EBÜ RiDE
ri sürerek şüphe uyandırmak ve onlara
güveni sarsmaktır. İslam alimleri, Ebü
Reyye'nin bu kitabını tenkit maksadıyla
çeşitli eserler kaleme almışlardır. Bunlar arasında Abdurrahman b. Yahya elMuallimf el-Yemani'nin el-Envarü'l-kc'i şiie lima ii kitabi Eçlva' cale's-sünneti 'l-MuJ:ıammediyye mine'z -zelel ve'ttaçllil ve'J-mücazefe (Kahire 1378/ 1958),
Muhammed Abdürrezzak Hamza ' nın Zulümatü Ebi Reyye emame Eçlva 'i' s sünneti'l-MuJ:ıammediyye (Kahire 1379/
1959), Muhammed Ebü Şehbe'nin Difa c
cani's- sünne ve reddü şübehi'l- müsteşri~in ve küttabi'l- mu caşırin (Kahire 13871 1967) adlı eserleri zikredilebilir.
Ebü Reyye kitabını Mısır Kültür Bakanlığı'nın isteği üzerine Kışşatü '1- J:ıadişi'l
MuJ:ıammedi adıyla özetlemiş, fakat Ezher alimlerinden Muhammed Ebü Zehre'nin eserde İslam dinine aykırı hususlar bulunduğunu belirtınesi üzerine basımı engellenmiştir (Seyyid Murtaza erRezavi, s. 306). Kitabın Muharrem Tan
tarafından Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması ( 1988) adıyla yapılan Türkçe tercümesinde müellifin fikri silsilesine uyulmadığı. keyfi takdim ve tehirler
yapıldığı, hatta bir kısım yerlerin tercüme 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 ibarettir. Her iki yazarın da Ebü Hüreyre'ye dair doğru bilgi vermek yerine her
fırsatta onu, EmevTier ve özellikle Muaviye 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 muhtevası tenkit edilmekle beraber onun için
müstakil reddiyeler de kaleme alınmış
tır (bk. EBÜ HÜREYRE). 3. DinullÖ.hi vaJ:ıid cala elsineti cemici'r-rusül (Kahire 1963, ge nişl eti lmiş 2. bs. ı 970) Yayım
landığı zaman İslami çevrelerin tepkisine yol açan eserde, Ehl-i kitap diye adlandırılan yahudi ve hıristiyanların kafir
ve müşrik sayılmaması gerektiği, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık ile diğer bütün dinlerin esasının bir olduğu
görüşü savunulmaktadır. 4. CemôJüddin
el-Efğö.ni (Kahire 1980). Efganf'nin ısla
hatçılığını ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Müellifın. Efganf hakkında ŞayJ:ıatü Cemaliddin el-Efğö.ni
adlı bir eser daha yazdığı belirtilmektedir (Seyyid Murtaza er-Rezavi, s. 289) . Ebü

Reyye'nin ayrıca , bir kısmı yayımlanma
yan cAli ve ma Ja~i'ihu min aşJ:ıabi Resulillah, es-Seyyid el-Bedevf, fiayatü'J-~ura, Resa'ilü 'r -Rafici adlı kitapları kaleme aldığı zikredilmektedir (a.g.e.,
s. 289).
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23 Kasım 1909'da Sina yarımadasının
kuzeyinde bulunan Ariş'te doğdu. Babası Şeyh İbrahim Ebü Rfde, Şarkıye muhafazasının Bilbis merkezine bağlı Adliye kasabasındandır. EbQ Rfde Kur'an-ı
Kerfm'i ezberledikten sonra ilkokula girdi. 1930' da orta öğrenimini tamamladı;
ardından Kahire'ye gidip Camiatü Fuadi'l-ewel Külliyyetü'l-adab Kısmü'l-fel
sefe'ye girdi. 1934'te buradan mezun
oldu. Kısa bir süre üniversite idaresinde

