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EBO RECA el-UTARiDi 
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Ebu Reca' İmran b. Teym el -Utaridt 
(ö. 105/ 723 -24 [?]) 
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611 yılında doğdu . Adının Abdullah, ba
basının adının Milhan veya Abdullah ol
duğu da söylenir. Temim kabilesinin Uta
rid koluna mensup olduğu için Utaridi 
ve Temimi, ayrıca Basri nisbeteriyle anı
lır. Mekke'nin fethinden sonra müslü
man olmuş, Hz. Peygamber'in vefatının 
ardından Medine'ye gidip yerleşmiş ve 
rivayete göre Hz. EbO Bekir'le görüşmüş
tür. Daha ziyade Hz. Ömer, Hz. Ali, İbn 
Abbas, İmran b. Husayn ve Hz. Aişe gibi 
sahabilerden hadis rivayet etmiş, EbO 
Musa el-Eş' ari'den Kur 'an-ı Kerim'i öğ
renip ezberlemiş, daha sonra da ken
disinden yaşça küçük olan İbn Abbas'a 
arzetmiştir. EbO Reca'dan Ebü'l-Eşheb 

el-Utaridi arz* yoluyla kıraat öğrenmiş, 
Eyyüb es-Sahtiyani, Said b. Ebu Arübe, 
Cerir b. Hazim, Mehdi b. Meymün gibi 
muhaddisler de hadis rivayet etmiştir. 
Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de bulunmak
tadır. 

Kırk yıl imamlık yapmış olan, Kur'an-ı 
Kerim'i çok okumasıyla bilinen Ebü Re
ca. muhadramun• ve dolayısıyla tabiin 
nesiinin önde gelen alimlerinden ve gü
venilir hadis ravilerinden biridir. Hasan - ı 

Basri kendisine soru sormak üzere ge
lenleri Ebü Reca'ya gönderirdi. Müslü
man olmadan önceki yaşayışını anlatır
ken kumları toplayıp sütle karıştırarak 
put yaptıklarını, bazan beyaz bir taş dikip 
belli süre ona taptıklarını , yolda rastlayıp 
beğendikleri bir taşa ibadet ettiklerini, 
daha güzelini görünce eskisini bıraktık

larını söylerdi. Ayrıca yayiaklarda deve 
otlattığını, İslamiyet ' in yayılması üzeri
ne Hz. Peygamber' den korkarak yerlerini 
terkettiklerini ve bu arada yalancı pey
gamber Müseylimetülkezzab'a katıldıkla
rını, fakat kelime-i tevhidi kabul edenlere 
Resülullah'ın hiçbir zarar vermediğini du
yunca müslüman olduklarını anlatırdı. 

Ebü Reca el-Utaridi'nin 105 (723 -24) 
yılında vefat ettiğini belirtenler bulun
duğu gibi bu tarihin 100 (718-19), 1 07 
(725-26) veya 108 (726-27) olduğunu 
söyleyenler de vardır. M uammerun*dan 
sayılan Ebü Reca'nın cenaze namazında 
Hasan-ı Basri ile şair Ferezdak da hazır 
bulunmuşlardır. 
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EBÜ REŞİD en -NiSABORI 

( wY-~1 .ı;..J Y.t ı 
Ebu Reşld Said b. Muhammed 
b. Hasen b. Hatim en· Ntsaburl 

Mu'tezile'nin Basra ekolüne mensup 
son temsilcilerinden biri. 

ı 

_j 

Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin 
bilgi yoktur. Ancak 383 (993) yılında Ni
sabur'da Bediüzzaman el-Hemedani ile 
Ebü Bekir el-Harizmi arasında cereyan 
eden münazara meclisine katılanlardan 
biri olarak kendisinden "eş-şeyh el-mü
tekellim" diye söz edilmesi (Yaküt. Il , 180) 
ve Nisabüri nisbesiyle şöhret bulması 

dikkate alınırsa 360 (970) yılı civarında 
Nişabur'da doğduğu söylenebilir. Bağ
dat Mu'tezilesi'nin reisierinden Ka'bi'nin 
tesirinde bulunan Nisabur'da yetişti ve 
ilmi hayatının ilk döneminde bu rnekte
bin görüşlerini benimsedi. Kaynaklarda 
bu dönemdeki hocaları hakkında bilgi 
yoktur. Daha sonra Rey' e giderek dev
ri n Basra Mu'tezile ' sinin reisi olan Ka
di Abdülcebbar'ın derslerine katıldı. Bir 
müddet sonra Bağdat Mu'tezilesi'nden 
ayrılarak Basra ekolüne intisap etti. Rey'
de Vezir Sahib b. Abbad ' ın huzurunda 
akdedilen ilim meclislerine iştirak etti. 
Hocası Kadi Abdülcebbar'a sorduğu so
rularla dikkati çekti ve iltifatına maz
har olduğu hocası kendisine, öğrencileri 
arasındaki seçkinliğini belirtmek üzere 
" şeyh " unvanını verdi. Bir müddet hoca
sına yardımcı olduktan sonra Nişabur'a 
dönmek üzere Hey'den ayrıldı , seyahati 
sırasında bir süre Cürcan'da kaldı . Nişa

