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madaları) hüküm süren Beni Ganiye, Mu
vahhidler tahtındaki ihtilafları fırsat bi
lerek Tunus ·ve Cezayir'e donanma gön
derdi ve Cezayir'i ele geçirdi. Ebu Yusuf 
Beni Ganiye üzerine karadan ve deniz
den asker gönderdi. Ancak Beni Ganiye 
bölgedeki Oğuzlar'la (Guzlar) ittifak yap
tığından yapılan ilk savaşta Muvahhid
ler başarılı olamadılar. Fakat 1186 yılın
daki ikinci hücumda Beni Ganiye'yi mağ
lup ederek Kuzey Afrika'daki varlıkları
na son verdiler. 

Beni Ganiye ile olan mücadelesi sı

rasında, Libya ve Tunus'ta oturan Be
ni Hilal, Beni Cüşem ve Beni Süleym 
kabilelerine mensup Araplar ' ın da Mu
vahhidler'in siyasi bütünlüğü açısından 
ciddi bir tehdit oluşturdukları Ebu Yu
suf'un gözünden kaçmamıştı. Ebu Yu
suf bu tehlikeyi bertaraf etmek için adı 
geçen kabilelerio 584'te (1188) Atlas 
Okyanusu sahillerine yakın bölgelere yer
leştirilmelerini sağladı. Böylece Libya· 
dan Fas ' a kadar bütün Kuzey Afrika'
nın siyasi bütünlüğünü yeniden sağla
mış oldu. 

1175-1187 yıllarında gerçekleştirilen 
seferler sırasında Şerefeddin Karakuş, 
İbrahim Silahdar ve Zeyneddin Boz-aba 
gibi Eyyubi emirleri Tunus ve Cezayir'in 
önemli bir bölümünü Muvahhidler'in elin
den aldılar. Seferlerin bir kısmı Selahad
din-i Eyyubi'nin isteğ i dışında yapılmış

tı. Bununla beraber bu seferler Muvah
hidler'le Eyyubiler'in arasını açmış olma
lıdır. Nitekim Selahaddin-i Eyyubf 586 
(1190) yılında Şemsüddevle Ebü'l-Haris 
Abdurrahman b. Muhammed 'i Ebu Yu
suf'a göndererek Haçlılar'a karşı donan
ma yardımı istediğinde Muvahhidler yar
dımda bulunmadılar. 

585 (1189) yılında Haçlı kuwetleri En
dülüs'e saldırdılar ve Şilb (Silves) şehrini 
istila ettiler. Ebu Yusuf bu saldırılara 

karşı koymak için hemen Endülüs'e ge
çerek Santaver'e (Şentemeriye) hücum 
etti. Önemli bir başarı sağlayamamak
la beraber hıristiyanları barış yapmaya 
zorladı ve beş yıl süreli bir antlaşma im
zalandı. Ancak hıristiyanlar çok geçme
den antlaşma şartlarını ihlale başladı

lar. Kastilya (Casti lla) Kralı VII I. Alfonso, 
Ebu Yusuf'un hastalanmasını fırsat bi
lerek Vadilkeblr'e (Guadalquivir) kadar 
ilerledi. Bunun üzerine Ebu Yusuf Ber
berfler, Araplar ve Türkler'den oluşan 
büyük bir ordunun başında tekrar En
dülüs'e hareket etti. Kurtuba ile Rabah 
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Kalesi arasında Erek (Alarcos) mevkiin
de 595 ( 1199) yılında cereyan eden sa
vaşta Endülüs müslümanlarının da des
teklediği . Muvahhid ordusu büyük bir 
zafer kazandı. Bunun üzerine VIII. Aifon
so barış isternek zorunda kaldı ve taraf
lar arasında beş yıl süreli yeni bir ant
laşma imzalandı. Erek zaferi, müslüman
ların Endülüs'te kazandığı büyük zafer
Ierin sonuncusu olup önemi bakımından 
Murabıtlar'ın Endülüs'te hıristiyanlara 

karşı kazandıkları Zellaka (Sagrojas) za
ferine benzemektedir. Bu zaferden son
ra "Mansur -B illa h" la kabını alan Ebu YU
suf'un Endülüs ve Mağrib müslümanları 
nazarında itibarı artmış, hakkında men
kıbeler anlatılan efsanevf bir şahsiyet 
haline gelmiştir. 

