ÞUAYB ÞEREFEDDÝN EFENDÝ

Mahvî ile tanýþarak ondan feyiz aldý. Böylece Gülþeniyye’nin Hâletiyye koluna da intisap etmiþ oldu. Hocasý Ýsmâil Rüþdü’nün
aracýlýðýyla tanýþtýðý Harîrîzâde Kemâleddin Efendi’den 1876 yýlýnda Nakþibendiyye, Celvetiyye, Þâbâniyye, Kadiriyye, Rifâiyye ve Halvetiyye tarikatlarýndan icâzet
alýrken kendisi de ona Gülþeniyye icâzeti
verdi. Edirne, Uzunköprü ve Keþan civarýnda yaptýðý seyahatlerle etrafýnda geniþ bir
mürid halkasý oluþan Þuayb Þerefeddin
Efendi, Velî Dede Gülþenî Dergâhý’nda uzun
yýllar irþad faaliyetinde bulundu ve 5 Haziran 1911 tarihinde Uzunköprü’de vefat
etti. Cenaze namazý Edirne Eskicami’de kýlýndýktan sonra dergâhýn hazîresinde Ahmed Müsellem Efendi’nin kabrinin yanýna
defnedildi. Hüseyin Vassâf ölümüne “þeyh-i
ârif billâh” ifadesini, halifesi Þeyh Mehmed
Þehrî, “Dem-i hûya verip demi pîr-i azîz Þerefeddin / Verdi hûya dem-i hû pîr-i âlem
Þerefeddin / Habîbi hû dedi vardý cenâb-ý
Þâh Þerefeddin” mýsralarýný tarih düþürmüþtür.
Þuayb Þerefeddin Efendi’nin ikinci eþi
Sümbül Haným’dan Ali Seyfullah, Mehmed
Ýrfan, Mehmed Kemâleddin ve Mehmed
Vefâ adýnda dört oðlu ile Derviþe Haným
adlý bir kýzý dünyaya gelmiþtir. Ali Seyfullah, Uzunköprü’de mektep muallimi iken
yirmi iki yaþýnda veremden ölmüþ, Mehmed Ýrfan ve Mehmed Kemâleddin, I.
Dünya Savaþý’nda Suriye cephesinde þehid düþmüþ, Mehmed Vefâ, Uzunköprü’de ablasý Derviþe Haným ve eþi Gülþenî –
Rifâî þeyhi Mustafa Zevkî Efendi’nin yanýnda hayatýný sürdürmüþtür. Þuayb Efendi’nin soyu kýzý vasýtasýyla devam etmiþ,
aile 1934’te çýkan soyadý kanununun ardýndan Keçeci soyadýný almýþtýr. Þuayb Efendi’nin vefatýndan sonra dergâhýn postniþinliðine oðlu Mehmed Ýrfan Efendi, küçük kardeþi Ýsmâil Talat Efendi, yeðenleri Hâfýz Sýrrî ve Ahmed Hayâlî efendilerle
damadý Mustafa Zevkî Efendi geçmiþtir.
Bunlar tarikat terbiyesini Þuayb Þerefeddin Efendi’den almýþlardýr. “Þerefeddîn-i
Sânî” lakabýný alan Þeyh Ahmed Hayâlî ayrýca Hüdâyî Âsitânesi postniþini Þeyh Gülþen Efendi’den Celvetî, Uzunköprü Müftî Ferîdüddin Efendi Dergâhý þeyhi Emin
Efendi’den Rifâiyye icâzeti almýþ, münhal
olan Saçlý Ýbrâhim Efendi Tekkesi’nde Rifâî þeyhliði yapmýþtýr.
Hüseyin Vassâf’ýn melâmet ve mahviyet ehli, vahdet-i vücûd zevkine mazhar
bir mürþid olarak tanýmladýðý Þuayb Þerefeddin Efendi, Gülþeniyye tarikatý mensuplarýnca tarikatýn son devirdeki müceddidi sayýlmýþtýr. Nitekim, “Fâris-i meydân-ý
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aþkým Gülþen-i Sânî / Mürdeler ihyâ eder
ol cân ile cânan benim” makta‘ beyitli bir
fahriyyesinde kendisini ikinci Ýbrâhîm-i
Gülþenî diye niteler. Pîrleri Ýbrâhim Gülþenî ve Hasan Sezâî’nin yolundan giden Þuayb Efendi, Hüseyin Vassâf’a ve diðer halifelerine gönderdiði mektuplarýyla Hasan
Sezâî’nin mektubat geleneðini sürdürmüþ
ve mektup yazma biçiminde, üslûbunda,
kullandýðý mühürde onu taklit etmiþtir.
Hüseyin Vassâf’ýn naklettiðine göre Þuayb
Þerefeddin Efendi Anadolu, Rumeli ve
Arabistan’da olmak üzere 400’den fazla
halife yetiþtirmiþtir (altmýþ beþ kadar halifenin isim listesi için bk. Sefîne-i Evliyâ,
III, 278). En baþta gelen müridlerinden
biri olan Hüseyin Vassâf, þeyhinin kendisine yolladýðý altmýþ üç mektubu Mürâselât adlý eserinde toplamýþtýr (Süleymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 2310). Þeyh
ile mürid arasýndaki mektuplaþma geleneðinin önemli örneklerinden olan Mürâselât’ta ayrýca Þeyh Þuayb’ýn diðer halifelerine gönderdiði mektup sûretleri, hayatý
hakkýnda bilgiler, “Þeref” mahlasýyla yazdýðý bazý þiirler, Vassâf’ýn Þeyh Þuayb’a ve
bazý halifelerine yolladýðý mektuplarla cevaplarý da yer almaktadýr. Þadiye Çimen,
Þuayb Þerefuddîn-i Gülþenî: Hayatý,
Eserleri ve Mektuplarý adýyla bir yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (2002, MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Eserleri. 1. Îzâhu’l-merâm fî meziy-

