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EBÜ'l-AYNA 

( .~ly,l) 

Ebu Abdillah Muhammed b. el-Kasım 
b. Hallad b. Yasir el-Haşim! 

(ö. 283/896) 

Arap şairi. 
_j 

191 (807) yılında Ahvaz'da doğdu . As
len Yernameli bir aileden olup Beni Ha
nife kabilesine mensuptur. Dedesi Hal
lad, Abbas! Halifesi MansOr'un azatlı kö
lelerindendir. Ebü'I -Ayna'nın Haşim! nis
besi buradan kaynaklanmaktadır. Ebü' i
Ayna lakabını ise kendisine hacası Ebü 
Zeyd el -Ensarf vermiştir. Rivayete göre 
hocasına "ayn" kelimesinin küçültme is
minin nasıl yapılacağını sormuş, o da, 
"Uyeyn şeklinde olacak ey Ebü' l-Ayna" 
cevabını vermiş ve şair o günden sonra 
bu lakapla anılmıştır. Tahsilini Basra'da 
yaptı; burada Ebü Ubeyde Ma'mer b. 
Musenna, Asma!, Ebü Zeyd ei-Ensarf, 
Muhammed b. Ubeydullah ei-Utbf gibi 
meşhur alimlerden ders aldı ve Ebü Asım 
en-Nebfl'den rivayetlerde bulundu. Ta
lebeleri arasında Ebü Abdullah el-Haki
mf, EbO Bekir es-SOII, Ahmed b. Kamil 
ve İbn Necfh gibi alimler vardır. Ebü'I
Ayna daha sonra Bağdat ' a gidip oraya 
yerleşti. Bu yolculuğu sırasında Samer
ra'da bir hastalığa yakalanarak gözleri
ni kaybetti. 

Hazırcevap, fasih ve beliğ olmasının 

yanında çok zeki, ahbar*ı iyi bilen, hoş
sohbet bir kişi olan Ebü'I-Ayna halifeie
rin ve ileri gelen devlet büyüklerinin mec
lislerine katıldı, Abbas! Halifesi Mütevek
kil'e (847-861) nedimlik yaptı. Halife ile 
olan sohbet ve konuşmalarının bir kıs
mı daha sonra edebiyat ve tabakat ki
taplarında yer almıştır . Hafız olduğu için 
birçok soruya Kur'an ayetleriyle cevap 
verdiği, ayrıca sözünü hiç kimseden esir
gemediği söylenir. Oğlundan nakledilen 
bir rivayete göre 1 o Cemaziyelahir 283 
(25 Temmuz 896) tarihinde Basra'da ve
fat etmiştir. 

Ebü'I-Ayna'nın günümüze intikal eden 
az sayıdaki şiirleri başarılı kabul edil 
mektedir. Hicivlerinde ağır bir dil kul
lanmış olup EbO Ali ei-Basfr ve EbO Hif
fan ile karşılıklı hicivleri vardır. Kaynak
larda 30 varaklık bir divanı olduğu zik
redilmektedir. Ebü'l -Ayna 'nın ahbar ve 
menkıbelerini İbn Ebü Tahir Ahbdru 
Ebi'l- cAynıı' adıyla bir araya getirmiş
t ir. Onun ilginç bir yönü de ahmak ve 
dalgınların söz ve davranışlarıyla ilgili 
söylentileri toplaması dolayısıyla muh-
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teme!en bu konuda ilk kitabın yazarı ol
masıdır. Ayrıca Ahmed b. Hasfb hakkın
da da bir kitap kaleme almıştı r. İbnü'l
Cevzf'nin, Al]bQrü'l-ham~ö. ve'l-mu
gaffelin adlı eserini yazarken bu kitabı 
örnek aldığı anlaşılmaktadır. 

Ebü'i-Ayna hadis ilmiyle de meşgul ol
muştur; fakat bu konudaki bilgisinin dil 
bilimleri alanındaki !\.adar güç!ü ve güve
nilir olmadığı kabul edilir. Çok az sayıda 
müsned hadis rivayet eden Ebü'l-Ayna'
nın rivayetlerinin çoğunu ahbar, nevadir 
ve çeşitli hikayeler teşkil etmektedir. 

