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Mısırlı yazar . 
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15 Aralık 1889'da Kahire'de doğdu. 
Asıl adı Mahmüd'dur. Hayatı hakkında 
fazla bilgi bulunmamakla beraber Ez
her Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü, 
Reşid Rıza'nın kurduğu Medresetü'd
da've ve'l-irşad adlı iki yıllık enstitüyü 
bitirdiği, daha sonra Kahire'deki bazı ya
bancı okullarda görev aldığı bilinmek
tedir. İslami muhitlerde fazla tanınma
ınakla beraber 1945 yılında er-Risiile 
dergisinin 633. sayısında yayımladığı "ei
Hadişü' 1- Mut:ıammedi" adlı makalesiyle 
dikkatleri üzerine çekti. Onun önce bu 
makalede, daha sonra E<jva' cale's-sün
neti'l-MuJıammediyye adlı eserinde or
taya koyduğu hadis ve sünnete dair şüp
heci fikirleriyle genel olarak sahabe, özel
likle de Ebü Hüreyre hakkındaki itham
Ianna karşı yazılan reddiyeler kendisini 
meşhur etti. iddiaları üzerinde onunla 
görüşmek ve kaynaklarını birlikte de
ğerlendirmek isteyen ilim adamlarıyla 
bir araya gelmekten genellikle kaçındı. 
1958'e kadar Kahire'ye komşu olan Man
süre'de oturan Ebü Reyye, bu tarihten 
ölümüne kadar (ll Aralık 1970) Nil bo
yundaki Cize'de yaşadı. 

Şii müellif Seyyid Murtaza er-Rezavi'
nin belirttiğine göre Ebü Reyye yazıla

rında Ehl -i beyt'i savunmuş, Hams ve 
mi' e şaJıiibi mul]teli~ adlı kit~bın (Bağ
d ad ı 968) müellifi Iraklı Şii alim M urta
za ei-Askerf'nin Hz. Aişe aleyhinde ka
leme aldığı EJıiidişü ümmi'l- mü' minin 
cA' işe adlı eserine mukaddime yazmış, 
kendisinin imam Şafii ve Ebü Hanife'den 
daha alim olduğunu iddia ederek dört 
mezhepten hiçbirine mensup olmadığı
nı söylemiştir. Ayrıca Ebü Hüreyre'nin 
birçok hadis uydurduğunu ileri sürmüş 
ve şarkiyatçıların Ehl- i sünnet kitapla
rında buldukları hurafelere ve İsraili 
yat'a dayanarak İslamiyet' i kötüledikle
ri konusunda Rezavi gibi düşündüğünü 
belirtmiştir (Seyyid Murtaza er-Rezavi, s. 
292, 295) . 

Sünnetin çelişkili ifadeler taşıdığını, 

raviler tarafından tahrif edildiğini, sa
hih diye adlandırılan hadislerin, hatta 
hasen rivayetlerin son derece az oldu
ğunu, esasen sahihlik denen şeyin ravi 
lerin iddiasından ibaret bulunduğunu, 
gerçek alimierin bu önemli konu ile uğ

raşmayı, son derece katı ve de.ğişmez 
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kurallara dayanan muhaddislere bırak

tıklarını ileri sürmekte, araştırmaları sı
rasında Hz. Peygamber'in- Kur'an'ın ya
zılmasında olduğu gibi- hadislerin yazıl
ması için katipler görevlendirmediği ger
çeğini farkettiğini söylemektedir. 

Ebü Reyye'nin hadislerin güvenilir bir 
şekilde zamanımıza gelmediği kanaati
ne, ileri sürdüğünün aksine araştırma
ları sonucunda varmadığını ve bu araş
tırmalarını hadisler etrafında birtakım 
şüpheler uyandırmak maksadıyla yaptı

ğını gösteren önemli deliller vardır. Bun
lardan biri, herhangi bir konuda eserle
rinden nakiller yaptığı bazı alimierin o 
konuda kendisi gibi düşündükleri kana
atini uyandırmaya çalışmasıdır. Mesela 
Hz. Ömer'in İbn Mes'üd, Ebü'd-Derda ve 
Ebü Müsa ei-Ensarf'yi çok hadis rivayet 
etmeleri sebebiyle hapsettiği yolunda
ki rivayeti, E<jva' cale's-sünneti'l-Mu
Jıammediyye'nin ilk baskılarında İbn 
Hazm'ın el-İJıkiim 'ında n nakletmiş ve 
bu rivayeti İbn Hazm'ın da kabul ettiği 
ni gösteren ifadeler kullanmıştır. Ken
disine yazılan reddiyelerde, İbn Hazm'ın 
bu haberi naklettikten sonra onu ağır 
ifadelerle tenkit ettiği , Hz. Ömer'in böy
le bir şey yapmadığını ispatladığı belir
tilince kitabın daha sonraki baskıların
da, bu asılsız rivayeti onu tenkit etme
ye gerek görmeden nakleden Zehebf'den 
alıp kaydetmiş ve İbn Hazm'dan hiç söz 
etmemiştir. 