Savaşın ardından Mağrib'e dönen Ebü 
Yüsuf kısa bir süre sonra hastalandı. İda
rf işleri oğlu Nasır - Lidfnillah Muham
med'in sorumluluğuna bırakarak kendisi 
daha çok hayır işleriyle uğraşmaya baş
ladı. Ömrünün sonlarında , daha önce ak
rabalarından bazılarını haksız yere öl
dürttüğü için büyük bir vicdan azabı içi
ne düştüğü rivayet edilmektedir. Hatta 
bundan kurtulmak için Mağrib'i terke
derek Mısır'a yerleşmek istediyse de 22 
Rebfülewel 595 (22 Ocak 1199) tarihin
de aniden vefat etti. 

Ebü Yüsuf cesur, atılgan, adaletten 
ayrılmayan, müttaki ve güzel konuşan 
bir hükümdardı. Onun dönemi, kazan
dığı zaferlerle siyasi alanda olduğu ka
dar yaptırdığı mimari eserlerle bayın

dırlık alanında da Muvahhidler Devle
ti'nin en parlak dönemi olmuştur. Mu
vahhidler tarafından gönüllü mücahid
ler için yaptırılan ordugah (ribatü'l-feth) 
Ebü Yüsuf zamanında büyük bir geliş
me gösterdiği gibi sarayın bulunduğu 

Saliha semti de onun tarafından kurul
muş, ayrıca Merakeş'te bir hastahane 
inşa ettirmiştir. Dini mimari alanında 

ise Rabat (Ribat) Camii ve Medresesi'ni, 
Merakeş'teki Ulucami ile Kütübiyyün Ca
mii'ni , Rabat'taki Hasan Camii'ni, İşbf
liye'deki Ulucami'yi ve bugün Melviye 
(Giralda) adıyla anılan meşhur minareyi 
yaptırmıştır. 

Kendisini halife (emfrü' l-mü'minfn) ka
bul eden Ebü Yüsuf alim ve şairlere de
ğer veren bir hükümdardı. Bununla be
raber fukahanın tesirinde kalarak za
man zaman İbn Rüşd gibi filozofların 
eserlerini ve çeşitli mezheplerle ilgili ki
tapları yaktırmıştır. Ancak daha sonra 

bu davranışlarından pişmanlık duymuş 
ve İbn Rüşd'ü sarayına getirtmiştir. 
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EBÜ ZEHRE, Muhammed 

(bk. MUHAMMED EBÜ ZEHRE). 

EBÜ ZER el-GIFARİ 
( ._s_,l.ıi.öll )~ .)7\) 

Ebıl Zer Cündeb b. Cünade 
b. Süfyan el-Gıfart 

(ö. 32 /653) 

Servet terakümü konusundaki 
görüş ve mücadelesiyle tanınan 

sahabi. 

_j 

_j 

KGnyesiyle meşhur olduğundan adı 

adeta unutulmuştur. Bu sebeple adının 
BerTr, Büreyr, Yezid, Yüreyr, babasının 
adının Seken veya Abdullah olduğu da 
söylenmektedir. Haram aylar*da bile 
baskın yapmaktan, yağmacılıktan ve yol 
kesrnekten çekinmeyen Gıfar kabilesine 



mensuptur. Müslüman olmadan önce 
EbO Zerr' in de yol kesip yağmacılık yap
tığı. hatta kabilesinin en atılgan ve gö
zü pek yağmacılarından olduğu nakle
dilir. Ancak Gıfar halkı gibi putlara tap
maz. onlardan nefret ederdi. Bizzat be
lirttiğine göre isıamiyet'i kabul etmeden 
iki üç yıl önce Allah'a ibadet etmeye baş
ladı. Hanifler'le yakın ilgisi olduğu ania
şılan EbO Zer. Mekke'de Hz. Peygam
ber'in bir olan Allah'a inanmaya davet 
ettiğini duyunca oraya gitti ve birçok 
güçlükten sonra ResOluilah ' ı bularak 
müslüman oldu. Yine kendisinden nak
ledildiğine göre Hz. Peygamber Gıfar ka
bilesinden birinin gelip müslüman olma
sına hayret etmiş, Allah Teala'nın dile
diğine hidayet nasip edeceğini söylemiş
tir (İ bn Sa'd , IV. 223) ilk bedevi müslü
man diye bilinen EbO Zerr'in dördüncü 
veya beşinci kişi olarak islamiyet'i ka
bul ettiğine dair rivayete göre bu olayın 
bi 'setin ilk yıllarında meydana geldiği 

