
EBÜ HUZEYFE el-BUHAR! 

Ukayli de münker hadis rivayet etmek
le suçlamışlardır. Sadece talebesi Mu
hammed b. Ömer ed-Darabcirdi ile Şii 
tarihçi Necaşi onu sika * hadis rica li ara
sında zikrederler. 

Eserleri. 1. Kitabü '1-Mübtede'. Yara
tılıştan başlayarak Hz. Peygamber dev
rinin sonuna kadar meydana gelen olay
ları ihtiva eden bu eserde aslı esası ol
mayan hadis ve sözler yer almaktadır. 
Taberi gibi tarihçilerin kaynak olarak kul
landığı, İbn Hacer ei-Askalani tarafından 
bazı parçaları el-İşabe'de iktibas edilen 
kitabın Chicago Orient Institute Kütüp
hanesi 'nde bulunan {nr. 17.624) ve Hz. 
Adem ile Hawa'dan bahseden kısmı. Na
bia Abbott tarafından Studies in Ara
bic Literary Papyri içinde {bk. bibl.) İn
gilizce özet çevirisiyle birlikte yayımlan
mıştır. Eserin Hz. Peygamber'in hayatıy
la ilgili dördüncü ve beşinci bölümleri de 
günümüze ulaşmış olup Dımaşk'ta ei
Mektebetü'z-Zahiriyye'de 71 numaralı 

mecmuanın içinde {vr. 150-162) yer al
maktadır. 2. Kitabü'l-FütıJ.}f. Suriye, Ana
dolu, Mısır. Irak ve Mağrib' in fethinden 
bahseden eser zamanımıza intikal et
memiş, ancak Taberi, Yaküt ei-Hamevi 
ve İbn Hacer tarafından kaynak olarak 
kullanılmıştır. Rosenthall, Seyf b. Ömer 
ile Ebu Huzeyfe ei-Buhari'nin fütuhat 
romanları için zemin hazırlayan tarihçi
ler olduklarını, haçliseleri bir roman üs
lübuyla anlattıklarını ve Taberi gibi bazı 
tarihçilerin onların eserlerine gereğin

den fazla değer verdiklerini söyler {A His

tory of Muslim Historiography, s. 188). Ebü 
Huzeyfe'nin kaynaklarda zikredilen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Müsned, 
Kitabü'r-Ridde, Kitabü'l- Cemel, Kita
bü'l-Elviye, Kitabü'ş-Şıffin, Kitôbü 
lfairi Zemzem (İbnü'n-NedTm, s. 137; Ya
küt, vı. 73). 
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EBÜ HÜREYRE 

( '.n..l' Y.l ) 
Ebu Hüreyre Abdurrahman 

b. Sahr ed-Devsl 
{ö. 58 / 678) 

Çok hadis 
rivayet etmesiyle tanınan 

sahabi. _j 

Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs 
koluna mensup olup ne zaman doğdu

ğu belli değildir. Cahiliye devrindeki adı 
çeşitli kaynaklarda Abdüşems, Abdüamr, 
Sükeyn, Amr b. Abdüganm gibi farklı şe
killerde kaydedilmektedir. Hz. Peygam
ber onun adını Abdurrahman veya Ab
dullah olarak değiştirmiştir. KOnyesiyle 
ilgili en yaygın rivayet, koyun etiatırken 
bulduğu kedi yavrularını (Ar. hir lkediL 
ism- i tasglri hüreyre) elbisesinin eteğine 
koyup onlarla oynadığı için kendisine 
"Ebu Hüreyre" dendiği şeklindedir (Tir
mizi, "Menakıb", 46; Hakim. III. 506). İlk 
karşılaştıkları zaman ResOl-i Ekrem' in 
ona Ebu Hüreyre diye hitap etmesi bu 
künyenin Hz. Peygamber tarafından ve
rilmediğini göstermektedir. Ebu HOrey
re'nin bu adla anılmaktan hoşlanmadı
ğı, kendisine zaman zaman Hz. Peygam
ber'in hitap ettiği gibi Ebü Hir denme
sini arzu ettiği rivayet edilmektedir. Adı 
unutulan Ebü Hüreyre'nin baba ve an
nesinin adı hakkında da değişik rivayet
ler vardır. Babasına Ganm {Abdüganm). 
Aiz, Amir, Amr, Umeyr. Haris, Abdüşems 
dendiği, annesinin adının Ümeyme veya 
Meymüne bint Subeyh (Sufeyh) olduğu 
kaydedilmektedir. Yetim olarak büyü
düğünü söylemesi babasını küçük yaşta 
kaybettiğini gösterir. Amcası Sa'd b. EbO 
Zübab' ın Hz. Peygamber. Ebü Bekir ve 
Ömer devirlerinde Devs kabilesinin reis
liğini yapması (Abdülmün'im Salih Ali el
izzT. s. 18-19), yakaladığı Kureyşliler'i in
tikam almak için öldüren dayısı Sa'd b. 
Subeyh'in devrinin tanınmış yiğitlerinden 
biri diye bilinmesi (İbn Sa'd, IV, 325; İbn 

Kuteybe, el-Ma 'arif, s. 277), bazı iddiaların 
aksine Ebü Hüreyre'nin hem baba hem 
de anne tarafından tanınmış bir aileye 
mensup olduğunu göstermektedir. 

Ebü Hüreyre'nin 7. (628) yılın başla

rında Tufeyl b. Amr ed-Devsi vasıtasıyla 
müslüman olduğu ve kabilesinden alt
mış veya yetmiş aile ile birlikte Tufeyl'in 
başkanlığında ResOluilah ile görüşmek 
üzere aynı yılın muharrem ayında (Mayıs 
628) Medine'ye gittiği bilinmekle bera-

ber onun daha önce müslüman olmayıp 
Medine'ye İslamiyet'i kabul etmek üzere 
geldiği de rivayet edilmektedir (BuharT. 
"'it~", 7) . Aralarında Ebü Hüreyre'nin de 
bulunduğu Devsliler Hz. Peygamber'in 
Hayber'de olduğunu öğrenince oraya git
tiler. Ebu Hüreyre'nin, henüz fethedilme
yen bazı Hayber kalelerinin fethine ka
tıldığı kendi ifadesinden anlaşılmakta
dır (Buhari, "Eyman", 33; VakıdT, n. 636) . 

EbO Hüreyre Medine'ye ulaştığı gün
den itibaren kendisini tamamen dine 
verdi ve Resülullah'ın yanında bulundu
ğu sürece dünyevi hiçbir arzu peşinde 
koşmadı. Bazılarının ganimetierden da
ha fazla pay almaya çalıştığı günlerde 
Hz. Peygamber'in. ganimet talebinde bu
lunup bulunmadığını sorması üzerine AI
Iah'ın verdiği ilimden kendisine bir şey
ler öğretmesini istedi {ibn Hacer. el-işa

be, vıı . 436-437). İslamiyet'i geç benim
sediği için kaybettiği yıllarını telafi et
mek amacıyla, açlıktan bayılacak dere
ceye geldiği halde Mescid-i Nebevi'deki 
Suffe'den ayrılmazdı. 

Ebü Hüreyre, kısmen Hayber fethine 
ve daha sonra yapılan gazvelerin hepsi
ne katıldı . Umretü'l-kaza*da Resülul
lah'ın kurbaniıkiarını Mekke'ye götür
mekle vazifeli olanlar arasında yer aldı. 
Hz. Peygamber'in. düşmaniara karşı oluş
turduğu bazı özel timlerde de görev al
dı (Ebü Davüd, "CiMd", 11 2; Tirmizi, "Si
yer", 20). Daha sonra onun Y~rmük Sa
vaşı ' na (İbn Hacer. el-İşabe, lll, 254) ve 
Cürcan'ın fethine (İbnü ' l- EsTr, el-Kamil, 

ııı . 30) katıldığı kaydedilmektedir. Hz. 
Peygamber Hindistan'ın fethedileceğini 
müjdeleyince ömrü yeterse canıyla ve 
malıyla bu savaşa da katılacağını söyle
mesi (Nes:n. "Cihad", 4 ı) onun cihada 
karşı duyduğu arzuyu göstermektedir. 

Ebu Hüreyre'nin Medine'ye geldiği ta
rihten Hz. Peygamber'in vefatma kadar 
dört yıllık bir süre geçmekle beraber Re
sülullah'ın yanında üç yıl kaldığını bizzat 
söylediğine göre, Ala b. Hadrami başkan
lığında Bahreyn ·e gittiği (8 / 629- 30) ve 
orada bulunduğu süreyi bu zamanın dı
şında tuttuğu anlaşılmaktadır. Onun Hz. 
Peygamber'in yanında iki yıldan daha 
az kaldığını ileri sürenler, kendisinin Ala 
b. Hadrami'nin ölümüne kadar (21 1 642) 

Bahreyn ·de kalarak valilik görevini on
dan devraldığını zannetmiş olmalıdırlar. 