yeti’l-kelâm. Hasan Sezâî’nin, “Kalem-i
sun‘-i ezel her ne ki tahrîr etti / Kaydedip
suhf-i ebedde aný takrîr etti” beytiyle baþlayan beþ beyitlik gazelinin þerhidir (Ýstanbul 1310). Kalem sûresinin ilk âyetinin
bir nevi iþârî tefsiri sayýldýðýndan Þerhu’nnoktati ve’l-kalem adýyla da anýlýr. Eser,
Yaman Arýkan tarafýndan sadeleþtirilerek
Kâinâtýn Mihveri adýyla yayýmlanmýþ (Ýstanbul 1975), bu yayýnýn bazý ilâvelerle birlikte Îzâhu’l-merâm fî meziyyeti’l-kelâm ismiyle ikinci baskýsý yapýlmýþtýr (Ýstanbul 2001). 2. Risâle-i Nûr. Allah’ýn
“nûr” isminin Ýbnü’l-Arabî, Niyâzî-i Mýsrî
ve Hasan Sezâî’nin fikirleri çerçevesinde
izahýndan ibarettir. Hacmi küçük olan risâle Mürâselât’ta bulunmaktadýr. Ayrýca
sadeleþtirilerek Îzâhu’l-merâm’ýn ikinci
baskýsýna eklenmiþtir. Hüseyin Vassâf, Þuayb Efendi’nin ayrýca Þerh-i Salât-ý Meþîþiyye, Keþfü’s-salât, Alâ Rivâyet-i Besmele-i Þerîf ve Hâtýra Defterleri adlý
eserleri olduðundan bahsetmektedir. Vassâf, Hâtýra Defterleri’nin bir kýsmýnýn
Uzunköprü’de damadý Þeyh Mustafa Zevkî Efendi’de, diðerlerinin Gülþenî Velî Dede Kütüphanesi’nde bulunduðunu söyler.

