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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

ı ı 
SAHABE 
(~~1) 

Hz. Peygamber'in 
sohbetine katılanlar anlamında 

L 
bir terim. 

_j 

Sözlükte "bir kişiyle birlikte bulunmak, 
onunla dost ve arkadaş olmak" anlamın
daki sohbet kökünden türeyen sahil.be sa
hi bin çoğul udur. Sahabe ile birlikte ashiib 
da sıkça kullanılmaktadır. Bunun tekili sa
habldir. Sahip ve ashap kelimeleri lugat 
manalarıyla Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet
te geçmekte, Hz. Peygamber'in hicretin
den söz edilirken onun arkadaşı Hz. Ebu 
Bekir'e (li-sahibihl), "Üzülme, Allah bizimle 
beraberdir'' dediği belirtilmektedir (et-Tev
be 9/40). Hz. Musa ile birlikte Mısır'dan 
yola çıkan İsrailoğulları'ndan da "ashabü 
Musa" diye söz edilmektedir (eş-Şuara 26/ 
61). Sahabi, saha be ve ashap kelimeleri 
İslamiyet'le birlikte, ResOl-i Ekrem'i görüp 
ona inanan kimseler için kullanılmaya baş
lanmıştır. ResOl-i Ekrem de onlardan bah
sederken "Ashabımdan hiçbirini çekiştir
meyin" buyurmuş ve (Müslim, "Feza'ilü ' ş

saJ:ıabe", 22 ı. 222 ) "sahabenin hayırlıları" 
(Müsned, I, 294) gibi ifadeler kullanmıştır. 
Sahabe ve tabiln döneminde "sahibü'n
nebl, ashabü'n-nebl, ashabü Resülillah, 
ashabü Muhammed" gibi tamlamalara sık 
sık rastlanması kelimenin çok erken bir 
dönemde terim anlamı kazandığını gös
termektedir. 

İlk dönemlerden itibaren birçok alim ta
rafından sahabenin çeşitli tanımları yapıl
mışsa da bunların bir kısmı pek çok saha
biyi dışarıda bırakacak kadar dar, bir kıs

mı sahabi olmayanları da kapsayacak ka
dar geniş tutulduğu için tenkit edilmiştir. 
Sahabeyi ilk tarif edenlerden Said b. Mü
seyyeb'in, "Hz. Peygamber ile bir veya iki 
sene arkadaşlık yapan yahut onunla bir 
veya iki gazveye katılan kimse sahabi sa
yılır" dediği rivayet edilmişse de (Hatlb el
Bağdadl, s. 68-69) bu rivayet zayıf görül
müş (SüyCtti, II, 2 I 1-212). ayrıca ResOl-i 
Ekrem ile görüşüp müslüman olduğu hal
de uzun zaman yanında kalmayan ve onun
la birlikte savaşa katılmayan binlerce sa
habiyi kapsam dışı bıraktığı için benimsen
memiştir. Sahabi kabul edilmek için bulü-

ğa ermiş olmayı şart koşan Vakıdl'nin ta
rifi (Hatlb el-Bağdadl, s. 69). Resülullah'ı 
buluğ çağından önce gören ve ondan ri
vayette bulunan iki tarunu Hasan ve Hü
seyin ile Abdullah b. Abbas ve Abdullah 
b. Zübeyr gibi genç sahabileri tarifin dışın
da bıraktığı, Hz. Peygamber'i görmek ya
nında ondan bir veya iki hadis rivayet et
me şartı ise (Ahmed Muhammed Şakir, s. 
180). hadis rivayet etmeyen binlerce saha
biyi kapsamadığı için reddedilmiştir. Ali b. 
Medlnl, Ahmed b. Hanbel ve Buhar! tara
fından yapılan ve iman edip çok kısa bir 
süre de olsa ResOl-i Ekrem'i görenlerin sa
habi sayıldığını vurgulayan tanımlar (Bu
har!, "Feza'ilü'aşJ:ıabi'n-nebl", ı; ibnü'l-Cev
zl, s. lO I ; İbn Hacer, Fetf:ıu 'l-btirl, VII, 5) 
görmeyi şart olarak ileri sürmekle amala
rı dışarıda bıraktığı, İslam üzere ölme şar
tını zikretmeyerek ResOluilah ile görüştük
ten sonra irtidad edenleri de kapsadığı ge
rekçeleriyle yeterli bulunmamıştır. Usul-i 
fıkıh alimlerinin sahabe tariflerinde ise Hz. 
Peygamber'le altı ay veya daha fazla bir
likte bulunmak, ilim öğrenmek maksadıy
la yanına çokça gidip gelmek ve kendisin
den hadis rivayet etmiş olmak gibi şart
lar aranmaktadır. Bir kısmı üzerinde biz
zat usulcülerin ihtilaf ettiği bu şartlar ha
dis alimleri tarafından eleştiriimiş ve altı 
aydan az bir zaman Resülullah'ın yanında 

bulunantarla ilim öğrenmek amacıyla gel
meyip sadece iman ederek geri dönenleri 
sahabi olarak değerlendirme imkanı ver
mediği ve hadis rivayet etmeyen binlerce 
sahabiyi dışarıda bıraktığı için kabul gör
memiştir (usul alimlerinin sahilbe tanım

ları ve eleştiriler için bk. iyilde Eyyub el
Kübeysl, s. 62-66). 

Hadis alimlerinin sahabe tarifi daha kap
samlıdır. İbn Hacer el-Askalanl sahabiyi 
"Hz. Peygamber' e mürnin olarak erişen ve 
müslüman olarak ölen kimse" şekilnde ta
rif etmiştir ( el-İşabe, ı , 6). Daha sonra cum
hurun görüşü olarak benimsenen bu ta
rif ışığında muhaddislerin sahabe anlayı 

şı şöylece özetlenebilir: Sahabi olmak için 
ResOl-i Ekrem'i ıWanık iken bir an bile gör
mek yeterlidir. Kendisiyle uzun zaman be
raber olmak, yolculuk etmek veya gazaya 
gitmek ya da kendisinden hadis rivayet 
etmek şart değildir. Abdullah b. Ümmü 
Mektum gibi ama olduğu için Hz. Peygam
ber'i göremeyen, ancak ona mülaki olup 
sohbet edenlerle Mekke'nin fethi ve Veda 
haccında olduğu gibi kendisiyle doğrudan 
ilişki kurarak sohbet etme imkanı bula
mayan. fakat Resulullah'ın kendilerini gör
düğü kimseler de sahabldir. ResOluilah ile 
görüşüp sohbet eden bir sahabinin müs-

SAHABE 

lüman olarak ölmesi de şarttır. Müslüman 
olmadan önce Hz. Peygamber'i görmekle 
beraber onun vefatından sonra İslamiyet'i 
kabul eden kimselerle Resülullah'ın huzu
runda müslüman olduktan sonra irtidad 
eden ve bu hal üzere ölen kimseler sahabi 
kabul edilmez. Hanlf dinine mensup olup 
ResOl-i Ekrem'i peygamberliğinden önce 
gören ve o dönemde vefat eden Zeyd b. 
Amr b. Nüfeyl gibi Cahiliye devri muvah
hidleri -farklı görüşler bulunmakla birlik
te- sahabi sayılmaz. Cahiliye ve İslam dö
nemini yaşayıp Hz. Peygamber hayatta 
iken müslüman olan, ancak onu görme
yen Selman b. Rebla el-Bahill, Ebu Osman 
en-Nehdl ve Ebu Reca el-Utaridl gibi mu
hadramlar sahabi değil tabildir. Sahabi sa
yılmak için b uluğ çağına erişmek şart ol
mayıp temyiz kudretine sahip olmak ye
terlidir. Kendilerini Resülullah'ın gördüğü, 
yüzlerini okşadığı, ağızlarına bir şey verip 
yedirdiği ve kendilerine hayır dua ettiği kü
çük çocuklar temyiz çağına erdikten son
ra onu yeniden görmemişlerse Yahya b. 
Main, Ebu Zür'a er-Razi, Ebu Hatim er
Razi ve Ebu Davud gibi muhaddislere gö
re sahabi sayılmazlar. Hz. Peygamber' i rü
yada görmekle de sahabi olunmaz. 

Önemi. Sahabe nesli ResOl-i Ekrem'e 
gösterdiği bağlılık ve teslimiyet. ona ver
diği destek, hem hayatında hem vefatın
dan sonra İslam'ın yayılması ve doğru an
laşılması için yaptığı olağan üstü çalışma
lar sebebiyle dinde önemli bir yere sahip
tir. Aslında sahabe nesli fert olarak diğer 
insanlardan farklı bir üstünlüğe sahip ol
madığı gibi masum ve günahsız da değil
dir. Ancak onların büyük bir kısmı. daha 
önce yaşadığı şirk hayatından nazil olan 
ayetlerin direktifi ve Hz. Peygamber'in eği

timi sayesinde kurtularak yepyeni bir ha
yata kavuşmuş, bizzat Resulullah'tan öğ
rendikleri İslam'ı güzel bir şekilde yaşa
mak suretiyle kendilerinden sonra gelen 
ümmete birer örnek olmuştur. Bundan do
layı ResOl-i Ekrem ümmetin onları örnek 
almasını tavsiye etmiş ve sahabe çizgisini 
getirdiği dinin ve kurduğu sistemin deva
mı olarak göstermiştir (Tirmizi, "İman", 
18). Ashabın İslam'ı yayma ve Resülullah'ı 
koruma uğrunda yaptığı fedakarlıklar ken
dilerinden sonra gelen nesilleri imrendi
recek ve hayrette bırakacak niteliktedir. 
İslamiyet onların bu davranışları sayesin
de kök salıp yayılmış ve sonraki nesillere 
ulaşmıştır. Sahabilerin Hz. Peygamber'i 
kendilerinden sonra gelen nesillere tanıt
mada önemli rol üstlendikleri bilinmekte
dir. ResOl-i Ekrem ve onun şahsiyeti hak
kında bilinenler sahabenin naklettiği tes-
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bitlerden ibarettir. Eğer sahabiler olma
saydı bugün Kur'an- ı Kerim dışında Hz. 
Peygamber ve islam'la ilgili güvenilir bil
gi bulunmayacaktı. Kur'an-ı Kerim'in su
re ve ayetlerinin iniş sebepleri, hadislerin 
vürud sebebi, Kur'an hükümlerinin pra
tik hayata tatbiki ve açıklanması ile Re
sul-i Ekrem'in peygamberliği süresince 
yaptığı icraat ashabın nakilleri sayesinde 
bilinmektedir. 

