
bas, İbn Ömer, Ebü Said ei-Hudri gibi 
sahabilerden hadis rivayet etti. Kendi
sinden de Amr b. Mürre. Ata b. Saib, Ha
bib b. Ebü Sabit, Yezid b. Ebü Ziyad gi
bi tabiiler rivayette bulundular. 

Ebü Berze, Hz. Ömer, Ali , Huzeyfe b. 
Yeman, Selman ve İbn Mes'üd gibi sa
habilerden duyduğu bazı hadisleri biz
zat Hz. Peygamber'den duymuş gibi ri
vayet etmesi sebebiyle bazı alimlerce 
tenkit edildi. İbn Sa'd onun hocaların
dan bizzat duyduğu rivayetleri hasen. 
böyle olmayanları ise zayıf saymakta
dır. Yahya b. Main. Ebü Hatim er-Razi, 
Ebü Zür'a er-Razi ve daha başkaları onu 
güvenilir bir alim olarak kabul etmiş, ri
vayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. 
Küfe'nin ileri gelen fakihlerinden hadis 
hafızı Habib b. Ebü Sabit, bir defasın
da Ebü'l- Bahteri ve tanınmış hadis ha
fızı, mukri ve müfessir Said b. Cübeyr 
ile bir araya gelip sohbet ettiklerinden 
söz ederken içlerinde en alim olanın ve 
fıkhı en iyi bilenin Ebü'l-Bahteri oldu
ğunu söylemiştir. 

Ebü' I- Bahterf. Halife Abdülmelik b. 
Mervan'ın Küfe valisi Haccac'a karşı is
yan eden İbnü'I-Eş'as'ı destekleyen alim. 
kurra ve zahidlerin önde gelenlerinden 
biriydi. Kurranın onu kendilerine kuman
dan yapmak istemeleri üzerine bu gö
revi Araplar'dan birine vermenin daha 
isabetli olacağını söyleyerek teklifi ka
bul etmedi. İbn Sirin'in belirttiğine göre 
yakın arkadaşları ona bir emir gibi say
gı gösterirlerdi. Haccac'a karşı yapılan 

Deyrülcemacim Savaşı'nda 82 (701) yı

lında öldürüldü. Onun yine İbnü'l-Eş'as ' 
la birlikte Bağdat yakınlarındaki Düceyl'
de 83 (702) yılında öldürüldüğünü söy
leyenler de vardır. 

Ebü'l-Bahteri bir ağıt duyunca hemen 
ağlayacak kadar yufka yürekli ve son 
derece mütevazi bir kimseydi. "İçlerin
de en alimi olduğum kimselerin arasın
da bulunmaktansa benden daha alim 
kimselerle beraber olmayı tercih ede
rim" derdi. 
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Ebü'l- Bahter! Vehb b. Vehb 
b. Kesir el-Kidi el-Kureşl 

(ö 2001 815-16) 

Hadis uydunnakla tanınan 
kiidılkudat. 

L _j 

Medine'de doğup yetişti. "Böbürlene
rek yürüyen kimse" anlamına gelen Ebü'l
Bahteri lakabını niçin aldığı bilinmemek
tedir. Baba tarafından soyu Hz. Peygam
ber ile Kusay'da birleşir. Annesi Abde 
bint Ali, Akli b. Ebü Talib'in tarunu olup 
sonraları Ca'fer es-Sadık' la evlenmiştir. 

Tahsil hayatı hakkında fazla bilgi bulun
mamakla birlikte üvey babasından fay
dalandığı söylenmektedir. Ayrıca Medi
ne'de Hişam b. Urve, Ubeydullah b. Ömer 
b. Hafs ve İbn Cüreyc gibi alimlerden ha
dis ve fıkıh öğrendi. HarQnürreşid dev
rinde (786-8091 Bağdat'a giderek oraya 
yerleşti. Halife onu Bağdat'ın doğusun
daki Askerülmehdi'ye kadı tayin etti. Ha
tib el-Bağdadf'nin söylediğine göre Ebü 
Yüsuf'un vefatı üzerine ( !82 / 798) bir 
müddet kadılkudatlık yaptı. Medine ka
dısı Bekkar b. Abdullah b. Mus'ab'ın (ö. 
1951 8 ı O-lll ölümünden sonra da Me
di ne kadılığına getirildi. Şehrin güvenli
ğini sağlama ve namaz kıldırma görev
leri de kendisine verildi. Bu vazifeden 
aziedildikten sonra tekrar Bağdat'a dön
dü ve yetmiş yaşını geçmiş olduğu hal
de 200 (815 -1 6) yılında ölünceye kadar 
orada yaşadı. Kendisinden Rebf' b. Sa'
leb, Müseyyeb b. Vazıh, Reca b. Sehl ve 
başkaları rivayette bulundular. 