söylenebilir. Ka be ' nin yanına giderek 
Müslümanlığını ilan eden EbO Zer müş
rikler tarafından kıyasıya dövüldü; an
cak Abbas b. Abdülmuttalib'in araya 
girmesiyle ölümden kurtu ldu. Ertesi gün 
yine aynı yerde müslüman olduğunu söy
leyip dövülünce Hz. Peygamber onu, ka
bilesinin halkını isıamiyet'e davet etmek 
üzere geri gönderdi ve çağrılmadıkça 

Mekke'ye gelmemesini istedi. EbO Zer 
aldığı emri aynen uyguladı ve gayretleri 
sayesinde kabile halkının yarısı islami
yet'i kabul etti. Bu dönemde onun Ku
reyş kervanlarına baskınlar düzenled i ği , 

bunlardan kelime-i şehadet getirenlere 
mallarını geri verdiği, ele geçirdiği gani
metieri kabilesinden sadece müslüman 
olanlara dağıttığı rivayet edilmektedir 
( İ b n Sa'd, IV. 222, 224 ) 

Ebu Zer e i -Gı fari' nin Ayvansaray'daki makam · kab ri · 
istanbul 

EbO Zer Uhud (3/ 625) veya Hendek 
(5 / 627) Gazvesi 'nden sonra Medine'ye 
hicret etti. Ashab-ı Suffe ile beraber Mes
eld -i Nebevi'de yatıp kalktığı için her an 
Hz. Peygamber'in yanında ve hizmetin
de bulundu. Hatta ashab-ı Suffe akşam 
yemeklerinde zengin sahabilerin evleri
ne dağıtıldığı zaman bile o hep Resül-i 
Ekrem ' in evine misafir olurdu ( İ bn ü ' l 

Cevzf, Telbis ü iblis, s. 173) 

EbO Zer. Medine yakınlarında Gabe 
mevkiinde Hz. Peygamber ' in sağmal 

develerine çobanlık ederken Uyeyne b. 
Hı sn· ın baskınına uğradı ve çıkan ça
tışmada oğlunu kaybetti (Muharrem 6/ 
Haziran 627). Bu yılın muharrem ayın

da yapılan Zatürrika · Gazvesi ile şa

ban (aralık ) ayında yapılan Beni Musta
lik Gazvesi esnasında ResOl-i Ekrem'in 
vekili olarak Medine'de kaldığına dair 
rivayetler zayıf görünmektedir. Aynı yı
lın şewal ayında (Şu bat 628) Hz. Pey
gamber' in çobanlarını öldüren Ureyneli
ler ' i yakalayan yirmi kişi l ik grubun için
de o da vardı. Emirlik isteği Hz. Pey
gamber ta rafından uygun bulunmadı 

ve bu konuda yetersiz olduğu kendisi
ne ifade edildi [Müsl im, "İmaret", 16-17) 

O günden sonra EbO Zer ölünceye ka
dar hiçbir devlet görevine talip olmadı . 

verilen görevleri de kabul etmedi. Mek
ke fethinde ve Huneyn Gazvesi'nde ken
di kabilesinin sancağını taşıdı. Hz. Pey
gamber onun hep yanında bulunmasını 
ister ve bazı konularda görüşünü alırdı. 
ResOl-i Ekrem son hastalığı sırasında 

da E bO Zerr' i yanına çağırtmış ve ken
disini kucaklamıştı. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
halifeliğe Hz. Ali 'nin daha layık olduğu 

kanaatini taşımakla birlikte Hz. Ebü Be
kir'e biat edildiğini görünce o da biat et
t i. Hz. Ömer 'in hilafet i söz konusu olun
ca hilafet le ilgili görüşü değişmemekle 