Fazilet i. Kur'an- ı Kerim'in "insanlık için 
ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet" diye 
tanıttığı sahabiler (Al-i imran 3/ 11 0) üm
met içinde en değerli ve faziletli nesil ka
bul edilmektedir. Bu değer ve fazileti , ta
şıdıkları güçlü iman ve örnek davranışları 
sayesinde elde etmişlerdir. Onlar, islam'a 
girdikleri ilk andan itibaren güçlü bir iman
la kabul ettikleri yeni dinin gereklerini tam 
bir teslimiyetle yerine getirmişlerdir. Bu 
yeni dine girmeye ve onu yaşamaya zor
lanmadıkları halde onların büyük bir kıs
mı ömrünü Resulullah'ın yanında geçir
miş, onunla savaşlara katılmış ve islam 'ın 
yayılması için gayret göstermiştir. Bu sü
reçte islam karşıtları tarafından tehdit ve 
işkencelerle , hatta ölümle karşılaşan , yurt
larını , mallarını , eşierini ve çocuklarını ter
kedip başka yerlere hicret etmek zorunda 
kalanlar olmuş, ancak inançlarından, Allah'a 
ve resulüne olan bağlılıklarından taviz ver
memişlerdir. Cenab-ı Hak ashabı Kur'an'
da övmüş ve mutedil bir ümmet oldukla
rını (e l-Bakara 2/143). Allah ve resulüne 
iman edip tam teslimiyet gösterdiklerini 
ve büyük ecir kazandıklarını (Al-i imran 
3/172, 173). Allah'ın kendilerinden, kendi
lerinin de Allah'tan razı olduğunu ve ebe
di kalacakları cennetin onlar için hazırlan
dığını (et-Tevbe 9/1 00) bildirmiş; Allah'a 
ve resulüne yardım eden sadık mürninler 
olduklarını ( e l -Haş r 59/8) , ihtiyaç içinde 
bulunmalarına rağmen başkalarını kendi
lerine tercih ettiklerini ve kurtuluşu hak 
ettiklerini (e l-Haşr 59/9) . gerçek mürninler 
olarak bağışlanacaklarını ve ahirette cö
mertçe rızıklandırılacaklarını (el-Enfa l 8/ 
7 4) haber vermiştir. Hz. Peygamber de fe
dakarlıklarını birlikte yaşayarak gördüğü 
ashaptan bahsederken onları "insanlık ta
rihinin en hayırlı nesli" (Buhar!, "Feza'ilü 
aşJ::ıabi'n-nebl", ı ; Müslim, "Feza'ilü' ş-şa

]J.abe", 21 ı , 2 ı 2). "ümmetin en hayırlıları" 
(Müsned, V, 350). "cehennem ateşinin yak
mayacağı kimseler" (Tirmizi, "Menal5ıb", 

57). "cenı::ıetlikler" (Müttaki el-H indl, Xl, 
539) diye tanıtmış, ayrıca ümmetin onla
ra ikramda bulunmasını (Tayalisl, s. 7). 
iyilik etmesini (Müsned, ı. 26) ve kendile
rini çekiştirmemesini (Buhar!. "Feza'ilü aş-
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]J.abi'n-nebl", 4; Müslim, "Feza'ilü'ş-şal:ıa

be", 22 1, 222) istemiştir ( ayrı ca b k. FEZAi
LÜ's-SAHABE). 

Tanıma Yolları. Sahabi olmadıkları hal
de böyle bir iddiada bulunanları belirlemek 
ve sahabiliğin suistimal edilmesini önle
mek için hadis alimleri sahabeyi tanıma 
konusu üzerinde hassasiyetle durmuşlar 
ve belirledikleri yollardan biriyle sahabi ol
duğu anlaşılanları bu nesilden kabul et
mişlerdir. 1. Tevatür yolu. Hulefa-yi Raşi
din ile aşere- i mübeşşerenin sahabi oldu
ğu bu yolla bilinmektedir. Z. Şöhret yolu. 
Tevatür derecesine ulaşınarnakla birlikte 
EbQ Hüreyre, Abdullah b. Ömer ve EbQ 
Said ei-Hudri bu yolla tanınan sahabiler
dendiL 3. Şehadet yolu. Bir sahabi veya 
güvenilir bir tabiinin bir kimsenin sahabi
liği hakkında şahitlik etmesidir. Bu yolla 
tanınan sahabilere örnek Humerne ed
Devsi'dir. Humeme, Hz. Ömer devrinde is
fahan fethedilirken vefat etmiş , vefatı sıra

sında orada bulunan Ebu Musa ei-Eş'ari 

onun şehid olarak öleceğine dair Hz. Pey
gamber'den duyduğu bir hadisi naklet
miş , böylece kendisinin hem sahabi oldu
ğu ortaya çıkmış hem de şehid olarak ve
fat ettiği anlaşılmıştır. 4. İkrar yolu. Ada
letiyle tanınan bir kimsenin sahabi oldu
ğunu ikrar etmesi ve en geç 11 O (728) yı

lında vefat etmiş olmasıdır. Zira 11 (632) 
yılında vefat eden Resul-i Ekrem vefatın
dan kısa bir süre önce, "Yüz sene sonra 
bugün hayatta olanlardan hiç kimse sağ 
kalmayacak" demiştir (Müslim, "Feza'ilü'ş

şal:ıabe", 217). Dolayısıyla bu tarihten son
ra sahabi olduğunu iddia eden Serbatek 
el-Hindi, Ca'fer b. Nestur ve Reten b. Nasr 
gibi kişilerin iddiaları kabul görmemiştir. 

Bir kişinin sahabi olup olmadığının belir
lenmesine yarayan başka hususlar da var
dır. Hz. Peygamber devrinde bir ordunun 
başına kumandan tayin edilmek, Hulefa
yi Raşidin döneminde ridde savaşları ve
ya fetih ordularında üst seviyede görev
Iere getirilmek, ResCıl- i Ekrem devrinde 
doğmuş oltnak. Mekke ve Taif'in fethiyle 
Veda haccı sırasında buralarda bulunmak, 
Medineli Evs ve Hazrec kabilelerinden bi
rine mensup olmak bunlardan birkaçıdır. 

Tabakaları. İlk dönemlerden itibaren ha
dis alimleri sahabileri ayrı bir nesil olarak 
değerlendirmiş ve onları müstakil eser
lerde ele almışlardır. Halife b. Hayyat, et
Taba~iit'ında kişileri yerleşim esasına gö
re tanıtırken önce her bölgede yaşayan 
sahabileri zikreder. ibn Hibban da eş-Şi
~at'ında sahabi ravileri ayrı bir tabaka ka
bul eder. Hz. Peygamber'e ulaşma şere
fine ermekle birlikte sahabiler fazilet yö-

nünden aynı derecede görülmemiştir. On
ların bir kısmı islamiyet'in ilk günlerinde 
iman etmiş ve hayatını Resuluilah ile ge
çirmiş . bir kısmı da onunla çok az görüş

me imkanı bulmuştur. Aralarında inancı 

uğruna işkence gören, ResCıl-i Ekrem ile 
savaşlara katılan , islam için malını harca
yan, yerini yurdunu terketmek zorunda 
kalan ve hatta şehid edilenler vardır. Bu 
hususları göz önüne alan hadis alimleri sa
habeyi tabakalara ayırm ış , genellikle is
lam'a giriş önceliği esas alınan bu ayırım
lar arasında Hakim en-Nisaburi'nin on ikili 
tasnifi daha çok kabul görmüştür. 1. Mek
ke'de erken dönemde müslüman olanlar; 
bunların başında Hulefa-yi Raşidin gelmek
tedir. z. Darünnedve mensupları ; bunlar 
Darünnedve'de müslüman olan Ömer ile 
birlikte Hz. Peygamber' e biat edenlerdir. 
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3. Habeşistan 'a hicret edenler. 4. Birinci 
Akabe Biatı 'na katılanlar. s. ikinci Akabe 
Biatı'na katılanlar. 6. Mekke'den Medine'
ye göç eden ilk muhacirler. 7. Bedir Gaz
vesi'ne katılanlar. 8. Bedir Gazvesi ile Hu
deybiye Antiaşması arasında hicret eden
ler. 9. Bey'atürrıdvan'a katılanlar. 10. Hu
deybiye Antiaşması ile Mekke'nin fethi ara
sında hicret edenler. 11. Mekke'nin fethi 
günü müslüman olanlar. 12. Mekke'nin 
fethi ve Veda haccı sırasında Hz. Peygam
ber'i gören çocuklar (Ma'ri{etü 'utami'l-f:ıa

dfş, s. 22-24). Sahabeyi beş tabakaya ayı
ran alimler olduğu gibi tabaka sayısını on 
yediye çıkaranlar da vardır (Ahmed b. Ab
dullah el-Batill, s. 61-64) 

Sayısı. Sahabenin sayısı hakkında kay
naklarda kesin bilgi bulunmamaktadır. Zi
ra sahabi ler Arap yarımadasında muhte
lif kabHelerin arasına dağılmış , bir kısmı 
yerleşik, bir kısmı göçebe olarak yaşamış , 

bir kısmı da yarımada dışından Medine'
ye gelip Hz. Peygamber'le görüştükten 
sonra geri dönmüştür. Medine dönemin
de Resulullah'ın emriyle bir nüfus sayımı
nın yapıldığı bilinmekteyse de bunun ne 
zaman gerçekleştiği konusunda kesin bil
gi bulunmadığı gibi sayım sonunda elde 
edilen rakamlar da SOO, 600-700 arası ve 
1 SOO gibi farklı rakamlarla nakledilmiştir. 
8 (630) yılında Mekke'yi fetheden orduda 
1 0.000 sahabinin bulunduğu rivayet edil
mektedir. imam Şafii, Hz. Peygamber'i gö
ren ve ondan rivayette bulunan sahabe 
sayısının 60.000 civarında olduğunu , Ebu 
Zür'a er-Razi, Resul-i Ekrem'le birlikte 
Tebük Gazvesi'ne 70.000, Veda haccına 
114.000 kişinin katıldığını , Ebu Musa el
Medini ise Hz. Peygamber vefat ettiğinde 
onu gören ve kendisinden hadis rivayet 
eden sahabe sayısının 1 OO.OOO'den çok ol-



duğunu belirtmektedir. Bu konuda daha 
gerçekçi bilgilere ulaşabilmek için saha
bllerin biyografilerine dair eserlerdeki ra
kamları esas almak gerekir. Bu alandaki 
eserlerin en kapsamiısı İbn Hacer ei-Aska
lanl'nin el-İşfıbe ii temyizi'ş-şaJ:ıfıbe'si 
olup bir sayıma göre burada 1 2.304 isim 
yer almaktadır. Ancak eserde geçen mü
kerrerler, muhadramlar ve yanlışlıkla sa
habi diye zikredilenler çıkarıldığı takdir
de adı bilinen sahil be sayısı 1 O.OOO'i geç
mez. 

