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EBÜ'l- BEREKAT en-NESEFİ 

(bk. NESEFİ, Ebü'l-Berekat). 

EBÜ'l-BEŞER 

( __,.:;.:ıı Y-ı ) 

İslami kaynaklarda 
"insanlığın atası" anlamında 

Hz. Adem'e verilenunvan 
(bk. ADEM). 

EBÜ'l -CAROD 

( ~.))~ı Y-ı ) 

Ebü'l-Carod Ziyad 
b. Münzir el-Hemedanl 

(ö. 150 /767 [?]) 

Zeydiyye'ye bağlı 
Carudiyye kolunun kurucusu 

(bk. ZEYDİYYE). 

EBÜ'I-CEVzA 

(.~~IY.ı) 

Ebü'l-Cevza' Evs 
b. Abdillah (Halid) er-Rabal 

(ö. 83/702) 

Basralı zahid tabii. 

_j 

_j 

_j 

_j 

Ezd kabilesinin kollarından Rebia'ya 
mensup olup hayatı hakkında fazla bil
gi yoktur. Hz. Aişe, Abdullah b. Abbas, 
Ebu Hüreyre, Abdullah b. Amr b. As ve 
Safvan b. Assal el-Muradi'den hadis ri
vayet etmiştir. Buhari'nin senedini zayıf 
gördüğü bir habere göre Ebü'l- Cevza 
Hz. Aişe ve İbn Abbas'a on iki yıl kom
şuluk ettiğini, Kur'an-ı Kerim'deki her 
ayet hakkında İbn Abbas'tan bilgi edin
diğini belirtmekte, öğrenmek istediği 

konuları bir adamı vasıtasıyla her zaman 
Hz. Aişe'den sorup öğrendiğini söyle
mektedir. Kendisinden Katade b. Diame, 
Büdeyl b. Meysere, Amr b. Malik en-Nük
ri ve Ebü'l-Eşheb el-Utaridi gibi muhad
disler rivayette bulunmuş, Ebu Zür'a er
Razi ile Ebu Hatim er-Razi onun sika* 
bir ravi olduğunu belirtmişlerdir. Riva
yetlerinin Kütüb-i Sitte'de yer alması 
da bunu göstermektedir. 

İbadete düşkünlüğü ve zahidane ha
yatıyla tanınan Ebü'l-Cevza'nın temiz
lik konusunda çok titiz olduğu. helaya 
giderken ayrı bir elbise giydiği , namazı 

başka bir elbiseyle kıldığı rivayet edilir. 
Hiçbir şeye lanet etmez. lanet edilen şey
leri de yemezdi. Bu sebeple hizmetçisi-

EBÜ' d- DAHDAH 

ne ekmeği veya yemeği yaktığı zaman 
lanet etmemesi için ayda 2-3 dirhem 
fazla verirdi. Hayatı boyunca kimseyle 
çekişmediğini, kimseyi rahatsız etmedi
ğini söylerdi. Nefsinin arzularına ve hoş 
şeylere düşkün olanları hiç sevmezdi. 
Domuzlarla bir arada olmayı bu gibiler
le beraber bulunmaya tercih ettiğini söy
lediği nakledilir. 

Abdullah b. Zübeyr'in Küfe valisi Ab
durrahman b. Muhammed b. Eş'as'ın 

yanında Haccac'a karşı çarpışırken 83 
(702) yılında Deyrülcemacim'de öldü. Ve
fat tarihi 82 (70 1) olarak da zikredilmek
tedir. 
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Iii KEMAL SANDlKÇI 

EBÜ'l-CÜYÜŞ 

(J,~IY.ı) 

(ö. 722/1322) 

Endülüs'te Gırnata'da 
hüküm süren 

Nasriler hanedanının 
hükümdarlarından 

(bk. NASRİLER). 

EBÜ'd- DAHDAH 

( ciJ.>...ıJI Y-ı ı 

Ebü'd- Dahdah el- Ensarl 

Sahabi. 