Peşin hükümlü olduğunu gösteren hu
suslardan biri de yaptığı nakilleri kana
atini doğrulayacak şekilde tahrif ede
rek almasıdır. Ebü Hüreyre'nin yalancı 
olduğunu ispat etmeye çalışırken saha
bilerin de bu kanaati taşıdığını göster
mek amacıyla el -Bidiiye ve 'n-nihiiye'
den (İbn Kesir, vııı , ı09), "Zübeyr b.Awam 
onun hadislerini duyunca 'doğru söyledi, 
yalan söyledi' dedi" cümlesini almış, kita
bın Türkçe tercümesinde bu ifade, "Zü
beyr onun hadislerini duydukça 'doğ

ru söylem iş , yalan söylemiş' derdi" şek
linde daha itharnkar şekilde çevrilmiş
tir. Halbuki rivayetin devamından anla
şılacağı üzere Zübeyr b. Awam'a oğlu 
Urve, "Doğru söyledi, yalan söyledi" ifa
desiyle neyi kastettiğini sormuş, Zübeyr 
de Ebü Hüreyre'niri bu rivayetleri Hz. 
Peygamber'den duyduğu hususunda hiç
bir şüphesi bulunmamakla beraber riva
yetlerin bir kısmını yerli yerinde ifade 
ettiğini , bir kısmını ise yerli yerinde ifa
de edemediğini söylemiştir. Burada kul
lanılan "kezebe" sözünün yalanla itharn 
anlamı taşımadığı, ''yanıldı, hata etti" 

manasında kullanıldığı açıktır. Ebü Rey
ye, Ye'cüc ve Me'cüc'e dair bir rivayeti 
sebebiyle İbn Kesir'in Ebü Hüreyre'yi 
tenkit ettiğini ileri sürerken de aynı yo
lu takip etmiştir. İbn Kesir, Ebü Hürey
re'nin Ka'b ei-Ahbar ile bir arada fazla 
bulunması sebebiyle bu haberi ondan 
rivayet etmiş olabileceğini söylemiş, Ebü 
Reyye onun bu sözünü iktibasla yetine
rek (Eçlua' c ale's -sünneti ' 1-Muf.ıammediy

ye, s. 208) İbn Kesir'i Ebü Hüreyre aley
hine kullanmak istemiştir. Halbuki İbn 
Kesir devamında, bu rivayeti Ebü Hürey
re'den duyan bazı ravilerin onun hadis 
olduğunu zannedip Hz. Peygamber'e nis
bet ettiklerini belirtmiş (Te{sirü'l -f\ur ' an, 
V, ı 94) ve Ebü Hüreyre'yi savunmuştur. 
Ebü Reyye'nin bazan da nakilde bulun
duğu metindeki en önemli kelimeyi at
lamak suretiyle istediği sonucu çıkarma
ya çalıştığı görülmektedir. Nitekim Hz. 
Ömer'in, Ka'b ei-Ahbar'ı eski milletlerle 
ilgili haberleri (el-hadis ani'l-ewel) riva
yet etmekten menettiğine dair cümle
sinden "ani'l-ewel" ifadesini çıkarmış, 

böylece Ka'b'ın Hz. ömer tarafından ha
dis rivayet etmekten tamamen alıkonul
duğunu ileri sürmüştür (Eçlva' cale's-sün

neti'l-f\1uhammediyye, s. 165). Ebü Hey
ye'nin Ka'b ei-Ahbar'ı, İslamiyet'i içeriden 
yıkmak maksadıyla Hz. Ömer devrinde 
kurulan ve öncelikle halifeyi şehid eden 
gizli teşkilatın ileri gelen bir üyesi ola
rak göstermesinin de (a.g.e., s. 147 - ı49) 

bir dayanağı yoktur (bk. KA'B ei-AHBAR). 