Sahabe Grupları . İlk İman Eden Saha
biler. Fazilet açısından önem taşıması se
bebiyle hadis alimleri Hz. Peygamber'e ilk 
iman eden sahabinin kim olduğu üzerinde 
önemle durmuş ve bu konuda dört fark
lı görüş ortaya çıkmıştır. Hassan b. Sabit, 
Abdullah b. Abbas, Nehai ve Şa'bl'ye gö
re ilk müslüman olan kişi EbO Bekir; EbO 
Zer ei-Gıfarl, Mikdad b. Esved, Selman-ı 
Farisi ve başkalarına göre Ali b. EbO Talib; 
Katade b. Diame. İbn Şihilb ez-Zührl ve 
İbn İshak'tan nakledilen rivayetlere göre 
Hatice; Zührl'nin bir başka nakline göre 
ise Hz. Peygamber'in azatlısı Zeyd b. Hari
se'dir (Iraki. s. 357-359) Hakim en-N1sa
b0r1. ilk iman edenin Hz. Ali olduğu konu
sunda tarihçilerin ittifakı bulunduğunu 
söylemekteyse de (Ma'rifetü 'ulumi'l-f:ıa
dlş, s. 22-23) İbnü's-Salah bu iddianın ka
bul görmediğini belirtmektedir ( 'UICımü'l

f:ıadiş, s. 299-300) Öte yandan Hz. Hati
ce'nin ilk müslüman olduğuna dair ittifak 
bulunduğunu ileri sürenler de vardır. İb
nü's-Salah bu konuyu çözüme kavuştura
bilmek için erkeklerden EbO Bekir'in, ço
cuklardan Ali b. EbO Talib'in, kadınlardan 
Hatice'nin, azatlılardan Zeyd b. Harise'nin 
ve kölelerden Bilal-i Habeşl'nin ilk müslü
man olduğunu kabul etmenin en isabetli 
yol olacağını belirtmektedir (a.g.e., s. 300). 

En Üstün Sahabiler. Sahilbenin fazilet 
bakımından en üstünlerinin kimler oldu
ğu da araştırılmış ve islam'da öncelik, hiz
mette üstünlük, ResOl-i Ekrem'e yakınlık 
gibi ölçüler göz önüne alınarak tercihler 
yapılmıştır. Ehl-i sünnet alimlerine göre 
en faziletli sahabi Hz. EbO Bekir' dir. imam 
Şafii sahilbe ve tabilnin, Endülüslü alim 
Ahmed b. Ömer ei-Kurtubl ise ümmetin 
selef ve halefinin bu konuda icma etti
ğini söylemiştir (Iraki , s. 354). Hz. EbO 
Bekir'den sonra en üstün sahabinin Hz. 
Ömer olduğunda ihtililf yoktur. En üs
tün üçüncü kişi konusunda farklı görüş
ler ileri sürülmüş, kimi bunun Hz. Osman, 
kimi de Hz. Ali olduğunu ifade etmiştir. 

Hilafetteki sıralamayı esas alan görüş ço
ğunluk tarafından benimsenmekle birlik-

te Şla, Hz. Peygamber'den sonra en üs
tün kişinin Hz. Ali olduğunu kabul etmiş

tir. Kadın sahabller arasında en faziletii
Ierin kimler olduğu konusunda Hz. Hati
ce, Fatıma ve Aişe arasında farklı sırala
malar yapılmıştır (iyade EyyQb ei-Kübey
sl. s. 245-2 51 ). Abdülkahir ei-Bağdadl, sa
habe içinde bulunan bazı grupları üstün
lüklerine göre sıralarken en üstün gru
bun Hulefa-yi Raşidln ve aşere-i mübeşşe
renin diğer altı şahsiyeti olduğunu belirt
miş, ardından sırasıyla Ehl-i Bedir'i, Uhud 
mücahidlerini ve Bey'atürrıdvan'a katılan
ları zikretmiş, bu sıralamada Ehl-i sün
net alimlerinin icmaı bulunduğunu söyle
miştir (Uşulü'd-din, s. 304) ResOl-i Ek
rem'in hanımlarının diğer sahabe grupla
rına göre üstün sayıldığını söyleyen İbn 
Hazm'ın görüşü kabul görmemiştir. Sa
habenin hepsinin faziletli olduğunu öne 
sürüp aralarında üstünlük sıralaması yap
mayanlar da vardır. 

Fetva Veren Sahabiler. Sahabe arasın
da fıkıhta derinleşen , müctehid seviyesi
ne ulaşan ve fetva vermekle tanınan pek 
çok kişi mevcuttur. Bunlar sahip oldukları 
bilgiler ve fetvalarının sayısı bakımından 
aynı seviyede olmayıp Hz. Peygamber'in 
yanında bulunma sürelerine, ilme önem 
verme durumlarına ve kavrayış yetenekle
rine göre farklılık gösterir. İbn Hazm, fet
va verdikleri bilinen ve fetvaları kaynak
larda yer alan erkek ve kadın sahabe sa
yısını 162 olarak tesbit etmiş ve 142'sinin 
erkek, yirmisinin kadın olduğunu belirt
miştir (Aşhfibü'l-fütya, s. 323) Bunlar ara
sında Hz. Ömer, Abdullah b. Mes'Od, Hz. 
Ali, Zeyd b. Sabit, Hz. Aişe, Abdullah b. 
Abbas ve Abdullah b. Ömer en çok fetva 
veren yedi kişi olup her birinin fetvaları 
kalın bir cilt oluşturacak kadar çoktur. Bu 
yedi kişiden sonra aralarında Hz. EbO Be
kir, Muaz b. Cebel, EbO Hüreyre, Abdullah 
b. Amr b. As, Ca bir b. Abdullah ve Enes b. 
Malik'in yer aldığı on üç kişilik bir sahilbe 
grubu gelir ki her birinin verdiği fetvalar 
ancak küçük bir cüz oluşturur. Geri kalan 
sahabiler ise bir veya birkaç konuda fetva 
vermiş kimseler olup hepsinin fetvaları
nın toplamı küçük bir cüz oluşturacak ka
dardır. 

Ravi Olan Sahabiler. Bütün sahabiler 
Hz. Peygamber'den hadis rivayet etme
miş, rivayet edenler de farklı sayıda ha
dis nakletmiştir. Bunun sebebi sahabinin 
hilfızasının kuwetli veya zayıf olması, Re
sOl-i Ekrem'in yanında az veya çok kalma
sı , ilim yerine cihada önem vermesi, ken
dini idari işlere ve i badete hasretmesi, ha-
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ta etme endişesiyle hadis rivayetinden ka
çınması ve ömrünün kısa olması gibi se
beplere dayanmaktadır. Ravi olan sahabl
ler ve rivayetleri konusunda farklı rakam
lar verilmiştir. Hakim en-NisabOrl bunla
rın sayısının 4000 olduğunu söylemişse de 
Zehebl bu rakamı çok yüksek bulmuş ve 
sayılaqnın 1500 civarında olduğunu belirt
miştir (Tecrldü esma'i'ş-şa/:ıtibe, 1, s. c). 
Bununla birlikte yapılan tesbit çalışmala
rında bu rakama da ulaşılamadığı görül
mektedir. En hacimli müsned kabul edi
len Baki b. Mahled'in el-Müsnedü 'l-ke
bir'inin günümüze ulaşan mukaddimesin
deki sayıma göre eserde 1013 sahabinin ri
vayeti yer almıştır. İbnHazmda Esmfı'ü 'ş
şa]J.fıbeti'r-ruvfıt adlı eserinde 1018 isim 
zikreder. İbn Asakir'in tesbitine göre Ah
med b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde 1 022 
sahabinin rivayeti yer almaktadır. Riva
yet ettikleri hadis sayısına göre sahilbller 
"müksirOn" ve "mukıliOn" diye ikiye ayrıl
mış, 1 OOO'den çok hadis rivayet edenlere 
müksirOn denilmiştir. Yedi kişi olan mük
sirOndan EbO Hüreyre mükerrerleriyle bir
likte 5374, Abdullah b. Ömer 2630, Enes 
b. Malik 2286, Hz. Aişe 221 o. Abdullah b. 
Abbas 1660, Cilbir b. Abdullah 1540, EbO 
Said ei-Hudr11170 hadis rivayet etmiştir. 
Baki b. Mahled'e göre mukıliOndan on ki
şinin 200-1 000, yirmi bir kişinin 1 00-200, 
doksan bir kişinin 20-1 00 arasında riva
yeti bulunmaktadır. Rivayeti yirmiden az 
olanların içinde iki kişi on dokuz, altı kişi 
on sekiz, üç kişi on yedi, üç kişi on altı , dört 
kişi on beş, on bir kişi on dört, yedi kişi on 
üç, dokuz kişi on iki, dokuz kişi on bir, on 
dört kişi on, on iki kişi dokuz, on sekiz kişi 
sekiz, yirmi sekiz kişi yedi, yirmi yedi kişi 
altı, yirmi sekiz kişi beş, elli üç kişi dört, 
yetmiş iki kişi üç, 120 kişi iki ve 458 ki
şi bir hadis nakletmiştir (Ekrem Ziya el
ömer!, s. 23-24). 

