müslüman
lara Ebü'I-As'ı himayesine aldığını söyle
yerek teşebbüslerine engel oldu. Bunun 
üzerine Ebü'I-As'ın yanına silahsız olarak 
giden müslümanlar, ona Hz. Peygam
ber'in hem baba tarafından yakını hem 
de damadı olduğunu hatırlatarak İslami
yet'i kabul etmesini ve kervanda bulunan 
malları müslümanlara vermesini istedi
ler. Bunun emanete hıyanet olacağını 
söyleyen Ebü'I-As teklifi kabul etmedi. 
Mekke'ye varınca malları teslim ederek 
müslüman olduğunu açıkladı ve daha 
sonra Medine'ye hicret etti. Hz. Peygam-
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ber de altı yıllık bir aradan sonra ona ka
rısını iade etti (Muharrem 71 Mayıs 628). 
Ebü'I-As'ın yeni bir nikah ve mehirle ve
ya geçerli sayılan eski nikahla karısına 
kavuştuğu hususunda farklı rivayetler 
vardır. Zehebi, onun Hudeybiye Antiaş
ması'ndan (6/627) beş ay önce müslü
man olduğunu söylemektedir. 

İbn Sa'd, Ebü'I-As'ın Hz. Peygamber'le 
birlikte hiçbir gazveye katılmadığını kay
deder. Belazüri' nin nakline göre Mekke'
nin fethinden sonra oraya yerleşti. Onun 
Hz. Ali ile beraber Yemen'e gittiği ve ora
da bir müddet görevli kaldığı nakledilir. 
Ayrıca Mekke'ye geri dönmenin hicret 
sevabını kaybettireceği dikkate alınarak 
Mekke'ye yerleştiğine dair rivayetin gü
venilir olmadığı ileri sürülebilir. 

Herhangi bir hadis rivayet etmemiş 
olan Ebü'I-As Zilhicce 12'de (Şubat 634) 
vefat etti. 11 yılında (632-33) öldüğüne 
dair görüş zayıftır. 

Ebü'I-As ile Zeyneb'in Ali ve Ümame 
adlarında iki çocukları dünyaya gelmiş 
olup bunlardan Ali küçük yaşta ölmüş, 
ümame ise Hz. Fatıma'nın vefatından 
sonra Hz. Ali ile evlenmiştir. 
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Iii TALAT SAKALLl 

EBÜ'l-ATAHİYE 

( ~t:.JIY.!) 

Ebu İshak İsmail 
b. el - Kasım b. Süveyd 

(ö. 210 / 825 [?]) 

Abbasi devri şairlerinden. 
_j 

130'da (748) Küfe'de veya Küfe'nin 
batısındaki Aynüttemr'de doğdu. Atala
rı Aneze kabilesinin mevla*ları idi. "Çıl
gın" anlamına gelen Ebü'I-Atahiye Iaka
bını niçin aldığı bilinmemektedir. 

Küfe'de yetişen ve orada çömlekçilik 
yaparak hayatını zorlukla kazanan Ebü'I
Atahiye, buna rağmen eğlenceye çok 
düşkün olup kendisi gibi içki ve eğlen
ceye meraklı kimselerle bir arada bulu
nurdu. Şiirleri sayesinde ünü yayılmaya 

başlayınca halife sarayında ilim, kültür 
ve sanat adamları arasına girme ümidiyle 
Muhammed el-Mehdi döneminde (775-
785) Bağdat'a gitti. Bir şair olarak ora
da kendini gösteremediği için bir müd
det küçük Hire kasabasına çekildi ve bu
rada yazdığı şiirlerle adını duyurmayı ba
şardı. Nitekim Mehdi onu Bağdat'a da
vet ederek kendisine yakın ilgi göster
di. Mehdi'nin sarayında Utbe adlı bir ca
riyeye gönül veren Ebü'I-Atahiye ona pek 
çok aşk şiiri yazdı. Utbe'den karşılık gör
mesi bir yana bu davranışı sebebiyle 
Mehdi tarafından hapse atıldı. Bu olay
dan sonra hayata küsen şair kelam il
minin çeşitli problemleriyle ilgilenmeye 
başladı; ardından zahidlerin hayatını in
celemeye koyuldu; nihayet kendine has 
bir zühd ve takva anlayışına ulaştı. Ebü'I
Atahiye"nin ve şiirinin en belirgin özelliği 
zühd ve takvaya olan meylidir. Bazıları 

onun bu halinin samimi, bazıları ise sahte 
olduğunu ileri sürmektedir. Onun haya
tında ve şiirlerinde her iki görüşü de hak
lı çıkaracak delilleri bulmak mümkündür. 

