
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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