Halbuki Ala 9 (630) yılında bu görevden 
alınarak yerine Eban b. Said getirilmiş, 
Hz. Ebü Bekir irtidad olayları sırasında 



Ala b. HadramT'yi tekrar Bahreyn'e gön
derirken Ebü Hüreyre'yi de onunla bir
likte yollamıştiL 

Halife Ömer. Kudame b. Maz'ün'u ze
kat ve vergi arnili olarak Bahreyn'e gön
derirken Ebü Hüreyre'yi de orada na
maz kıldırıp kaza işlerine bakmakla gö
revlendirdi (ibn Hacer, el · işabe, V. 425) 

Daha sonra onu görev yaptığı Bahreyn'e 
iki defa vali olarak tayin etti. Ebü Hü
reyre valilikten ayrılıp Medine'ye döndü
ğü zaman halife bütün valilerine uygu
ladığı yöntemi ona da uygulamış ve Bah
reyn'den ne getirdiğini sormuştur. Ebü 
Hüreyre 20.000 dirhem getirdiğini. bu
nu da yaptığı ticaretten veya üreyen at
larından. biriken maaşlarından ve köle
sinin kazancından elde ettiğini söyledi. 
Fakat Ömer. sermayesini ve görev esna
sında harcadığı parayı a ldıktan sonra 
geri kalanı beytülmale iade etmesini em
retti. Bazı rivayetlerde ise Hz. Ömer' in 
Ebu Hüreyre'ye, "Allah 'ın ve kitabının 

düşmanı! Allah'a ait olan malı mı çal
dm?" diye çıkıştığı, fakat onun bu itha
rnı şiddetle reddederek Allah'a ve kita 
bına asla düşman olmadığını . aksine on
lara düşmanlık edenlere düşman oldu
ğunu belirttiği, beytülmale ait hiçbir ma
lı zimmetine geçirmediğini söylediği , bu
na rağmen halifenin onun malının yarı 

sına veya tamamına el koyduğu ileri sü 
rülmektedir. Ancak bütün rivayetlerde 
özellikle belirtildiği gibi yapılan tahki
kat sonunda Ebü Hüreyre'nin dürüstlü
ğü ortaya çıkınca Hz. Ömer ısrarla onu 
tekrar vali tayin etmek istemiş, fakat 
Ebü Hüreyre. zan altında kalıp rencide 
edilmek istenmediğini belirterek bir da
ha görev kabul etmemiştir (Abdürrezzak 
es-San·ani, Xl. 323; Ebu Ubeyd, s. 250; 

ibn Sa'd. IV, 335; ibn Kesir, VIII , 113) Ömer 
gibi adil bir halifenin Ebü Hüreyre'yi gö
revine iade etmek istemesi. onun dürüst
lüğü hususunda herhangi bir şüphesinin 
bulunmadığını göstermektedir. 

Hz. Osman ' ın hilafetini destekleyen 
Ebü Hüreyre. halifenin evi isyancılar ta
rafından kuşatıldığı zaman kılıcını alıp 

onun yanına gitti. Fakat Hz. Osman müs
lüman kanı dökülmesini istemediğini 

söyleyerek ona kılıcını bıraktırdJ (ibn Sa'd. 
lll, 70) İslam tarihinde fitnenin başlan 
gıcı olarak kabul edilen bu olaydan son
ra Ebü Hüreyre müslümanlar arasında 
çıkacak kargaşadan uzak durulması ge
rektiğini belirtir. bu fitnelerden kurtul
manın yegane yolunun silaha el atma
mak olduğunu söylerdi (Hakim . IV. 472) 
Hz. Ali ile Muaviye arasında çıkan savaş-

larda Sa 'd b. Ebü Vakkas. Abdullah b. 
Ömer ve tanınmış diğer sahabiler gibi o 
da hiçbir tarafı tutmadı. Bazı Şii kaynak
larında Sıffin'de Muaviye tarafın ı tuttu
ğuna dair yer alan iddialar asılsızdır. Sıf
fin Savaşı'nı bütün ayrıntılarıyla ele alan 
gulat-ı Şia mensubu Nasr b. Müzahim 
ei-MinkarT'nin Ebü Hüreyre'den hiç söz 
etmemesi de bunu gösterir. 

Zehebi. Muaviye döneminde Ebü Hü
reyre'nin zaman zaman Medine valiliği 
yaptığını. halifenin ondan memnun kal
madığı zaman kendisini aziedip yerine 
Mervan'ı getirdiğini. bazan da Mervan·ı 
aziedip onu tayin ettiğini söylemektedir 
lA' lamü 'n-nübeta', ll . 6 13) Bu bilgi di
ğer kaynaklarda yer almamakla birlikte 
54-57 (674-677) yılları arasında Medi
ne valiliği yapan Mervan'ın bazı sebep
lerle Medine'den ayrıldığında yerine Ebü 
Hüreyre'yi vekil bıraktığı kaydedilmekte 
(mesela bk. Müslim. "Cum'a", 61). bu sı 
rada Ebü Hüreyre'nin namazları kıldırıp 
davalara baktığı ve cezaları uyguladığı 

belirtilmektedir (Ve ki' . 1, ı ı ı - 1121 Bu dö
nemde Ebü Hüreyre, Hz. Peygamber' in 
ortaya çıkacağını haber verdiği kötü ida
recilerden olmaması için Mervan ' ı za
man zaman uyarmıştır. Onun Mervan'
dan dünyalık beklediği yolundaki iddia
ların hiçbiri sağlam rivayete dayanma
maktadır. Muaviye kendisine bir şeyler 
verdiği zaman sesini çıkarmadığı. ver
mediği zamanlar ise ileri geri konuştu
ğu yolundaki rivayete karşılık onun. alın 
teriyle kazandığı bir dirhemi başkasın
dan gelecek yüz binlerce dirheme ter
cih ettiğini söylediği bilinmektedir (Ze
hebi. A'lamü'n-nübela', ll . 615). 

Ebü Hüreyre. hayatının son dönemle
rinde yabancıların çoğaldığı, görüşebile
ceği sahabilerin azaldığı Medine'den ay
rıldı ve yakın mesafede bulunan Zülhu
leyfe'deki veya Akik'taki evine çekildi. 
Vefatından bir süre önce hastalandı ve 
58 (678) yılında yetmiş sekiz yaşlarında 
iken vefat etti. Onun 57 (677) veya 59 
(679) yılında öldüğü de söylenmektedir. 
Cenazesi Medine'ye getir ildi. Abdullah 
b. Ömer ve Ebü Said ei-Hudri gibi saha
bilerin de katıldığı cenaze namazını Me
dine Valisi Velid b. Utbe kıldırdıktan son
ra Cennetü'l- Baki'a defnedildi. Velid b. 
Utbe onun vefat haberini Muaviye'ye bil
dirdiği zaman halife. Ebü Hüreyre'nin Hz. 
Osman ' ı destekleyenlerden biri olduğu
nu söyleyerek geride kalan yakınlarına 
1 0.000 dirhem vermesini ve kendilerine 
iyi davranmasını emretti (Hakim. ııı . 508) . 

Muaviye'nin bu davranışı bazı kimseler 
tarafından Ebü Hüreyre'nin aleyhinde 
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kullanılmış ve Hz. Osman lehinde hadis 
uydurmasına mükafat olarak ailesine 
yardım edildiği ileri sürülmüştüL 

Ebü Hüreyre'nin dört oğlu ile bir kızı 
olduğu söylenmektedir. Muharrer. Mu
harriz. Abdurrahman ve Bilal adlı oğul
larının ilk üçü az da olsa hadis rivaye
tlyle meşgul olmuşlardır. Kızı Said b. 
Müseyyeb ile evlenmiştiL 

Şahsiyeti ve ilmi Hayatı. Ebü Hüreyre 
geniş omuzlu. saçı çift örgülü, sakalına 
kına yaktığı için kızıl sakallıydı. Başına 

siyah sarık sarardı. Gecenin üçte birin
de uyur. üçte birinde ibadet eder. üçte 
birinde de hadis müzakere ederdi IDari
mi. "Mukaddime", 27). Ona yedi defa mi
safir olduğunu söyleyen Ebü Osman en 
Nehdi, Ebü Hüreyre ile hanımı ve hizmet
çisinin geceleyin sırayla kalkıp ibadet et
tiklerini bildirmektediL Hz. Peygamber'e 
duyduğu derin sevgiyi, "Seni görünce 
mutlu oluyorum. gözüm gönlüm aydınla
nıyor" diye ifade ederdi (Müsned, ll. 323; 

Hakim, IV. 160) Resülullah ' ın vefatından 

sonra Mescid-i Nebevi'de hadis rivayet 
ederken onu hatırladığı için gözyaşını 

tutamadığı olurdu (Ti rmizi, "Zühd", 48 ; 

Hakim. 1. 4 18). Ebü Hüreyre şakadan hoş
lanır ve nükteli uyarılarıyla müslüman
ları düşünmeye sevkederdi. 

