
EBÜ ASlM en-NEBlL 

kefaret olmak üzere maharetli kölele
rinden birini azat edeceğini söylediği, 

bu asil davranışın Şu'be'yi çok memnun 
ettiği ve bu sebeple kendisine NebTI de
nildiği de nakledilir. 

Ebu Asım, hadis öğrenmek isteyen 
kimsenin pek değerli bir şeyi elde et
meye teşebbüs ettiğini, bu sebeple in
sanların en hayırlısı olması gerektiğini 

söylerdi. Onun bir hadis cüzü bulundu
ğu kaydedilmektedir (Kettani, s. 86) . 
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EBÜ AVANE el-İSFERAYİNİ 

( ~1; .. :~'1 ;ı;ı_,.. Y-ı ) 
Ebı1 Avane Ya' küb b. İshak 

b. İbrahim el- İsferay\'nl 
(ö. 316/ 929) 

Tanınmış hadis hafızı. 
_j 

230 (844-45) yılından sonra doğduğu 
rivayet edilmektedir. Aslen Nişaburlu

dur. İsferayin'de oturan bir aileden gel
diği için burada doğduğu düşünülebilir. 
İlk tahsiline Kur'an okumayı öğrenmek
le başladı . Ardından hadis ve fıkıh ilim
lerine yöneldi. Memleketindeki alimler
den faydalandıktan sonra Horasan, Irak, 
İran, Şam, Mısır, Mekke, Medine ve Ye
men'i dolaştı. Buralarda yıllarca kalarak 
tanınmış alimierin derslerine devam et
ti; hadis ve fıkıh bilgisini geliştirdi. Ken
dilerinden hadis yazıp fıkıh öğrendiği 

hocaları arasında Müslim b. Haccac, Ah
med b. Ezher, Ömer b. Şebbe, Muham
med b. Yahya ez-ZühiT, Ebu Zür'a er
Razi ve Ebu Hatim er-Razi gibi alimler 
vardır. 

Ebu Avane İsferayin'e döndükten son
ra burada hadis akutmaya başladı. 292 
(904-905) yılında Cürcan'da hadis riva
yet ettiği bilinmektedir. İmam Şafifnin 
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görüşlerini ve eserlerini İsferayin ·e ilk 
getiren odur ve bu eserleri Şafii'nin en 
meşhur iki ravisi Rebf b. Süleyman el
Muradi ve İsmail b. Yahya ei-Müzenfden 
doğrudan rivayet etmesiyle meşhurdur. 
Ebu Avane'nin talebeleri arasında tanın
mış muhaddislerden Ebu Ali en-Nisabu
ri. İbn Adi, Taberani, Ebu Bekir el-İsma
ili, GıtrTfi ve kendi oğlu Ebu Mus'ab Mu
hammed bulunmaktadır. 

Beş defa haccettiği söylenen Ebu Ava
ne ei-İsferayini Zilhicce 316'da (Ocak 929) 
İsferayin'de vefat etti. Sonraları mezarı 
üzerine bir türbe yapıldı ve burası hal
kın ziyaretgahı haline geldi. 

Eserleri. 1. el-Müsnedü 'l-mu{ırec 'a
Jc1 kitc1bi Müslim b. el-lfaccc1c. eş-Şa
J:ıiJ:ıu'l-müsned, ŞaJ:ıfJ:ıu Ebi 'Avc1ne, 
Müsnedü Ebi 'Avc1ne, Müsta{ırecü Ebi 
'Avc1ne adlarıyla da anılan eser, ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Müslim üzerine düzenlenmiş bir müs
tahrec*dir. Katib Çelebi bu eseri Mu.{ı
taşarü'l-müsnedi 'ş-şaJ:ıiJ:ı 'alc1 Müslim 
adıyla da zikretmektedir (Keş{ü '? · ?unan, 