ŞaJıiJı-i Bul]iiri ve ŞaJıiJı - i Müslim '
de yer alan güvenilir rivayetler i uydurma 
oldukları iddiasıyla kıyasıya tenkit eder
ken, kendisinin kullandığı kaynaklarda 
bile başkaları tarafından uydurulup Ebü 
Hüreyre'ye nisbet edildiği açıkça belir
tilmiş olan rivayetleri , Emevfler'i ve özel
likle Muaviye'yi desteklemek için Ebü 
Hüreyre'nin uydurduğunu ileri sürmesi, 
onun bu konularda ön yargılı oluşunun 
bir başka delilidir (İbnü ' l -Cevzf, ll , 16-22 ; 
Süyütf, 1, 4ı7-42ı; Edua' cale 's-sünneti'l 

Muf.ıammediyye, s. 215) 

Eserleri. 1. Edva' cale's-sünneti 'l-Mu
Jıammediyye .ev difii c c ani'l-Jıadiş (Ka
hire 1958, ı969 ; Sur-Lübnan ı963) . Saha
be, hadis ve hadis rivayeti, mevzü hadis
ler, hadislerde İsrailiyat ve mesihiyat, 
Ebü Hüreyre'nin durumu, hadislerin ted
vini, hadis ilimleri, hadislerin kısımları, 

tanınmış hadis kitaplarının musannifle
ri, haber-i vahidler gibi konuların ele 
alındığı eserin genel özelliği, hadisler ve 
muhaddisler hakkında Ehl-i sünnet alim
lerinin kanaatlerinin aksine görüşler ile-



ri sürerek şüphe uyandırmak ve onlara 
güveni sarsmaktır. İslam alimleri, Ebü 
Reyye'nin bu kitabını tenkit maksadıyla 
çeşitli eserler kaleme almışlardır. Bun
lar arasında Abdurrahman b. Yahya el
Muallimf el-Yemani'nin el-Envarü'l-kc'i 
şiie lima ii kitabi Eçlva' cale's-sünne
ti 'l-MuJ:ıammediyye mine'z -zelel ve't
taçllil ve'J-mücazefe (Kahire 1378/ 1958), 
Muhammed Abdürrezzak Hamza ' nın Zu
lümatü Ebi Reyye emame Eçlva 'i' s 
sünneti'l-MuJ:ıammediyye (Kahire 1379/ 
1959), Muhammed Ebü Şehbe'nin Difa c 
c ani' s- sünne ve reddü şübehi'l-müs
teşri~in ve küttabi'l- mu caşırin ( Kahi
re 13871 1967) adlı eserleri zikredilebilir. 
Ebü Reyye kitabını Mısır Kültür Bakan
lığı'nın isteği üzerine Kışşatü '1- J:ıadişi'l

MuJ:ıammedi adıyla özetlemiş, fakat Ez
her alimlerinden Muhammed Ebü Zeh
re'nin eserde İslam dinine aykırı husus
lar bulunduğunu belirtınesi üzerine ba
sımı engellenmiştir (Seyyid Murtaza er
Rezavi, s. 306). Kitabın Muharrem Tan 
tarafından Muhammedi Sünnetin Ay
dınlatılması ( 1988) adıyla yapılan Türk
çe tercümesinde müellifin fikri silsilesi
ne uyulmadığı. keyfi takdim ve tehirler 
yapıldığı, hatta bir kısım yerlerin tercü
me edilmediği görülmektedir. z. Şey{Ju'l
maçli're Ebu Hüreyre (Kahire, ts.) . Bu 
eser, Şif alim Abdülhüseyin Şerefeddin 
el-Müsevf'nin Ebu Hüreyre (Beyrut 1397/ 
1977) adlı kitabının bir kopyasından iba
rettir. Her iki yazarın da Ebü Hüreyre'
ye dair doğru bilgi vermek yerine her 
fırsatta onu, EmevTier ve özellikle Mua
viye lehinde hadis uyduran bir yalancı 
olduğunu ileri sürerek küçük düşürme
yi hedef aldıkları görülmektedir. Ebü 
Reyye'nin yukarıda adı geçen kitabına 
yazılan reddiyelerde bu eserin muhte
vası tenkit edilmekle beraber onun için 
müstakil reddiyeler de kaleme alınmış
tır (bk. EBÜ HÜREYRE). 3. DinullÖ.hi va
J:ıid cala elsineti cemici'r-rusül (Kahi
re 1963, genişletilmiş 2. bs. ı 970) Yayım
landığı zaman İslami çevrelerin tepkisi
ne yol açan eserde, Ehl-i kitap diye ad
landırılan yahudi ve hıristiyanların kafir 
ve müşrik sayılmaması gerektiği, Yahu
dilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık ile di
ğer bütün dinlerin esasının bir olduğu 
görüşü savunulmaktadır. 4. CemôJüddin 
el-Efğö.ni (Kahire 1980). Efganf'nin ısla
hatçılığını ortaya koymak amacıyla ka
leme alınmıştır. Müellifın. Efganf hak
kında ŞayJ:ıatü Cemaliddin el-Efğö.ni 
adlı bir eser daha yazdığı belirtilmekte
dir (Seyyid Murtaza er-Rezavi, s. 289) . Ebü 