Mekke'nin fethinden önce hicret etti
ği için hicret sevabı alması, üç yıl boyun
ca Hz. Peygamber'in sohbetinde bulun
ması, onu ve annesini müminlerin sev
mesi için ResOl -i Ekrem'in dua etmesi 
(Müslim, "Feza'ilü'ş -şahil.be " , 158) ve ha
dise gösterdiği ilgiyi takdirle karşılama
sı onun meziyetlerinin en önemlileridir. 
Ebü Hüreyre'nin diğer meziyetlerinden 
biri de annesine gösterdiği saygıdıL An
nesinin islamiyet'i kabul etmemesi. hat
ta zaman zaman Resülullah'ın aleyhin
de konuşması gönlünü yaralamış, müs
lüman olması için Resülullah 'tan dua et
mesini istemiş, müslüman olduktan son
ra da kendisine hizmet etmek için an
nesi ölünceye kadar nafile hac yapma
mıştır (Müslim. "Eym&n", 44) imam Müs
lim ("Feza'ilü's-sal;ıabe", 158-1 60) ve Tir
mizi ("Men&lpb", 47) onun faziletlerine 
dair rivayetlere eserlerinde özel bir yer 
ayırmışlardır. 

Hz. Peygamber devrinde maddi Im
kansızlık yüzünden evlenemeyen Ebü 
Hüreyre. daha sonra Basra Emiri Utbe 
b. Gazvan ' ın kız kardeşi ve Hz. Osman ' ın 

baldızı Büsre ile evlenmiştiL Önceleri ya
nında hizmetçi olarak çalıştığı bu hanı
mm Ebü Hüreyre ile evlenmesi ondan 
hoşnut olduğunu göstermektedir. 
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Hicret ettiği sırada yanında bir köle
sinin bulunması. EbO Hüreyre'nin İsla
miyet'i kabul ettiği esnada fakir olma
dığını ve daha sonra kendisini tamamen 
Hz. Peygamber'in hizmetine verdiği için 
yoksul düştüğünü göstermektedir. Re
sOiullah'ın vefatından sonra maddi im
kanı düzeldiği zaman yeniden elde etti
ği kölelerin birçoğunun hadis rivayet et
mesi ise onların eğitimiyle meşgul ol
duğunu ortaya koymaktadır. 

EbO Hüreyre başta ResOluilah olmak 
üzere Übey b. Ka 'b, EbO Bekir. ömer. 
Üsame b. Zeyd, Aişe, Fazı b. Abbas b. 
Abdülmuttalib gibi sahabflerden ve Ka 'b 
ei-Ahbar gibi tabillerden hadis rivayet 
etti. Kendisinden de sayıları 800'e va
ran pek çok sahabi ve tabii rivayette bu
lunmuştur. Bu sahabfler arasında Enes 
b. Malik, İbn Abbas. İbn Ömer, Cabir b. 
Abdullah gibi en çok hadis rivayet eden 
kişileri. tabiller içinde ise Hasan - ı Basri. 
Şa ' bl, A'rec diye bilinen Abdurrahman b. 
Hürmüz. Mücahid, İbn Slrln. Hemmam 
b. Münebbih, EbO İdrls ei -Havlanl gibi 
tanınmış alimleri, oğlu Muharrer'i, Hali
f e Mervan b. Hakem'i saymak mümkün-

EbO Hüreyre'nin rivayet etti ğ i bir hadisi ihtiva eden ve 
Sevh Hamdullah Ef endi tarafından haz ırlanan nesih kı ta 

(M. Serin, Hallal Şeyh Hamdullah. istanbu\1992 , s. 115) 
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dür. EbO Hüreyre'den hadis rivayet eden 
sahabfler arasında. Şiiler'in değer verdi
ği pek az sayıdaki sahabeden biri olan 
EbO EyyOb ei-Ensarrnin de bulunması 
önemlidir. Ondan rivayette bulunan sa
habi ve tabillerden. rivayetleri Kütüb-i 
Sitte'de yer alanların isimleri bazı taba
kat kitaplarında verilmiştir (mesela bk. 
Zehebi , A'lamü'n·nübela', ll, 579-585). 

EbO Hüreyre'den hadis rivayet edenler 
arasında Mekke, Medine, Küfe, Basra. 
Dımaşk, Mısır ve diğer önemli beldeler
de kadılık yapmış olan tanınmış otuz ye
di şahsiyetin bulunması (Abdülmün'im 
Salih Ali ei-İzzi. s. ı 29- ı 34) öğrencilerinin 
değeri hakkında fikir vermektedir. 

Kıraati Übey b. Ka 'b'dan arz• yoluyla 
tahsil eden EbO Hüreyre daha sonra bu 
ilmi öğretmeye başladı. On kıraat ima
mından biri olan EbO Ca'fer el-Karl ile 
A'rec ondan kıraat öğrendiler (İbnü'I-Ce
zeri, 1, 370, 38 I ; ll , 382) . İbnü'I-Cezerr. E bO 
Ca'fer ile Nafi' b. Abdurrahman'ın kıraat
lerinin EbO Hüreyre'ye dayandığını söy
lemektedir. EbO Reyye'nin ileri sürdüğü 
gibi, kendilerinden Kur 'an öğrenilmesi
ni Hz. Peygamber'in tavsiye ettiğ i dört 
kişi arasında adının geçmediğini söyle
yerek Kur'an kıraatinde EbO Hüreyre'nin 
bir yeri bulunmadığını iddia etmek, Asr-ı 
saadet'te Kur'an öğretimini dört saha
bl ile sınırlamak olur ki bunun doğru ol
madığı açıktır. 

EbO Hüreyre, Hz. Osman'ın vefatın

dan itibaren İbn Abbas. İbn ömer, EbO 
Said ei-Hudrl ve Cabir b. Abdullah ile 
beraber Medine'de fetva isternek için 
kendisine yöneltilen soruları hayatının 

sonuna kadar cevaplamaya devam et
miştir. Abdullah b. Zübeyr, boşanma 

konusunda fetva isteyen birini o sırada 
Hz. Aişe'nin yanında bulunan EbO Hü
reyre ile İbn Abbas'a göndermiş , soru 
sahibi yanlarına gittiği zaman İbn Ab
bas meseleyi EbO Hüreyre'nin hallet
mesini istemiş, daha sonra da onun fet
vasına katıldığını belirtmiştir (el·Muuat

ta', "Tala~" . 39). EbO Hüreyre aralarında 
Hz. EbO Bekir, Muaz b. Cebel, Enes b. 
Malik gibi büyük sahabflerin de bulun
duğu orta derecede fetva veren on üç 
kişi arasında sayılmakta. bunlardan her 
birinin verdiği fetvaların küçük bir cüz 
tutacak hacimde olduğu söylenmekte
dir (İbn Kayyim ei-Cevziyye, I, 12). Onun 
fetvalarını Takıyyüddin es-Sübkl Fetô.
vô. Ebi Hüreyre adıyla bir araya getir
miştir. 

Hz. Peygamber zamanında yazı yaz
mayı bilmediği kesin olan EbO Hüreyre'-

nin bazı kimselere evindeki hadis mec
mualarını göstermesi sonraları yazmayı 
öğrendiğini düşündürmekte. fakat hiç 
yazı yazmadığını ve yazdırmadığını be
lirtmesi (Darimi, "Mukaddiıne", 42), bu 
malzemenin başkaları tarafından kale
me alınmış olduğu ihtimalini güçlendir
mektedir. 

Hadis i lmindeki Yeri. Binden fazla ha
dis rivayet etmeleri sebebiyle "müksirOn" 
diye anılan yedi sahabi arasında EbO Hü
reyre ilk sırayı almaktadır. Baki' b. Mah
led'den İbn Hazm'in naklettiğine göre 
('Aded ma li ·külli ua0id, s. 79) onun riva
yetleri mükerrerleriyle birlikte 5374'ü 
bulmaktadır. Ahmed b. Hanbel'in eJ 
Müsned'indeki rivayetleri 3862'dir. Bu 
rakamı 3848 veya 3879 olarak tesbit 
edenler de vardır. EbO Hüreyre'nin Kü
tüb-i Sitte ile eJ-Müsned'deki müker
rer olmayan rivayetleri , M. Ziyaürrahman 
ei -A'zamrnin tesbitine göre 1336 hadis
ten ibarettir (Ebu Hüreyre tr çtau 'i m er· 
uiyyatih, s. 76) Ahmed Muhammed Şa
kir, eJ-Müsned 'deki tekrarsız rivayetle
rinin 1579 olduğunu söylemektedir (el· 
Ba'işü ' l · 0aşfş, s. !88). 