beraber ona da biat etti. Hz. ömer saha
bilere maaş bağladığı zaman Bedir Gaz
vesi 'ne katılmadığı halde Ebü Zerr'i Bed
ri kabul ederek ona Bedriler kadar ata* 
bağladı. Bu dönemde muhtemelen fe
tihlere iştirak etmek üzere Suriye'ye git
ti; kendisine bağlanan ata ile ci had için 
at satın alıp besledi ve atları başka mü
cahidlerle nöbetieşe kullandı. Onun at
larının Humus'ta bulunduğu da söylen
mektedir. Hz. Ömer ile birlikte Kudüs'ün 
( 18 / 639), daha sonra da Amr b. As ile 
Mısır'ın fethine (20/ 64 ı ı katıldı. Mısır 

fethedildikten sonra orada bir müddet 

EBÜ ZER ei-G!FARl 

kaldı. Hz. ömer'in hilafetinin son yılla
rında Medine'de buiunduğu anlaşılmak

tadır (İbn Sa'd, ll , 336) 

Hz. Osman'a ilk biat edenlerden biri 
olmakla beraber onun yaşlılığı ve yumu
şak tabiatı sebebiyle başarı lı olamaya
cağından endişe ediyordu. Bu dönemde 
de fetih hareketlerinin içinde bulundu. 
Muaviye'nin idaresinde Ammüriye'ye ka
dar giden ordu ile Anadolu fetihlerine 
(23 / 643-44), yine onun Suriye valiliği es
nasında yapılan Kıbrıs fethine katıldı. 

Suriye'de bulunduğu sıralarda Muaviye'
nin bazı harcamalarını ve müslümanla
rın ihtiyaç fazlası mallarını Allah yolun
da sarfetmeyip biriktirmelerini (kenz) 
şiddetle eleştirdi. Ebü Zerr'in bu görüş
leri bilhassa fakir halk ile yönetime mu
halif kimseler arasında ilgi gördü ve hem 
yönetim hem de zenginler aleyhine bir 
hareketin başlamasına sebep oldu. Su
riye Valisi Muaviye ile ara ları açılınca Mu
aviye halkın onunla konuşmasını yasak
ladı ve kendisini ileri gelen bazı sahabi
lere şikayet etti. Bu tedbirlerden bir so
nuç alamayınca durumu Hz. Osman'a bil
dirdi. Hz. Osman Ebü Zerr ' i Medine'ye 
çağırdı (30/ 650-5 1 ı Görüşlerini açıkla

maktan orada da vazgeçmemesi üzeri
ne Rebeze'ye gidip orada yaşaması uy
gun görüldü. Medine'ye 3 mil mesafede 
Mekke yolu üzerindeki bir su kenarında 
bulunan Rebeze'de Gıfar kabilesinin ba
zı mensupları zaman zaman çadır ku
rup otururlardı; kendisi de Hz. Peygam
ber zamanında zekat develerini burada 
otlatırdı. Hz. Osman, tenha olması ve 
burada EbO Zerr'in tanıdıklarının buiun
ması gibi sebeplerle bu yeri seçmişti. 

ibn Sa'd ise Ebü Zerr'in Rebeze'ye ken
di isteğiyle gittiğini kaydetmektedir (et· 
Tabakat, IV, 227) ; buna karşılık Ya 'kü
bi (Tarif), 11 , ı 72) ve muhtemelen ondan 
faydalanan Mes'üdi (Mürücü '?·?eheb, ll, 
350) onun Mekke, Basra, Küfe veya Dı

maşk 'a gitmeyi arzu ettiğini, ancak Hz. 
Osman'ın bunu kabul etmediğini ileri 
sürmektedirler. Ebü Zerr' in Re beze· 
ye halife ile aralarındaki anlaşmazlık 

sebebiyle gitt i ği kesin olmakla beraber 
burayı hangisinin uygun gördüğünü 

tesbit etmek mümkün değildir. Hz. Os
man ' ın EbO Zerr 'e Rebeze'ye giderken 
bir miktar deve ile iki hizmetçi verdiği , 

ayrıca günlük hesabıyla ata bağladığı 

nakledilir ( İ b n ü ' 1- Esir. el-Kamil, lll , ı ı 5 ) 

EbO Zer ailesiyle birlikte Rebeze'ye ha
reket ettiğ i sırada Hz. Al i ile oğulları Ha-
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:Sim ve Hüseyin, Arnmar b. Yasir ve Akli 
b. Ebu Talib bir müddet birlikte yürü
yerek onu uğurladılar. 