bur'a dönünce öğrenci yetiştirme faali 
yetine giriştiyse de buranın, Sünni bir 
hükümdar olan Gazneli Mahmud'un ha
kimiyetine geçmesi üzerine Mu'tezile 
aleyhine bir ortam oluştu ve Sünniler'
den (veya Bağdat Mu'tezilesi'ne bağlı eski 
çevresinden) gördüğü baskılar yüzünden 
Rey'e dönmek zorunda kaldı. Kadi Ab
dülcebbar' ın telkinleriyle eserler telif et
ti ve öğretim faaliyetinde ona yardımcı 

oldu. Hocasının ölümünden sonra onun 
yerine geçerek vefatma kadar yetiştir
diği öğrenciler ve yazdığı eserlerle Basra 
Mu'tezilesi'nin reisieri arasına girdi. Ölüm 
tarihi bilinmiyorsa da hacasından sonra 
öğretim faaliyetine uzun müddet devam 
ettiğine ilişkin bilgiler dikkate alındığı 

takdirde hicri V. yüzyılın ortalarına doğ
ru Hey'de vefat ettiği söylenebilir. 

EbO Reşid en-Nisabüri hadis rivayet 
edenler arasında yer almışsa da bu alan
da önemli bir şöhreti yoktur. Ayrıca 

Kur'an' ın i ' cazı konusuyla ilgilenmiş ve bu 
sahada eser yazmıştır. Ancak onun asıl 
ilgi alanı kelam ilmidir. Bu alanda özel
likle Mu'tezile'nin Bağdat ekolüne yönelt
tiği tenkitlerle meşhur olmuştur. Eserle
rinde Ebü Bekir er-Razi ve İbnü'r-Raven
di gibi mülhidlerin yanı sıra Küllabiyye, 
Cebriyye, Müşebbihe, Havaric ve Eş' ariy

ye mezheplerini de eleştirmiştir. Görüş
lerinde genellikle EbO Haşim el-Cübbai 
ve Kadi Abdülcebbar'a uyan Ebü Reşid ' in 

dikkat çekici bazı görüşleri şöyledir: 

Cevher, yokluğu anında da cevherdir. 
yani ma'dOma varlık niteliği atfedilebi
lir. Arazlar devamlı (baki) olabilir. Alem
deki bütün cisimlerin dört unsurdan (ana
sır - ı erbaa) oluşması zaruri değildir. İlk 
bakışta çelişik gibi görünürse de hare
ketle sükün ve lezzetle elem aynı cins
tendir. Yer hareket halinde değil sükün 
halindedir. yuvarlak değil düzdür (EbO 
Reşid en-Nisabüri, el·Mesa 'il fi ' l·l].ila{, 
naşirlerin giri ş i , s. 18-20). 

Allah 'ın mevcüd, alim, hay, mürid, se
mi' ve basir olduğunu bilmek onun ka
dir olduğunu ispat etmekle mümkün ola
bilir. Allah'ın kadir olduğunu ispat eden 
şey ise alemdeki fiilleridir. Çünkü insan, 
bu alemde iki varlıktan birinin düzenli 
ve sağlam bir fiil yapması halinde bu fi
ili gerçekleştiren varlığın onu yapama
yana nisbette bir üstünlüğe sahip oldu
ğunu kabul ettiği gibi onun varlığından 
da şüphe etmez. Zira yokun (ma'dGm) hiç
bir şeye gücü yetmeyeceği açıktır. Allah'ın 
kadir ve mevcüd olduğu bilinince hik
metli fiiller yapması ve değişik zaman
larda farklı nitelikler taşıyan türlü var
lıklar yaratması ile istidlal edilerek alim, 
hay, mürid, semi' ve basir olduğu ispat 
edilir (EbO Reşid en-NisabGri, Fi't· Tevhfd, 

s. 327-328, 460-46 1. 493-5 1 O). 