ı. 556) Ebu Avane, kendi isnadlarıyla Şa
J:ıiJ:ı-i Müslim'deki rivayetleri destekle
diği bu eserin bölümlerine kısa başlık
lar koymuş, yer yer açıklamalar yapmış, 
rivayetlerde yapılan yanlışlıkları göster
meye çalışmıştır. Eserin bir bölümü Müs
nedü Ebi 'A vc1ne adıyla yayımlanmıştır 
(Haydarabad ı 362 / 1943). Bazı bölümle
rinin üzerindeki Mu{ıtaşaru Ebi 'Avc1ne 
ibaresi (bk. Millet Ktp ., Feyzullah Efendi, 
nr. 508, 509). Ebu Avane'nin bu adı taşı
yan başka bir eseri bulunduğu kanaati
ni uyandırmıştır. Nitekim Hidiviyye Kü
tüphanesi'nde Mu{ıtaşaru Ebi 'Avc1ne 

ii '1- J:ıadfş adlı diğer bir eserinin daha 
mevcut olduğu kaydedilmektedir (Kays 
Al-i Kays, 11 / 2, s. 374) 
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EBÜ AVANE el-VASITİ 
(~!,JI:tii_,...Y.l) 

Ebı1 Avane 
Vaddah b. Abdillah el- Vasıtı 

(ö. 176 / 792) 

Hadis hafızı. 
_j 

92 (71 0-11) yılında doğdu. Asi en Cür
canlıdır. Ailesi Cürcan'ın fethi sırasında 
(22 / 642-43) esir edildiğinden Ebu Ava
ne köle olarak dünyaya geldi. Efendisi 
Yezid b. Ata el- Yeşküri kumaş ticaretiy
le uğraştığı için onun dükkanında tez
gahtarlık yaptı. Zayıf bir muhaddis olan 
Yezid b. Ata, Ebu Avane'nin hadise ilgi 
duyduğunu görüp kendisine izin verme
si üzerine hadis tahsiline başladı. Hasan-ı 
Basri ve İbn Sirin'i görmekle beraber on
lara talebe olamadı. Katade b. Diame, 
Amr b. Dinar, Mansur b. Mu'temir, Asım 
ei-Ahvel ve A'meş gibi muhaddislerden 
hadis rivayet ederek devrin ileri gelen 
muhaddisleri arasında yer aldı. Kendi
sinden Abdullah b. Mübarek, Ebu Davud 
et-Tayalisi, Abdurrahman b. Mehdi, Af
fan b. Müslim ve Said b. Mansur gibi ta
nınmış muhaddisler rivayette bulundu
lar. Daha yaşlı olmasına rağmen Hişam 
ed-Destüvai de (ö . ı 53 / 770) ondan ha
dis rivayet etti. İlk zamanlar Vasıt'ta ya
şayan Ebu Avane, herhalde hürriyetine 
kavuştuktan sonra Basra'ya giderek ora
ya yerleşti. 

Ebu Avane'nin kölelikten azat edilme
si ilgi çekici bir şekilde olmuştur. Efen
disinin dükkanında bulunduğu bir sıra
da içeri giren b,ir fakir Ebu Avane'den 2 
dirhem istedi. Parayı aldıktan sonra da 
kendisine bir iyilik edeceğini söyleyerek 
çıkıp gitti. Ardından şehrin ileri gelenle
rini dolaşarak Yezid b. Ata'nın kutlana
cak bir iş yaptığını , alim kölesi Ebu Ava
ne'yi azat ettiğini söyledi. Bu davranışı 
sebebiyle kendisini tebrike gelenlere ha
berin asılsız olduğunu söyleyemeyen Ye
zfd b. Ata kölesini azat etmek zorunda 
kaldı. İbn Hibban ise bu olayın bir hac 
mevsiminde Müzdelife dönüşü meyda
na geldiğini, Yezfd b. Ata 'dan istediği 
yardımı göremeyen fakir bir hemşehri

sinin ondan bu şekilde intikam aldığını 
kaydetmektedir. 