Rebeze'de iki yıl kadar münzevi bir 
hayat süren Ebu Zer, Hz. Osman'ın is
teği üzerine zaman zaman Medine'
ye gidip geldi. Halifeye isyan edecekle
rini söyleyerek kendisine liderlik teklif 
eden bazı yönetim aleyhtariarına yüz 
vermediği gibi onlara halifeye bağlı kal
malarını ve onu küçük düşürecek ha
reketlerden uzak durmalarını tavsiye 
etti. 

Ebu Zer el-Gıfarf, 32 yılının Zilhicce 
ayında (Temmuz 653) Rebeze 'de vefat et
ti. Cenaze namazını, bir kafile ile oradan 
geçmekte olan Abdullah b. Mes'ud'un 
kıldırdığı söylenir. Evinde Ebu Zerr'e ye
tecek kadar kefen bezi bulunmadığı, ka
filedeki bir gencin onu kendisine ait bez
lerle kefenleyip cenaze namazını kıldır
dığı da nakledilir. Bir rivayete göre ise 
cenaze namazını Cerfr b. Abdullah kıl

dırmıştır. Diğer bazı sahabfler gibi Ebu 
Zerr'in de istanbul'da Ayvansaray sem
tinde bir makam - kab ri bulunmaktadır 
(ist.A, IX, 4860-4861) Hanımı, kızı ve bir 
hizmetçiden ibaret ailesine üç merkep, 
birkaç keçi ile diğer bazı hayvanların mi
ras kaldığı ve Hz. Osman'ın ailesini Me
dine'ye götürüp kendi ailesi arasına al
dığı zikredilmektedir. 

Ebu Zer esmer, iri cüsseli, uzun boylu 
ve gür saçlı bir kimseydi. İslamiyet'ten 
önce yol kesen ve canıara kıyan bu sert 
tabiatlı insan islam'ın terbiyesiyle ta
mamen değişmiş, fakir ve düşkünterin 
hamisi olmuş, yaptığı bir kusurdan do
layı kendisini bağışlamasını istediği bir 
zencinin ayağının altına yanağını koya
cak kadar mahviyetkar, hizmetçisiyle 
aynı elbiseyi giyecek ve aynı yemeği yi
yecek kadar mütevazi bir kimse haline 
gelmişti. Aynı zamanda cesur, doğru, 

açık kalpli bir kişiydi. Hz. Peygamber 
onun hakkında, "Gökkubbenin altında 

ve yeryüzünün üstünde Ebu Zer'den da
ha doğru sözlü kimse yoktur" demiştir 
(Tirmizi, "Menakıb", 35; İbn Mace, "Mu
kaddime", I I). Allah ' ın emirlerine te'vile 
kaçmadan uyar, cihaddan geri kalmaz 
ve dünyevf zevklere değer vermezdi. Ri
vayet edildiğine göre Ebu Zer, insanın 
helal rızık kazanmak ve ahireti elde et
mek için yaşaması gerektiğine inanır. 

üçüncü bir hedefi zararlı görürdü. Dola
yısıyla paranın da aile fertlerine helal 
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!akma yedirmek ve ahiret yolunda sar
fetmek için kazanılması gerektiğini söy
lerdi. Hz. Peygamber'in onun hakkında, 
"Ebu Zer yeryüzünde isa b. Meryem'in 
zühdüyle yürür" dediği nakledilmekte
dir (Tirmizi. " Menakıb", 35) 

Ebu Zerr'in ilmf kudret bakımından 

Abdullah b. Mes'ud'un dengi olduğu ri 
vayet edilir. Hz. Peygamber'le devamlı 
bir arada bulunması ve aklına takılan 

her şeyi ona sorması sebebiyle ilirnde 
üstün bir seviye kazanmıştır. Hz. Ali. Ebu 
Zerr 'in ResOl -i Ekrem'den elde ettiği 

ilirnde aciz kaldığını ifade eden sözüyle 
(İbn Sa'd, ll, 346, 354; IV, 232) herhalde 
onun, bildiği her şeyi tam olarak öğret

meye ve yaymaya imkan bulamadığım 
anlatmak istemiştir. Çünkü Ebu Zer öm
rünün büyük bir kısmını fetih hareket
lerine katılarak geçirmiş, hayatının son 
döneminde de münzevi bir hayat yaşa
mak zorunda kalmıştır. Fakat ilmi yay
manın gerekli olduğuna inandığı ve Hz. 
Peygamber de kendisine bu yönde tav
siyede bulunduğu için, şartlar ne olursa 
olsun bildiği gerçekleri imkan ölçüsün
de açıklamaktan geri kalmamış, duydu
ğu hadisleri rivayet etmiş ve kendisine 
sorulan konularda fetvalar vermiştir. 