EbO Hüreyre'yi en çok hadis bilen ve 
hadisleri en iyi ezberleyen sahabi konu
muna getiren çeşitli sebepterin başın

da, onun Hz. Peygamber'le ilgili her şe

yi öğrenme, hadisleri ezberleme konu
sundaki şiddetli arzusu ve dolayısıyla 

ResOl-i Ekrem'in yanından ayrılmaması 
gelmektedir. Diğer sahabflerin neden 
kendisi kadar hadis rivayet etmedikle
rini soranlara söylediği gibi muhacirler 
çarşıda ticaretle, ensar da malları ve 
mülkleriyle meşgulken EbO Hüreyre ehl -i 
Suffe'den biri olarak ResO i ullah ' ın yanın

dan ayrılmamış, diğer sahabflerin bu
lunmadığı meclislerde bulunmuş, onla
rın duymadığı hadisleri duyup ezberle
miş, ilmi yaymayı emredip onu gizlerne
yi yasaklayan ayetler karşısında bildiği 

hadisleri rivayet etmeye mecbur olduğu
nu düşünmüştür (Buhari, "el-J:Iarş ve'l
müzara'a", 21; Müslim, "Feza'ilü'ş-şaha
be", !59. !60) . ResO!ullah'a en yakın iki 
sahabiden Hz. EbO Bekir Mescid-i Ne
bevf'ye bir hayli uzak mesafede oturdu
ğu (Buhari , "Cena'iz", 3), Hz. Ömer de 
mescide ancak gün aşırı gelebildiği hal
de EbO Hüreyre'nin her zaman ResOl-i 
Ekrem· in yanında bulunması ona hadis 
öğreniminde büyük imkan sağlamıştır. 
İbn ömer'in EbO Hüreyre'ye hitaben, "Re
sO!ullah 'ın sohbetine en fazla devam 
edenimiz. onun hadislerini en iyi ezber
leyenimiz sensin" demesi (Tirmizi. "Me-



Ebü Hürevre'nin rivayet ett iğ i bir hadisi ihtiva eden ve 

Mehmed Şevki Efendi tara fından hazırlana n sülüs- nesi h 
kıta (TSMK, Güzel Ya z ı lar. nr. 309/96) 

na~b", 46) bu gerçeği vurgulamaktadır. 
Aşere-i mübeşşereden Talha b. Ubey
dullah onun bu yönünü takdirle karşıla
mış, kendilerinin işle meşgul oldukları 

için Hz. Peygamber'in yanına ancak sa
bah akşam gelebildiklerini. Ebü Hürey
re'nin ise her zaman Resül-i Ekrem ile 
beraber bulunduğunu . onların duyma
dığı şeyleri Ebü Hüreyre'nin Allah'ın el
çisinden bizzat işittiği konusunda hiç
bir şüpheye düşmediklerini belirtmiştir 
(Tirmizi, "Menakıb", 46). Hz. Ömer de ti 
caretle uğraşmasının bazı olayları duy
masına engel teşkil ettiğini itiraf etmiş
tir (Buhar!. "Büyıl'", 9) Ebü Eyyüb el-En
sari gibi önde gelen sahabiler Ebü Hü
reyre'den rivayette bulunmuşlar, Resü
lullah'a o kadar yakın olmalarına rağmen 
bu sahabiden hadis rivayet etmelerini 
yadırgayanlara hak vermemişlerdir. 

Devamlı olarak Resül-i Ekrem'in ya
nında bulunmasının kendisine sağladığı 
bazı manevi imkanlardan söz eden Ebü 
Hüreyre bir defasında Hz. Peygamber'in. 
konuşmasını tamamlayana kadar elbi
sesini yere yayıp sonra da toplayan ki
şinin. kendisinden duyduğu (veya orada 
söyl ed i ği) sözleri ezberleyeceğini belirt
mesi üzerine (Buhar!. "'ilim", 42. "Büyıl'", 
ı ; Müslim. "Feza\lü's-şaJ:.ı.abe", 159) bu 

fırsatı hemen değerlendirdiğini anlatmış

tır. Bir başka gün duyduklarını ezberle
yemediğinden yakınması üzerine Resü
lullah ona elbisesini yere yaymasını söy
lemiş, içine iki avucuyla bir şey atar gi
bi yaptıktan sonra toplattırmış, Ebü Hü
reyre o günden sonra duyduklarını unut
mamıştır (Buhar!, "'ilim", 42). Ebü Hürey
re. Zeyd b. Sabit ve bir başka sahabi 
Meseld-i Nebevl'de dua ve zikirle meş
gulken yanlarına Hz. Peygamber'in ge
lip oturduğu. Zeyd ile diğer arkadaşının 
dualarına ve Ebü Hüreyre'nin hatırda 

tutulan ilim isteğine amin dediği . bunu 
duyan arkadaşlarının aynı temenniyi 
kendileri için de istemeleri üzerine Re
sülullah ' ın, "Devsli delikanlı sizden önce 
davrandı" dediği nakledilmektedir (Ne

saT. es-Sünenü 'l · kübra, lll , 440) . 

Ebü Hüreyre'nin kuwetli bir hafızaya 
sahip olduğu. Medine Valisi Mervan b. 
Hakem'in yaptığı bir denemeyle de an
laşılmıştır. Mervan onun bütün rivayet
lerini yazmak istediği zaman Ebü Hürey
re kendisine bir ayrıcalık tanımamış. fa
kat vali olması sıfatıyla daha sonra ken
disini huzuruna çağırıp sorduğu birçok 
hadisi perde arkasında saklanan katibi
ne yazdırmış, bir yıl sonra bu hadisleri 
Ebü Hüreyre'ye sorduğunda onun hadis
leri aynen okuduğunu tesbit etmiştir 
(Hakim. 111 . 5 ı Ol Zehebl'nin de dediği gi
bi herhangi bir hadiste yanıldığı bilinme
mektedir. Ebü Hüreyre'nin güçlü bir ha
fızaya sahip olduğunu gösteren olaylar
dan biri de tablin muhaddislerinden Mu
hammed b. Umare b. Amr b. Hazm'in 
tesbitidir. ileri gelen on kadar sahabi
nin yanında Ebü Hüreyre'nin hadis riva
yet ettiği bir gün bazı sahabiler onun 
naklettiği bir hadisi daha önce duyma
dıklarını söyleyerek itiraz etmişler. fa
kat aralarında yaptıkları müzakereden 
sonra hadisi hatırlamışlardır. Bu duru
mun orada birkaç defa tekrarlandığını 
gören Muhammed b. Umare. Ebü Hü
reyre'nin hafızası en güçlü sahabi oldu
ğu sonucuna varmıştır (Bu ha ri. et-Tarr
f].u ' l · k e bir, ı . 186- ı 87). Ebü Hüreyre'nin 
hadisleri iyi ezberlemesinin sebeplerin
den bir diğeri de onları yazmadığı için 
sık sık tekrarlamasıdır. Kendisinden da
ha çok hadis bilen sahabinin Abdullah 
b. Amr b. As olduğunu. onun bu mezi
yetinin hadisleri yazmaktan ileri geldi
ğini söylemesi de bunu göstermektedir 
(Buhar!. "'ilim", 39) Hz. Peygamber ha
yatta iken evlenmediği. dünya malı bi
riktirmeyi ve bazı imkanlara sahip olma
yı hedeflemediği. siyasi olaylara hiç ka-

EBÜ HÜREYRE 

rışmadığı , ayrıca rivayet ettiği hadisle
rin çoğunun iki üç satır hacminde oldu
ğu dikkate alınırsa . onun gibi hadis ri
vayetine kabiliyetli bir kişinin bu kadar 
hadisi ezberlemesi tabii görülür. 

Ebü Hüreyre'nin o güne kadar Hz. Pey
gamber' e sorulmayan bazı önemli ko
nuları sorup öğrendiği de bilinmektedir. 
Kıyamet gününde şefaate önce kimin 
nail olacağını sorduğu zaman Resül-i Ek
rem kendisini takdir etmiş ve hadis öğ
renme aşkıyla bu soruyu ilk defa onun 
soracağını tahmin ettiğini belirtmiştir 

(Buhari. "'ilim", 33. " Rilş:iik" , 51) Ebü Hü
reyre. ileride meydana gelecek bazı si
yasi karışıklıkları dahi sorma cesaretini 
göstermiş. fakat kötü yöneticilere dair 
olduğu anlaşılan bu hadisleri . "Söyledi
ğim takdirde başım gider" diyerek kim
seye aniatmamıştır (fVlüsned, V. 139 ; Bu
ha ri, "'ilim", 42) 

Duyduğu hadisleri başkalarına öğret
meyi iş edinen Ebü Hüreyre her fırsat
ta hadis rivayet etmeyi meslek haline 
getirmiştir. Sahabilerin bir araya gel
diği cuma günleri imam mescide girin
eeye kadar hadis rivayet etmesi (Hakim, 
ı. ı 08: lll. 512). onun sahabiler tarafın
dan hadis rivayetinde otorite kabul edi!-

Ebü HOrevre'nin rivayet ettiği bir hadisi ihtiva eden ve Şeyh 

Hamdullah Efendi tarafından hazır lanan muhakkak- revha
ni levha (M. Serin , Hattat Şeyh Hamdu/lah_. istanbul 1992 , s. 184) 
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diğini göstermektedir. Çok hadis riva
yet ettiğini ileri sürenlere, rivayetin bir 
dikkat ve duyduğunu öğrenme mesele
si olduğunu hatırlatarak bir tesbitini 
nakletmiş, sahabiierden birine Hz. Pey
gamber'in bir önceki gece yatsı nama
zında hangi süreleri okuduğunu sordu
ğu zaman cevap alamadığını. kendisinin 
ise bunları bildiğini söylemiştir (Buhari, 
"el- 'Amel fi's - şalat", 18). Bir başka husus 
da Ebü Hüreyre'nin Hz. Peygamber'den 
sonra yaklaşık yarım asır kadar yaşamış 
olmasıdır. ResOiullah 'ın sağlığında onun 
tarafından halledilen birçok problemin 
çözümünü vefatından sonra başvuranla
ra anlatmış, böylece r ivayetleri daha çok 
öğrenilip yayılma imkanı bulmuştur. 