_j 

_j 

Adının Ebü'd -Dahdaha b. Dahdaha ol
duğu da söylenmektedir. Ensarın hima
yesinde yaşamasına rağmen onlar tara
fından da iyice tanınmayan Ebü'd-Dah
dah hakkında fazla bilgi yoktur. Abdul
lah b. Mes'Qd'un anlattığına göre, "Ver
diğinin kat kat fazlasını kendisine öde
mesi için Allah'a güzel bir borç vermek 
isteyen kimse yok mu?" (el-Bakara 2/ 
245) mealindeki ayet nazil olunca Ebü'd 
Dahdah Hz. Peygamber'in yanına gide
rek, "Ya Resulallah! Allah bizden borç 
mu istiyor?" diye sordu. Evet cevabını 
alınca Hz. Peygamber'in elini tuttu ve 
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sevabını sadece Allah'tan bekleyerek için
deki 600 hurma ağacı ile birlikte bah
çesini Allah'a borç olarak verdiğini bil
dirdi. Ardından da bahçesine giderek 
orada bulunan ailesine bahçeyi Allah'a 
borç olarak verdiğini söyledi ve bahçe
den çıkmalarını istedi. Bu hadise üzeri
ne Hz. Peygamber, "Ebü'd-Dahdah için 
cennette nice hurma ağaçları saçak atı
yor" dedi. Ebü'd-Dahdah'ın bu hurma 
bahçesini. Hz. Peygamber'in kendisin
den borç istemesi üzerine veya daha 
başka sebeplerle Allah yoluna adadığı 

da rivayet edilmektedir (Şevkani, s. 422-

423). 

Ebü'd-Dahdah'ın ne zaman vefat et
tiği bilinmemektedir. Ölümü üzerine Hz. 
Peygamber onun soyu ve varisieri hak
kında bilgi toplamak üzere ensardan 
Asım b. Adi'yi görevlendirdi. Ebü'd -Dah
dah'ın soyu hakkında fazla bilgi edinile
meyince mirası kız kardeşinin oğlu Ebü 
Lübabe el-Ensarrye verildi. Uhud Gaz
vesi'nde Hz. Peygamber'in şehid edildi
ği haberi üzerine Ebü'd - Dahdah 'ın müs
lümanlara. "Muhammed öldüyse Allah 
diridir, ölmez" diyerek cesaret verdiği, 
fakat savaşın ilerleyen dakikalarında 

Halid b. Velid'in onu şehid ettiği de kay
dedilmektedir. 

Kudaa kabilesinin Beli kolundan olan 
Ebü'd -Dahdah veya Ebü'd -Dahdaha Sa
bit b. Dahdah ile Ebü'd-Dahdah el-En
sarf arasında, bahçelerini Allah yolunda 
hibe ederek Hz. Peygamber' in duasını 
almaları , ensarın himayesinde yaşama
ları, Resül-i Ekrem hayatta iken vefat 
etmeleri ve mirasçıları bulunmaması gibi 
hususlarda benzerlik olduğu görülmek
tedir. Hadislerde Ebü'd-Dahdah, Ebü'd
Dahdaha veya ibnü' d- Dahdah künyele
riyle zikredilen bu iki sahabi. ashap hak
kındaki tabakat kitaplarında iki ayrı şa
hısmış gibi gösterilmekteyse de aynı ki
şi oldukları veya künye benzerliği sebe
biyle birbirine karıştırıldıkları hatıra gel
mektedir. 
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li! RAşir KüçüK 

ı EBÜ'd-DERDA i 

(.b.) ..u ı _,r ı 

Ebü'd -Derda ' Uveymir b. Kays 
b. Zeydel- Hazred 

(ö. 32/652 [?]) 

Dımaşk kadılığı ve 

L 
Kur'an muallimliği yapan sahabi. 

_j 

Künyesiyle meşhur olup adının Amir, 
lakabının Uveymir. babasının adının Zeyd 
veya Amir, dedesinin adının ise Kays ol
duğu da söylenmiştir. Bedir Gazvesi sı

rasında ve ensardan en son kişi olarak 
müslüman olduğu rivayet edilmektedir. 
islamiyet'i kabul etmesine vesile olan 
arkadaşı Abdullah b. Revaha islami şah
siyetinin meydana gelmesine de yardım
cı olmuştur. Hz. Peygamber onunla Sel
man-ı Farisf, başka bir rivayete göre de 
Avf b. Malik arasında kardeşlik bağı (mu
ahat*) kurmuştur. 