Yerleştikleri Bölgelere Göre Sahabiler. 
Hz. Peygamber'in vefatından sonra baş
layan halifeler devrinde fetihlere hız ve
rilmiş, sahabeden oluşan veya sahabilerin 
öncülük ettiği ordularla Irak, Suriye ve Fi
listin islam topraklarına katılmıştır. 21 
(642) yılında Mısır, ardından Kuzey Afrika 
fethedilmiş ve islam toprakları batıda At
las Okyanusu'na, doğuda Hindistan'a da
yanmıştır. Kısa sürede gerçekleşen bu fe
tihler sırasında sahabiler önce cihad ede
rek, ardından ilim öğreterek islam ' ı yay
mak için çeşitli yerlere gitmiş ve bazı mer
keziere yerleşmiştir. islam dünyasında o 
gün bilinen en önemli merkezler Medine, 
Mekke, Küfe, Basra, Kahire, Dımaşk, Hu-
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m us ve ei-Cezlre gibi şehirlerdi. Sahabiler 
tarafından buralarda ilim merkezlerinin 
kurulması ve hadislerin bunların marifetiy
le yayılmasından dolayı muhaddisler saha
benin yerleştiği merkezler üzerinde özel
likle durmuşlardır. Sahabenin büyük bir 
kısmı Medine'de yaşamış, başka yerlerde 
yaşayan birçok sahabi de ilim için Medi
ne'ye gitmiştir. Kaynaklarda Cennetü'l
bakl'a defnedilen sahabesayısı on binler
le ifade edilmektedir. Mekke'de ise daha 
çok hac aylarında pek çok sahabi bulunu
yordu. Küfe'ye yerleşen sahabi sayısı 1 SOO 
olarak ifade edilmekte ve bunlardan yir
mi dördünün Bedir ehlinden olduğu nak
ledilmektedir. Rivayetlere göre Dımaşk'a 
10.000'den fazla, Humus'a SOO sahabi yer
leşmiştir. Mısır'da yaşayan sahabiler üze
rinde duran SüyQtl 300'den fazla sahabl
nin buraya yerleştiğini tesbit etmiş; Taif, 
Yemen, Yemame, Bahreyn, Medain, Merv, 
Nlşabur, isfahan ve Semerkant gibi yerle
re daha az sayıda sahabi gitmiş ve bir kıs
mı buralarda vefat etmiştir. Bazı sahabi
lerin Hindistan'a, Çin' e ve Endülüs'e ulaş
tığı belirtilmektedir. Sahabe döneminde 
müslümanlar istanbul'a kadar gitmiş ve 
şehri üç defa kuşatmıştır. 49 (669), S3-
60 (673-680) ve 98-99 (716-717) yıllarında 
gerçekleşen bu kuşatmalardan ilk ikisine 
bazı sahabiler de katılmış ve bir kısmı şe
hid düşerek buraya defnedilmiştir. istan
bul'da bugün sahabe kabri olarak ziyaret 
edilen otuz civarında yer bulunmaktaysa 
da bunlardan sadece Ebu EyyQb ei-Ensarı 
ile EbQ Şeybe ei-Hudrl'nin burada şehid 
olduğu kaynaklarca teyit edilmektedir. 

En Son Vefat Eden Sahabiler. En son 
vefat eden sahabi Ebü't-Tufeyl Amir b. Va
sile'dir. Mekke'de öldüğü konusunda ih
tilaf bulunmamakla birlikte 100 (718), 
102 veya 107 (725) yılında vefat ettiği nak
ledilmiş, ancak Zehebl bu tarihin 11 O (728) 
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olduğunu belirtmiştir (SüyOt!, II, 228-229). 

Bedir Gazvesi'ne katılan muhacirlerden 
Sa'd b. Ebu Vakkas (55/675), Bedir'e işti
rak eden ensardan Malik b. Rebla es-Saidl 
(60/679 [?J), Bey'atürrıdvan'da bulunanlar
dan Abdullah b. EbQ Evfa (86/705). Aka
be Biatı'na katılanlardan Cabir b. Abdul
lah ei-Ensarl (78/697). ResQlullah'a hizmet 
edenlerden Sefine (80/699 [?])en son ve
fat eden sahabllerdir. Şehirlere göre en 
son vefat edenler ise şunlardır: Mekke'de 
Ebü't-Tufeyl Amir b. V asil e, Medine'de 
Mahmud b. Rebl' (99/7ı 7), Basra'da Enes 
b. Malik (93171 ı- ı 2). Dımaşk'ta Abdullah b. 
Büsr el-Mazinl (88/707). KQfe'de Abdul
lah b. Ebu Evfa (86/705), Mısır'da Abdul
lah b. Haris b. Cez ez-Zebldl (86/705), Ho
rasan'da Büreyde b. Husayb ei-Esleml (63/ 

682). raif'teAbdullah b. Abbas (68/687-88), 

Semerkant'ta Fazi b. Abbas (63/683), Af
rika'da Rüveyfi' b. Sabitei-Ensarı (56/676), 

İsfahan'da Nabiga ei-Ca'dl (65/685 [?]) 

Sahte Sahabiler. ResOl-i Ekrem'in ken
disinden 1 00 yıl sonra o gün hayatta olan
lardan hiç kimsenin yaşamayacağına da
ir sözü (Müslim, "Feza'ilü'ş-şaJ::ıabe", 2 ı 7) 
saha be asrının 11 o (728) yılı civarında so
na ereceği şeklinde anlaşılmış ve son sa
habi Ebü't-Tufeyl Amir b. Vasile de bu ta
rihte vefat etmiştir. Buna rağmen 140 
(757) yılından itibaren İslam dünyasının 
değişik yerlerinde Hz. Peygamber'i gör
düğünü, onunla sohbet ettiğini, savaşla
ra katılclığını, ondan tavsiye ve emirler al
dığını, onun dualarına mazhar olduğunu, 
bu sebeple yüzyıllar boyu yaşadığını iddia 
eden sahte sahabiler türemiştir. Tabakat 
kitaplarında ismi geçen bu kişilerden bir 
kısmının sahabi olabileceğini söyleyenler 
de bulunduğu için hadis alimleri bunların 
durumlarını araştırmış ve yalan söyledik
lerini ortaya çıkarmıştır. Sayıları onu ge
çen sahte sahabilerden meşhur olanlar 

Medine'de 
birçok 
sahabinin 
gömülü 
olduğu 

cennetü'l·baki' 

Sahabeden EbO zer ei·Gıfarf'nin açık türbesi içindeki ma
kam kabri - Ayvansaray 1 Istanbul 

Meklebe b. Melkan ei-Harizml (ö ı40/ 757 

yılı civarında), Serbatek ei-Hindl (ö 336/ 

947). Ca'fer b. NestOr er-Rumi (ö 350/96ı 
yılı civarında), Esed et-Türki (ö. 500/1106 

yılı civarında), Kays b. Temlm et-Ta! ei
Eşec ( ö. 5 ı 711 ı 23 yılı civarında), Rebl' b. 
Mahmud ei-Mardinl (ö. 602/ 1205) ve Re
ten b. Nasr ei-Hindl'dir (ö 632/ı234) (bk. 
Avcı, 11/4 [2004], s. 22ı-222) . 

Sahabenin Adaleti. Hadisleri nakletme
yi üstlenen ravilerin güvenilir yani adaJet 
sahibi olması gerekir. Sahabe, hadisleri 
ResOlullah'tan duyan ve nakleden ilk ravi 
tabakası olarak incelendiğinde Hz. Pey
gamber'in davetine gönül rızasıyla icabet 
eden, ondan öğrendiği Kur'an ve Sünnet'i 
hayatında yaşayan, bunları başkalarına nak
leden ve bunları korurken hiçbir şeyden 
çekinmeyen bir topluluk şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu özellikleri sebebiyle asha
bın Kur'an'da ve hadislerde adalet sahibi 
olduğuna işaret edilmiştir. "Böylece sizi va
sat (dengeli, adaletli) bir ümmet kıldık" aye
tinde (el-Bakara 2/143) sahabenin adaleti
ne vurgu yapılmıştır (ibnü's-Salah, s. 295). 

NüzQiünde ilk defa ashaba okunmuş olan, 
"Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en ha
yırlı bir ümmetsiniz" mealindeki ayette 
(Al-i imran 3/110). sahabenin adaletine 
işaret edilmiştir. Bunların dışında birçok 
ayette Allah Teala'nın kendilerinden razı 
olduğu, onların da kendisinden razı olduk
ları vurgulanmıştır (et-Tevbe 9/100) . Sa
habenin gerçek mürnin olduğunu (el-En
fal 8/74) ve doğruluğunu (el-Haşr 59/8) ifa
de eden ayetler de vardır (bu konudaki di
ğer ayetler için bk. Muhammed el-Arab! 
b. et-Tebbanl, s. 9-69). Hz. Peygamber de, 
"Bu ümmetin en hayırlı nesli benim gönde
rildiğim asırda yaşayanlardır" diyerek (Müs

ned, V, 357) onları övmüş ve ümmetiçin 
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fitnelere ve bid'atlara karşı güven kayna
ğı ili!ın etmiştir (Müsned, IV, 399) 

Kur'an ve Sünnet'teki bu naslara daya
nan muhaddisler ve Ehl-i sünnet alimleri 
sahabenin tamamını adil kabul etmiş. nak
lettikleri hadislerin araştırılmadan kabul 
edilmesi gerektiği görüşüne varmıştır. Bu 
görüş, dört mezhep imamı Ebu Hanife, 
Malik b. Enes. Şafii ve Ahmed b. Hanbel 
ile Buhari, Müslim, Ebu Davüd, Tirmizi. 
Nesa!, Yahya b. Main, Ali b. Medinl. Ebu 
Zür'a er-Razi. Ebu Hatim er-Razi ve İbn 
Hibban gibi muhaddislerin tamamının da
hil olduğu cumhurun görüşüdür (M. Mus
tafa ei-A'zaml, s. 105). İbn Abdülber en
Nemerl, imamü'l-Haremeyn el-Cüveynl, 
Gazzall, Seyfeddin el-Amidl, İ bnü 's-Salah, 
Muvaffakuddin İ bn Kudame, Zeynüddin 
el- lraki, İbn Hacer el-Askalani ve Şevkani 
sahabenin hepsinin adil olduğu konusunda 
ümmetin icmaı bulunduğunu söylemiştir 
(Ahmed b. Abdullah el-Bati!!, s. 67) 