EbO Hüreyre'nin rivayet ettiği hadis
lerin 326'sı hem Buhari'de hem Müslim'
de bulunmaktadır. Ayrıca doksan üç riva
yet! sadece Buhari'de, doksan sekizi de 
(veya 190 ' ı ) sadece Müslim 'de mevcut
tur. ŞaJ:ıil:ı - i Butzari'deki rivayetlerinin 
tamamı mükerrerleriyle birlikte 1011 '
dir. Ahmed b. Hanbel onun rivayetlerini 
el-Müsned 'de toplamıştır (l l . 228-541 ; 
V, I 14-1 15) 

Onun en güvenilir rivayet zincirinin 
hangisi olduğu hususunda değişik gö
rüşler vardır . Bazı muhaddisler onun en 
muteber rivayetlerinin Zühri - Said b. 
Müseyyeb-Ebu Hüreyre, bazıları Ebü'z
Zinact - A'rec - Ebü Hüreyre, bazıları da 
Hammad b. Zeyd - Eyyüb es-Sahtiyani
İ bn Sirin - Ebü Hüreyre isnadıyla gelen
ler olduğunu kabul etmişlerdir. 

Kendisine· Yöneltilen Tenkitler. a) Asha
bın ve Bazı Tabiiierin Tenki1;1eri. EbO Hü
reyre'nin hadis rivayet etmesini en çok 
Hz. Ömer'in engellediği söylenir. Ancak 
Ömer sadece Eb O Hüreyre'nin değil bü
tün sahabiierin ahkamla ilgili olmayan 
hadisleri rivayet etmesine karşı çıkmış 
(Abdürrezzak es-San'ani , XI, 262). böylece 
Kur'an ' ın ihmal edilmesine. ruhsat* ıa 
ilgili rivayetlerin tembelliğe yol açması
na, anlaşılması güç bazı hadislerin zihin
leri karıştırmasına mani olmak istemiş

tir. Hz. Ömer' in. çok hadis rivayet et
mekten vazgeçmediği takdirde Ebü Hü
reyre'yi geldiği yere (Devs'e) göndermek
le tetıd it ettiği (Ebü Zür'a ed-Dımaşki. I. 
544), ona Hcıİife Osman ' ın da böyle bir 
haber gönderdiği söylenmektedir (Ram
hürmüzi, s. 554). Bu iki halifenin, daha 
önce duymadıkları hadisleri rivayet eden 
bütün sahabiiere karşı sert davrandığı , 

hatta Ebü Bekir ile Ömer'in, Hz. Peygam
ber'den bizzat duymadıkları bir · hadisi 
nakleden sahabinin rivayetini, bu saha-

bi tanınmış da olsa. onu ResOiullah'tan 
duyan bir başka şahit getirmedikçe ka
bul etmedikleri bilindiğine göre. onların 
Ebü Hüreyre'nin çok hadis rivayet et
mesini engellemeye çalışmaları kendisi 
ni yalancılıkla itharn ettikleri anlamına 
gelmez. Nitekim Hz. Ömer, Ebü Müsa ei
Eş' ari'nin bir rivayetine de Ebü Said ei
Hudri'yi şahit olarak dinleyene kadar iti
bar etmemiştir. Hz. Ali de bizzat duyma
dığı hadisleri rivayet eden sahabiierin, 
onları ResOl-i Ekrem'den duyduklarına 
dair yemin etmelerini istemiştir. Hz. 
Ömer'in daha sonra Ebü Hüreyre'yi ha
dis rivayetinde tamamen serbest bırak
ması ( İ bn Kesir, VIII, 106- 1 07). onun şah
sına karşı özel bir tavır takınmadığını 
göstermektedir. Ayrıca Ömer'in Ebü Hü
reyre 'nin rivayetlerine itimat ettiğine 

dair birçok delil vardır. Nitekim Hassan 
b. Sabit, Meseld-i Nebevf de şiir okuma
sını engellemek isteyen Hz. Ömer'e Re
sOiullah devrinde meseldde şiir okudu
ğunu söyleyip Ebü Hüreyre de bunu doğ

rulayınca Halife Ömer Ebü Hüreyre'nin 
şahitliğine itiraz etmemiştir (Müslim, "Fe
za'ilü'ş - şaMbe", 151-152) Yine Hz. Ömer, 
cildine dövme yaptıran kadın hakkında 
sahabilerin bilgisine başvurduğu zaman 
Ebü Hüreyre'nin rivayet ettiği hadisi din
leyip kabul etmiştir (Buhari , "Libas", 87) . 
Cehmiyye ve Mürele taraftarı Bişr b. Gı
yas' ın Ebü Hüreyre aleyhindeki iddaları
nı reddeden EbO Osman ed-Darimi'nin 
söylediği gibi Halife Ömer'in Ebü HOrey
re'yi yönetici tayin etmesi. sonra da va
Iilikte kalmasını ondan ısrarla isteme
si kendisine güvendiğini göstermektedir 
(er·Red ' ale' l·Merfsf, s. 132- 135). 

Ebü Hüreyre'nin çok hadis rivayet et
mesine karşı çıkanlardan biri olan Hz. 
Aişe onu yanına çağırarak görmediği ve 
duymadığı bazı rivayetlerin hesabını sor
mak istemiş, Ebü Hüreyre de. "Anacı 

ğım! Ayna, sürme ve güzel ko ku gibi şey

ler beni oyalayıp da bu rivayetleri Resü
lullah'tan duymama engel olmadı " deyin
ce Aişe , "Belki de öyledir" (Zehebi. A' la· 
m ü'n· nübela', Il , 604-605) diyerek ken
disine hak verdiğini ifade etmiştir. Hz. 
Aişe'nin Ebü Hüreyre'yi çok hadis riva
yet etmesi sebebiyle ikaz etmesini onun 
aleyhinde yorumlamak doğru değildir. 

Zira Aişe, aralarında dört halifenin de 
bulunduğu bazı sahabiler i rivayetler in
deki kusurlar sebebiyle eleştirmiştir. 

1000'den fazla hadis rivayet eden yedi 
sahabi arasında yer alan Abdullah b. Ab
bas ' ın sekiz, Abdullah b. Ömer ile Ebü 
Hüreyre'nin on birer rivayetini tenkit et-

m esi (Zerkeşi. s. 77 - ı 15). bu tenkitleri n 
özellikle onu hedef almadığını göster
mektedir. Ayrıca tenkit konusu olan ha
disleri EbO Hüreyre tek başına rivayet 
etmemiş, mesela kediyi hapseden kadın
la ilgili hadisi İbn Ömer (Buhari. "Bed'ü'l-
1).all(' , 16, "Enbiya' ", 54). ölüye ağlama
nın onun azap edilmesine sebep olaca
ğına dair rivayet! Hz. Ömer. İmran b. Hu
sayn ve İbn Ömer de (Buhari. "Cena'iz", 
32 ; Nesai. "Cena'iz", 14, 15) rivayet etmiş
tir. Ebü Hüreyre'nin rivayetini tashih 
ederken Hz. Aişe'nin . "Allah Ebü HOrey
re'ye merhamet etsin!" diye son derece 
müşfik davranması (Zerkeşi, s. ı 07l. onun 
Ebü Hüreyre 'ye karşı menfi bir tutum 
içinde olmadığını göstermektedir. Saha
biler. bildikleri hadisin aksine bir riva
yetle karşılaşıp onun ravisini tenkit et
tiklerinde bile o kimseyi yalancılıkla it
ham etmeyi düşünmemişler, bazı ifade
leriyle o ravinin yanılıp hata edebilece
ğini anlatmak istemişlerdir. 

Abdullah b. Ömer gibi son derece müt
taki ve mutedil sahabiiere karşı bile çok 
hadis rivayet etmesinden dolayı ken
dini savunmak zorunda kalan EbO Hü
reyre, İbn Ömer'in cenaze namazının kı 
lınması ve defniyle ilgili bir rivayetinden 
dolayı , "Va E bO Hüreyre, ResOluilah 'tan 
naklettiğin rivayetlere dikkat et !" di
ye kendisini uyarmasına üzülmüş, onu 
Hz. Aişe' nin yanına götürerek söz ko
nusu rivayet! bu hadis otoritesine onay
latmıştır. Bunun üzerine İbn Ömer Ebü 
Hüreyre'yi, Hz. Peygamber ile en çok 
birlikte bulunan ve hadislerini en iyi ez
berleyen sahabi olarak takdir ve tez
kiye etmiş (Müsned, Il , 2-3; Tirmizi. "Me
nakıb", 46). onun çok hadis rivayet et
mesini cesaretine, kendilerinin daha az 
rivayet etmelerini ise hata etmekten 
korkmalarına bağlamıştır (Hakim. lll , 
5 I 0). Abdullah b. Ömer, ölünün arka
sından ağlamanın doğru olmayacağı

nı söylediğ i zaman kendisine Ebü Hü
reyre'nin ağlamaya cevaz veren bir ha
dis rivayet ettiği haber verilmiş, bunun 
üzerine kanaatinden hemen vazgeçmiş
tir (Müsned, ll , ı I O) . Yine İbn Ömer. av
lanmak ve sürüyü korumak maksadıy
la köpek beslenebileceğine dair hadisi 
okuyunca kendisine, Ebü Hüreyre'nin tar
la beklemek için de köpek beslenebile
ceğini söylediği haber verilmiş, o da tar
laları bulunan Ebü Hüreyre'nin konuyu 
daha iyi bileceğini ifade etmek maksa
dıyla , "EbO Hüreyre'nin tarlası var" de
miştir (Müslim, "Müsa~iit", 46, 58) Fakat 
EbO Hüreyre'yi eleştirenler, Abdullah b. 



