
şiyle el-Cezire'de Beni Temim'den bazı
larını öldürüp mallarını aldı; takibe uğ
rayınca da gizlenip izini kaybettirdi. Bir 
müddet Suriye'de eşkıyalık yaptıktan 

sonra İrminiye'ye gidip orada Yezid b. 
Mezyed eş-Şeybanf'ye katıldı ve onun
la beraber Hürremiler' e karşı sava ştı. 
Emin ile Me'mün arasındaki mücadele
de Emin'in tarafını tuttu ve Emin'in ön
cü kuwetlerine kumanda etti. Ancak da
ha sonra Me'mün'u destekleyen Herse
me b. A'yen Ebü's-Seraya'yı kendi tara
fına çekti. Bu arada el-Cezire'deki Beni 
Şeyban'dan 2000 süvari ve piyade onun 
etrafında toplandı. Artık kendisine "emir" 
diye hitap ediliyordu. 

Emin ile Me'mün arasındaki mücade
le 25 Muharrem 198'de (25 Eylül 813) 
Emin'in öldürülmesiyle sona erince Her
seme askerlerin sayısında azaltma yo
luna gitti. Bu arada Ebü's-Seraya ve 
adamlarının iaşesinde de güçlük çıkarın
ca Ebü's-Seraya önce hacca gitmek için 
izin istedi. sonra da isyan etti. Önce Ay
nüttemr'i, ardından da Daküka ve En
bar'ı zaptedip yağmaladı . Buradan Rak
ka'ya yöneldi. Kaysiler'e karşı savaşan 

Tavk b. Malik et-Tağlibf'ye rastlayınca 
ona yardım etti ve dört ay kadar yanın
da kaldıktan sonra Rakka'ya gitti. Orada 
karşılaştığı Ali evladından Ebü Abdullah 
İbn Tabataba ile beraber Küfeliler'in da
veti üzerine Küfe'ye giderek birlikte şeh
re hakim oldular. İbn Tabataba onun 
desteğiyle 10 Cemaziyelahir 199'da (26 
Ocak 815) Küfe'de halifeliğini ilan etti. 

Ebü' s- Seraya· nın bu başarılarından 

telaşa kapılan Irak ve Arabistan Valisi 
Hasan b. Sehl, Züheyr b. Müseyyeb ed
Dabbi kumandasında Küfe'ye 1 0.000 ki
şilik bir ordu gönderdi. İbn Tabataba ile 
Ebü's-Seraya bu orduyu Küfe dışında 

Karyeişahi mevkiinde karşılayıp mağlOp 
ettiler ve ağırlıklarını yağmatadılar ( 1991 
815) Ancak ertesi günü 1 Receb 199 ( 15 
Şubat 815) sabahı İbn Tabataba aniden 
öldü. Onun Ebü's-Seraya tarafından ze
hirlendiği de söylenmektedir (Taberi, VIII, 
529) . Ebü's-Seraya İbn Tabataba'nın ye
rine Hz. Hüseyin neslinden Muhammed 
b. Muhammed b. Zeyd'i halife ilan etti 
ve idareyi tamamen kendi eline aldı. 

Gönderdiği ordunun yenildiğini haber 
alan Hasan b. Sehl, Ebü's-Seraya'ya kar
şı bu defa 4000 süvari ile Abdüs b. Mu
hammed b. Ebü Halid el-Merverrüzf'yi 
gönderdi. Ebü's-Seraya, Abdüs'ü Bağ
dat ile Küfe arasındaki Cami mevkiinde 
karşılayıp mağlüp etti (ı 7 Receb ı 991 3 
Mart 8 ı 5). Bu başarıları üzerine mevkiini 

iyice sağlamlaştırdJ ve Küfe'de adına pa
ra bastırdı; Basra. V asıt ve nahiyelerine 
asker gönderdi. Ali evladından bazı kim
seleri Basra, Mekke, Yemen, Fars ve Ah
vaz'a naib olarak tayin etti. Kendisi de 
Basra üzerine yürüyüp şehri ele geçirdi. 
Bu arada yine Ali evladından Muham
med b. Süleyman' ı Medain'e gönderip 
Bağdat üzerine yürümesini emretti. 

