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EBÜ ZÜR'A er-RAzi 
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Ebı1 Zür'a Ubeydullah 
b. Abdilkerlm b. Yezld er-Razi 

(ö. 264 / 878) 

Hadis hafızı ve münekkidi. 
_j 

194 ( 809- 1 O) yılında doğdu. 190' da 
(806), 200'de (816), hatta 200'den sonra 
doğduğu da söylenmektedir. Ebu Zür' a 
künyesi ona, Dımaşk'ı ziyaretleri sırasın
da burada meşhur muhaddis Ebu Zür'a 
ed-Dımaşki'yi tanıyıp hayran kalan hem
şehrileri tarafından verilmiştir. Daha son
ra seksenden fazla kişi aynı künyeyi kul
landığı halde Ebu Zür' a denilince sadece 
Ebu Zür'a er-Razi hatıra gelir olmuştur. 

Ebu Zür'a İslami ilimlerle yakından il
gilenen bir aileden gelmektedir. Amca
ları İsmail ile Muhammed ve babası Ab
dülkerim hadis okumuş ve okutmuşlar
dır. Küçük bir çocukken babası tarafın
dan hadis meclislerine götürülen ve on
dan hadis ve hadis ravileri konusunda 
çeşitli bilgiler öğrenen Ebu Zür'a, o dev
rin önemli bir ilim merkezi olan Rey'de
ki muhaddislerden ve Rey'e gelen otuz 
kadar alimden faydalandı. iık ezberledi
ği hadis kitabı İmam Malik'in el-Muvat
ta,ı oldu. On üç yaşında iken diğer is
lam ülkelerindeki alimlerden hadis öğ
renmek maksadıyla seyahatlere başla
yarak önce Küfe'ye gitti ve burada se
kiz ay kaldı. Hacası EbQ Nuaym Fazi b. 
Dükeyn'den bu sırada okumuş olmalıdır. 

227-232 (842-847) yılları arasında yap
tığı ikinci ve en uzun seyahatinde hac gö
revini ifa ettikten sonra Mısır'a geçti. 
Burada iki yıl kalarak Rebf' b. Süleyman 
el-Cizf'den imam Şafii'nin bütün eserle
rini okudu. Şam ve Cezire'yi dolaşarak 
230 (845) yılında Bağdat' a, daha son
ra Basra'ya uğradı. Üçüncü seyahatinde 
Şam, Irak ve Mısır bölgelerinde dört bu
çuk yıl dolaştı . Sınır boylarında yaşayan 

mücahid alimlerden hadis öğrenmek 

maksadıyla oralara kadar gitti. Kazvin 
ve Nişabur gibi yakın şehirlere de kısa 
seyahatleri oldu. Daha Nişabur'a gitme
den önce, Buharf'nin hocası hadis hafızı 
ve münekkidi İshak b. Rahuye 'ye Reyli 
genç muhaddis Ebu Zür' a ' nın gelmekte 
olduğu bildirilince. bilgisinden faydalan
mak için ona 50.000'i çeşitli kusurlar ta
şıyan 1 50.000 hadis okuyacağım söyle
di. Defalarca gittiği Bağdat'ta Ebu Zür'a'
nın istifade ettiği en önemli muhaddis 
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Ahmed b. Hanbel oldu. Ahmed b. Hanbel 
de sağlamlığı konusunda tereddüt etti
ği muhtelif hadisleri onunla müzakere 
ederek görüşlerinden faydalandı. Bas
ra'da iken burada gördüğü en mükem
mel muhaddis diye kendisinden söz et
tiği Ebu Selerne et-Tebüzekl'den 10.000 
hadis. yanında sekiz yıl hadis tahsil et
tiği hacası İbrahim b. Musa el-Ferra ile 
Ebu Bekir İbn Ebu Şeybe'nin her birin
den yüzer bin hadis yazdı. 

Kıraat ilmini bu sahanın otoriteleri olan 
Kalün. Halef b. Hişam ve Düri gibi alim
lerden okuyan Ebu Zür'a. ezberindeki 
600.000 sahih rivayetten 14.000'inin tef
sir ve kıraate dair olduğunu söylemiş, 

Sa'di el-Haşimi onun hayatını incelediği 
eserinde 580 hocasının adını zikretmiş
tir (EbaZür'a er-Razi, I. 85 -1 55). 