Þuayb Þerefeddin’in Dede Ömer Rûþenî’nin bazý kaside, gazel ve rubâîleriyle Miskinnâme’sinin bazý bölümlerinden ve diðer mesnevilerinden yaptýðý bir seçme
Âsâr-ý Aþk adýyla yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 1316).
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82-87 (701-706) yýllarý arasýnda Vâsýt’ta doðdu. Ailesi hakkýnda fazla bilgi yoktur, ancak ebeveyninin hadis öðrenmeye
meraklý kiþiler olduðu anlaþýlmaktadýr (Ab-
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dülmelik Bekir, s. 15). Ezd kabilesinin mevlâsý olan Þu‘be ilk gençlik yýllarýný Vâsýt’ta
geçirdi. 110 (728) yýlýndan önce Basra’ya
yerleþerek Hasan-ý Basrî’den fýkýh öðrendi. Beþþâr ve Hammâd adlý kardeþleri ilim
tahsil etmesi için ömrü boyunca nafakasýný üstlenmiþlerdir. Gençliðinde þiire merak sarýp uzunca bir süre Týrýmmâh etTâî’den ders aldý ve Asmaî tarafýndan, “Þiir
konusunda Þu‘be’den daha bilgilisini görmedim” ifadesiyle övüldü. Ancak daha sonra Hakem b. Uteybe’nin etkisiyle hadise yöneldi. Hasan-ý Basrî, Muhammed b. Sîrîn,
Þa‘bî, Enes b. Sîrîn, Amr b. Dînâr gibi þahsiyetlere yetiþti ve 400’den fazla tâbiîden
hadis alarak ashâbü’l-hadîsin en meþhur
simalarýndan biri oldu (Mizzî, XII, 479-489).
Kûfe, Mekke, Medine, Baðdat ve Medâin’e
yolculuk yapan Þu‘be’nin talebeleri arasýnda A‘meþ, Eyyûb es-Sahtiyânî, Ýbn Ýshak,
Süfyân es-Sevrî, Abdurrahman b. Mehdî,
Vekî‘ b. Cerrâh, Abdullah b. Mübârek, Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Âdem b. Ebû Ýyâs,
Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Amr b. Merzûk
zikredilmektedir. Hocalarýnýn önemli bir
kýsmý da Þu‘be’den hadis rivayet etmiþtir.
Þu‘be gönlü zengin, fakirlere karþý merhametli, dünya malýna deðer vermeyen zâhid bir kimseydi. Onun idarecilerin ihsanlarýný kabul etmediði belirtilmektedir.

Hadis ilmi açýsýndan Þu‘be’yi önemli kýlan husus, Kütüb-i Sitte’de yüzlerce rivayetinin bulunmasý kadar Basra’da sistemli hadis tasnifini ve ricâl tenkidine dair
bilgi toplama ve deðerlendirme faaliyetini
baþlatmýþ olmasýdýr (DÝA, XXII, 85; XXXII,
170). Hadisin her alanýndaki bilgisi dolayýsýyla “emîrü’l-mü’minîn fi’l-hadîs” diye anýlýrdý. Zayýf ve metrûk râviler hakkýndaki deðerlendirmeleriyle Iraklý âlimlere yol göstermiþtir. Þâfiî, “Þu‘be olmasaydý Irak’ta
hadis bilinmezdi” diyerek onun bu özelliðine iþaret etmiþtir. Önceki nesillere ait ilmin dayandýðý belli baþlý kiþilerden olduðu
için döneminin meþhur isnadlarýnda mutlaka adý geçerdi. Hadislerin saðlam bir þekilde tesbitine önem verir, ehil sayýlmayanlarýn rivayete kalkýþmasýný eleþtirir, hadis uyduran kimseleri sultana þikâyet etmekle tehdit ederdi. Sahih bir hadis elde
etmenin kendisine herkesten ve her þeyden daha sevimli geldiðini söylerdi. Tedlîsi büyük bir suç kabul eder, muan‘an hadisi muttasýl saymazdý. Hocalarýnýn semâlarý açýkça belirtilmeyen veya kendisinin
bilmediði rivayetlerini ve icâzetle rivayeti
benimsemezdi. Ýhtiyatý dolayýsýyla sadece
sika olarak tanýdýðý kimselerden hadis alýr,
rivayeti perde arkasýndan duyan kiþinin