Fazla hadis rivayet etmesi sebebiyle Hz. 
Ömer'in onu birkaç arkadaşıyla birlikte 
Medine dışına çıkarmadığı da söylenir 
(İbn Sa'd, ll, 336; Ahmed b. Hanbel, el· 
'ile/, ı, 62). Halka bazı şeyler anlattığı bir 
sırada bir adamın Ebu Zerr' e yaklaşa
rak Hz. Osman'ın kendisini bundan me
nettiğini hatırlatması üzerine, bir keli
me de olsa Hz. Peygamber'den duyduk
l arını anlatmaktan geri durmayacağını 
söylemesi (Buhari, "'ilim", ı O) onun bu 
konudaki titizliğini göstermektedir. Bu
nunla beraber Ebu Zerr 'in r ivayetleri
nin en çok yer aldığı Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'inde tekrarlarıyla birlikte 
281 hadisi bulunmaktadır ; bu sayı Bu
harf ve Müslim'de otuz üçtür. itmf faali
yetlere yeteri kadar zaman bulamama
sı ve Hz. Peygamber'in vefatından son
ra uzun yıllar yaşamaması. onun riva
yetlerinin azlığının başlıca sebeplerini 
teşkil eder. Ebu Zer'den pek çok saha
b! ve tabif rivayette bulunmuştur. Enes 
b. Malik, İbn Abbas, İbn Ömer, Zir b. Hu
beyş, Safd b. Müseyyeb ve Ata b. Yesar 
bunlardan bazılarıdır. 

Servet Hakkındaki Görüşleri. "Altın ve 
gümüşü Allah yolunda sarfetmeyip bi
riktirenleri" elem verici bir azap ile kor-

kutan ayetlere dayanarak (et-Tevbe 9/ 
34, 35) diğer sahabflerin aksine, ihtiyaç 
fazlası malın Allah yolunda harcanması 
gerektiğini savunur. hatta bazı rivayet
lere göre Hz. Peygamber'in de bu kana
atte olduğunu söylerdi. Halbuki ashabın 
bir kısmı bu ayetterin zekat ayetleriyle 
neshedildiğini, birçoğu ise bunların ze
kat vermeyenleri hedef aldığını söylü
yordu. Hz. Ali ayetlerin, 4000 dirhemden 
fazla olan malı Allah yolunda harcama
yarak biriktirenler hakkında indiğini, Mu
aviye ise bu ayetlerle Ehl-i kitabın kas
tedildiğini ileri sürmekteydi. 

Zekat mükellefi olabilmek için elde 
ihtiyaç fazlası bir miktar malın bulun
ması gerektiğine göre ihtiyaç fazlası ma
lın dağıtılması konusunda hassasiyet gös
teren Ebu Zerr' in bu gerçeği bilmemesi 
ve burada sözü edilen fazla malla zekat 
nisabına dahil malı kastetmiş olması 

düşünülemez. Eğer bu malı ihtiyaç faz
lası olarak görüp onun da Allah yolunda 
harcanması gerektiği üzerinde durmuş
sa, halkın büyük maddf sıkıntı içinde bu
lunduğu bir dönemde böyle bir ictihadı 
benimsemiş olduğu düşünülebilir. Nite
kim ilk iki halife dönemiyle Hz. Osman 
devrinin ilk yıllarında onun bu görüşle
ri savunduğuna dair bilgi bulunmamak
tadır. ihtiyaç fazlası mallar konusunda 
farklı ictihadlarda bulunan diğer saha
bflerden hiçbirinin yönetimle ihtilata düş
memesi, Ebu Zerr'in söz konusu ihtila
fının ictihadı dolayısıyla değil siyası se
beplerle olduğunu göstermektedir . Zira 
onun görüşleri fakir halkla birlikte yö
netim aleyhtariarının da iş i ne yaramış, 

böylece mesele siyasi bir veche kazan
mıştı. 