Bunun üzerine Hasan b. Sehl isyanı 

bastırmak için, daha önce Irak valiliğin
den alarak Horasan'a göndermek sure
tiyle gücendirdiği Herseme b. A'yen'e 
başvurmak zorunda kaldı. Herseme 
Ebü's-Seraya'yı Küfe'de muhasara etti. 
Ebü's-Seraya, yanındaki 800 süvari ve 
kendisine halef tayin ettiği Muhammed 
b. Muhammed b. Zeyd ile beraber 16 
Muharrem 200 (26 Ağustos 815) tarihin
de Küfe'den ayrıldı; Kadisiye- Vasıt yo
luyla Süs'a varıp orada konakladı. Ancak 
kendisini takip eden kuwetler tarafın
dan sonunda Celüla'da yakalanarak Neh
revan'da bulunan Hasan b. Sehl'e tes
lim edildi. Hasan b. Sehl de boynunu vur
durdu (lO Rebiülewel 200 / 18 Ekim 815). 
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EBÜ's-SÜRÜR ei-BEKRİ 

(bk. BEKRİ, Ebü's-Sürür). 

EBÜ'ş-ŞA'SA 

(bk. CABİR b. ZEYD). 

EBÜ'ş-ŞEYH 

(~IY-I) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed b. Ca'fer b. Hayyan 

el- Ensar! el- İsfahan! 
(ö. 369/979) 

Hadis hafızı ve tarihçi. 

_j _ 

_j 

ı 

_j 

274'te (887) İsfahan'da doğdu . "Yaşlı 
kimse" anlamındaki Ebü'ş-Şeyh lakabı 
ona muhtemelen doksan yılı aşan ömrü 
sebebiyle verilmiştir. İslami kaynaklar-

EBÜ'ş-SEYH 

da daha çok Ebü'ş-Şeyh b. Hayyan diye 
zikredilir ve dedesine nisbetle Hayyani 
nisbesiyle de anılır. 

Babası, dayısı ve anne tarafından de
desi muhaddis olan Ebü'ş-Şeyh bir ilim 
muhitinde yetişti. Babası onu küçük yaş
ta ilim meclislerine götürdü ve on yaş

larında hadis dinlemeye başladı. İlk ho
cası, İsfahan'ın alim ve zahidlerinden 
olan dedesi Mahmüd b. Ferec'dir. Ayrı
ca İbn Ebü Asım, Ebü Bekir ei-Bezzar, 
Taberani gibi alimlerden ve o devrin en 
önemli ilim merkezlerinden biri olan İs
fahan'a gelen alim ve muhaddislerden 
dersler aldıktan sonra yirmi beş yaşla
rında iken ilim yolculuğuna çıktı. Bağ

dat. Basra. Küfe. Musul, Cezfre ve Hicaz 
bölgelerinde Ca'fer b. Muhammed ei
Firyabf, Ebü Halife ei-CumahT. Ebu Ya'la 
ei-Mevsı lf, Ebü Arübe ei-Harranfve Ebü'I
Kasım ei-Begavf gibi ünlü alimlerden ha
dis dinledi ve yazdı. Ebü Hamid Ahmed 
b. Muhammed el-HuzaT'den öğrendiği 
kıraat ilmini muhaddis Ebü Tahir Mu
hammed b. Ahmed b. Muhammed el-İs
fahanf'ye öğretti. Bu arada Ebü Abdul
lah İbn Mende, Ahmed b. Abdurrahman 
eş-Şirazi, İbn Merdüye, Ebü Sa'd ei-Ma
lfni ve Ebü Nuaym ei-İsfahani gibi pek 
çok alime de hocalık etti. 