Enver Alyan E:bü Süveylim, Ebü'l- cAy
nd' Mufıammed b. el-Kasım b. Ijalldd: 
dirô.se ve tevşi~ ii fıaydtihi ve neşrihi 
ve şi crihi ve nevddirihf ve al]bdrihi ve 
merviyydtihi adıyla bir çalışma yapmış
tır (Amman 1990) 
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~ HüsEYiN ELMALI 

EBÜ'l-AZAİM 

(bk. MUHAMMED MAzi). 

EBÜ'I-BAHTERİ, As b. Hişam 

( ~ı.;:.. ı.f.'-""\.l\ .s_;:;.,lly,\) 

Ebü'l-Bahter! el-As 
b. Hişam b. el-Haris 

(ö. 2/624) 

Mekkeliler'in 
müslümanlar aleyhindeki 

boykotunu kıran 
Kureyşli müşriklerden. 

_j 
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Bazı kaynaklarda adı Haşim olarak da 
geçen babası ile annesi Erva bint Haris' in 
soyu Kusay'da Hz. Peygamber ' in soyu 
ile birleşir. Ebü'l -Bahterf Cahiliye döne-

minde Kureyş kabilesinin ileri gelenle
rinden biriydi. Hz. Peygamber İslamiyet'i 
açıktan tebliğ etmeye başladığı zaman 
onu bu davadan vazgeçirmesi için am
cası EbO Talib'e başvuran Kureyşliler ara
sında o da vardı. Ancak onu önemli kı
lan hadise, Kureyş kabilesinin müslüman
lara karşı ilan ettiği boykot sırasında ak
rabalık bağları sebebiyle tavrını müslü
manlardan yana koymasıdır. Ebü'l-Bah
terf ile bazı Kureyşliler, kendilerine hiç
bir yiyecek verilmeyen müslümanlara ön
ce yiyecek götürdüler; sonra da müslü
manlarla görüşmeyi ve onlara yardım 
ulaştırmayı yasaklayan boykot metnini 
Kabe'nin duvarından indirerek Kureyş'in 
baskısını kırdılar. 

Hz. Peygamber'in hicret etmesini en
gellemek için tedbirler almak üzere Ku
reyşliler'in Darünnedve'de yaptığı top
lantıya da katılan Ebü' I- Bahterf Bedir 
Savaşı'nda müşrik ordusunun erzak ih
tiyacını karşıladı. Onun İslamiyet aleyhin
dek.i gayretlerine rağmen Hz. Peygamber 
boykot hadisesindeki iyiliğini dikkate ala
rak öldürülmemesini emretti. Savaş es
nasında Ebü'l- Bahterf ile karşılaşan Mü
cezzir b. Ziyad el-Belevr adlı sahabi, Hz. 
Peygamber'in bu emrini ona hatırlata
rak teslim olmasını istedi. Ebü'I-Bahterf, 
arkadaşı Cünade b. Müleyha'ya da eman 
verilmesi halinde teslim olacağını söyle
di; fakat Mücezzir onun bu isteğini ka
bul etmedi. Bunun üzerine Ebü'l-Bahterf, 
yaşama hırsı uğruna arkadaşını ölüme 
terkettiği için Kureyşli kadınların kendi
sini ayıplayacaklarından endişe ederek 
savaşmaya devam etti ve öldürüldü. 
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EBÜ'l-BAHTERİ, Said b . Firôz 
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Ebü'l-Bahter! Said b. Hruz et-Ta! 
(ö. 82/701 [?]) 
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Ktifeli fakih ve muhaddis tabii. 

_j 

Aslen Arap olmayıp Tay kabilesinin 
mevali*sindendir. Küfe'de yaşadığı için 
KOfi nisbesiyle ve İbn Ebü İmran diye 
de anılır. Ebü Berze el-Esleml, İbn Ab-