Ebü' I- Bahteri tarih ve ensab * saha
larında tanınmış bir alimdi. itibarlı bir 
kadı ve hem baba hem anne tarafından 
Resül-i Ekrem'in soyundan gelen bir 
kimse olmasına rağmen hadis uydur
muştur. Muhammed el-Mehdi (775-785) 
ve Harünürreşid devirlerinde onların ho
şuna gidecek konuları hayali senedlerle 
Hz. Peygamber'e mal etmeye çalıştığı 

rivayet edilmektedir. Kadılığı sırasında 

bir gün Harünürreşid'in yanına gittiğin
de onun güvercin uçurmakla meşgul ol
duğunu görmüş. Hz. Aişe'ye varan bir 
senedie Resülullah'ın da güvercin uçur
duğunu rivayet etmişti. Kendisini ileri 
yaşlarda gördüğünü belirten Yahya b. 
Main, onun evine kapanıp sabaha kadar 
hadis uyduran "kötü bir yalancı" oldu
ğunu söylemiş, Ahmed b. Hanbel ravile-

EBÜ'I-BAHTERf. Vehb b. Vehb 

ri ağır ifadelerle tenkit etmekten titiz
likle kaçındığı halde Ebü' 1- Bahteri hak
kında "yalancı" (kezzab) ve "insan ların en 
yalancısı" ifadelerini kullanmıştır. Osman 
b. Ebü Şeybe, onun kıyamet günü kab
rinden bir deccal olarak kalkacağını söy
lerdi. Buharf. bir ravinin hiçbir rivayeti
nin kesinlikle alınmaması gerektiğini be
lirtmek için nadiren kullandığı "seketü 
anh" (hakkında söyleyecek söz bulamadı
lar) ifadesini onun hakkında da kullan
mış, Ebü Zür'a er-Razi talebesi İbn Ebü 
Hatim'e, "Ebü' I- Bahteri'nin hiçbir riva
yetini aklında tutma" diye tenbih etmiş
tir. Fellas. Ebü İshak el-Cüzcani ve Ebü 
Davüd onun yalan söylediğini. Nesal kötü 
bir yalancı ve metrük bir ravi olduğunu 
ifade etmiş, Ukayli hiçbir doğru rivayeti
ne rastlamadığını, onun vasıtasıyla gelen 
bütün haberlerin asılsız olduğunu söyle
miştir. İbn Adi, Ebü'l-Bahteri'nin bir hay
li rivayetini zikrettikten sonra, "Bütün 
bunlar asılsızdır, Ebü'l-BahterT de hadis 
uyduran yalancılardan biridir" demiştir. 
Şii alimleri de onu yalancı kabul etmek
tedirler (ei-HQT, XIX, 211-2 14) 

Cömert bir insan olan Ebü' ı- Bahteri 
ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten hoş
Ianırdı. Kendisinden yardım istendiği za
man "la ilahe illallah" diyerek sevincini 
belirtirdi. Onun övülmekten hoşlandığı
nı bilen şairler kendisi hakkında methi
yeler yazmışlardır. 

İbnü'n-Nedim Ebü' l-Bahteri'nin şu 

eserlerini zikretmektedir: Kitabü Sıta
ti'n-Nebi, Kitabü Feia,ili'l-enşar, Ki
tabü'l-Feia,ili'l-kebir, Kitabü Nese
bi vüldi İsma cil, Kitdbü Tasm ve Ce
dis, Kitabü'r-Rayat. 
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