Yahya b. Main. Ebu Avane'nin okuma
yı bilmekle beraber yazı yazamadığını. 

rivayet ettiği hadisleri başkalarına yaz
dırıp ezberlediğini söylemektedir. Şu' be 

b. Haccac, Affan b. Müslim ve Ahmed b. 
Hanbel'in belirttiklerine göre Ebu Ava
ne elindeki kitaplardan rivayet ettiğin-



de son derecede güvenilir olmakla be
raber ezberinden rivayet ettiği zaman 
yanılırdı. Yahya b. Said el-Kattan. onun 
yazılı rivayetlerinin Şu 'be b. Haccek'ın ez
bere rivayetlerinden daha sağlam oldu
ğunu belirtmiştir. Kendisinden faydala
nılmasını tavsiye eden Şu'be b. Haccac. 
EbQ Hüreyre'den naklettiği hadislerin 
güvenilir olduğunu söylerdi. Hakkındaki 
değerlendirmeler onun güvenilir bir mu
haddis olduğunu ortaya koymaktadır. 

Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almak
tadır. 

Ebu Ava ne Rebiülewel 176' da (Tem
muz 792) Basra· da vefat etti. Aynı yılın 
rebiülahirinde (ağustos) bir cumartesi gü
nü vefat ettiği de rivayet edilmektedir. 
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EBÜAZBE 
( ;ı.:~y,f) 

Ebu Azbe Hasen b. Abciiimuhsin 
(ö. 1172 /1 759 'dan sonra) 

Matüridiyye ile Eş'ariyye arasındaki 
görüş ayrılıkları hakkında 

yazdığı eseriyle tanınan Sünni alim 
(bk. er-RAVZATÜ'l-BEHİYYE). 

EBÜ BASİR 
(~ y,f ) 

Ebu Bas!r Utbe b. Es!d 
b. Cariye es-Sekafl 

(ö. 6/628) 

Sahabi. 

ı 

_j 

_j 

Adının Ubeyd olduğu da söylenir. Ku
reyş kabilesinden ve Beni Zühre'nin müt
tefiklerindendi. Müslüman olduğu için 
Kureyşliler tarafından Mekke'de hapse
dilmişti. Hudeybiye Antiaşması' ndan son
ra Mekke'den kaçıp Medine'ye Hz. Pey
gamber'in yanına gitti. Bunun üzerine 
müşrikler, Hudeybiye Antiaşması gere
ğince Ebu Basir'in kendilerine iade edil
mesi için Medine'ye iki muhafız gönder
diler. Hz. Peyga!T)ber Ebu Basir'i çağı
rarak kendisini Kureyşliler'e teslim et-

rnek zorunda olduğunu. fakat Allah'ın 
ona ve onun durumundaki çaresiz müs
lümanlara yakında bir çıkış yolu göste
receğini söyledi. EbQ BasTr düşmana tes
lim edilmemesini istediyse de Hz. Pey
gamber antlaşma esaslarına uymak zo
runda kaldı. 

EbQ Basir ile iki muhafız Mekke'ye gi
derken Zülhuleyfe'de yemek malası ver
dikleri bir sırada EbQ BasTr onlardan bi
rinin kılıcını ele geçirerek kılıç sahibini 
öldürdü, öteki Medine'ye kaçıp canını 

kurtardı. Onun ardından Hz. Peygam
ber'in yanına giden EbQ Basir durumu 
anlattı ve kendisini düşmana teslim et
mek suretiyle onun verdiği sözü yerine 
getirdiğini , ancak kendisinin hem canını 
hem de dinini düşman elinden kurtar
dığını söyledi. Hz. Peygamber etrafın

dakilere. "Ne yaman adam! Eğer aklına 
uyan birileri çıksa tam bir savaş tahrik
çisi !" dedi. Bu sözlerden tekrar Mekke
liler'e teslim edileceği manasını çıkaran 
EbQ Basir Kızıldeniz sahilindeki Sifül
bahr'e kaçtı. Şa]Ji]J.-i Bu.tzdri'de yer alan 
bu rivayetten farklı olarak Vakıdi, Ebü 
Basir'in öldürdüğü kişinin üzerinden çı
kanların beşte birini almayı Hz. Peygam
ber'e teklif ettiğini, fakat Peygamber'in 
Kureyşliler'le yapılan antlaşmaya aykırı 

gördüğü bu teklifi kabul etmediğini. Ebü 
Basir'e istediği yere gidebileceğini söy
lediğini, onun da Mekke - Şam yolu üze
rinde bulunan is' e gidip yerleştiğini kay
detmektedir. 