Otuz iki yaşından itibaren hadis okut
maya başlayan EbQ Zür'a, her gün mes
cidde iki veya üç grup talebeye hadis 
dersleri verirdi. Kendisinden Harmete b. 
Yahya, Fellas. Yunus b. Abdüla'la gibi 
hocalarından başka Müslim b. Haccac el
Kuşeyri. İbn Vare, Tirmizi, Ebu Hatim 
er-Razi, Ebu Zür'a ed - Dımaşki, İbrahim 
el-Harbi, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel. 
Nesai, Ebu Ya'la el-Mevsıli. Muhammed 
b. Cerir et-Taberi, Ebu Avane el-İsfera
yini, İbn Ebu Davüd gibi tanınmış alim
ler hadis rivayet ettiler. Talebeleri ara
sında İbn Ebu Hatim'in önemli bir yeri 
vardır. İbn Ebu Hatim. babası Ebu Ha
tim'in raviler hakkındaki görüşlerini ka
leme alırken babasının arkadaşı olan Ebu 
Zür'a'nın aynı konudaki görüşlerine do
kuz ciltlik el-CerJ:ı ve't-ta'dil ile Aşlü 's 
sünne ve i 'ü~iidü 'd- din adlı kitapla
rında geniş yer vermişti r. 

Ebu Zür'a, 264 yılı Zilhicce ayının son 
gününde (2 Eylül 878) Rey'de vefat etti. 
Biyografisine yer veren hemen bütün 
kaynaklarda, ölümü esnasında yanında 
Ebu Hatim, Ebu Vare ve başka alimie
rin de hazır bulunduğu kaydedilir. Ya
nındakiler ona herhangi bir kimse gibi 
telkinde bulunmak yerine, son sözü "la 
ilahe illallah" olanın cennete gideceğini 
müjdeleyen hadisin senedinden birkaç 
isim okudular. Arkadaşlarının kendisine 
telkinde bulunmak istediklerini anlayan 
Ebu Zür'a hadisi senediyle birlikte oku
maya başladı. Hadisin, "Kimin son sözü 
la ila he iliallah olursa ... • kısmını okurken 
ruhunu teslim etti (Zehebi, A' lamü 'n-nü
bela,, XIII, 85). Ebu Hatim er-Razi. züh
düne hayran kaldığı dört kişi arasında 

Ebu Zür'a'nın adını da zikretmiş, devrin 
alimleri zühdü ve takvası sebebiyle onu 
akranlarından üstün tutmuşlardır. 

Hadis ilmindeki Yeri. Buharl'nin hoca
larından tanınmış muhaddis Kuteybe b. 
Said Rey'e geldiği zaman etrafına top
lanan hadis talebeleri kendilerine hadis 
rivayet etmesini istemişierdi; o da Ah
med b. Hanbel, Yahya b. Main, Ali b. Me
dini, Ebu Hayseme ve Ebu Bekir İbn Ebu 
Şeybe gelmeden rivayete başlamayaca
ğını söylemişti. Reyliler. ona küçük bir 
çocuk olan Ebu Zür'a 'yı göstererek ken
disinin daha önceleri çeşitli meclislerde 
rivayet ettiği hadisleri onun ezbere oku
yabileceğini söylemeleri, Ebu Zür'a'nın 

da bunu ispat etmesi üzerine Kuteybe 
b. Said hemen hadis akutmaya başla
mıştı. Çoğu Ebü Zür'a'dan yaşlı ve tec
rübeli olan hadis otoritelerinin hemen 
hepsi onun hadis bilgisine duydukları 

hayranlığı farklı şekillerde dile getirmiş
lerdir. Ebu Bekir b. Ebü Şeybe hafızası 
Ebu Zür'a'dan daha kuwetli birini gör
mediğini söylemiş, İshak b. Rahuye onun 
bilmediği hadisin asılsız olduğunu ifade 
etmiştir. Ebu Zür'a ile uzun bir süre ha
dis müzakere eden Ahmed b. Hanbel, 
sahabe ve tabiin sözlerini de dikkate ala
rak 700.000 kadar sahih rivayet bulun
duğunu, onun bunlardan 600.000'ini ez
bere bildiğini belirtmiştir. EbQ Zür'a, biz
zat kendisi de 200.000 rivayeti İhlas sü
resi gibi ezbere bildiğini , 300.000 riva
yeti ise hadisleri müzakere ederken oku
yabileceğini söylemiş, ayrıca ası lsız ha
berleri ve mevzü hadisleri tanımak mak
sadıyla ezberinde 1 0.000 uydurma riva
yet bulunduğunu ifade etmiştir. Müslim, 
250 (864) yılında el-Cô.mi'u'ş -şahiJ:ı' ini 
tamamladıktan sonra Ebu Zür'a'nın tet
kikine sunmuş ve onun uygun görmediği 
rivayetleri kitabına almamıştır. Son has
talığı sırasında kendisini ziyarete gelen 
hadis hafızlarına tereddüt ettikleri bir 
hadisin senedini hemen okuması, ömrü
nün sonuna kadar hafızasının hiç zayıf
lamadığını göstermektedir. 