çalışan Ebü Ride 1936 yılında felsefe bölümüne asistan tayin edildi. 1937'de doktora yapması için Fransa'ya gönderildiyse de ertesi yıl ülkesine döndü. Mustafa 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 'nı n
gerginlikleri orada kalmasına imkan vermedi. 1940'ta İsviçre' nin Basel şehrine
geçti ; Gazzali'nin Yunan kaynaklı felsefeye yönelttiği eleştirileri inceleyen doktora 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 tavsiyesiyle İspanya'ya Mısır kültür müsteşarı olarak gönderildi. 1949'da Madrid'de kurulan el- Ma'hedü'l- Mısri li'd -dirasati'l-İslamiyye ' nin ilk müdürü oldu. Kahire Üniversitesi'ndeki görevini sürdürürken 1957'de üniversite tarafından ilmi 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 Rfde, 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 bulundu. Ardından Küveyt Üniversitesi'ne gidip burada kurulmasına yardımcı olduğu felsefe bölümünde yirmi yılı aşkın bir
süre hocalık yaptı. Emekliye ayrılınca Mı
sır'ın Zekazik muhafazasına dönerek eği
tim faaliyetlerine devam eden EbQ Ride, 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 Mansür Fehmf, Tantavı Cevheri, Mustafa Abdürrazık, Andre Lalande, Paul Eliezer
Kraus gibi alimlerden ders okumuş; Fransa'da Emile Brehier. Etienne Gilson, Louis
Massignon, Van den Bergh gibi ünlü kişiler kendisine hocalık etmiştir. İyi derecede Almanca, İngilizce. Fransızca. Farsça, 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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Endonezya'dan Japonya'ya kadar doğu ve batıdaki birçok ilim merkezinde konferans, sempozyum vb. ilmi
faaliyetlere katıldı; misafir profesör olarak ders verdi.

yapmıştır.

Ferdi hayatında tasawuf ve zühd yolunu benimseyen Ebü Rlde'nin araştır
malarına yön veren ana fikirler, onun
kısmen Mu'tezilT yaklaşımları da benimseme eğiliminde olan Eş'arl kişiliğinden
neşet etmiştir. Çok sayıdaki makalesinden, telif kitaplarından. tercüme ve tahkik çalışmalarına yazdığı önsözlerden,
tercüme ettiği eserlerde şarkiyatçıların
fikirlerine düştüğü dipnotlarından onun
benimsediği ana fikirleri deriemek mümkündür.
Temel yaklaşımı , aklın diliyle vahyin
dilini tek bir alanda uzlaştırma gayesine yönelik olan Ebü Rlde'ye göre aklın
mantığı ile vahyin mantığı arasında bir
iç barış vardır. Nitekim vahiy aklı muhatap almakta; imanın sağlamlaşması,
akldelerin savunulması ve dine ait müphem kalmış fikirlerin açıklanması da akıl
la mümkün olmaktadır.
Ebü Rlde İslam'ın kendisiyle, İslam
ileri sürülen ve onun özüne uygunluğu yeterince ispatlanmamış olan
fikirleri İslam'la özdeşleştirmenin yanlış
hakkında

olduğu görüşündedir. Dolayısıyla İslam'ın
kendisini, İslam kültürü ile gayri İslami