Ebu Reşid en-Nisabüri, Allah ' ın varlı

ğını alemdeki düzenli ve hikmetli fiilie
re dayandırarak kudret sıfatını ön plan
da tutmuş ve diğer bütün sıfatları ona 
irca etmiştir. Özellikle tabiat felsefesi 
konularında görüşlerini benimsediği Ebü 



Haşim el-Cübbafyi bazan tenkit ederek 
farklı görüşler ortaya koymuş, bilgi prob
leminde kendine has fikirler ileri sür
müştür. EbQ Reşfd, Bağdat Mu'tezilesi'
nin eleştirilmesi açısından önemli bir ke
lamcı olarak kabul edilir. Max Horten, 
onun tabiat felsefesiyle bilgi teorisine 
ilişkin görüşlerini Die Philosophie des 
Abu Raschid (Bonn 1910) ve Die Er
kenntnistheorie des Abu Raschid (Bonn 
1911 ı adlı araştırmalarında incelemiştir. 

Fuat Sezgin bu iki araştırmayı, EbQ Re
şid 'e ait el-Mesa, il ti'l-l]ilat adlı ese
rin cevherler konusuna dair ilk kısmının 
aslı ile Arthur Birarn tarafından yapılan 
Almanca tercümesini bir araya getirerek 
Studien Zur Philosophie des Abu Ra
sid an-Nisabüri adıyla yayımiarnıştır 

(Frankfurt 1986). 

Eserleri. EbQ Reşid en-NisabQri'nin bili
nen eserleri şunlardır: 1. el-Mesô., il fi'l
l]ilô.f beyne'l-Basriyyin ve'l-Bagda
diyyin. Tabiat felsefesine ilişkin konu
larda Basra Mu'tezilesi ile Bağdat Mu'te
zilesi arasındaki görüş ayrılıklarını ince
leyen eser on dört kısımdan oluşmak
tadır. Cevherler, arazlar, sesler. elemler 
ve lezzetler. oluşlar. te'lif, i'timad, yaş 
ve kuru cevherler, hayat. kudretler, bil
giler ve itikadlar, iradeler ve şehvet baş
lıkları altında incelenen ihtilaf konuları 
Bağdat Mu'tezilesi adına genellikle Ka'
bfnin. Basra Mu'tezilesi adına da Ebu 
Haşim el-Cübbaf'nin görüşleri dikkate 
alınarak işlenirve çok defa Ka'bfnin gö
rüşleri tenkit edilerek Ebu Haşim'in fi
kirleri savunulur. Ka' bi' nin görüşleri ve
rilirken onun eserlerinden olan el-Me
sa'ilü'l-varide fi'l- 'acz, IşlaJ:ıu galatı 
İbni'r-Ravendi ve el-Cedel ve ô.dabü 
ehlih 'ten de faydalanılmakla birlikte da
ha çok 'Uyiinü'l-mesô.'il adlı eserine 
istinat edilmiş ve kırk yerde bu kitap
tan alıntılar yapılmıştır. EbQ Haşim'in gö
rüşlerinde ise el- 'Askeriyyat, el-Ca
mi 'u'l-kebir ve el-Cami 'u'ş-şagir ad
lı kitaplarına atıflarda bulunulmuştur. el
Mesô.'il ti'l-l]ilaf'ın birinci kısmı Alman
ca tercümesiyle birlikte Arthur Birarn ta
rafından yayımianmış (Berlin ı 902). ayrıca 
büyük bir kısmı, Max Horten'in eserin ta
mamını tahlil ettiği Die Philosophie des 
Abü Raschid (Bonn 1910) adlı çalışması 
içinde tercüme edilmiştir. Eser Ma'n Zi
yade ve Rıdvan es-Seyyid tarafından tah
kik edilerek neşredilmiştir (Beyrut ı 979). 
A. Birarn ve M. Horten'in adı geçen iki 
çalışmasının bir arada tıpkıbasımı da ya
pılmıştır (nşr. F. Sezgin. Frankfurt 1986). 
z. Ziyadatü'ş-ŞerJ:ı. ibn Hallad'a ait olan 

ve eksik kalan kısmının Kadi Abdülceb
bar tarafından tamamlandığı kabul edi
len eş-ŞerJ:ı adlı esere yaptığı geniş ila
velerden ibaret olup ilahi sıfatlar ve ta
biat felsefesi konularını ihtiva eder. Ek
sik bir nüshası British Museum'da mev
cuttur (nr. 8613). EbQ Rfde tarafından, 
Ebu Reşid en-Nisabüri'nin Divanü'l-uşul 
adlı eseri olması muhtemel görülerek 
yayımlanan (Kahire 1969) Fi't- Tevhid ad
lı hacimli kitabın, yapılan araştırmalar 