semâýný geçerli saymaz, takvâ sahibi olmayan kiþilerden hadis rivayet etmezdi.
En küçük bir þüphe durumunda rivayetleri terkederdi. Bu sebeple Þu‘be’nin kendilerinden hadis naklettiði kiþiler hakkýnda ayrýca araþtýrma yapýlmadýðý söylenmiþtir. Bir mecliste en fazla iki hadis öðrenir, bunlarý hocasýndan defalarca dinleyip iyice ezberlemeden bir yenisine geçmezdi. Hadisleri yazarak deðil ezberleyerek muhafaza ettiði, hadis yazan talebelerine öfkelendiði söylense de hadis imlâ
ettiði, baþkalarýna ait kitaplarý incelediði,
mükâtebe yoluyla hadis aldýðý, kitap telif
ettiði ve þahsî bir kütüphanesinin bulunduðu bilinmektedir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VII, 228; Abdülmelik Bekir, s. 29, 33,
37-38, 46, 53-54; DÝA, XXII, 226; XXVII, 11).
Þu‘be’nin hadisle meþguliyetinin ilk yýllarýnda Râfizîler’in bazý görüþlerini benimsediði, fakat Basralý hadis âlimleriyle yaptýðý tartýþmalar neticesinde bu görüþlerden vazgeçtiði belirtilmektedir (Hatîb, IX,
260). Kendisine A£yânü’þ-Þî£a’da yer verilmesinin bu sebeple olabileceði söylenmektedir (Mv.AU, VI, 195).
Kaynaklarda Þu‘be b. Haccâc’a el-øarâßib fi’l-¼adî¦, Kitâbü Þu£be, Mu½annefü Þu£be, Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm
gibi eserler nisbet edilmektedir. Ehil olmayan kiþilerin eline geçmemesi için ölümünden sonra kitaplarýnýn imha edilmesini vasiyet etmiþ ve oðlu Sa‘d bu vasiyeti yerine getirmiþtir. Basra’da ilk musannifler arasýnda zikredilmesine raðmen günümüzde elde bir eserinin bulunmayýþý bu
durumla ilgili olmalýdýr. Þu‘be’ye ve rivayetlerine dair klasik dönemde yazýlan eserlerden bazýlarý þunlardýr: Ahmed b. Hanbel, Kitâbü ¥adî¦i Þu£be (Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, II, 665); Müslim b. Haccâc,
MeþâyiÅu Þu£be (a.g.e., II, 590), er-Ruvât £an Þu£be (Abdülmelik Bekir, s. 155);
Ebü’l-Kasým el-Begavî, ¥ikâyâtü Þu£be
ve £Amr b. Mürre (Cüzß min ¼ikâyâti Ebî
Bistâm adýyla nþr. Abdullah Muhammed
ed-Dervîþ, et-Türâ¦ü’l-£Arabî, II/8 [Dýmaþk
1402/1982], s. 120-128); Nesâî, Müsnedü
¼adî¦i Þu£be b. el-¥accâc (DÝA, XXXII,
565); Ebû Kureyþ el-Kuhistânî, Kitâbü
¥adî¦i Mâlik ve Süfyân ve Þu£be (Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, II, 766); Ýbn Hibbân, Mâ Åâlefe’¦-¡evrî fîhi Þu£be, Mâ
£inde Þu£be £an Æatâde ve leyse £inde
Ma£bed £an Æatâde; Taberânî, Müsnedü Þu£be (¥adî¦ü Þu£be b. el-¥accâc; bk.
Kettânî, s. 83); Ýbn Adî, Cem£u e¼âdî¦i’lEvzâ£î ve Süfyâni’¦-¡evrî ve Þu£be ve
Ýsmâ£îl b. Ebî ƒâlid ve cemâ£at mine’l-

mušýllîn; Ýbnü’l-Muzaffer, øarâßibü ¼adî¦i Þu£be (Abdullah b. Abdülazîz el-Gusn
tarafýndan yüksek lisans tezi olarak neþre
hazýrlanmýþtýr, DÝA, XXI, 148); Ebû Abdullah Ýbn Mende, øarâßibü Þu£be (Ýbn Hacer el-Askalânî tarafýndan Tertîbü øarâßibi Þu£be li’bn Mende adýyla bablara göre
düzenlenmiþtir, DÝA, XX, 178); Ebû Bekir
el-Berkanî, ¥adî¦ü Þu£be b. el-¥accâc
el-Vâsý¹î; Ýbn Þâzân el-Baðdâdî, ¥adî¦ü
Þu£be (DÝA, XX, 370); Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, Meþâhîru e¼âdî¦i Þu£be (Ebû Nuaym, ¥ilye içinde, VII, 157-209); Hatîb elBaðdâdî, Mu£cemü’r-ruvât £an Þu£be.
Zehebî, NefŠu’l-cu£be fî aÅbâri Þu£be.
Abdülmelik Bekir Abdullah Kadî, Þu£be b.
el-¥accâc ¼ayâtühû ve ¼adî¦ühû adýyla bir yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (Kahire 1401/1981).
Hadis alanýyla yakýndan ilgilenen bazý
müsteþrikler, Þu‘be hakkýnda çeþitli deðerlendirmeler yapmýþlardýr. Emevîler’le
Abbâsîler’i dine yaklaþýmlarý ve ulemâ ile
iliþkileri açýsýndan karþýlaþtýran Goldziher,
sünneti bir ilim ve hayat tarzý olarak yerleþtirmeye çalýþan Þu‘be gibi âlimlerin -kendi deyimiyle- dünyevî Emevî idaresi döneminde deðil Abbâsîler sayesinde uygun ortama kavuþtuklarýný söyler (Muslim Studies, II, 76-77). Goldziher ricâl tenkidinin
Þu‘be döneminde baþladýðýný da kabul etmektedir (a.g.e., II, 135). Ýsnadlarýn belli
bir dönemde birden fazla tarike yayýlmasýndan kuþkulanan Schacht bu tariklerin
çoðaldýðý noktadaki râvileri “müþterek râvi” diye adlandýrýr. Ona göre müþterek râviler, içinde yer aldýklarý isnadlarýn kendilerinden önceki kýsmýný uyduran kiþilerdir.
Schacht bu baðlamda Þu‘be’yi de müþterek râvi saymaktadýr. Onun teorisini geliþtiren G. H. A. Juynboll de Þu‘be’nin Ýslâm tarihindeki en velûd müþterek râviler
arasýnda bulunduðunu söyler. Juynboll’e
göre, gerçekte var olmayan birçok ismi
içeren ricâl literatüründe ve isnadlarda
çok sýk zikredildiði için inandýrýcýlýðýný kaybeden isimlerden biri sayýlan Þu‘be’nin itibarý istismar edilmiþ ve onunla ayný adý taþýyan bazý uydurma râviler icat edilmiþtir
(Muslim Tradition, s. 143). Juynboll, genellikle Þu‘be ile çaðdaþ kabul ettiði bu
kiþilerin gerçek ve tarihî Þu‘be’den niçin
ayýrt edilemediði sorusuna cevap vermemektedir. Yine Juynboll’e göre Þu‘be, müþterek râvi sýfatýyla uydurduðu rivayetlerle hadis literatürünü þekillendirmekle kalmamýþ, bu hadisleri Hz. Muhammed dönemine ulaþtýrabilmek için uzun ömürlü
bazý râviler icat etmiþ, Basra’da buna en
225