Ebu Zerr'in görüşlerinde sosyalizm ve 
komünizmin belirtilerini bulmak iste
yenlerin bir sonuca varamamaları tabii
dir. Zira onun imanı, sahip olduğu ah
lak! değerler ve İslamiyet'in sosyal ada
let anlayışının bir tezahürü olan görüş

leriyle bu sistemleri telif etmek müm
kün değildir. 

Ebu Zer yaşadığı devirden itibaren dik
katleri üzerine çekmiş, hatta bazan is
tismar edilerek kendisiyle ilgili haberler 
uydurulmuştur ( İbnü'l -Esir , el-Kamil, lll , 
ı 14 ı İbn Teymiyye onun rivayet ettiği, 
"Ey kullarım, ben zulmetmeyi kendime 
haram kıldım" mealindeki hadfs-i kud
sfyi şerhetmiş, Abdülalf Abdülhamfd Ha
mid bu şerh i İn 'dmü '1- bô.ri ii şerhi ha-



dişi Ebi '{,erri '1- Gıfiiri adıyla yayımlamış
tır (Bombay 14071 1989). Ebü Zerr'in ha
yatına dair müstakil eserler de yazılmış
tır. Bunlar arasında Salah Azzam ' ın Şe

hidü'l-kelime Ebu '{,er el-Gıfari (!<ahi
re 1966); Abdülhalim Mahmud'un Ebu 
'{,er el-Gıfari ve'ş-şüyu'iyye (I<ah ire 
1976, 1981 ı ; Muhammed Ali es-SürT'nin 
Aşda~u ehli zamanihi EbU '{,er el-Gı
fari el-iştiraki'l - mu tari d (Beyrut 1979); 

Muhammed Azraf'ın Ebu ?,er el-Gıfari 
(Dakka ı 980); Mahmud Şelebl'nin l:fayatü 
Ebi :?er (Beyrut ı 98 1), Muhammed Ali'
nin Hel ~ara'te Ebd ?,er (Beyrut 1981 ); 

Muhsin el-Emin'in Ebu Zer el-Gıf(ıri 
(Beyrut 196?); Münir Gadban'ın Ebu ?,er 
el - Gıfari ez-zahidü'l-mücahid (Zerka 
1390 / 1970) ; Abdülmecid Muhammed 
ei-Aktaş'ın Ebu ?,er el- Gıtari ve ara'ü
hu ii' s- siyase ve'l- iktisad (Am man 
1405 / 1985) ; Ali b. Saib ei-Amrl'nin en
Nüb?e ii tercemeti Ebi '{,er ve tari{Ji 
Rebe?e (Riyad 1407) ve Hüsni Şeyh Os
man'ın Hd?d Ebu :?er: Tdril]u '1- haya
ti'l-ictima'iyye ve's-siyasiyye ve'l-ik
tisadiyye fi'l- müctema 'i'l -İslami (Ci d
de 1410/ 1990) adlı eserleri sayılabilir. 

Ebü Zer hakkında Farsça olarak yazıl
mış eserler de vardır. Bunlardan Ali Rı

za Allahyari'nin EbU ?,err- i Gıtari (Tah
ran 1964) ve Muhammed Muhammed! 
İştihardi'nin Simd-yi EbU ?,err-i Gı 
fari: Şehid-i Rebe?e (Kum 1974) adlı 

eserleri zikredilebilir. Ali Şeriati'nin Ebu 
?,err-i Gıtari'si (Meşhed , ts), Abdülha
mid COde es-Sehhar'ın aynı adı taşıyan 
Arapça eserinin Şii rivayetlerle genişle
tilmiş Farsça tercümesinden ibarettir. 
Ali Şeriati'nin bu tercümesi Salih Okur 
tarafından Sosyal Adaletçi Ebu Zer-i 
Gıtari adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiş
tir (istanbul 1987) A. J. Cameron'un da 
Abu Dharr al-Ghıfari an Examination 
of his Image in the Hagiography of Is
lam (London 1973) başlıklı bir çalışma 

sı vardır. 