Yıllarca kendisiyle hadis müzakere et
tiği arkadaşı Ebu Hatim er-Razi onun bir 
hadis otoritesi olduğunu belirtmiş , ha
disin sağlamıyla sakatını birbirinden ayır
ma ve rivayetlerdeki ince kusurları (ilel) 
anlama hususunda Ahmed b. Hanbel, 
Yahya b. Main ve Ali b. Medini'den son
ra onun geldiğini, fakat geride kendisi 
gibi birini bırakmadan vefat ettiğini söy
lemiştir . 



imam Malik'in hadislerini topladığı için 
"Malikf" diye tanınan Reyli hadis hafızı 
Ali b. Hüseyin b. Cüneyd . imam Malik'in 
el-Muvatta' da bulunan ve bulunmayan 
bütün rivayetlerini Ebü Zür'a kadar mü
kemmel bilen başka bir kimseye rastla
madığını belirtmiş, Medine kadısı Ebü 
Mus'ab ez-Zührf, Malik b. Enes'i ve da
ha başkalarını da gördüğünü, fakat ha
yatta Ebü Zür'a gibi birine rastlamadı
ğını ifade etmiştir. Ebü Ya'la el-Mevsılf, 
güçlü hafızalarıyla isim yapanların ge
nellikle abartıldığını, ancak Ebü Zür'a'
nın şöhretinden daha büyük bir şahsi
yet olduğunu söylemiştir. 

Nafile ibadete düşkün olan ve Ebü 
Zür'a'yı Bağdat'a geldiğinde misafir eden 
Ahmed b. Hanbel, o günden itibaren 
onunla hadis müzakere etmeyi nafile 
namaz kılmaya tercih etmişti. Zehebf'
nin işaret ettiği gibi Ebü Zür'a'nın son 
derece müttaki olması tenkit üslübuna 
da yansımış, arkadaşı Ebü Hatim'in ak
sine ravileri insaflı ifadelerle tenkit et
miştir. 

Son derece basit giyinip sade bir ha
yat yaşamayı çok istemesine rağmen 
dünyayı terk ve ihmal etmediğini gös
termek için giyimine de dikkat eden Ebü 
Zür'a er-Razi hakkında Sa'df el-Haşimf. 
üç ciltten meydana gelen Ebu Zür 'a er
Rôzi ve cühı1dühı1 fi's-sünneti'n-ne
beviyye adlı bir eser kaleme almıştır. 
Eserin I. cildinde Ebü Zür'a ' nın hayatı ele 
alınmış, ll. ciltte onun Kitôbü 'd-Du'a
ta' adlı eseri neşredilmiş, lll. ~iltte ise 
İbn Ebü Hatim'in el-Cerh ve 't-ta'dfl'i, 
Zehebf'nin Mizanü '1 - i 'tidal'i ve İbn Ha
cer el-Askalanf'nin Teh~ibü't-Teh~ib'i 
gibi eseriere dayanarak Ebü Zür'a'nın 

Kitôbü'd-Du'atô'da geçmeyen 274 ra
vi hakkındaki tenkidi, 825 ravi hakkın
daki ta'dil• i bir araya getirilmiştir. 

Eserleri. Ebü Zür'a'nın günümüze ula
şan tek eseri Kitôbü'd-[)u'ata' ve'l
ke~~abin ve 'l-metrı1kin min aşhôbi 'l 

~adiş 'tir. Eser. Berzaf'nin hadis ravileri 
hakkındaki sorularına Ebü Zür'a er- Ra
zi ile Ebü Hatim er-Razf'nin verdikleri 
cevaplardan meydana gelmektedir. Bu 
cevapların büyük kısmının Ebü Zür'a er
Razf'ye ait olduğunu söyleyen Sa'df el
Haşimf, eseri Köprülü Kütüphanesi'nde
ki yegane nüshasına (nr. 40/3 ) daya
narak Ebü Zür'a hakkında hazırladığı üç 
ciltlik çalışmanın ll. cildi olarak yayımla
mıştır (Medine 1409/ 1989) Sa'df el-Ha
şimf'nin tesbitlerine göre muhtelif kitap
larda. Ebü Zür'a er-Razf'nin günümüze 