Ancak Ehl-i sünnet dışındaki bazı fırka
lar ve bazı kişiler bu konuda farklı görüş 
belirtmektedir. Bu fırka ve şahıslardan bir 
kısmı bazı sahabileri tekfir edecek kadar 
ileri gitmiş , Şla, Havar ic ve Mu'tezile'nin 
bazı mensupları sahabenin çoğunu fasık 
saymıştır. Adalet konusunda sahabe ile 
başkaları arasında bir fark bulunmadığı
nı iddia ederek cerh ve ta'dil kurallarının 
onlara da uygulanması gerektiğini söyle
yenler de vardır (Aşık, s. 268 vd.) Bütün 
sahabenin adil kabul edilmesine karşı çıkan 
bu görüş sahipleri sahabe arasında mü
nafıkların, tasık sayılacak derecede büyük 
günah işleyenierin ve yanlış rivayet eden
lerin bulunduğunu öne sürer. Onlara gö
re sahabe birbirini "hata etti" , "unuttu", 
"yalan söyledi" gibi ifadelerle eleştirdiği
ne göre kendilerinden sonra gelenler de 

onları eleştirebilir. Sahabenin adaleti ko
nusunda delil olarak ileri sürülen ayet ve 
hadisler ise onların hepsini değil çoğunlu
ğunu kapsar. Hadis alimleri böyle düşü
nenierin iddiaları üzerinde durmuştur. Bu
na göre sahabe arasında münafıkların var
lığı diğerlerinin adaletini iptal etmez. Zira 
münafık olduğu bilinenler zaten sahabi sa
yılmaz , bilinmeyenierin ise cerh ve ta'dil 
kurallarıyla münafık olduğunu tesbit et
mek mümkün değildir. Çünkü cerh ve ta'
dilde zahire göre karar verilir. Sahabe hak
kında cerh ve ta' dil kapısının açılması çok 
daha büyük problemlere zemin hazırlar. 
Cerh ve ta'dil yapacak kişinin, hakkında 
karar vereceği şahsı ya yakından tanıma
sı veya cerh ve ta'dil imamlarının o kim
se hakkında yaptıkları değerlendirmelere 
vakıf olması gerekir. Cerh ve ta'dil ilmi ise 
sahabenin adaleti esası üzerine kuruldu
ğu, bu faaliyetin başladığı dönemlerden 
itibaren sahabe hep uygulamanın dışında 

tutulduğu için aradan uzun zaman geç
tikten sonra onların kimin tarafından ne
ye göre cerh veya ta'dil edileceğini belirle
mek, dolayısıyla sağlıklı bir sonuca ulaş
mak mümkün değildir. Tamamı adil kabul 
edilen sahabenin bazısında unutkanlık ve 
yanılma gibi zabt kusurlarının bulunması 
onlara bir eksiklik getirmez. Esasen yapı
lan araştırmalar bu tür kusurların çok az 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Aralarında tasık sayılacak derecede bü
yük günah işleyenierin bulunduğu iddia
s ıyla da sahabenin adaletine eleştiri yö
neltmek doğru değildir. Zira sahabenin 
adalet sahibi olması hiç günah işlemedik
leri ve hata yapmadıkları anlamına gel
mez. Buradaki adaletten maksat Resfılul
lah'tan yalan rivayette bulunmamak, bü
yük günahlardan kaçınmak, küçük günah-
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larda ısrar etmemek ve dini emirleri yeri
ne getirmede dikkatli davranmaktır. On
ların arasında günah işleyenler tövbe et
miştir. Tövbe edilen hata ve günah ise adil 
olmaya engel değildir. Sahabenin birbirini 
tenkidi adaleti zedelemeye değil hataları 
düzeltmeye yöneliktir. Onlarda görülen ve 
aşırı olmayan hata ve küçük zabt kusur
ları sika olmalarına zarar vermez. Saha
benin birbirine isnat ettiği yalan ifadele
rinin kullanıldığı yerlere bakıldığında bun
ların "hata" anlamında olduğu görülmekte 
ve Arapça'da "kezebe" fiilinin bu anlam
da da kullanıldığı bilinmektedir (Lisanü 'l
'Arab, "kzb" md ) 

Ehl-i sünnet alimlerinin ve özellikle mu
haddislerin bütün sahabeye cerh kapısını 
kapalı tutmalarının ve tartışma konusu 
yapılan bazı sahabileri masum olmadıkları 
halde adil kabul etmelerinin birtakım se
bepleri vardır. 1. Hadis alimleri , sahabe
nin cerhine yönelik konuları ve rivayetleri 
dikkatle araştırmışlar, bunların ya doğru
luğu ispat edilmemiş rivayetler veya son
radan tövbe edilerek dönülmüş hatalar ya 
da bazı meselelerde yanlış yorumlama
dan kaynaklanan ictihad hataları olduğu
nu tesbit etmişlerdir. 2. Sahabiler masum 
olmadıkları için zaman zaman hata işle
mişlerdir. işledikleri hatalar arasında Hz. 
Peygamber'in söylemediği bir sözü ona 
isnat etmek gibi hususlara hiçbir zaman 
rastlanmamıştır. 3. Muhaddisler, adaleti 
konusunda söz söylenmesi muhtemel sa
habilerin rivayetlerini ancak Resfılullah 'tan 

hadis naklettikleri kesinlik kazandıktan 
sonra kabul etmişler, daha sonra Kur'an 
ve sahih sünnetin ölçülerine veya hakla
rında tereddüt bulunmayan diğer sahabi
lerin rivayetlerine uygunluğunu araştırmış
lar ve rivayetlerinde kendilerini zan altın-
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da bırakacak bir şey bulamamışlardır. Ak
sine, rivayet ettikleri şeylerin tamamının 
diğer sahabller tarafından da r ivayet edil
diğini görmüşler, naklettikleri bilgilerin 
Kur'an'la ve Hz. Peygamber'in başka ha
disleriyle desteklendiğini görmüşlerdir. Ne
ticede hadis alimleri, tereddüt içeren bil
gilere ve deliliere dayanarak binlerce sa
hablye cerh kapısı açmanın doğru olma
yacağı sonucuna varmışlardır (Abdurrah
man b. Yahya el-Mualliml, s. 263). 

Hadis Rivayetindeki Yeri. Sahabe Hz. 
Peygamber'in hayatında olduğu gibi daha 
sonraki dönemde hadislerin öğrenilmesi , 

öğretilmesi ve korunması için büyük ça
ba harcamış, hadisleri. Resülullah'tan duy
dukları şekilde rivayet etmeye özen gös
termiş , hata yapma endişesiyle çok hadis 
rivayet etmekten kaçınmış, ravilerin duru
munu araştırmak ve hadisi bizzat Resül-i 
Ekrem'den duyan bir sahabiden almak için 
uzun ve meşakkatli yolculuklara katlan
mış. bu alandaki gayretleri kendilerinden 
sonra gelen nesillere örnek olmuş ve ha
dis ilminin kurulmasına zemin hazırlamış
tır. Hadislerin Resill-i Ekrem'den duyul
duğu şekilde lafzıyla rivayet edilmesi ko
nusundaki hassasiyetleriyle tanınan Abdul
lah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer gibi sa
habllerin anlam bozulmayacak da olsa ha
diste kelimelerin yerini değiştirmeyi uygun 
görmediği bilinmektedir (Hatlb el-Bağda

di, s. 110) Abdullah b. Mes'ild'un hadis 
rivayet ederken gözlerinin yaşarması, ren
ginin sararınası ve vücudunun titrernesi 
de bunu göstermektedir (Hakim, el-Müs

tedrek, 1, 194). Birçok sahabi mecbur kal
madıkça hadis rivayetinden kaçındığı için 
az hadis rivayet etmiştir. Tabiinden Ab
durrahman b. Ebil Leyla ensardan 120 ki
şiyle karşılaştığını , bunlardan birine bir me
sele sorduğunda kendisini başkalarına ha
vale ettiğini nakletmiş (İbn Sa'd, VI, I 10), 
Zeyd b. Erkarn da hadis rivayet etmesini 
isteyen birine Resülullah'tan hadis rivayet 
etmenin zor bir iş olduğunu söylemiştir 
(İbn Mace, "Mul5addime", 3) . Ebil Hürey
re ilmi gizleyenleri lanetleyen ayet (el-Sa
kara 2/159) olmasa kesinlikle hadis rivayet 
etmeyeceğini belirtmiş (Ramhürmüz!, s. 
551). bazı sahabller kendileri çok hadis ri
vayet etmekten kaçındıkları gibi başkala
rını da bundan menetmiştir. Hz. Ebil Be
kir ve Ömer, hadisle meşgul olanların ha
taya düşmesi ve Kur'an'ın ihmal edilmesi 
endişesiyle hadisle daha az meşgul olma
ya teşvik etmiş (Zehebl, Te;:,kiretü'l-f:ıuffti;ç, 
I, 2-7), Hz. Osman çok hadis rivayet eden
leri uyarrnış, Hz. Ali ise bazı ravilere yemin 
ettirmiştir (Tirmizi , "ŞaHit", 298) . Sahabe-
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nin bu konudaki ihtiyatı daha sonra ge
len nesilleri de dikkatli davranmaya sev
ketmiştir. 

Sahabller, hadislerin muhafazası için ge
rekli gördüklerinde yemin ertirmekten baş
ka rivayette şahit istemek, rivayetin kay
nağını sormak gibi tedbirlere de başvur
muştur. Hz. Ebil Bekir, ninenin mirastan 
altıda bir hisse alacağına dair bir hadis 
nakleden Muglre b. Şu'be'den şahit iste
miş ( el-Muvatt[ı', "Fera'iz", 4), aynı şekil

de Hz. Ömer de kapıda içeri girmek için 
izin istenip de cevap alınamadığında geri 
dönülmesi gerektiğine dair hadisi rivayet 
eden Ebil Musa el-Eş'arl'den şahit getir
mesini talep etmiştir (Müslim, "Adab" , 
34) . Hz. Osman ise bir grup sahilbe ara
sında abdest aldıktan sonra Hz. Peygam
ber'in de böyle abdest aldığını gördüğünü 
söylemiş, onların da aynı şeyi görüp gör
mediklerini sorarak bilgisini teyit etmiş
tir (Müsned, 1, 67-68) . Sahabller, hadislerin 
nakli sırasında yapmaları muhtemel bir ha
tayı Resül-i Ekrem'e isnat etmemek için 
rivayetten sonra "kema kale" (Hz. Peygam
ber'in buyurduğu gibi) , "ev kema kale" (veya 
onun buyurduğu gibi) tabirlerini kullanmış
tır (İbn Mace, "Mul5addime", 3) 

Fırkalar ve Sahabe. Hz. Osman'ın 35 
(656) yılında şehid edilmesinden sonra is
lam dünyasında bölünmeler başlamış ve 
ortaya çıkan gruplar arasında savaşlar ol
muştur. Bunların en önemlileri kabul edi
len Cemel ve Sıffın 'e o gün hayatta bulu
nan bazı sahabiler de katılmış. karşı cep
helerde yer alarak birbiriyle çarpışmış, Tal
ha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Awam ve Am
mar b. Yasir gibi sahabller bu savaşlarda 
hayatını kaybetmiştir. Sıffın'de Hz. Ali'ye 
karşı ayaklanan Hariciler bir taraftan siya
setle uğraşırken diğer taraftan o gün için 
önem taşıyan bazı konularda kendilerine 
has görüşler ortaya atmış ve bir fırka ha
line gelmiştir. Orıların temel görüşlerinden 
biri olan, Cemel ve Sıffın savaşiarına katı
lan sahablleri ve büyük günah işleyen mü
minleri ( mürtekib-i keblre) tekfir etme an
layışı islam dünyasında büyük tartışmala
rın başlamasına yol açmıştır. Bu konu hak
kında aynı dönemlerde ortaya çıkan Şla ve 
ll. (VIII.) yüzyılın başlarında şekillenen Mu'
tezile de farklı yorumlar yapmıştır. Konu
nun çok tartışılması ve geniş kitlelere mal 
olmasının temel sebebi, Cemel ve Sıffın ' 

de bulunan sahabilerin küfre girdiği ve 
arnellerinin boşa gittiği şeklindeki iddia
lardır. Bu hususta görüş belirten fırkalar 
şunlardır: Selef-i Salihin. Ehl-i sünnet'in 
teşekkülünden önce muhaddis, müfessir 
ve fakihlerin önculüğünü yaptığı, islam 

ümmetinin çoğunluğunu teşkil eden se
lef-i salihinin sahabe konusundaki görüşü 
sahabenin fazileti ve adaleti hakkında yu
karıda söylenenlerden ibaret olup bu gö
rüş Cemel ve Sıffın'de hayatlarını kaybe
den sahabiler hakkında da geçerlidir. Se
Ief-i salihine göre bu sahablleri savaşa sev
keden amil her iki tarafta yer alanların 
müslümanların hayrını düşünmüş olması

dır. Onların bu inanç ve ictihadları , rivayet 
ettikleri hadislerin sıhhatinden şüphe et
meyi gerektirecek bir sonuç doğurmamış, 
hata etmiş olsalar bile bu hataları iman
larına zarar vermemiştir. 