ÞU‘BE b. HACCÂC

uygun isim olarak Enes b. Mâlik’i seçmiþtir. Kûfeliler’den öðrendiði yaþ hilesini kullanan Þu‘be, Enes’in uzun ömürlü, zengin
ve çok sayýda evlât sahibi olmasý için Hz.
Muhammed’in yaptýðý duanýn aktarýldýðý
haberin de kaynaðýdýr. Bu hadisin Ýbn Ýshak’ta yer almamasýndan hareketle hadisin o dönemde bilinmediði sonucunu çýkaran Juynboll’ün, belirli bir dönemde tartýþýlan bir konu hakkýnda tartýþan taraflarýn ilgili bir hadise iþaret etmemesini o
hadisin sonradan uydurulduðuna delil saydýðý anlaþýlmakta, onun bu yaklaþýmýnýn
hem müsteþrikler hem müslümanlar tarafýndan eleþtirildiði görülmektedir. Ýbn
Ýshak’ýn es-Sîre’sinde Enes’i Hz. Peygamber’den hemen sonra zikreden, yani onun
sahâbî olduðunu gösteren birçok isnad
bulunduðu halde Juynboll onun es-Sîre’deki isnadlarda sadece birkaç defa geçtiðini ileri sürmekte ve bunu iddiasý için
destek saymaktadýr. Schacht sonrasý genel çizgiyi takip ederek akîdevî veya hukukî bir kural yahut hükme mesnet olmadýklarý sürece tarihî haberleri benimseyen Juynboll, Þu‘be’nin bazý olaylarý gerçekten naklettiðini kabul etse de araþtýrmalarýnda daha çok Schacht’ýn son dönemlerde güvenilirliði iyice sarsýlmýþ olan
iddialarýna dayanmaktadýr.
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ÞUÐUL
(  )

˜

Türk dinî mûsikisinde bir form.