Başta Hudeybiye Antiaşması sırasın
da antlaşma şartları gereğince Kureyş
liler'e teslim edilen EbQ Cendel olmak 
üzere EbQ Basir'in başından geçenleri 
haber alan müşriklerin elindeki diğer 

müslümanlar EbQ Basir'in yanına kaçtı
lar. Sayıları yetmişi , bazı rivayetlere gö
re 300'ü bulunca yaptıkları çete savaş
larıyla Kureyşliler'e ait ticaret kervanla
rını soymaya ve kervancıları öldürmeye 
başladılar. Bunun üzerine Mekkeliler, 
kendilerinden islamiyet'i kabul edenle
rin Hudeybiye Antiaşması gereğince iade 
edilmesi şartından vazgeçtiklerini. EbQ 
Basir ve arkadaşlarının Medine'ye ka
bul edilebileceklerini bildirdiler. Buna 
karşılık ticaret kervanlarının soyulması

na meydan verilmemesini istediler. Hz. 
Peygamber EbQ Basir ve arkadaşlarına 
Medine'ye gelmelerini emreden bir mek
tup gönderdi. Ancak mektup oraya ulaş
tığında Ebu Basir ölüm döşeğindeydi . az 
sonra da vefat etti. Ebu Cendel ve ar
kadaşları Ebu BasTr'i bulundukları yer
de defnettiler ve kabrinin yanına bir 

EBÜ BEKiR 

mescid yaptılar. Daha sonra da Medine'
ye döndüler. 
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EBÜ BEKİR 
(~y,f) 

Ebu Bekr Abdullah 
b. Eb! Kuhafe Osman 

b. Amir el-Kureş! et-Teym! 
(ö. 13/634) 

İlk müslümanlardan, 
Hulefa-yi Raşidin'in birincisi. 

_j 

Fil Vak'ası'ndan üç yıl kadar sonra Mek
ke'de doğdu. Annesi Ümmü'I-Hayr Selma 
bint Sahr, Mekke döneminde Hz. Pey
gamber'in Erkarn b. Ebü'I-Erkam'ın evin
de bulunduğu sırada islamiyet'i kabul 
etti. Babası EbQ Kuhafe. Mekke fethin
den (8/ 630) hemen sonra oğlu Ebu Be
kir' in aracılığıyla müslüman oldu. Anne ve 
babasının mensup olduğu Teym kabilesi
nin soyu Mürre b. Ka'b'da Hz. Peygam
ber'in nesebiyle birleşir. ResGl-i Ekrem'
den iki veya üç yaş küçük olan Ebu Be
kir kaynaklarda adından çok AtTk laka
bıyla anılmıştır. "Güzel, soylu, eski, azat 
edilmiş" gibi manalara gelen bu takabm 
ona annesi tarafından verildiği veya çok 
eskiden beri hayır yaptığı, yüzü ve ahla
kı güzel olduğu, yahut da soyunda ayıp
lanacak bir husus bulunmadığı için AtTk 
diye anıldığı rivayet edilmekle birlikte 
Hz. Peygamber'in, "Sen Allah'ın cehen
nemden azat ettiği kimsesin" (Tirmizi, 
"Men~b", 16) şeklindeki iltifatına maz
har olduktan sonra bu lakapla anılma
ya başlandığı bilinmektedir. Cahiliye dö
neminde Abdü'I-Ka'be olan adının müs
lüman olduktan sonra Hz. Peygamber 
tarafından Abdullah olarak değiştirildi
ği rivayet edilir. Servetini Allah yolunda 
harcayıp eski elbiseler giydiği için "Zü'l
hilal" ( J~G.ı ), çok şefkatli ve merha
metli olduğu için "Ewah" lakaplarıyla 

da anılmıştır. Ancak onun en meşhur 
lakabı Sıddik'tir. "Çok samimi, çok sa
dık" anlamına gelen bu lakap kendisi
ne, mi'rac olayı başta olmak üzere gayb
la ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul 
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