Hariciler. Hz. Ali'den ayrılan ve, "Hü
küm ancak Allah 'a aittir" sözü etrafında 
birleşerek Muhakkime-i Oıa aq\nı alan ilk 
Haricller, sonradan birçok konu yanında 
Cemel ve Sıffın 'de bulunmuş olan saha
bllerin durumu hakkında da görüş belirt
mişlerdir. Bütün Harici fırkaların ortak gö
rüşüne göre serbest seçime dayanan Hz. 
Ebil Bekir ile ömer'in hilafetleri sahihtir. 
Osman b. Affan'ın hililfeti sahih olmakla 
birlikte hilafetinin ikinci altı yıllık dönemin
de kendinden önceki halifelerin yolundan 
ayrıldığı, dine uygun düşmeyen davranış
larda bulunduğu için büyük günah işlemiş 
ve bu günah üzere ölmüştür. Ali b. Ebu 
Talib'in de Sıffın Savaşı'nda Muaviye b. 
Ebu Süfyan tarafından ileri sürülen tah
kim şartını kabul edinceye kadarki hililfe
ti sahihtir. Ancak tahkim fikrini kabul et
mekle küfre girmiş ve tövbe etmeden öl
müştür. Muaviye ise başkasının hakkı olan 
hilafeti gasp etmesinden dolayı küfre gir
miştir (Şehristanl, I, 109- I I ı) . Buna göre 
Hz. Osman'dan uzak durmayanlarla Hz. 
Ali, Muaviye ve taraftarlarının hepsi küfre 
girmiştir (Bağdadl, el-Fark, s. 73-74) Ha
ricller, kendi görüşlerini ve inançlarını be
nimsemedikleri için sahabiler dahil müs
lümanların çoğunun kilfir olduğu görüşün
dedir (Haridler'in sahabe hakkındaki gö
rüşlerinin reddi için bk. Galib b. Ali Avacl, 
S. 464-481) . 

Şia. Hz. Osman'ın hilafet yıllarının so
nuna doğru teşekkül eden, Hz. Ali döne
minde gelişen Şla birçok kala ayrılmış ve 
bu kolların sahabeye dair çok farklı görüş
leri ortaya çıkmıştır. Şla alimleri, sahabe 
hakkında hepsini adil kabul edenler, sıra
dan insanlar gibi cerh ve ta'dlle tabi tutul
maları gerektiğini söyleyenler ve büyük bir 
kısmını tekfir edenler olmak üzere üç gö
rüş bulunduğunu , kendilerinin en milte
dil olan ikinci görüşü benimsediklerini söy
lerler. Ancak kaynaklar incelendiğinde fark
lı bir sonuca varılmaktadır. Zira ŞYa 'ya gö-



re sahfıbe arasında oldukça kalabalık bir 
münafık vefasık grubu vardır. ResCılullah 
hayatta iken saf ve temiz olan birçok sa
habi sonradan adalet vasfını kaybetmiş
tir. Gadir-i Hum günü Hz. Ali'ye biat ettik
leri halde ResGl-i Ekrem'in vefatından son
ra bu akidlerine uymayanlar irtidad etmiş
tir. İrtidad etmeyenler çok az olup bunlar 
Ehl-i beyt ile Ebu Zer el-Gıfar'i, Mikdad b. 
Esved, Selman- ı Paris!, Arnmar b. Yasir ve 
Huzeyfe b. Yernan gibi sahfıb'ilerdir. Ehl-i 
sünnet alimleri ve muhaddisler, Cenab-ı 
Hakk'ın bütün ashaptan razı olduğunu be
lirten ayetlere dayanarak Ş'ia'nın bu gö
rüşlerini reddetmiştir (M. Yusuf en-Nec
raml,s. 120-137). 

Mu'tezile. Mu'tezile'nin kurucusu kabul 
edilen Vasıl b. Ata, hacası Hasan-ı Basri 
ile mürtekib-i keb'irenin durumu hakkında 
ihtilafa düşerek onun ders halkasından ay
rılmış, Cemel ve Sıffın savaşiarına katılan 
iki taraftan birinin fasık olduğunu iddia 
etmiştir. Onun bu iddiasına göre ya Hz. 
Ali, Hasan, Hüseyin, Abdullah b. Abbas, 
Arnmar b. Yasir, Ebu Eyyüb el-Ensar'i ve 
beraberindekiler yahut taraftarları ile bir
likte Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr fasık olmak
la birlikte fıskın hangisinde olduğunu kes
tirrnek mümkün değildir. Buna göre Ali 
ve Talha ya da Ali ve Zübeyr bir konuda şa
hitlikyapacak olsalar ikisinden biri fasık ol
duğu için şehadetleri kabul edilmez (Bağ
dadl, el-Fark, s. ı 19-120). Mu'tezile'nin 
ikinci adamı olarak bilinen Amr b. Ubeyd 
ise hangi tarafta olursa olsun Cemel Vak'a
sı'na katılan bütün sahabilerin fasık oldu
ğuna hükmetmiş ve hiçbirinin şehfıdetini 
makbul saymamıştır. Vasıl ve Amr'dan son
ra Mu'tezile kelamcıları bu konuda ihtila
fa düşmüş; Nazzam, Muammer b. Ab
bad ve Cahiz Vasıl'ın görüşüne katılırken 
Havşeb ve Haşim el-Evkas, kumandanların 
imanlarını kurtardığını, onlara tabi olan
ların ise helak olduğunu söylemiştir. N az
zam, Ali b. Ebu Talib'in imameti konu
sunda Hz. Peygamber'den gelen bir nas 
bulunduğunu , ancak Ömer b. Hattab'ın 
bunu gizlediğini. BeniSaide toplantısında 
Ebu Bekir'e biat etmekle Ali'nin hakkını 
gasbettiğini , Hudeybiye'de ResOl-i Ekrem'e 
sorduğu sorularla şüpheye düştüğünü id
dia etmiş, Ebu Hüreyre hakkında "insan
ların en yalancısı" ifadesini kullanarak on
dan rivayette bulunan bütün hadisçileri 
töhmet altında bırakmıştır. Abdullah b. 
Abbas'ı da yalancılıkla suçlayan Nazzam, 
fetvalarında re'y ile hüküm veren bütün 
sahab'ileri cehalet ve nifak kaynağı diye 
göstermiş ve ebediyen cehennemde kala
caklarını iddia etmiştir (a.g.e., s. 147; Şeh

ristanl, I, 50-5 ı ı 

Şarkiyatçılara Göre Sahabe. XVlll ve 
XIX. yüzyıllarda İslam alemine yönelerek 
dini konuları araştırmaya başlayan şarki
yatçılar sünnet ve hadisi değişik yönler
den incelerken sahfıbeyi de ele almış, XX. 
yüzyılda onlarla ilgili müstakil çalışmalar 
yapmaya başlamıştır. Şarkiyatçılar arasın

da sahabe konusu üzerinde yoğunlaşan ilk 
isimlerden biri Aloys Sprenger'dir. 1842 
yılında İngilizler tarafından Hindistan'a gön
derilen Sprenger burada çeşitli ilmi faali
yetlerde bulunduktan sonra Delhi'de ku
rulan Anglo-Oriental College'ın başına ge
tirilmiş, bu dönemde Mevlev'i Muhammed 
Vedh ve Abdülhak Gulam Kad'ir ile birlikte 
İbn Hacer el-Askalan'i'nin el-İşdbe ii tem
yizi'ş-şaJ:ıdbe adlı eserini yayıma hazırla
mıştır. Sprenger, bu dönemde kaleme al
dığı Das Le ben und die Lehre des Mo
hammed adlı eserinde Ebu Hüreyre, Hz. 
Aişe ve Abdullah b. Abbas gibi çok hadis ri
vayet eden sahfıb'ileri eleştirmiş, EbO Hü
reyre'yi dine hizmet etmek maksadıyla ha
dis uyduran biri olarak tanıtmış, Hz. Aişe'
nin bazı rivayetlerinin kendisine ait oldu
ğundan kuşku duyulması gerektiğini söy
lemiş, Abdullah b. Abbas' ı özellikle Kur'an 
ayetleriyle ilgili yorumları konusunda eleş
tirmiştir. 

Sprenger'in bu sahab'ilere dair görüş
leri lgnaz Goldziher ve Leone Caetani ta
rafından daha geniş çapta ele alınmıştır. 