İbn Merdüye, Ebü'ş - Şeyh'ten çok eser 
vermiş güvenilir bir alim, Ebü Nuaym 
ei-İsfahani, Hatib el-Bağdadi ve Abdül
kerim es-Sem'ani sağlam ve güvenilir 
bir hadis hafızı diye söz etmektedirler. 
Rivayetlerin senedierine ve ravilerin du
rumlarına dair verdiği bazı bilgiler onun 
hadis konusundaki geniş kültürünü or
taya koymaktadır. Erken yaşta hadis ri
vayetine başlayıp uzun yıllar yaşaması 

ona alı* isnad sahibi olma özelliğini ka
zandırmış, bu sebeple hadis talebeleri 
rivayetlerini duyabilmek için uzak yer
lerden gelip kendisinden faydalanmış
lardır. 'Avtilf J:ıadişi Ebi'ş-Şeyi:J. adlı ese
ri Ebü'ş-Şeyh'in bu yönünü ortaya koy
maktadır. Nitekim 'faba~iitü'l - muJ:ıad

disfn adlı eserinde onun dört ravi ile Hz. 
Peygamber'e ulaşan rivayetleri bulun
maktadır. 

icazet yoluyla rivayete taraftar olmayan 
ve uzun ömrünü devamlı olarak okumak, 
akutmak ve yazmakla geçiren Ebü'ş

Şeyh, 369 yılı Muharrem ayı sonlarında 
(Ağustos 979) İsfahan'da vefat etti. 

Ebü'ş - Şeyh tefsir, hadis, ahkam ve ta
rih ilimlerinde irili ufaklı elli kadar eser 
kaleme almıştır. Bir kısmı günümüze 
kadar ulaşan eserlerinden daha sonra
ki müellifler istifade etmişler ve bun-

343 



EBÜ'ş-ŞEYH 

lara atıflarda bulunmuşlardır. Zehebi, 
onun ilmiyle amil ve sünnete son dere
ce bağlı bir alim olduğunu, eserlerinin 
çoğunu gördüğünü, fakat bu eserlerde 
birçok zayıf hadisin bulunduğunu söyle
mektedir. Geniş hadis kültürüne rağ

men kitaplarına aldığı rivayetleri titiz
likle seçmemesi eserlerine olan güveni 
azaltmıştır. 

Eserleri. 1. Tabaka tü '1- muhaddisin 
bi- İsbahô.n ve:J_ vô.~idine 'aleyhô.. Tô.
ril]u İsbahô.n diye de bilinen eser, İsfa
han'a gelen on beş sahabi ve tabii ile İs
fahan'ın fethinden müellifin yaşadığı za
mana kadar burada yetişen, bu şehre 
uğrayan ve burada vefat eden muhad
dis, alim, kadı ve valileri on bir tabaka 
halinde tanıtmakta, ayrıca İsfahan'ın 
özellikleri, tarihi ve fethi hakkında bilgi 
vermektedir. Daha önce yazılmış bazı İs
fahan tarihlerinin günümüze kadar gel
memesi ve Ebü'ş-Şeyh'in talebesi Ebu 
Nuaym ei-İsfahanfnin ?:ikrü al].bô.ri İş
bahô.n 'ı yazarken ondan büyük ölçüde 
faydalanması eserin önemini arttırmak
tadır. Bilgilerin senedieriyle birlikte ve
rildiği eser, Abdülgafür Abdülhak Hü
seyin ei-Belüşi'nin tahkikiyle dört cilt 
halinde neşredilmiş (Beyrut ı407 - ı4ı2/ 

ı 987- ı 992), ayrıca Abdülgaffar Süleyman 
ei-Bündari ve Seyyid Kisrevi Hasan ta
rafından da yayımlanmıştır (Beyrut ı 4091 
ı 989). Bu sonuncu neşrin dayandığı nüs
hanın, Belüşfnin esas aldığı nüshalarda 
bulunmayan bazı isimleri de ihtiva etti
ği görülmektedir. 2. Kitdbü '1- Emşô.l fi'l