Vefat tarihi hakkında farklı rivayetler 
bulunan Ebü"I-Atahiye oğlu Muham
med 'e nisbet edilen bir rivayete göre 
210'da (825). başka rivayetlere göre ise 
211 (826) veya 213'te (828) ölmüş ve 
Bağdat'ta defnedilmiştir. 

Ebü"I-Atahiye"nin şiiri başlıca iki kıs

ma ayrılarak incelenebilir. Bunların en 
önemli kısmı "zühdiyyat" denilen dini şi
irleridir. İkinci kısım methiyeler, çeşitli 
vesilelerle yazılmış zarif ve nükteli man
zumeler. hicviyeler. mersiyeler, irticalen 
söylenmiş şiirler. öğütler ve hikmetler
den meydana gelmektedir. Zühde dair 
şiirlerinde vaaz ve nasihat ön planda olup 
bunlarda dünyadan, onun değişken ve 
fani oluşundan. ölümden ve ahiret ha
yatından bahseder. Ahlak ve hikmeti ko
nu alan şiirlerinde hayat ve insan hak
kındaki görüşlerini ortaya koyar. 

Onun zühde dair şiirleri koyu bir ka
ramsarlık taşımasına rağmen insan ru
hu üzerinde çok etkilidir. Üslübu akı
cı ve anlaşılması kolaydır. Onun düşün
celerinin, yaşadığı dönemin dünyaya. 
zevke ve eğlenceye ağırlık veren hayat 
anlayışına karşı bir tepki mahiyetinde 
olduğu ileri sürülmektedir. Şiirlerinin il
ham kaynağı okuduğu kitaplar. kendi 
hayat tecrübeleri. ölüm ve fanilik hak
kındaki düşünceleridir. Kendisinden ön
ce zühd konusunda şiir yazanlara göre 
daha çok ve daha uzun yazmıştır. Ebü'I
Atahiye zühdün felsefesini yapmış, in
sanları zühd hayatına ve takvaya özen-



dirmeye çalışmıştır. Geçimini sağlama 
mecburiyetinden dolayı filolojiye ve eski 
şairterin şiirlerine dair olan derslere ve 
ilmi toplantılara katılacak zamanı bula
maması. onun şiirlerinde görülen alışıl
mışın dışında bir tarz. üslüp ve ifade 
yeniliğinin başlıca arnili olarak görülebi
lir. Beşşar b. Bürd gibi doğuştan şiire 
kabiliyeti vardı. Şiirlerinde rahat ve ta
bii bir üslübu tercih etmesi, yapmacık 
ifade ve zorlama sanat gösterilerinden 
uzak kalması. sade bir dil kullanması ve 
nihayet halkın hislerini onların aniaya
bileceği şekilde dile getirmesi Ebü'l-Ata
hiye'yi devrinde haklı bir şöhrete ulaş
tırmıştır. Ayrıca çağdaşı büyük müsiki
şinas İbrahim el-Mevsılf tarafından şi
irlerinin bestelenmesi de onun için bir 
şans olmuştur. 

Ebü'l-Atahiye'nin bütün şiirleri günü
müze kadar ulaşmamıştır. Zühde dair şi
irleri İbn Abdülber en-Nemerf tarafından 
toplanmış, diğerleri ise edebiyatla ilgili 
eski kitaplarda dağınık halde kalmıştır. 
Luvfs Şeyho bu şiirleri toplayarak e1-En
varü'z-zahiye ii divani Ebi'l- 'Atahi
ye adıyla neşretmiştir (Beyrut 1886). Bu 
neşir daha sonra bazı ilave ve düzelt
melerle Beyrut'ta defalarca basılmıştır 
(ı887, 1888, ı909. ı9ı4). Yine Luvfs Şeyho 
onun bir kısım şiirlerini toplayarak Mec
mı1 'a min şi 'ri Ebi'l- 'Atahiye fi'l- me
diJ:ı ve'r-rişa ve'1-hicv ve'1-vaşf ve'l
emşal (Ebü 'l· 'Atahiye: müntel]abat ş(riy· 

ye) adı altında yayımiarnıştır (Beyrut 1927, 
193 ı, 1950). Ayrıca divanı da Şam Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'deki İbn Abdülber nüs
hası ile Tubingen nüshası esas alınarak 
Şükrf Faysal tarafından Ebü '1- 'Atahi
ye: eş 'aruhı1 ve al]bôruhı1 adıyla yeni
den neşredilmiştir (Dımaşk ı384/ ı965) . 

