
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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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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