Ebu Hüreyre'yi hadis uyduran ve pek çok 
uydurma hadisin kendisine isnat edildiği 
meçhul bir kişi olarak tanıtan Goldziher, 
Muhammedanische Studien adlı ese
rinde ve The Encyclopaedia of Islam 
için kaleme aldığı "EbO Hüreyre" madde
sinde iddialarını ortaya koymuştur (mad
denin eleştirisi için bk. Efendioğlu, s. 160-

161). E bO Hüreyre, Hz. Aişe ve Abdullah b. 
Abbas'ı Sprenger'i kaynak göstererek ye
niden ele alan L. Caetani, Annali dell'Is
lam adlı eserinde Ebu Hüreyre'nin yalancı 
olduğunu , hadis uydurduğunu, İncil'den 
alıntılar yaparak bunları Hz. Muhammed'e 
nisbet ettiğini söylemiş , Hz. Aişe'yi geve
ze ve makam düşkünü olmakla suçlamış. 
İbn Abbas'ı da gururlu, şöhret ve paraya 
düşkün, zevk için hadis uyduran, Hz. Pey
gamber' e olan yakınlığını menfaat için kul
lanan, bilgisinin kaynağı yahudi ve hıristi
yan alimleri olan bir kişi diye tanıtmıştır. 
Hüseyin Cahit (Yalçın) tarafından Türkçe'
ye çevrilen bu esere Mustafa Asım Köksal 
bir reddiye yazarak iddialara cevap ver
miştir (her üç sahabi hakkındaki iddiala
rın eleştirisi için bk. a.g.e., s. 161-162, 226-

227, 253-265) 

Sprenger, Caetani ve Goldziher'in bu ko
nuları gündeme getirdikleri dönemde The 
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Encyclopaedia of Islam için M. Seligsohn 
tarafından kaleme alınan "Aişe bint EbO 
Bekr" ile F. Buhl tarafından telif edilen "Ab
dullah b. Abbas" maddelerinde de ciddi 
kaynaklara inilmeden aynı bilgilere yer ve
rilmesi bu konuda bir ön yargının oluştu
ğu izlenimini vermektedir. Rahip H. Lam
mens aynı dönemde kaleme aldığı Le 
Triumvirat, Abou Bakr, O mar et Abou 
Obaide adlı eserinde Hz. EbO Bekir, Ömer 
ve Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın ResOl-i Ek
rem hayatta iken onun vefatından sonra 
yönetimi ele geçirmek. ardından hilafete 
geçmek üzere bir plan hazırladıklarını söy
lemiş, Hz. Aişe'nin de bu işe karıştığını id
dia etmiştir (eserin eleştirisi için bk. a.g.e., 
S . 230-238). Onun Etudes sur le regne 
du calife omaiyade Mo'awiya !"' adlı 
kitabı da benzer bir anlayışla kaleme alın
mıştır. 

Çağdaş Müslüman Yazariara Göre Sa
habe. Şarkiyatçıların sahfıbeyi eleştirmesi 
İslam dünyasında yankı bulmuş, önemli 
tartışmaların başlamasına zemin hazırla
mıştır. Şarkiyatçıların özellikle sünnet ve 
saha be konusundaki düşüncelerini ilk de
fa benimseyip yayan kişi Mirza Bakır'dır. 
Bu kişinin müslüman iken Hıristiyanlığa 
geçtiği, daha sonra yeniden İslam'a dö
nerek kendini müctehid ilan ettiği ve İs
lam'da sünnete yer vermediği bilinmek
tedir. Onun sünnet ve sahabe konusun
daki olumsuz düşünceleri daha sonra Ah
med Emin, Taha Hüseyin ve Mahmud Ebu 
Reyye gibi yazarlar tarafından yaygınlaş
tırılmıştır. 

Mahmud Ebu Reyye'nin nakline göre 
Ahmed Emin'in sahabenin birbirini eleş
tirdiği, lanetlediği. tabillerin onların bir kıs
mı hakkında olumlu düşünmediği, sonra
dan gelenlerin onları birer rab diye gör
meye başladığı şeklinde iddiaları bulun
maktadır (Muhammedl Sünnetin Aydın
/atılması, s. 87-88). Ahmed Emin'in iddi
aların ı Taha Hüseyin tekrarlamış, ashap 
arasında geçen bazı olaylardan bahseder
ken tarihle ilgili kaynaklara dayanarak on
ların birbirine ağır itharnlarda bulunduk
larını, birbirini tekfir ettiklerini ve fasık 
olarak nitelendirdiklerini ileri sürmüştür 
(el-Fitnetü'l-kübra: 'Oşman, s. 170-173). 

Mahmud EbO Reyye ise sahabenin birbi
rini tenkit edip yalanladığını, birbirine gü
venmediğini, Şii Mukbill'den yaptığı nak
le dayanarak hepsini adil kabul edenlerin 
gerçeği görmediğini, bir nevi masumiyet 
sayılan adaletin imandan daha önemli ka
bul edildiğini ve sahfıbe arasında müna
fıklar bulunduğunu ileri sürmüştür (Mah
mud Ebu Reyye, s. 51-88). 
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İslami muhitlerde pek tanınmayan Ebu 
Reyye, sünneti ve sahabeyi eleştiren ki
taplarını kaleme aldıktan sonra kendisine 
yazılan reddiyelerle meşhur olmuş, Eçlva' 
'ale's-sünneti'l-MuJ::ıammediyye (Mu
hammedf Sünnetin Aydınlatılması) adlı 
eserinde sahabeyle ilgili bölümü yazarken 
verdiği bilgiler için Şla'dan bazı imamların 
görüşlerini, şarkiyatçıların eserlerindeki id
diaları , ayrıca tarih kitaplarında yer alan, 
doğrulukları kanıtlanmamış rivayetleri kul
lanmıştır. Öte yandan ciddi bazı kaynak
lardan naklettiği bilgilere konuyla ilgisi ol
mayacak şekilde yer vermiş, onların mü
elliflerini de kendi iddialarına ortak etme
ye çalışmıştır. Sünnet ve sahabe hakkında 
Ebu Reyye'den pekfarklı düşünmeyen Ta
ha Hüseyin'in de onun eserine eleştiri yö
nelterek sünnet ve sahabe konusunda ken
dini fazla zorladığını söylemesi ve buna da
ir çeşitli örnekler vermesi onun durumu
nu göstermesi açısından dikkat çekicidir 
(M. Accac el-Hat!b, Ebu Hüreyre, s. 323-
328). Bu eserin neşrinden kısa bir süre 
sonra yazılan reddiyeler arasında Abdur
rahman b. Yahya el-Muallimi el-Yemani'
nin el-Envarü'l-kaşife, Muhammed Ab
dürrezzak Hamza'nın :.ç;ulümatü Ebi Rey
ye, Muhammed es-Semahi'nin el-Menhe
cü'l-J:ıadiş, Mustafa es-Sibal'nin es-Sün
ne ve mekanetüha fi't-teşri'i'l-İslami ve 
Muhamm~d Ebu Şehbe'nin Dita' 'ani's
sünne adlı çalışmaları önemlidir (bk. EBÜ 

REYYE). 

Literatür. Hz. Peygamber hayatta iken 
yapılan nüfus sayımı ve özellikle savaşlara 
katılanların sayısının tesbiti Hz. Ömer'in 
divanında büyük ölçüde şekillenmiş, bu 
divana dayanarak lll. (IX.) yüzyılın başla
rından itibaren sahabeyle ilgili rivayetler 
hadis eserlerinde "fezailü's-sahabe, mena
kıbü's-sahabe" başlıkları altında veya "ta
bakatü's-sahabe" ve "mu'cemü's-sahabe" 
adlı müstakil eserlerde toplanmaya baş-
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lanmıştır. Bunların içinde sahabe biyogra
fisine dair eserler daha çok yaygınlık ka
zanmıştır. Bu türün en meşhurları Tirmi
zi'nin Tesmiyetü aş]Jô.bi Resulillah (nşr. 
Amir Ahmed Haydar, Beyrut ı 4 I 0/1990), 
Ebü'l-Kasım el-Begav'i'nin Mu'cemü'ş-şa
J::ıabe (nşr. Ebu Abdurrahman Salah b. Sa
lim el-Musarrati, !-lll, Medine ı 4 ı 8/1 997), 
İbn Hibban'ın Taril;].u'ş-şa}Jô.be (nşr. Bu
ran ed-Dannavi, Beyrut ı408/ı 988), Ebu 
Nuaym el-İsfahanl'nin Ma'rifetü'ş-şaJ::ıa
be (nşr. Muhammed Razi b. Hac Osman, 
1-111, Medine-Riyad 1408/1988), İbn Ab
dülber en-Nemerl'nin el-İsti'ab ii ma'ri

feti'l-aşJ::ıab (nşr. Ali Muhammed el-Bica
vi, I-IV, Kahire ı 955-1960), İzzeddin İbnü'l
Esir'in Üsdü'l-gabe ii ma'rifeti'ş-şaJ::ıa
be (nşr. İbrahim el-Benna v.dğr., I-VII, Ka
hire 1390-1393/1970-1973), Zeheb'i'nin Tec
ridü esma'i'ş-şaJ::ıabe (1-11, Beyrut, ts. [Da
rü'l-ma'rife]) ve İbn Hacer el-Askalanl'nin 
bir kısmı mükerrer 1 Z.300'den fazla bi
yografi ihtiva eden el-İşabe ii temyizi'ş
şaJ::ıabe (nşr. Ali Muhammed el-Bicavi, 
I-VIII, Kahire 1390-1392/ı970-1972) adlı 
eserleridir. Günümüzde Halid Muhammed 
Halid Rical J::ıavle'r-Resul (Beyrut 1407/ 
1987), Abdülaziz eş-Şinnav'i Ehlü'l-cenne 

şaJ::ıdbetü Resulillah (Tanta 1408/1988), 
Halid Abdurrahman el-Ak Şuver min J::ıa

yati şaJ::ıdbiyyati'r-Resul (Beyrut 1409/ 
1989) ve Mevsu'atü 'u~ama' J::ıavle'r-Re
sUI (1-111, Beyrut ı4ı2/199l), Muhammed 
Said Mübeyyaz Mevsu'atü J::ıayati'ş-şa
J::ıabiyyat (idllb-Suriye 1410/1990), Abdüs
sabur Şahin ŞaJ::ıdbiyyat J::ıavle'r-Resul 
muhacirat ve enşariyyat raviyat (Ka
hire 1993), Abdülhamid b. Abdurrahman 
es-Sühayb2mi Şuver min siyeri'ş-şaJ::ıa
be (Riyad 1418/1998), Abdul Wahid Ha
mid Companions of the Prophet (l-ll, 
London 1995), Abdülmün'im el- Haşim! 