Ömer'in bu sözleriyle. Ebü Hüreyre 'yi 
tarlası olduğu için böyle bir hadisi uy
durmakta itharn ettiğini ileri sürmüş

lerdir. Ebü Hüreyre hakkında. "O ben
den daha hayırlıdır. rivayet ettiklerini 
de daha iyi bilir" diyen (İbn Hacer, el-isa

be, VII, 438) ve sözü edilen hadisi daha 
sonra "tarla köpeği " ilavesiyle bizzat ri
vayet eden (Müslim, "Müsal5:at", 56-58, 

6 1) ibn Ömer'in EbO Hüreyre'yi itharn 
ettiğini söylemek şaşırtıcıdır. Nitekim 
daha önce duymadıkları bir hadisi ilk 
defa EbO Hüreyre'den duyan İbn Ömer 
gibi bazı sahabllerin, o sözün ResOlul
lah'a ait olduğunu anladıktan sonra Ebü 
Hüreyre'yi takdir etmeleri ashabın onu 
itharn etmeyi düşünmediğini ortaya koy
maktadır. Ayrıca bir kısmı sahabi, geri 
kalanı tabii olmak üzere 800 kişinin Ebü 
Hüreyre'den rivayette bulunması onun 
yalancılıkla itharn edilemeyeceğinin bir 
başka delilidir. 

Tabiln fakihlerinden İbrahim en-Ne
hal (ö 96 / 714), kendi zamanında bazı 
alimierin fakih olmadığı gerekçesiyle Ebü 
Hüreyre'nin ahkama dair bir kısım riva
yetlerini kabul etmediklerini ileri sür
müş, Nehai'nin rivayetlerine ve görüş
lerine büyük önem veren EbO Hanife gi
bi alimler de EbO Hüreyre aleyhinde her
hangi bir şey söylememekle beraber 
onun sahih kıyasa aykırı rivayetlerini ka
bul etmek istememişlerdir. Bu iddiayı 

önemsemeyen Zehebl EbO Hüreyre'nin 
kuwetli hafızası. önemli şahsiyeti, gü
venilir oluşu ve fıkıh bilgisi sebebiyle 
müslümanların onun rivayetlerini eski
den beri delil olarak kullandıklarını. Arap
ça'yı iyi bilmediği için zaman zaman ha
ta yapan Nehai'nin EbO Hüreyre aley
hindeki bu görüşünü İslam alimlerinin 
ayıpladığını söylemekte ve İbn Abbas'ın 
fetva konusunda EbO Hüreyre'ye verdi
ği değere dikkat çekmektedir (A' Lamü ·n
nübela,, ll, 609; a mlf., Mfzanü 'L-i'tidal, 

ı . 75) Ebü'l-Kasım İbn Asakir, Ebü' I-Fi
da İbn Keslr gibi alimler de İbrahim en
Nehafnin iddasını ve KOfeliler'in bu ko
nudaki tutumunu genel kanaate aykırı 
bulmuşlardır. Tanınmış Hanefi fakihi İbn 
HOrnam'ın EbO Hüreyre'yi fakih olarak 
kabul etmesi de (et-Tahrfr, lll , 52-53) Ne
hafnin görüşünü bütün Hanefller'in pay
Iaşmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca 
bizzat İbrahim en-Nehal'nin A'meş-EbO 
Salih es-Semman tarikiyle EbO HOrey
re'den hadis rivayet etmesi onu güveni
lir bulduğunu ve sadece kıyas-ı eeliye 
aykırı bazı rivayetlerini benimsemediği
ni göstermektedir. 

b} Şiiler'in Tenkidi. Daha sonraki asır
larda EbO Hüreyre'yi hedef alan iddia
ların ilki, bilindiği kadarıyla Mu'tezile 
alimlerinden Nazzam'a (ö 231 / 845) da
yanmaktadır. Ancak çağdaşı İbn Kutey
be'nin "ahlaksız. gece gündüz içki içip 
fuhuş yapan biri" diye nitelendirdiği 

(Te,uflü muf]telifi ' L-f:ıadfş, s. 17), Naz
zam ' ın EbO Hüreyre hakkındaki iddiala
rının ihtiyatla karşılanması gerekir. Şii
ler'le bir kısım şarkiyatçıların ve onların 
paralelindeki bazı çağdaş yazarların EbO 
Hüreyre aleyhindeki görüşlerinin diğer 

dayanakları Şii kelamcısı EbO Ca'fer ei
İskafi (ö 240/ 854). Şii-İmamiyye'den 
Fazı b. Şazan (ö 260/ 874) gibi müellif
lerdir. Bunlar Halife Ömer'in EbO HOrey
re'nin başına kamçıyla vurduğunu ve 
onu, "Senin ResOiullah'tan çok hadis ri
vayet ettiğini görüyorum ve yalancı ol
duğunu sanıyorum. bir daha yapma" 
diye uyardığım, EbO Hüreyre'nin Medi
ne'de iken Dımaşk'ta bulunan Hz. Ali'ye 
lanet ettiğini. onun da bir konuşmasın
da, "Zamanımızda ResOlullah'a karşı en 
fazla yalan söyleyen Eb O Hüreyre ed
Devsl'dir" dediğini (Fazi b. Şazan en-Ni
sabüri, s. 60). EbO Hüreyre'nin Hz. Ali ve 
yakınlarının aleyhinde hadis uydurduğu
nu ileri sürmüşlerdir. Hz. Ali ve ailesinin 
faziletine, ResOl-i Ekrem ile Hasan ve 
Hüseyin arasındaki sevginin büyüklüğü
ne dair hadis rivayet eden (Müslim, "Fe
za,ilü'ş-şah&be", 56-57; Hakim, lll , 167, 

ı 69). Hz. Hasan'ın Resülullah'ın kabrinin 
yanına defnedilmesine razı olmayan Me
dine Valisi Mervan'a ağır sözler söyleyen 
(İbn Kesir, VIII, 108) Ebü Hüreyre'nin Ali 
aleyhtarı olması elbette mümkün değil
dir. Hz. Ali 'nin oğlu Muhammed b. Ha
nefiyye'nin. ayrıca Zeynelabidln, Muham
med el-Bakır. Ca'fer es-Sadık gibi imam
ların. Ebü Eyyüb el- Ensarl başta olmak 
üzere Cemel. Sıffin ve Nehrevan'da Hz. 
Ali'nin saflarında yer alan önemli ku
mandanların ve Şii oldukları iddiasıyla 

bugünkü Şii ansiklopedilerine alınan ilk 
devir muhaddislerinden bazılarının Ebü 
Hüreyre'den hadis rivayet etmeleri (Ab
dülmün'im Salih Ali ei-İzzi, s. 177-208), ilk 
devir Şiiler'inin Ebü Hüreyre'yi sözüne 
güvenilir bir ravi olarak kabul ettiğini 

göstermektedir. Hz. Hasan ve Hüseyin 
ile onların neslinden gelenlerin. Hz. Ali'
nin kardeşleri Akli ve Ca'fer ile Abdullah 
b. Abbas' ın soyunun. Ali taraftarı olarak 
bilinen ve Şiilerce saygıyla anılan Cabir 
b. Abdullah, Ebü Said ei-Hudrf. EbO Zer 
el-Gıfarf. Arnmar b. Yasir. Selman-ı Fa
risf. Huzeyfe b. Yeman. Ebü Müsa el-
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Eş' ari. Ebü Mes'Od ei-Ensarf. Cerir b. Ab
dullah ei-Beceli, Mikdact b. Esved gibi 
sahabflerle onlardan rivayette bulunan 
tabillerin EbO Hüreyre aleyhinde her
hangi bir şey söylememeleri. bu kişile

rin Ebü Hüreyre'de tenkit edilecek bir 
taraf görmediklerini ortaya koymakta
dır. Bütün bunlara rağmen Ayetullah Hu
meynfnin. Ebü Hüreyre'nin Muaviye gi
bi zalimlerin teşkilatma girdiğini , onla
rın yararına hadisler uydurmak suretiy
le İslam'a büyük zarar verdiğini ileri sOr
mesini anlamak güçtür (islam Fıkhında 
Devlet s. 179-1 80) . Abdülhüseyin Şere
feddin el-MOsevfnin EbO Hüreyre'yi ka
ralamak maksadıyla yazdığı Ebu Hürey
re (Beyrut 1406/ 1986) adlı kitabı ise ilim 
adına ayrı bir talihsizliktir. 

c) Şarkiyatçılar ile Taraftarlarının Ten
kitleri. Bazı şarkiyatçılarla onların gö
rüşlerini benimseyen bir kısım çağdaş 
yazarlar "meçhul bir şahsiyet" olarak ni
telendirdikleri Ebü Hüreyre'yi, sadece 
karnını doyurmak için Hz. Peygamber'in 
peşine takılmış bir tufeyli saymışlar, ri
vayet ettiği hadisleri ResOl-i Ekrem'e 
karşı uydurulmuş birer yalan ve iftira di
ye göstermişlerdir. Sprenger, Ebü Hü
reyre 'nin dine hizmet maksadıyla ha
dis uydurduğunu söylemiş (DMi, 1, 4 18). 