Reyye'nin ayrıca , bir kısmı yayımlanma
yan cAli ve ma Ja~i'ihu min aşJ:ıabi Re
sulillah, es-Seyyid el-Bedevf, fiaya
tü'J-~ura, Resa'ilü 'r -Rafici adlı kitap
ları kaleme aldığı zikredilmektedir (a.g.e., 

s. 289). 
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EBÜ RİDE 
( •..\;..) Y.t ) 

Muhammed Abdülhadl Ebu Rlde 
(1909- 1991) 

İsh1m felsefesi 
ve kelamı hakkındaki 
çalışmalarıyla tanınan 

Mısırlı alim. 
_j 

23 Kasım 1909'da Sina yarımadasının 
kuzeyinde bulunan Ariş'te doğdu. Ba
bası Şeyh İbrahim Ebü Rfde, Şarkıye mu
hafazasının Bilbis merkezine bağlı Adli
ye kasabasındandır. EbQ Rfde Kur'an-ı 
Kerfm'i ezberledikten sonra ilkokula gir
di. 1930' da orta öğrenimini tamamladı; 
ardından Kahire'ye gidip Camiatü Fua
di'l-ewel Külliyyetü'l-adab Kısmü'l-fel

sefe'ye girdi. 1934'te buradan mezun 
oldu. Kısa bir süre üniversite idaresinde 

EBÜ RiDE 

çalışan Ebü Ride 1936 yılında felsefe bö
lümüne asistan tayin edildi. 1937'de dok
tora yapması için Fransa'ya gönderildiy
se de ertesi yıl ülkesine döndü. Musta
fa Abdürrazık'ın danışmanlığında hazır
tadığı İbrahim b. Seyyar en-Nazzam 
ve ard' ühü ']- kelamiyye el-felsefiyye 
başlıklı yüksek lisans tezini tamamladık
tan sonra 1939 ·da doktora için tekrar 
Paris'e gitti. Ancak ll. Dünya Savaşı'nın 

gerginlikleri orada kalmasına imkan ver
medi. 1940'ta İsviçre ' nin Basel şehrine 
geçti ; Gazzali'nin Yunan kaynaklı felse
feye yönelttiği eleştirileri inceleyen dok
tora çalışmasını 1945 yılında Almanca 
olarak burada tamamladı. 

Ebü Ri de 1946-1949 yılları arasında 
mezun olduğu fakültede felsefe hocalı
ğı yaptı; burada başarılı çalışmalarıyla 

kendini gösterdi. Taha Hüseyin'in tavsi
yesiyle İspanya'ya Mısır kültür müste
şarı olarak gönderildi. 1949'da Madrid'
de kurulan el-Ma'hedü'l- Mısri li'd -dira
sati'l-İslamiyye ' nin ilk müdürü oldu. Ka
hire Üniversitesi'ndeki görevini sürdü
rürken 1957'de üniversite tarafından il
mi çalışmalarda bulunmak üzere Libya'
ya gönderildi. Bingazi Üniversitesi'nin 
felsefe bölümünü kurdu; 1957-1962 yıl
ları arasında bu bölümün başkanlığını 

yaptı. Daha sonra Mısır'a dönen Ebü Rf
de, İslam felsefesi alanındaki çalışmala
rıyla tanınan Abdurrahman Bedevi ile 
birlikte Aynişems Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde felsefe profesörü olarak 
çalışmaya başladı. 1963-1966 yıllarında 
aynı fakültede idari görevlerde bulun
du. Ardından Küveyt Üniversitesi'ne gi
dip burada kurulmasına yardımcı oldu
ğu felsefe bölümünde yirmi yılı aşkın bir 
süre hocalık yaptı. Emekliye ayrılınca Mı
sır'ın Zekazik muhafazasına dönerek eği
tim faaliyetlerine devam eden EbQ Ri
de, 10 Kasım 1991 tarihinde İsviçre'de 
katıldığı bir toplantı sırasında öldü. 

Ebü Ride 'nin yetişmesinde müslüman 
ve Batılı meşhur ilim adamlarının önemli 
rolü olmuştur. Üniversite yıllarında Man
sür Fehmf, Tantavı Cevheri, Mustafa Ab
dürrazık, Andre Lalande, Paul Eliezer 
Kraus gibi alimlerden ders okumuş; Fran
sa'da Emile Brehier. Etienne Gilson, Louis 
Massignon, Van den Bergh gibi ünlü ki
şiler kendisine hocalık etmiştir. İyi dere
cede Almanca, İngilizce. Fransızca. Fars
ça, ispanyolca, Latince ve Türkçe bilen 
Ebü Ride Grekçe ve İbranice'yi de anlı
yordu. Bu özelliğiyle Arapça konuşulan 
ülkelerde İslam felsefesi ve kelam araş
tırmalarının ciddi manada öncülüğünü 
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