Divanının Darü Sadır tarafından yapılan 
bir baskısı da vardır (Beyrut ı 96 ı ) Bu di
vanın Şerhu Divani Ebi'l - 'Atahiye adlı 
bir şerhi mevcuttur (Beyrut ı 969. ı 985) 
Ebü'l-Atahiye 'nin zühdiyyatı 1909 Bey
rut baskısı esas alınarak Oskar Rescher 
tarafından Der Divan des Abu'1- 'Ata
hija adıyla Almanca'ya tercüme edilmiş
tir (Stuttgart 1928) 

Ebü'l- Atahiye hakkında yapılan çalış
malardan bazıları şunlardır: Abdülmü
teal es-Saldi. Ebü'1 - 'Atahiye: eş-şa 'i
rü '1- 'ôlemi (Kah i re 1939); Ahmed Bera
nik, Ebü'1- 'Atahiye (Kahire 194 7); Üsa
me Anütf. Ebü'l- 'Atahiye: ra'idü'z
zühd fi'ş-şi'ri'1- cArabi (Beyrut 1957, 
ı 962); Abdüllatff Şerare. Ebü '1- cAtahi
ye: şa'irü'z-zühd ve'1-hubbi'l-l]Eı'ib 
(Beyrut 1962); Mahmüd Ferec Abdülha-

mfd el-Ukde, Ebü'l- 'Atahiye: şa'irü'z
zühd ve'l-J:ıikme (1 -11 . Riyad 1405 / 1985); 
Abdülmün 'im Muhammed Yüsuf. Ebü'l
'Atahiye: şa 'irü'z-zühd ve'1-J:ıikme (Ka
hire 1986) ; Ahmed Muhammed Aliyyan, 
Ebü '1- cA tahiye: J:ıayatühı1 ve agra:iu
hü'ş-şi'riyye (Beyrut 1411 / 1991) ; Ab
dullah Ahmed eş-Şebbat. Ebü'1- 'Ata
hiye (Demmam. ts ). 
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ı 
EBÜ'l-A'VER 

ı 

( .JY~I Y.l) 

Ebü'l-A'ver Amr b. Süfyan 
b. Abdişşems es -Süleml 

(ö. 65/685 [?]) 

L 
Emevi devlet adamı ve kumandanı. 

_j 

Hayatının ilk dönemi hakkında fazla 
bilgi yoktur. Babası Uhud Savaşı'nda Ku
reyşliler'in safında yer alan bir müşrik, 
annesi ise bir hıristiyandı. Ebü'l-A'ver 

EBÜ ' I- A'VER 

Hendek Gazvesi'nde Süleym kabilesi as
kerlerinin başında bulunuyordu. Onun 
bu savaştan sonra müslüman olduğu 
rivayet edilmektedir. 

Suriye'ye gönderilen İslam ordusunda 
yer aldı ve gözünün birini kaybedince 
"Ebü'l -A'ver" lakabıyla meşhur oldu. Bil
hassa Yermük Savaşı'nda ve Suriye böl
gesindeki diğer seferlerde önemli görev
ler üstlendi. Başkumandan Ebü Ubeyde 
b. Cerrah'ın görev verdiği on kumandan
dan biri de o idi. 23 (643-44) yılında Bi
zans'a karşı düzenlenen seferde bir bir
liğe kumanda etti ve AmmOriye'ye ka
dar ilerledi. Daha sonra Ürdün'deki Ta
beriye'yi fethetti ve ilk Kıbrıs seferine 
katıldı. Bir müddet sonra da Muaviye'
ye bağlı olarak Ürdün'ün idaresine me
mur edildi, bölgenin vergi işlerini dü
zenledi. Ebü'l-A'ver'in bu görevi Hz. Os
man'ın şehid edilmesine kadar devam 
etti. Bu tarihten sonra da Muaviye'nin 
en yakın adamları arasında yer aldı. Özel
likle Sıffin Savaşı'ndaki faaliyetleri ve 
Hakem Vak'ası'nda Muaviye lehine yap
tığı şahitlik sebebiyle Hz. Ali'nin buğzet
tiği üç dört kişiden biri oldu. Ebü' 1- A'ver, 
Amr b. As'ın Muaviye adına Mısır'ı ele 
geçirmek için çıktığı sefere de katıldı 

(38/ 658) 

Askeri kabiliyeti ve idarecilik vasıf

larıyla tanınan Ebü'l- A'ver, hayatının 

en verimli yıllarını Muaviye'ye yardım 
için harcamış ve Muaviye devrinin son
larına doğru aktif siyası hayattan çekil
miştir. 

Sahabflerin hayatına dair kaynaklar
da yer almakla beraber Ebü'l-A'ver'in 
sahabfliği kesin değildir. Rivayet ettiği 

pek az hadis de mürsel* sayılmaktadır. 
Kendisinden Kays b. Ebü Hazim, Ebü Ab
durrahman el-Hubulf ve Amr ei-Bikalf 
hadis nakletmişlerdir. 
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