Goldziher ise muteber hadis kitapların
da kendisine isnat edilen rivayetlerin ço
ğunun sonraları uydurulup ona izafe edil
diğini ileri sürmüştür (iA, IV, 32) . Bazı 

uydurma hadislerle, hiçbir ilmi değeri ol
mayan Va.şiyyetü'n-nebi li-Ebi Hürey
re (Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 455. 

vr. 49-69; Reşid Efendi, nr. I 29, vr. 10-37) 

gibi risalelerin ona izafe edilmesi Ebü 
Hüreyre'nin güvenilirliğine hale! getir
mez. Caetani Annali dell 'Islam adlı ese
rinde Buharl'yi, Ebü Hüreyre'nin riva
yetlerine el-Cdmi'u·s-sahif:ı'inde çok 
yer verdiği ve onu eleştirmediği için ten
kit fikrinden yoksun olmakla itharn et
tikten sonra hayatı hakkında yeterli bil
gi bulunmayan Ebü Hüreyre'nin "keli
menin tam anlamıyla " yalancı olduğu

nu. rivayetlerine tabiat üstü unsurlar ve 
hayaif şeyler karıştırdığını, İncil'den cüm
leler alarak bunları Hz. Peygamber'e mal 
ettiğini, kendisine nisbet edilen hadis
leri ya kendisinin veya kendisinden son
ra gelen talebelerinin uydurduğunu, Hz. 
Peygamber'in yaşayışma dair en küçük 
ayrıntıyı unutmamış göründüğü halde 
kendi adını bile bildirmediğini, müslü
man alimierin de ondan geldiği söyle
nen bunca hadisi onun rivayet ettiğine 
insanları inandırmak için dünya malına 
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önem vermeyip ResGl-i Ekrem'den hiç 
ayrılmadığı şeklinde bir yalan icat etme
ye mecbur kaldıklarını söylemektedir (is
lam Tarihi, ı , 120- 134). Caetani 'nin haka
ret dolu bir üslübu benimsemesi, Ebü 
Hüreyre'ye ve rivayetlerine değer verdik
leri için Buhari başta olmak üzere İslam 
alimlerini ağır bir dille suçlaması, şüp
hesiz onun İslam'a karşı olan hissi tu
tumunun Ebü Hüreyre'nin şahsında bir 
ifadesidir. Bu iddialar hadis kültürün
den yoksun bazı kimseler tarafından da 
tekrarlanmıştır. Tabiat üstü unsurlar 
ihtiva eden rivayetlerin sadece Ebü Hü
reyre'den kaynaklandığı vehmini uyan
dırarak onu yalancılıkla suçlamak, tale
belerini de aynı şekilde hadis uydurmak
la itharn etmek, Ebü Hüreyre'nin İncil'
den aldığı bilgileri Hz. Peygamber'e mal 
ettiğini söylemek ilmi değeri bulunma
yan temelsiz iddialardır. Ebü Hüreyre'
nin hadis öğrenmeye pek meraklı oldu
ğu ve bunun için Hz. Peygamber'in ya
nından ayrılmadığı hususunda bizzat ver
diği bilgileri müslüman alimierin yala
nı saymak, böylece İslam alimlerini de 
yalancılıkla suçlamak ise aşırı derece
de peşin hükümlü olmanın bir göster
gesidir. 

Caetani'nin Ebü Hüreyre hakkında ile
ri sürdüğü bu iddialar, hadis ve Peygam
ber aleyhtarı bazı kimseler tarafından 
Batılı ilim adamlarının keşfettiği gerçek
ler olarak kabul edilmiştir. Bunun Tür
kiye'deki örneklerinden biri edebiyat ta
rihçisi İsmail Habip Sevük'tür. İsmail Ha
bip Avrupa Edebiyatı ve Biz (İ stanbul 
1940) adlı kitabında bu konuyu ele al
makta. Caetani 'nin Hüseyin Cahit Yalçın 
tarafından tercüme edilip Arap harfle
riyle yayımlanan adı geçen kitabında 

Şiblf'yi Şebli, Vehb'i Veheb, Hemmam'ı 
Hümmam. Dfneverf'yi Dinnüri, Hafsa'yı 
Hıfısa, Hirre'yi Hürre. Suffe'yi Sıffe oku
yacak kadar dini kültürden yoksun ol
duğu halde tıpkı Caetani gibi Buharf'yi 
gevşeklik, safdillik ve tenkit fikri bulun-

. mamakla, Ebü Hüreyre'yi de yalancılık
la itharn etmekte ve ehl-i Suffe'den hiç 
birinin hadis rivayet etmediğini, onlar
dan sadece Ebü Hüreyre'nin buna cüret 
ettiğini söylemektedir (1 , 230-234) 

Onu tenkit eden çağdaş Arap müel
liflerinin önde geleni Mahmüd Ebü Rey
ye'dir. Ec;Iva' 'ale 's-sünneti'J-Muham
mediyye (tre. Muharrem Tan, Muham· 

medf Sünnetin Aydın/atılması, istanbul 
1988) adlı kitabında hadis ve hadis il
mi etrafındaki tenkitlerini ortaya ko
yarken çok hadis rivayet ettiği için Ebü 
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Hüreyre'yi ele alarak (Edua' 'ale 's- sün· 

neti ' l · Muf:ıammediyye, s. 194 -225) Ca
etani'nin dediği gibi otıu kimliği belirsiz, 
yalan söylemekten ve duymadığı şeyleri 
Hz. Peygamber'e isnat etmekten sakın
mayan, Hz. Ömer ve Aişe gibi tanınmış 
sahabiler tarafından rivayetleri kabul 
edilmeyen ve fıkıh bilmeyen bir sahabi 
olarak tanıtmaktadır. Ebü Hüreyre'nin 
Resülullah ile birlikte sadece bir yıl do
kuz ay kaldığı iddiasını Mahmud Ebü 
Reyye'den başka ileri süren hiç kimse 
yoktur (Şeyl]u ' l - maçlfre, s. 63 ) Ebü Hü
reyre 'nin Hz. Peygamber'in yanında az 
kaldığı iddiası. onun bu kadar kısa za
manda binlerce hadisi rivayet etmesinin 
mümkün olmadığı ve ResGl -i Ekrem'den 
duymadıklarını duymuş gibi gösterdiği 
(tedlis) itharniarına destek için ileri sü
rülmektedir. Hadisle ilgilenen herkesin 
bildiği gibi sahabiler, Resülullah 'ın hu
zurunda bulunmadıkları zaman söylen
miş olan hadisleri Hz. Peygamber'den 
duyan diğer sahabilerden alıp rivayet et
mişler, fakat o devirde kimse birbirin
den şüphe etmediği. dolayısıyla isnad sis
temi henüz başlamadığı için hadisi kim
den duyduklarını belirtmeye gerek gör
memişlerdir. Ebü Hüreyre de Resülul
lah'tan bizzat duymadığı bazı hadisleri 
onları duyanlardan öğrenmiş ve ezber
lemiştir. Böylece Hz. Ebü Bekir. Ömer, 
Fazı b. Abbas. Übey b. Ka'b, Üsame b. 
Zeyd ve Hz. Aişe gibi sahabilerin riva
yetlerine de sahip olmuştur. Sahabile
rin bu şekilde hadis rivayet etmesinin 
yalancılık olmadığını, dolayısıyla bunun 
tedlisle bir ilgisi bulunmadığını . görüş

lerine Mahmud Ebü Reyye'nin çokça baş
vurduğu İbn Kuteybe de söylemektedir 
(Te'urlü mul]telefi'l · hadfş, s. 40). Ebü Hü
reyre'nin Abdullah b. Amr'ı , Resülullah'
tan duyduklarını yazması sebebiyle ken
disinden fazla hadis bilen sahabi olarak 
tanıtmasını doğru bulmayan Ebü Rey
ye, Abdullah ' ın hadis kitaplarındaki ri
vayetlerinin azlığını iddiasına gerekçe 
olarak ileri sürmekte ve onun bütün ri
vayetlerinin kitaplara geçmemesinin se
beplerini bilmez görünmektedir (bk. AB
DULlAH b. AMR b. AS). 