kültürden ayırt etmek gerekir. Ebü Ride, müslüman düşünürlerin kendilerinden önceki kültürlerden etkilendiklerini
inkar etmemekle birlikte tevarüs edilen
birikimin İslam· a has bir kültür potasında eritilerek yepyeni bir şekil aldığı
nı ve müslümanların malı haline geldiğini savunmuştur. Zira İslam devleti çeşitli kültür, ilim, din ve felsefelere sahip toplulukları bünyesinde barındır
maktaydı; müslümanlar da bu kesimlerle tabii olarak ilişki kurmuşlardır. Felsefi düşünce, İslam'ın kendisiyle onun
coğrafyasında yer alan öteki kültür unsurlarının çatışma ve uzlaşmasının bir
sonucudur. Ancak Ebü Ride, dış etkiler
konusunun abartılarak müslümanların
her şeyi dışarıdan aldıkları, kendilerine
has hiçbir şeyi başaramadıkları şeklin
deki yaklaşıma şiddetle karşı çıkmıştır.
Ona göre Kur ' an-ı Kerim. ilimierin ve
felsefi düşüncenin alanına giren her şey
hakkında işaretler sunmaktadır. Kur'an
metnini tarihi kıssalardan ibaret görmek
veya bu metnin tarihi olduğunu ileri sürmek yanlıştır . Genel kavram ve hükümler ihtiva eden Kur'an metni her devir-
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de objektif realiteye uygulanmak için
mevcuttur. Böylece gelişmekte olan ilmin objektif verileriyle uygunluk sağ
landığı gibi ilmin önüne yeni ufuklar da
açılmış olacaktır. Bilgi teorisi konusunda, duyu ve akla dayalı kesbi bilgi ile ledünnl bilgi (vahiy, ilham, keşf gibi) ayırı
rnma giden Ebü Ride, sadece akla ve duyulara dayanılarak eşyanın gerçeğine ulaşılamayacağını. nebevi hakikatlerle tasawufi ilhamların kılavuzluğunun gerekli olduğunu vurgulamıştır.
Allah'ın her şeyi yaratmış olması ve
her şeye kadir bulunması mutlak anlamda bir cebir fikrine götürmez. Çünkü Kur'an'daki birçok ifadeden Allah'ın
eşyada çeşitli tabiat, meleke, kudret ve
kuwetler yarattığı anlaşılmaktadır: insan da düşünme melekesini, seçme gücünü ve yapma kuwetini haiz bir fıtra
ta sahip kılınmıştır. Fıtrat ve tabiata dayalı güçler ilahi tedbirin kapsamı dışın
da değildir: zira onlar bu tedbir sayesinde mevcuttur.
Ebü Ride, ahlak ve siyasetin Kur'an'ın
ilkeleriyle temeliendirilmesi gerektiği
düşüncesindedir. Gerek eski Yunan ahlakının iffet, şecaat. hikmet ve adaletten oluşan dört temel fazilet sistemi,
gerekse sevgi motifini esas alan hıristi
yan ahlakı, bütün bu değerleri kuşatan
İslam'ın ortaya koyduğu zengin muhtevalı nazari ve arneli ahlak anlayışı yanında
sönük kalır. Öte yandan siyaset hayatı
da Kur ' an'ın öngördüğü eşitlik, adalet
ve şüra ilkelerine dayanmalıdır. Kur'an'ın
toplum ve siyaset hayatını düzenleyen
ilkeleri hayata geçirildiğinde yalnızca
müslümanların değil bütün insanlığın
yararına olacak evrensel ölçülere ulaşı
lacaktır. Çünkü hak ve adaletin kaynağı
ilahidir ve bütün insanlar içindir.
Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. Min Şüyıl
hi'l-Muctezile İbrahim b. Seyyar enNazzam ve ara,ühü'l-kelamiyye elfelsefiyye (Kahire 1946, 1989). Müellif,
kitabın ilk neşrinden sonra geçen kırk
üç yıl içinde yapılan yeni araştırmaları,
yayımlanan eserleri dikkate alarak çalış
masını gözden geçirmiş ve kitabını geliştirerek ikinci baskısını yapmıştır. 2. elcİlm ve'l-macrife (Kahire, ts.). İslam düşüncesinin temel meseleleriyle ilgili kavram ve tarifierin yer aldığı makalelerden oluşan bir eserdir. 3. Ma:imılnü'l
~ur, ani'I-Kerim fi ~acj.aya'l-fman ve'nnübüvve ve'l-a{Jlak ve'l-kevn (Küveyt
1992).

Ebü Ride'nin. Ağustos 1988'de Cezayir'de XXII. İslam Düşüncesi Sempoz-

yumu'na tebliğ olarak sunulan "el-Ümmetü'l-İslamiyye: val:ıdetüha ve vasatıyyetüha", el-Cem'iyyetü'l-felsefiyyetü'lMısriyye'nin Haziran 1991'de Ezher Üniversitesi Usülüddin Fakültesi'nde düzenlediği kongreye sunulan "ljıtatün mukteraı:ıa li-tecdidi cilmi'l-kelam" ve yayımlanmamış bir araştırma olan "Terbiyetü'l- ca~l ve'l- bul~ fi'l- Kur,ani'l- Kerim" gibi çalışmalarından başka İslam
düşüncesi, medeniyeti ve kültürüyle ilgili birçok tebliği ve çeşitli gazetelerde
yayımianmış seri makaleleri bulunmaktadır.