™

Þuðl, Türk dinî mûsikisinde bestekârlarýn Türk mûsikisi makam ve usulleriyle
besteledikleri Arapça güfteli ilâhilere verilen isimdir. Günümüze ulaþan örneklerden XVII. yüzyýldan beri þuðul bestelendiðini söylemek mümkündür. Sadettin Nüzhet Ergun XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru
þuðullerin tekkelerde büyük bir revaçla
okunduðunu ifade eder. Þuðullerin büyük
kýsmý kolay anlaþýlýr ifadelerden meydana
gelir, beste itibariyle de hareketli eserlerdir. Aðýzdan aðýza nakledilmesi esnasýnda
zamanla bazýlarýnýn güftesi bozulduðundan pek azýnýn güfte yazarý bilinmektedir.
Bazý þuðuller Hz. Ebû Bekir, Ýmam Bûsîrî,
Bilâl-i Habeþî, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Ahmed er-Rifâî ve Ahmed el-Bedevî’ye nisbet
edilmektedir. Þuðuller tekkelerde zikir esnasýnda okunduðu için ritme uygun olmasý yönünde daha çok nîm-sofyan, sofyan,
düyek gibi küçük usullerle bestelenmiþtir.
Özellikle bayramlarda ve kandil gecelerinde icra edilen ve daha çok Rifâî, Kadirî, Bedevî, Desûký, Sa‘dî tarikatlarýna has bir tören olan nevbe merasimlerindeki kýyam
zikri esnasýnda vurulan halîle, mazhar, kudüm gibi çalgýlar eþliðinde ilâhilerle beraber okunan þuðullerde aðýrdan baþlayýp giderek süratlenen bir seyir takip edilir.
El yazmasý güfte mecmualarýnda fazla
þuðul yer almamakta, þuðul güftelerinin
derlendiði mecmualara kütüphanelerde
pek fazla rastlanmamaktadýr. Bunlarýn arasýnda Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde kayýtlý bulunan (TY, nr. 4116) Ebhe’nna³amât fî terennümâtý ilâhiyyât adlý
eser en geniþ þuðul mecmualarýndan biridir. Günümüz dinî mûsiki repertuvarýnda da sayýlarý fazla olmayan þuðullere dinî mûsiki icralarýnda pek az yer verilmektedir. Zamanýmýza ulaþan elli civarýndaki
þuðul repertuvarýnýn büyük bir kýsmý Zekâî Dede’ye aittir. Bunlarýn içinde bestesi
Zâkirî Hasan Efendi’ye ait, “Þefî.u’l-palký fi’l-mahþer Muhammed þâhibü’l-minber” mýsraýyla baþlayan pençgâh; Hacý Fâik
Bey’in, “Cûd bi-lütfik yâ ilâhî” mýsraýyla
baþlayan sabâ; Zekâî Dede’nin, “Ta.aþþaktü bi-envâri cemâlik” mýsraýyla baþlayan hicaz, “Ýn nilte yâ rîha’þ-þabâ” mýsraýyla baþlayan sabâ; Sadettin Kaynak’ýn, “Yâ þâhibe’l-cemâl ve yâ seyyide’l-beþer” mýsraýyla baþlayan hüzzam þuðulleri en meþhurlarýndandýr.
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Þukrân Sâlih b. Adî

˜

Hz. Peygamber’in âzatlýsý, sahâbî.

™

Habeþ asýllý olup adýndan çok Þukrân
lakabýyla tanýnmýþtýr. Habeþistan’dan Arap
yarýmadasýna ne zaman ve nasýl geldiði bilinmemektedir. Resûl-i Ekrem’in âzatlýlarýndan olduðuna dair rivayetlerde ittifak
bulunmakla birlikte ona nasýl sahip olduðu
konusu ihtilâflýdýr. Bir rivayete göre Þukrân, Resûllullah’a babasý Abdullah’tan kalmýþ, diðer bir rivayete göre Abdurrahman
b. Avf tarafýndan Hz. Peygamber’e hediye edilmiþtir. Özellikle ilk dönem kaynaklarýnda nakledilip tercih edilen üçüncü bir
rivayete göre ise Resûl-i Ekrem onu Abdurrahman b. Avf’tan satýn almýþ ve bir
müddet sonra âzat etmiþtir. Þukrân, Bedir Gazvesi’ne katýlmakla birlikte fiilen savaþmadý; müþriklerden alýnan esirlerin baþýnda muhafýzlýk yaptý. Henüz köle olduðundan savaþ ganimetinden kendisine pay
verilmediyse de müslümanlarýn ona yaptýklarý yardýmlarla herkesten çok paya sahip oldu. Bedir Gazvesi’nin ardýndan âzat
edildi ve Suffe ehli arasýna girdi; hayatýný Resûlullah’a hizmet ederek geçirdi. 5
(627) yýlýnda gerçekleþen Müreysî‘ Gazvesi’nde elde edilen ganimetlere gözcülük
yaptý. Hz. Peygamber’in naaþý yýkanýrken
su döktü, kabre konulurken dört kiþiyle
birlikte o da kabre indi, Resûlullah’ýn elbise þeklinde giydiði kadife bir kumaþ parçasýný onun naaþýnýn altýna serdi.