Ebü Hüreyre'nin Asr-ı saadet'ten son
raki kötü idarecileri e . ilgili olarak duy
duğu bazı rivayetleri kastederek, "Resü
lullah'tan iki kap dolusu ilim öğrendim ; 

bunlardan birini açıkladım , eğer diğe

rini de açıklasaydım boynum kesilirdi" 
(Buhari, "'ilim", 42) demesi de aleyhin
de değerlendirilmek istenmiştir. Halbu
ki onun 60 (679) yılı başlarında meyda-

na gelecek fitnelerden. ehliyetsiz kişile
rin idareyi ele geçirmesinden Allah'a sı

ğındığını söylerken bu ifadeyle Yezid b. 
Muaviye'nin devrini kastettiği ve karı

şıklığa meydan verecek grupların adla
rını dahi bildiği anlaşılmaktadır (Buhari, 
"Fiten", 3; İbn Hacer, Fethu ' l-barf, 1, 261 ; 
XIII , 11-13) Bütün bunlar. Ebü Hürey
re'nin fitnelerle ilgili bazı rivayetleri Hz. 
Peygamber'den tek başına duyduğunu 
göstermektedir. Ebü Hüreyre'nin ResGl-i 
Ekrem'den duyduğu he·r hadisi rivayet 
etmediğine dair sözünü Hasan - ı Basri 
yorumlarken, "Eğer Kabe'nin yıkılacağı
nı veya yakılacağını söyleseydi kimse 
ona inanmazdı" diyerek bu kabil hadis
lerin mahiyeti hakkında fikir vermekte 
ve Ebü Hüreyre'nin onları rivayet etme
mekte ne kadar haklı olduğunu ortaya 
koymaktadır (İbn Sa'd, IV, 33 1) 

Mahmud Ebü Reyye, Ebü Hüreyre aley
hinde yazdığı kitabına Şeyi] u '1- mac;Iire 
Ebu Hüreyre adını vermiştir. Ekşimiş 
sütle yapılan çorbaya "madire· dendiği, 
bu çorbayı çok sevdiği için Ebü Hürey
re'nin "Şeyhü'l-madire" diye anıldığı id
diası Ebu Mansur es-Sealibf'ye (ö. 429/ 
1038) dayandırılmaktadır (Şimarü'l·f!:u· 

Iab, s. 111-1 ı 2). Sealibf'nin bu rivayetin
de Ebü Hüreyre'nin madireyi çok sevdi
ğ i , yemeği Muaviye'nin sofrasında yiyip 
namazı Hz. Ali'nin arkasında kıldığı , bu
nun sebebini soranlara Muaviye'nin ma
diresinin daha yağlı , Ali'nin arkasında 
namaz kılmanın ise daha faziletli oldu
ğunu söylediği sened kaygısı güdülme
den nakledilmektedir. Ebü Hüreyre'nin, 
Muaviye'nin sofrasında bulunduktan son
ra Hz. Ali'nin arkasında namaz kılabil 

mesi için Ali ile Muaviye'nin aynı yerde 
olmaları gerekir. Onların sadece Sıffin ' 

de birbirine yakın bir mekanda bulun
duğu , Ebü Hüreyre'nin ise Sıffin'e katıl
madığı bilindiğine göre Ebü Reyye'nin, 
kitabının senaryosunu üzerine kurduğu 
olayın gerçekle bir ilgisi olmadığı orta
dadır. Taha Hüseyin de bu i ddiayı çirkin 
bulmaktadır (bk. Zekeriyya Ali Yusuf. s. 
114- 116). 

Onun çok hadis öğrenmesinin sebebi
ni açıklarken sadece karnını doyurmak
la iktifa edip Resülullah'ın yanından ay
rılmadığını söylemesini Ebü Reyye çir
kin bir şekilde saptırmış, bu sözü, Ebü 
Hüreyre'nin diğer sahabiler gibi sevgi ve 
hidayet için değil sadece karnını doyur
mak için Hz. Peygamber'in yanında bu
lunmasının açık itirafı olarak değerlen
dirmiştir (Eçlua' 'ale 's-sünneti'l-Muf:ıam· 

mediyye, s. 197) . Ebü Hüreyre'nin mide-



sine düşkün bir kişi olduğunu anlatmak 
için rivayet bakımından sağlam olmayan 
bazı kitaplardan alıntılar yapan Ebü Rey
ye, Ebü Nuaym 'in Hilyetü'l-evliya'da 
(1. 382) midenin insana verdiği zarariara 
dair Ebü Hüreyre'den naklettiği , "Yazık

lar olsun şu karnı ma; doyurduğurnda be
ni sıkıştırır, aç bıraktığımda bana öfke
lenir'' sözünü onun oburluğuna delil ola
rak zikretmesi de anlaşılır gibi değildir. 

Ebü Reyye ayrıca, Ebü Hüreyre'nin he
tali haram, hararnı helal göstermernek 
şartıyla çok hadis rivayet etmekte beis 
görmediğini ve bu kanaatini Hz. Peygam
ber'den rivayet ettiği bir hadise dayan
dırdığını söylemektedir. Hatta daha da 
ileri giderek uydurma olduğu açıkça bel
li olan, "Ben söylemesem bile Allah rı

zası için rivayet edilen bir hadisi ben 
söylemiş sayılırım" sözünü Hz. Peygam
ber'den rivayet ettiğini ileri sürüp Ebü 
Hüreyre'yi suçlamaktadır (Edva' 'ale's
sünneti ' l-Muhammediyye, s. 202). Birta
kım asılsız sözleri Ebü Hüreyre 'ye nis
bet etmek ona yapılan en büyük haksız
lıklardan biridir. 

Hakkında Yazılan Eserler. Ebü Hürey
re'ye dair kaleme alınan müstakil eser
ler, aleyhinde ve lehinde yazılanlar olmak 
üzere iki gruba ayrılabilir. Şii müellif Ab
dülhüseyin b. Yüsuf Şerefeddin ei-Mü
sevf'nin Ebu Hüreyre (Beyrut 13971 1977. 
4 . bs.) adlı kitabı ile Mahmüd Ebü Rey
ye'nin Şeyl]u'l-ma<;lfre Ebu Hüreyre 
(Kahire 1383 / 1963) ve özellikle Edva' 
'ale 's-sünneti 'l-Muhammediyye (Ka
hire ı 3771 ı 957. s. ı 94-224) adlı kitabın
da Ebü Hüreyre'ye yöneltilen tenkitlere 
muhtelif çalışmalarla cevap verilmiştir. 

Bunlar arasında Muhammed Muham
med es-Semahf'nin Ebu Hüreyre fi'l
mizan 'ı (Kah i re ı 378/ ı 958). Muhammed 
Accac ei-Hatib'in Ebu Hüreyre: raviye
tü'l-İslfım'ı (Kahire 1381 / 1962), Abdül
mün'im Salih Ali el-izzf'nin Ak_bfıs min 
menak_ıbi Ebi Hüreyre (Bağdat I 969) ile 
Dita' 'an Ebi Hüreyre'si (Beyrut 1393/ 
1973) ve Abdurrahman Abdullah ez-Ze
ref'nin EbU Hüreyre ve ak_lamü'l-]J.a
kıdin (Küveyt I 4051 1984) adlı eseri sa
yılabilir. Muhammed Ziyaürrahman ei 
A'zami de Ebu Hüreyre ii dav'i mer
viyyatihi: dirase mukarene ii mi, e 
]J.adiş min merviyyatihi (Kahire- Beyrut 
1399 / 1979) adlı eserinde Ebü Hüreyre'
nin rivayetlerinden çeşitli konulara da
ir 100 hadisin sahabi olan diğer ravile
rini, rivayetlerin farklarını ve hadislerin 
kaynaklarını göstermiştir. Mahmüd ei
Müs'adi lfaddeşe EbU Hüreyre k_ale 

adıyla bir kitap yazmış, bunun üzerine 
Ahmed et-Tavfli Mahmud el-Müs'adi 
ve kitdbühı1 Haddeşe Ebu Hüreyre k_a
l e (Tunus 1985) ve Muhsin b. Neffse el
lfadiş ii Haddeşe EbU Hüreyre k_ale 
(Tunus ı 988) adlı eserlerini telif etmiş
lerdir. Davüd Selman ei-Ubeydf'nin de 
Ebu Hüreyre racülün la yensa (Bağdad, 
ts.) adlı bir çalışması vardır. Alman asıllı 
müslüman Helga (Amine) Hemgesberg, 
Frankfurt Üniversitesi'nde Abu Hurai
ra, der Gefahrte des Propheten. Bin 
Beitrag zur geschichte des frühen ls
lam (ı 965), Ali Toksarı Uludağ Üniversi
tesi'nde Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) ve Ha
dis ilmindeki Yeri [ı 982) adlı doktora 
çalışmalarını tamamlamışlardır. Muham
med Seyyid Mahmüd ise Kahire Üniver
sitesi'nde Merviyyatü Ebi Hüreyre ii 
Kütübi's-sitte ve mevk_ıfü 'l- fük_aha, i 
minhd diraseten ve tevşikıyyeten adıyla 
bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır (ı 990) . 
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