B) Tahkikleri. 1. Resa,ilü'l-Kindi elfelsefiyye (1-11, Kahire 1950-1953) Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan (Ayasofya, nr. 4832) Kindi'ye ait risalelerden.
doğrudan felsefeyle ilgili olan on dört
risaleyi ı. cilt olarak bir arada yayımla
yan Ebü Ride metne gerekli müdahalelerde bulunmuş, açıklayıcı dipnotlar koymuş, her risaleye yazdığı mukaddimede
o risalenin mahiyet ve muhtevasıyla ilgili özet bilgi vermiştir. Ayrıca risalelerin
baş tarafına Kindi'nin felsefi sistemini
içeren bir çalışma eklemiştir. Ebü Ride'nin bu çalışması Kindi hakkında yapılan en kapsamlı ve en başarılı çalışma
sayılır. Mahmut Kaya bu on dört risaleyi Türkçeye çevirerek Felsefi Risaleler
adıyla yayımiarnıştır (İstanbul 1994 ). Daha çok tabiat ilimleri alanına giren on
bir risaleyi Il. ci lt olarak yayımiayan Ebu
Ride, ı. ciltteki gibi metne yaptığı gerekli müdahalelerle, dip notu ve mukaddimelerle okuyucunun metinlere daha kolay nüfuz etmesini sağlamıştır. 2.
Ebü Reşid en-Nisabüri, Dfvanü'l-uşıll
(Kahire 1969) 3. İbnü'l-Heysem, Ma~ii
le can-Şemerati'l-J:ıikme (Kahire 1991).
4. Bakıllani, et - Temhfd (Kah ire 13661
1947; Muhammed Mahmud el- Hudayri ile
birlikte)
C) Tercümeleri. 1. Tarf{Ju'l-felsefe fi'lİslam (Beyrut 1981 ). Hallandalı şarkiyat
çı T. J. de Boer'e ait eserin geniş dipnotlarla bir tercümesidir. Kitabın günümüze kadar beş baskısı yapılmıştır. 2. Me~
hebü'~-~erre cinde'l - müslimfn (Kahire 1946). Salomon Pines'in İslam bilim
ve düşüncesinde atom fikrinin kaynakları
üzerine bir araştırmasının tercümesidir.
3. el-lfacj.aretü '1- İslamiyye fi'l- ~arni'r
rabt el-hicrf (Kahire 1957) Adam Mez'in
İslam bilim ve medeniyeti üzerine yazdığı eserin tercümesi olup günümüze
kadar üç baskısı yapılmıştır. 4. Tarf{Ju'ddüveli'l- cArabiyye min ?Uhılri'l- İslam
ila nihôyeti 'd- devleti '1- Ümeviyye (Ka-
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hi re I 958) . J. Wellhausen'dan tercümedir.
nazaruhu fi'l- J:ıare
kclti 'l-J:ıadişe fi 'l- calemi'I-İslami (Kahire. ts .). H. A. R. Gibb. L. Massignon ve
diğer bazı şarkiyatçıların İslam dünyasında yeni ortaya çıkan olayların yorumuna dayanan makalelerinin tercümesinden ibarettir.

s. Vichetü ·ı- İslam,
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med b. Hanbel'in eserlerinde yer almakta. diğer güvenilir kaynaklarda başka bir
rivayeti bulunmamaktadır. Kendisinden
Sıle b. Eşyem, İbn Sirin ve Humeyd b. Hilal rivayette bulunmuşlardır.
Basra 'ya yerleşen sahabiler arasın
da adı geçen Ebü Rifaa 44 (664) yılın
da Abdurrahman b. Semüre kumandasındaki orduya katılarak Sicistan'a gitti. Ordunun Kabil Kalesi 'ni kuşattığı
günlerde bir askeri birlikle gece keşfi
ne çıktı ve bu sırada düşman askerleri tarafından şehid edildi. Onun kabrinin Beyhak'ta olduğunu söyleyenler de
vardır.
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Adının Abdullah b. Haris b. Esed, baba adının Esed, Üseyd veya Nüzeyr olduğu da zikredilmektedir. Beni Adi kabilesinden olup Mudari nisbesiyle de anı
lan Ebü Rifaa'nın hangi tarihte müslüman olduğu bilinmemekle beraber Hz.
Peygamber'den İslamiyet hakkında ilk
bilgileri almasıyla ilgili olay dikkat çekicidir. Bizzat anlatlığına göre bir gün Resülullah minberde konuşurken Mescid-i
Nebevi'ye giren Ebü Rifaa Resül-i Ekrem'e hitaben, "Dini hakkında hiçbir şey
bilmeyen garip bir adam geldi: dinini
sorup öğrenmek istiyor" dedi. Hz. Peygamber konuşmasını keserek minberden indi ve Ebü Rifaa ' nın yanına gelerek ona İslamiyet hakkında bilgi verdi.
Sonra tekrar minbere çıktı ve kon uşma
sını tamamladı (Müslim, "Cumca", 60) .
Ebü Rifaa, Bakara süresini Hz. Peygamber'den öğrendikten sonra onu bir daha unutmadığını söyler, gece boyunca
namaz kıldığı halde hiç yorgunluk hissetmediğini belirtirdi.