Ebü'd-Derda önceleri ticaretle meş
gul olduğunu, islamiyet'i kabul ettikten 
sonra ticaretle ibadeti bir arada yürüte
meyeceğini anlayınca ibadeti seçtiğini an
latır. Uhud Gazvesi'nde yiğitlik gösterdiği 
nakledilmekle beraber onun bu gazve
ye katılmadığını söyleyenler de vardır. 

Daha sonraki birçok gazvede bulunmuş, 
Hz. Peygamber hayatta iken Kur' an-ı Ke
rim ' i ezberleyerek tamamını ona oku
muştur. 

Hz. Ebü Bekir'in hilafetinin son zaman
larında başlayan Yermük Savaşı ' nda or
du kadısı (kadılcünd) olarak bulundu ve 
bu görev islam tarihinde ilk defa onun-

Ebü'd -Derda ' nın 

Karacilahmet 
Mezarlığı ile 
Eyüp'teki 
makam
kabirieri
istanbul 

la başlamış oldu. Hz. Ömer ve Hz. Os
man devirlerinde de bu görevi zaman 
zaman üstlendiği anlaşılmaktadır. Bedir 
Gazvesi'ne katılmadığı halde Hz. Ömer 
onu Bedrf kabul ederek kendisine maaş 
bağladı. Hz. Ömer'in hilafeti döneminde 
Medine'de diğer bazı sahabilerle birlik
te kadılık yaptı. Suriye'ye gitmek için 
izin isteyince Hz. Ömer orada amillik yap
masını teklif ettiyse de bu görevi kabul 
etmedi ve Hz. Peygamber'in sünnetini 
yaymak, halka namaz kıldırmak istedi
ğini söyledi. Halifenin iznini alarak Dı

maşk'a gitti. Başka bir rivayete göre ise 
Suriye Valisi Yezfd b. Ebü Süfyan'ın ha
lifeden Kur'an ve fıkıh muallimi isteme
si üzerine Hz. Ömer onu iki kişiyle bir
likte Suriye'ye gönderdi. Valinin bu ta
lebiyle onun Suriye'ye gitme arzusunun 
aynı tarihe tesadüf etmiş olması da 
mümkündür. Ebü'd-Derda'nın araların
da bulunduğu üç kişilik muallimler he
yeti önce Humus'a gidip orada bir süre 
görev yaptı. Daha sonra Dımaşk'a geçen 
Ebü' d- Derda, Muaviye'nin Suriye valili
ği sırasında Hz. Ömer'in emriyle Dımaşk 
kadılığına tayin edildi ve Dımaşk'ın ilk 
kadısı oldu. Hz. Ömer Dımaşk'a gittiğin
de onu evinde ziyaret etti ve zahidane 
bir hayat sürdüğünü gördü. Ebü'd-Der
da, hem Hz. ömer hem Hz. Osman de
virlerinde Kur'an öğretimiyle de meşgul 
oldu. Pek çok kişi ondan kıraat dersi al
dı. Muaviye'nin Suriye valiliği sırasında 

diğer bazı sahabilerle birlikte Kıbrıs ' ın 

fethine katıldığı da bilinmektedir. 

Ebü'd-Derda 32 (652) yılında, bazı ri
vayetlere göre ise 31 'de (651) Dımaşk'
ta vefat etti ve Babüssagir Kabristanı'
na defnedildi. 1938 yılında Muaviye b. 
Ebü Süfyan'ın kabrinin 20 m. güneyba
tısında biri kendisine, diğeri karısı Üm
mü'd-Derda'ya ait iki mezar taşı bulun
muştur. Küfl hatla yazılı olan ve günü
müzde el-Methafü'l-vatani'de korunan 
bu taşların IV. (X.) veya V. (XL) yüzyılda 
dikildiği sanılmaktadır. Ebü'd-Derda'nın 

diğer bazı sahabiler gibi istanbul'da 
Eyüp'te ve Üsküdar'da iki makam-kab
ri bulunmaktadır (İst.A, IX, 4854). 

Ebü ' d-Derda 'nın biri sahabi olan bü
yük ümmü'd-Derda, diğeri tabii olan kü
çük ümmü'd-Derda adlı iki hanımı var
dı. Ebü'd-Derda ölünce Muaviye küçük 
Ümmü'd-Derda ile evlenmek istedi; 
Kur'an kıraatindeki üstünlüğü ile tanı
nan bu hanım valinin teklifini kabul et
medi. Ebü'd-Derda'nın Bilal ve Yezfd ad-