ulaşmadığı anlaşılan şu eserlerinden do
laylı olarak söz edilmektedir: ez-Zühd, 
Peva' idü 'r-riiziyyin, Feia'il, A 'Iamü'n
nübüvve (Dela'ilü'n·nübüuue), es -Si
yer, el-Mul]tasar, el-E(ime, el-Fera'ii, 
es -Savm, el-Adab, el- Vudı1', eş-Şüt'a, 
eİ-Etrad, el- 'İJel, el -Cerh ve't-ta'dfl, 
Beyônü l]ata'i Ebi 'Abdillah Mu~am
med b. İsma'fl el-Bul]Cirf if Tarfl]ihi, 
et-Tefsfr, eş - Şa~abe, el -Müsned. 
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!il M. YAŞAR KANDEMİR 

EBÜBEKİR AGA 
(ö. 1172 / 1759) 

Lale Devri'nin 
ünlü hanende ve bestekarı. _j 

Eyüp Sultan semtinde doğduğu için 
Eyyübf lakabı ile tanınan bestekar ha
yatını istanbul'da geçirmiştir. Kaynak
larda doğum tarihi ve çocukluğu ile ilgi
li bir kayıt yoksa da genç yaşta Ende
run'a alındığı bilinmektedir. 

Güzel sesi ve müsikiye olan kabiliye
tiyle kısa zamanda meşkhanede müsiki 
öğrenmeye başlayarak temel bilgileri 
edindi. Kiler ağaları arasına girip çavuş 
unvanını aldıktan sonra da müsiki sa
hasında çalışmalarını sürdürüp kendini 
iyice yetiştirdi. Saray fasıl heyeti reisi 

Ebübekir 
Ağa'n ı n 

Sinan Pasa 
Medresesi 
haziresindeki 
mezarı· 

Çarsıkapı/ 

istanbul 

EBÜBEKİR AGA 

olarak serhanendelik ve Enderun'da mü
siki hocalığı görevlerinde bulundu. Hacca 
gidip geldikten sonra vefat etti ve Çar
şıkapı'daki Sinan Paşa Medresesi hazi
resine defnedildi. 

Mezar kitabesinde seyyid olduğu be
lirtilen Ebübekir Ağa'nın şöhretinin par
lak zamanları lll. Ahmed ( 1703-1730) ve 
ı. Mahmud (1 730- 1754 ı devirleri olmuş 
ve sarayda bu iki padişahla devrin ileri 
gelenlerinden yakın ilgi görmüştür. Ha
nendeliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle 
de Lale Devri'nin önemli müsikişinasları 
arasında haklı bir ün kazanmıştır. Ebü 
İshakzade Esad Efendi Atrabü'l-asar·
da, onun bir nazariyat kitabı olan Ed
var'ından ve 150 civarında bestesinden 
bahsetmekteyse de bugüne kadar adı ge
çen eserin herhangi bir nüshasına rast
lanmamıştır. Ancak kendi tertipiediği ve 
içerisinde yapmış olduğu bestelerin güf
telerine de yer verdiği mecmuasının mü
ellif nüshası İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi 'nde bulunmaktadır (TY, nr. 
5658) Gerek bu mecmuada gerekse baş
ka yazma güfte mecmualarında "Bekir 
Çavuş" , "Eyyübf Bekir Ağa " gibi başlık
lar altında birçok eserine rastlanan bes
tekarın bazı şiirler de kaleme aldığı söy
lenmektedir. Peşrev, saz semaisi. kar. 
beste, semai ve şarkı formundaki bu 
bestelerinden ancak kırk dokuzunun no
tası günümüze ulaşabilmiştir. Kaybolan 
eserleri arasında Kara İsmail Ağa. İbra 
him Çavuş, Ahmed Çavuş, Hekimoğlu Ali 
Paşa ve Tab'f Mustafa Efendi ile bera
berce besteledikleri altmış beş mısralık 
büselik-aşiran makamındaki karı önem
li eserlerindendiL Coşkulu bir üslübun 
hakim olduğu bestelerinde, bol ve ori
jinal melodilerle süslenmiş sağlam bir 
ses örgüsü dikkati çekmektedir. "Bir 
afet-i meh- peyker ile nüktelerim var" 
mısraı ile başlayan darbeyn usulündeki 
mahur bestesi onun şaheseri olarak ka 
bul edilmektedir. 
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