Ebü Rifaa hakkında yukarıda zikredilen rivayet sadece Müslim, Nesai ve Ah-

L

Kabe'yi yıkmak üzere çıktığı
sefer sırasında Ebrehe'ye
kılavuzluk eden Taifli.
Kaynaklarda

hayatı hakkında

_j

bilgi bunesebi ve menşei
ne dair farklı rivayetler vardır. Hatta bazı araştırmacılar tarafından efsanevi bir
kişi olarak gösterilmektedir (iA, N, 44;
E/ 2 !İng L ı . 144) Bir rivayete göre, Ebrehe Kabe'yi yıkmak için çıktığı sefer esnasında Taif'e varınca Sakif kabilesinin
ileri gelenleri, reisieri Mes'üd b. Muattib
ile beraber kendisini karşılayarak emrine arnade olduklarını, Lat Mabedi'ne dokunmadığı takdirde erzak ve rehber vereceklerini söylediler. Ebrehe'nin bu teklifi kabul etmesi üzerine Ebü Rigal 'i rehber olarak görevlendirdiler. Ebü Rigal onları Mekke yakınlarındaki Mugammes'e
kadar götürdü ve burada aniden öldü.
Araplar onun ölümünü ilahi gazabın bir
tezahürü olarak yorumladılar ve bu tarihten itibaren bir hain nazarıyla baktık
ları Ebü Rigal'in mezarını taşlamayı gelenek haline getirdiler. Emeviler devrinin meşhur şairlerinden Cerir b. Atıy
ye (ö. ı 10 / 728 !?]) Ferezdak'ı hİcvederlunmamaktadır. Adı,

ken. "Onun mezarını Ebü Rigal'in mezarı gibi lanet ve nefretle taşlayın" demiş
tir. Bu sözler. onun mezarının ölümünden 150 yıl sonra hala taşlandığını göstermektedir. Ebü Rigal'in kendi kabilelerine mensup olmasından dolayı Sakifliler'in utanç duydukları Hassan b. Sabit'in bir şiirinden anlaşılmaktadır ( İA,
VI II , 446)

İbn Kuteybe ve Mes'üdi gibi bazı tarihçilerin kaydettiği, Sakifliler'i müdafaa maksadı güden başka bir rivayete
göre Ebü Rigal, Salih peygamber tarafından zekat toplamak üzere Mekke'ye
gönderilmiş, ancak Mekke halkına yaptığı zulüm ve haksızlıklar yüzünden Sakif (Kasf b. Münebbih) tarafından öldürülmüştür. Kötü niyetle uydurulduğu söylenen bazı rivayetlerde Sakif ile Ebü Rigal aynı kişi olarak gösterilmektedir ( İA,

X. 97)
Diğer bir rivayette ise Ebü Rigal 'in
Semüd kavmine mensup olduğu , onların kendilerine peygamber olarak gönderilen Hz. Salih'e inanmadıkları için Allah tarafından helak edildikleri, Ebü Rigal'in o sırada Mekke'de Allah'ın hareminde bulunduğu için söz konusu felaketten kurtulduğu, ancak Mekke 'den
ayrıldıktan kısa bir süre sonra onun da
öldüğü ifade edilmektedir (Taberf. Tarf!],
I, 23 1-232) Hz. Peygamber, Tebük Gazvesi sırasında Hicr'den geçerken ashabına Semüd kavminin başına gelen bu
felaketi anlatmış ve onlara buradan su
almamalarını emretmiştir

(Tecrid Terce·

mesi, IX, 135).

Bu rivayetler daha sonra birbirine kave farklı şekiller almıştır.
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