}J.adişi'n-nebevf. 373 rivayeti ihtiva eden 
eseri Abdülali Abdülhamid Hamid riva
yetlerini değerlendirmek suretiyle ya
yımlamıştır (Bombay 1408/1987, 2. bs.). 
3. Al].liil.w'n-nebi* ve dddbüh. Ebü'I-Fazl 
Abdullah Muhammed Sıddik ei-Gumari 
(Kahire ı 378/ ı 958). Ahmed Muhammed 
Mürsr (Kahire 1392 / ı972) ve Seyyid ei
Cümeyli (Beyrut ı406/ ı 986) tarafından 
neşredilmiştir. 4. Kitdbü'l- 'A?ame. Al
lah' ın azameti ve me1ek0t aleminin akıl
ları durduran hallerine dair hadis ve ha
berleri ihtiva eden eseri Rızaullah b. Mu
hammed İdris ei -MübarekfQri yayımla
mıştır (Riyad ı408/ ı 988) s. et- Tevbil]. 
ve't - tenbih. Ahlaki konularla ilgili ha
dislerin bulunduğu eseri Ebü'l- Eş bal 
Hasan b. Emin b. MendOh (Kahire 1408) 
ve Mecdi Seyyid İbrahim neşretmişler
dir (Bulak ı409/ ı988). 6. Kitô.bü'n-Ne
vô.dir ve'n-nütef. Ashap ve tabiinin söz
lerini ihtiva eden eserin Almanya'da bir 
nüshası bulunmaktadır (Sezgin, ı. 2oıı. 

7. ?.ikrü'l-al_{rd.n ve rivô.ydtühüm can 
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ba ':iıhim ba ':ian. Birbirinin yaşıtı ravi
lerle yaşça büyüklerin küçüklerden yap
tıkları rivayetlere dair olan eserin nüs
haları Darü'l- kütübi'l- Mısriyye'de (Mus
talah, nr. 22ı. 27 varakl ve Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye'de (Mecmua, nr. 53, 6 varakl 
bulunmaktadır. 8. 'A vô.lf ]J.adişi Ebi' ş
Şeyi].. Darü 'l -kütübi'l-Mısriyye'de bir nüs
hası kayıtlı olan eserin (Hadis, nr. ı 559, 
vr. ı O- ı 4) birinci ve ikinci cüzleri Darü'l
kütübi'z -Zahiriyye 'dedir (Mecmua, nr. 
93, vr. 2 ı - 37). 9. C üz, fihi ehô.dfsi Ebi 
Muhammed 'Abdillô.h b. M~ha~med 
b. Ca'ter b. ljayyô.n. İbn Merdüye'nin 
Ebü'ş-Şeyh'ten derlediği rivayetlerden 
140'ını ihtiva eden eser Bedr b. Abdul
lah ei-Bedr tarafından yayımlanmıştır 
(Riyad ı4ı4/ ı 993) Ebü'ş-Şeyh'e ait di
ğer hadis mecmualarının bazı bölümle
ri Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır (Mecmua, nr. 8, vr. 61-68, nr. 
33, vr. 65-72. nr. 53 /3, vr. 9-26, nr. 93, vr. 
21-37) 10. el-Fevô.,id. Fevô.,idü'l-İş
bahdniyyin diye de anılan eserin bir bö
lümü Darü' l -kütübi'z-Zahiriyye'de mev
cuttur (nr. 547, Mecmua, nr. 38, Hadis, nr. 
357, vr. 57-65). 11. Tefsir (Te{sfru Ebi'ş

Şeyl]). Müellifin büyük dedesinin adı 

olan Hayyan, imla benzerliğinden dolayı 
bazan Hibban şeklinde kaydedildiğin

den, hem kendisi hem de bu eseri kay
nakların bir kısmında çağdaşı İbn Hib
ban (ö. 354 / 965) ve Tefsir adlı eseriyle 
karıştırılmıştır (bk. Keş{ü'z-zunan, I, 437, 
44 ı ve ondan naklen Bilmen, II, 2 ı ı-212) 
12. Sevô.bü'l-a'mô.l. Zehebi, es-Sevô.b 
li- a-'mô.li'z- zekiyye adıyla d~ ~nılan 
bu eserin beş cilt olduğunu söylemek
tedir. Son iki eserin günümüze ulaşıp 

ulaşmadığı bilinmemektedir. 