sonunda Ziyadut'ın bir kısmından iba
ret olduğu anlaşılmıştır (Ebu Reşid en
Nisabürf. el·Mesa, il fi'l·l]ila{, naşirlerin gi
rişi, s. 8) 3. İ\:azü'l-J5.ur'an. Eksik bir 
nüshası Taif'te mevcuttur (Nüveyhiz. 1, 
209) 4. Kitôbü't- Tenbih. Hakim el-Cü
şemf. ŞerJ:ıu 'Uyuni'l-mesa 'il adlı ese
rinde Ebü Reşid'in bu kitabından iktibas
larda bulunmuştur. 

Ebü ReşTd en-Nisabürf'nin kaynaklar
da zikredilen diğer eserleri de şunlar
dır: et-Te~kire, el-Cüz', en-Na}f.i 'aıa 
asJ:ıabft- tabô. 't, Mesô., ilü'l-l]ilô.t bey
ne'I-Mu 'tezile ve'l-Müşebbihe ve'l
Mücbire ve'l-ljavaric ve'l-Mürci'e, 
Divanü '1- usul. 
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EBÜ HEYHANE 
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Ebu Reyhane Şem'O.n b. Zeyd el-Ezd! 

Sahabi. 
_j 

Babasının adını Yezfd olarak kayde
denler, hatta adının Abdullah b. Nadr 
olduğunu söyleyenler de bulunmakta
dır. Ensarf ve Kureşi nisbeleriyle de anı
lan Ebu Reyhane'nin bazı kaynaklarda 
aslen Medineli ve Beni Kurayza kabile
sinden olduğu, Kureşi nisbesini Kureyş
liler'den birinin himayesine girmesi se
bebiyle aldığı. diğer bazı kaynaklarda ise 

EBÜ REVHANE 

Mekkeli olduğu ve bir Medineli'nin hima
yesine girdiği ileri sürülmektedir. Ebü 
Reyhane Ehl-i Suffe'ye mensup olup Hz. 
Peygamber'in kölesi, kızı Reyhane de 
onun cariyesiydi. 

Bizzat anlattığına göre EbQ Reyhane 
Hz. Peygamber'le beraber gittiği bir gaz
vede çok soğuk bir gecede konakladık
ları zaman ResQlullah kimin nöbet tut
mak istediğini sordu. Ensardan biri bu 
görevi üstlenince ResQI-i Ekrem ona adı
nı sordu ve kendisine dua etti. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber'in duasını almak 
için EbQ Reyhane de nöbet tutmak is
tediğini belirtti. Karanlıkta EbQ Reyha
ne'yi göremeyen ResQI-i Ekrem adını so
rarak ona da dua etti ve Allah yolunda 
nöbet tutan gözü cehennemin yakma
yacağını söyledi (Müsned, IV. 134- I 3 5 ; Bu
harf, IV, 264) Sordukları bir soru üzeri
ne güzel şeylere sahip olmayı arzu et
menin kibirle ilgisi bulunmadığını Hz. 
Peygamber'den öğrenen dört kişi ara
sında onun da adı geçmektedir (Hatib, 
s. 371). EbQ Reyhane Hz. Ömer devrin
de Dımaşk'ın fethine katıldı (14 / 635) ve 
Kudüs'e yerleşti. EbO Davüd ve Nesaf'
nin sünenlerinde rivayet edildiğine göre 
Kudüs'te (iliya) halka vaaz edip kıssalar 
anlatırdı. Onun Mısır'a gittiği, Meyyafa
rikin ve Askalan ·daki sınır bölgesinde 
mücahid olarak bulunduğu da rivayet 
edilmektedir. EbQ Reyhane'nin vefat ta
rihi belli değildir. 

EbQ Reyhane'nin sadece beş rivayeti 
olup bunlar dört sünenle Ahmed b. Han
bel 'in el-Müsned'inde (IV. 133-135) yer 
almaktadır. Kendisinden Ebu Ali Süma
me b. Şüfey, Ebü'l-Husayn Heysem b. 
Şüfey, Mücahid b. Cebr, Şehr b. Havşeb, 
ayrıca Şamlı ve Mısırlı muhaddisler riva
yette bulunmuşlardır. 

ibadete aşırı derecede düşkün olması 
ve zahidane bir hayat yaşamasıyla tanı
nan Ebü Reyhane'nin kerametierine dair 
kaynaklarda çeşitli menkıbeler anlatılır. 
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