Türk Ansiklopedisi'nde Ebü Zer ei
Gıfari hakkında, "Hazret- i Peygamber 
tarafından özellikle övülen dört uludan 
biridir (ötekiler; Ali, Selman ve Mikdad)" 
denmesi (XJV, 283), bu konuda Şii kay
naklara bağlı kalındığı kanaatini uyan
dırmaktadır. Zira çeşitli meziyetleri se
bebiyle Hz. Peygamber'in övdüğü pek 
çok sahabi vardır. Bu eserdeki bilgileri 
tekrarlayan diğer bazı ansiklopedilerde 
de Ebü Zer hakkında yanlış bilgilere rast
lanma ktadır. 
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EBÜ ZER el-HALEBi 

( ~\ .J~ .Y.I ) 

Ebu Zer Muvaffakudd!n Alhmed 
b. İbrahim b. Muhammed el- Halebi 

(ö. 884/1480) 

Muhaddis, Şafii fakihi, 
edip ve tarihçi. 

_j 

9 Safer 818'de (20 Nisan 1415) Halep'
te doğdu. Babaannesi. Ömer b. Muham
med ei-Acemi'nin kızı olduğu için baba
sı gibi Sıbt İbnü'l-Acemi olarak da tanı
nır . İlk tahsiline babasının yanında baş
ladı . Daha sonra İbn Hatib en-Nasıriyye, 
İbn Mektüm er-Rahbi ve Şemsü's - Sela
mi'den fıkıh , İbnü'I-Azazi ve Şemsü'I
Malati'den Arapça, İbn Hacer ei-Askala
ni ve diğer bazı muhaddislerden hadis 
okudu. 

EBÜ ZER el -HEREVI 

Ebü Zer önceleri edebiyata ilgi duymuş 
ve bu alanda birçok eser telif etmiştir. 
Daha sonra çalışmalarını hadis ve fıkıh 
sahasında yoğunlaştırmış, üstün zekası 
ve güzel ahlakı sebebiyle hacası İbn Ha
cer'in takdirini kazanmıştır. Son yılların
da hafızasını kaybetmiş ve gözleri gör
mez olmuştu. 15 Zilkade 884'te (28 Ocak 
1480) vefat eden Ebü Zerr'in hayır sa
hibi, çevresinde daima saygı gören, za
hid ve alçak gönüllü bir ilim adamı ol
duğu rivayet edilir. 

Eserleri. 1. Mevlidü'n-nebiyyi'l-a'zam. 
Hz. Peygamber'in doğumundan ve kısaca 
hayatından bahseden bir eserdir (Beyazı t 

Devlet Ktp .. nr. 7886/ 2). 2. Kurretü 'l- 'ayn 
ii faili'ş-şeyl]ayn ve'ş-şıhreyn ve's
sıbtayn. Hulefa-yi Raşidin ve Hz. Hasan 
ile Hz. Hüseyin hakkında yazılmıştır (Sü
leymaniye Ktp. Reisülküttab, nr. 11 86/ 2); 

3. en-Nd?ırü's-saJ:ıih 'ala Cami'i's-sa
hih (Süleymaniye Ktp. , Kadızade Mehmed. 
nr. 72) Bunların dışında kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır: et
TaviiJ:ı li -mübhemati'l -Cami 'i's-sahih, 
Mübhematü Müslim, Künuzü'?-?eheb 
ii tdril]i Haleb (ibnü'I-Adim'in Bugyetü 't· 
taleb ad lı eserine yazdığı zeyi l), ŞerJ:ıu'ş
Şita', Şerhu Mesabihi's-sünne, Risale 
fi'l- 'am el bi- rub 'i'l- usturlab, 'Arusü'l
efrah !ima yu~alü fi'r-;aJ:ı, 'j~dü'd-dü
rer ve'l -le'al !ima yu~ö.lü fi's -siJs(ıJ, 
el-Hilalü'l-müstenir fi'l- 'i?dri'l -müste
dir, et- Taviih li'l- evhCımi'l- vakı 'a ii' s
.sahih (Sehavi. ı . 198- 199; Keş{ü 'z.zunan, 

1,.292 ; Brockelmann. ll , 76) . 
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EBO ZER el-HEREVİ 

( '-".,_,..ıl.;~ .Y.I ) 

Ebu Zer Abd b. Ahmed 
b. Muhammed ei-Herevl 

(ö. 434 / 1043) 

Sahih-i Buhari ravilerinden 
. H~rasanlı hadis hafızı. 

_j 

Kendisinden nakledildiğine göre 355 
(966) veya 356 (967) yılında Herana doğ
du. Memleketinde, dedelerinden Sem
mak'e nisbet edilerek İbnü's-Semmak 
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