Ebü'ş-Şeyh'in kaynaklarda adları zik
redilen diğer eserleri de şunlardır: es
Sünne, es-Sünen (Zehebi'nin belirttiğine 
göre bu eser birkaç ciltten ibarettir; aşa
ğıda zikredilen kitaplardan bazılarının bu 
hacimli eserin bölümleri olduğu hatıra gel
mektedir), Kitô.bü't- 'fahô.re, Kitô.bü'l
E?ô.n, Kitô.bü'c;l - I)a}J.ô.yô. ve'l- 'a]si]sa, 
en -Nikô.J:ı, Kitô.bü'l-Emvô.l, Kitô.bü'l
~a( ve's-sir]sa, Şürı1tü'? - ?imme, el 
'It]s ve'l- müdebber ve'l-mükô.teb, Ki
tô.bü'l- 'ldeyn, el-Ferô.,i:i ve'l-vesô.
yd, el-Mevô.]sit, el-Müsnedü'l-mün
tel].ab 'ale'l-ebvdb el-müstal].rec min 
kitô.bi Müslim b. ljaccô.c, Ifutabü'n
nebi, el-Edeb, el-İcô.ze, el-Emşô.r (Ki

tabü'l-Büldan) , el-Birr ve's-sıla, Bir
rü'l-vô.lideyn, et-Tô.ril]. '~]~'s-sinin, 
Deld,ilü'n-nübüvve, el-Müskir, es-Si
vô.k, Kitdbü's-Sire, el-Fiten, Fe:id,ilü'l-

~ur,ô.n, Fevô.,idü'l - 'Irô.Jsıyyin, el-Mu'
cem ( hocaları na dair), en -Nô.sil]. ve'l
mensı1l]. mine '1 -ha diş. 
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EBÜ't-TAMAHAN el-KAYNİ 
( ~\ .;ı ~=Lll yi ) 

Ebü't-Tamahan Hanzala 
b. eş-Şark! ei-Kayni 

Cahiliye devrinde 
ve İslami dönemde yaşayan 

Arap şairi . 
_j 

Kudaa kabilesinin Dımaşk'ın güneydo
ğusundaki bölgede yaşayan Beni Kayn 
kolundandır. Kaynaklarda Hz. Peygam
ber'in amcası Zübeyr b. Abdülmuttalib'in 
yaşıtı olduğu, Cahiliye döneminde Mek
ke'ye gelerek Zübeyr'in evinde uzun 
müddet misafir kaldığı ve ona nedimlik 
yaptığı kaydedilir. Bir ara Tay kabilesi
nin Beni Cedfle koluna mücavir olarak 
ikamet ederken bu kabile ile Beni Gavs 
arasında çıkan bir savaşa katılan Ebü't
Tamahan esir düştü ve Büceyr b. Evs b. 
Harise et-Tar tarafından satın alındı. O 
sırada yanında Büceyr'i konu alan bir 
kasidesi bulunuyordu. Bu kasidesini oku
yunca Büceyr kendisini azat etti. Ebü't
Tamahan bu sebeple onu öven birkaç 
kaside daha söyledi. 

Ebü'l-Ferec ei-İsfahanfnin bildirdiği
ne göre bir cinayet işleyen Ebü't-Ta ma
han, sorgulanmak üzere çağrılınca ül
kesinden kaçarak Beni Fezare'nin Beni 
Şemh koluna mensup Malik b. Sa'd'a sı-

. ğındı. Malik onu himayesine alarak ken
disine bir ev verdi; şair ölünceye kadar 
Malik'in yanında kaldı. Bilinmeyen bir 
tarihte İslamiyet'i kabul eden, fakat Hz. 