'Aşrü'ş-şaJ::ıabe (Dımaşk-Beyrut 1421/ 
2000), Ahmed Halll Cum'a Nisa' min 'aş-

Bedir 
Gazvesi'nin 
meydana 
ge ldiği yerin 
batısında 

bu savaşta 
şehid düşen 

ashabın 

defnedildiği 

şehitlik 

Sahabeden Abdullah b. ömer b. Hattab'ın osmanlılar tara
fından yaptırılan türbesinin kalıntıları - Mekke 

ri'n-nübüvve (Dımaşk-Beyrut 1421/2000), 
Fu'ad Jabali The Companions of the 
Prophet (Leiden 2003) adlı eserlerini ka
leme almışlardır. Sahabenin faziletlerine 
dair eserler "feziiilü's-sahabe" adıyla anıl
maktadır (bk. FEzAİLÜ's-SAHABE). Sahabi 
olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyenler 
hakkında Radıyyüddin es-Saganl Na~'a
tü'ş-şadyan ii men ii şoJ::ıbetihim na
~ar mine'ş-şaJ::ıabe ve gayri ?:alik (nşr. 
Seyyid Hasan Kisrevi, Beyrut 141 0/1990), 
Moğultay b. Kılıç ise el-İnabe ila ma'ri
feti'l-mul;].telefi iihim mine'ş-şaJ::ıabe 
(nşr. Seyyid izzet el-Mürsi v.dğr., I-ll, Riyad 

. 1420/2000) adıyla birer eser yazmıştır. 

Hadis rivayet eden sahablleri ve rivayet 
ettikleri hadis miktarlarını İbn Hazm Es
ma'ü'ş-şaJ::ıabeti'r-ruvat adlı eserinde ta
nıtmakta (nşr. Seyyid Hasan Kisrevi, Bey
rut ı412/1992; nşr. Mes'ad b. Abdülhamid 
es-Sa'dani, Bulak ı 990), Kadir Paksoy da 
"Sahabenin Sayısı, Hadislerin Sayısı ve Ha
dis Hafızlarının Dehaları Hakkında Bazı Tes
pitler" başlıklı makalesinde (Harran Üniver
sitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, lll [Şan lı ur
fa 19971. s. 228-248) bunun üzerinde dur
maktadır. Sahabenin vefat ettiği yerler 
hakkında Saganl'nin Derrü 's-seJ::ıabe ii 
beyani mevazi'i vefeyati'ş-şaJ::ıabe (nşr. 
Tarık et-Tantavi, Kahire ı 992), Süyutl'nin 
Derrü's-seJ::ıabe f'i men del;].ale Mışr mi
ne'ş-şaJ::ıdbe (nşr. Halid Abdülfettah Şibl 
Ebu Süleyman, Beyrut ı417/1997), Mus
tafa b. Muhammed er-Rafil'nin 'Unva
nü'n-necabe f'i ma'rifeti men mate bi'l
Medineti'l-münevvere mine'ş-şaJ::ıabe 
(Medine 1404/1984; nşr. Abdülhafiz Fer
gallv.dğr., [baskı yeri yok[l411/1990), is
mi bilinmeyen bir müellifin er-Ravzatü'l
müstetabe ii men düfine bi'l-Ba~i' mi
ne'ş-şa}Jô.be (nşr. Adil Abdülmün'im Ebü'l
Abbas, Medine, ts. [Mektebetü's-sekafe]), 
Hatib Ali b. Hüseyin el-Haşiml'nin Taril;].u 

men düfine fi'I-'Ira~ mine'ş-şaJ::ıabe 



(Beyrut 1394/ 1974). Muhammed Riyad 
Hurş'id'in eş-Şa]J.abetü'l-a'ldm mimmen 
düline minhüm fi'ş-Şam (Dımaşk 1400/ 
ı 980) adlı çalışmaları burada zikredilebi
lir. İstanbul'da sahabe kabriolarak ziyaret 
edilen yerler hakkında A. Süheyl ünver 
İstanbul'da SahCibe Kabirieri (İstanbul 
1953). İsmail Giray İstanbul'da Sahabe 
Kabirieri (İ sta nbul I 975). Mehmet Ho
caoğlu İstanbul'daki Sahabe Kabirieri 
(İstanbul 1987). Hasırcızade İstanbul'da 
Sahabe ve Evliya Kabirieri (İstanbul 
ı 987), Necdet İşli İstanbul'da Sahôbe 
Kabirve Makamları (Ankara I 987), Mus
tafa Özdamar İstanbul'da Makam ve 
Mevkileri Bulunan Şehid Sahabeler 
(İstanbul, ts .) ve Necdet Yılmaz - Coşkun 

Yılmaz İstanbullu Sahabeler (İ stanbul 
2006) isimli çalışmalarını yapmışlardır. Er
gun Göze'nin de Anadolu Sahabeleri ad
lı bir eseri vardır (İstanbul 1968). 

Sahabenin adaleti konusunu Kureşi b. 
Ömer b. Ahmed Tenbihü ~evi'n-necabe 
ila 'adaleti'ş-şal;Cıbe (Küveyt ı 405/ ı 985), 
Ebu Abdullah İbrahim Süayday İ'lamü'l
ecyal bi-i'ti]sadi 'adaleti aşl;abi'n-ne
biyyi'l-al]yar (Riyad 14 1411993) ve Tev
hit Bakan Ashabın Adaleti (doktora te
zi, 1993, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü) adlı eserlerinde, 
Enbiya Yıldırım ise "Sahabenin Tamamı 
Güvenilir insanlardır" adlı bir makalede (M. 
Mustafa el-A'zaml'nin Menhecü'n-nal!:d 
isimli eserinden tercüme. Cumhuriyet Üni
versitesi i lahiyat Fakültesi Dergisi, 1 [Si
vas 1996[. s. 3 ı 5-332) ele almıştır. Ziyaed
din el-Makdis'i'nin en-Nehy ' an sebbi'l
aş]J.ab vema iihi mine'l-işmi ve'l-'i]siib 
(nşr. Muhyiddin Neclb, Küveyt-Beyrut 
1413/ 1992; nşr. Abdurrahman b. Abdullah 
et-Türki, Beyrut 1415/1994). Mahmud Şük

r'i el-Alus'i'nin Şabbü'l-'a~ab 'ala men 
sebbe'l-aş]J.ab (nş r. Abdullah el-Buhar!, 

içinde bazı sahabe türbe ve mezarlannın bulunduğu Toklu 
Dede haziresi- Ayvansaray 1 istanbul 

Sahabeden Ebü sevbe el-Hud ri' nin sand ukası- Ayvansarayi 
Istanbul 

Riyad 1417/1997) ve Yahya b. Hamza el
Müeyyed-Billah'ın er-Risaletü'l-vazi'a li'l
mu'teddin 'an se b bi şa]J.abeti seyyidi'l
mürselin (Kahire 1409) isimli eserleri sa
habeyi kötülemenin doğru olmadığı konu
sunu işlemektedir. Cevad Musa Muham
med Afane el-'AJsidetü'l-İslamiyye el
a]srab ila 'a]sideti 'ş-şa]J.abe (Amman 
1418/ 1997) , Hamd b. Abdullah İbrahim 
el-Humeyd'i el-İbône li-ma li'ş-şal;Cıbe
ti mine'I-menzile ve'l-mekane (Riyad 
1421/2000) ve Muhammed Şefi' Diyuben
d'i Ma]samü'ş-şal;Cıbe ve 'ilmü't-taril] 
(Ar. tre. Semlr Abdülhamld İbrahim , C'ize
Kahire 1409/ 1989) adlı eserlerinde asha
bın dindeki yerini; ömer Yusuf Hamza eş
Şal;Cıbe ve cühudühüm ii l;ıf~i's-sün
ne (Amman 1996) ve Seyyid Muhammed 
Nuh eş-Şa]J.abe ve cühudühüm ii l]id
meti'l-l;adişi'n-nebevi (MansGre 1414) 
isimli çalışmalarında sahabenin hadis il
mine hizmetini ele almışlardır. 

Ebu Zekeriyya İbn Mende'nin Cüz' iihi 
men 'aşe mi' e ten ve 'işrine seneten mi
ne'ş-şa]J.abe (nşr. Meşhur Hasan Selman, 
Beyrut 1412/ 1992) ve Süyut'i'nin Ril;u'n
nisrin ii men 'aşe mine 'ş-şa]J.abeti mi' e 
ve 'işrin (nşr. Adnan Ahmed Mücevvid, 
Cidde 1405/ 1985) adlı cüzleri 120 yıl yaşa
yan, İbn Seyyidünnas'ın Minal;u'l-midal; 
(Şu'ara'ü'ş-şaf:ıabe mimmen medef:ıa 'r-Re

sul ev reşahu) ile (nşr. İffet Visal Hamza, 
Dımaşk 1987) Ali Fehm'i Cilbiç'in ljüsnü'ş
şı]J.Cıbe ii şerl;i eş'ari'ş-şa]J.abe (İstanbul 
ı 324 r.) adlı eserleri şair sahabiler hakkın
dadır. Ebü'l-Kasım İbn Asakir Tertibü es
ma'i'ş-şa]J.abe elle~ine al]rece l;adişe
hüm Al;med b. ljanbel fi'J-Müsned'in
de (n ş r. Amir Hasan Sabri, Beyrut 1409/ 
1989) el-Müsned'deki ravi sahabileri tes
bit etmiş , Yahya b. Ebu Bekir el-Amiri ise 
er-RiyM:ü'l-müstetabe ii ma'rifeti men 

SAHABE 

reva fi'ş-Şa]J.i]J.ayn mine'ş-şa]J.abe'de 
(nşr. Muhammed Abdülkadir Ata, Beyrut 
1409/ 1988) Şa]J.il;ayn'da rivayeti bulunan 
sahab'ileri tanıtmıştır. Meryem Yas'in Mu
hammed Fetani eş-Şa]J.abiyyat el-enşa
riyyat ii Müsnedi'l-İmam Al;med isim
li çalışmasında (yüksek li sans tezi, 1405, 
Külliyetü 't-Terbiyye li'l-Benat [Riyadj) el
Müsned'deki ensar hanımlarını tanıtmak
tadır. 

Sahabeyi değişik yönlerden inceleyen ça
lışmalar arasında şunlar dikkat çekmekte
dir: İbn Hazm, Risale fi'l-Mufaçiale bey
ne'ş-şal;Cıbe (Dımaşk 1940) ; Yunus eş
Şeyh İbrahim es-Samerraı. lja]sa'ils 'an 
ôli'l-beyt ve'ş-şa]J.abe (Bağdat 1398/1978; 
Katar 1400); Seyyid el-Cümeyl'i, Şal;Cıbe
tü'n-nebi es-sabi]sılne'l-evveWne mi
ne'l-muhacirine ve'l-enşar (Kahire 1987; 
Beyrut 1987); Muhammed Emahzun, Tal;
Jsilsu meva]sıfi 'ş-şa]J.abe fi'l-fitne (HI , Ri
yad 14 ı 5/ 1994); Hayat Amam o, Aşl;i'ıbü 
Mul;ammed ve devrühüm ii neş'eti 'l

İsldm (Tunus 1996); Sa'id Harun Aşur, Ke
ramatü'ş-şal;Cıbe (Kahire 1417/1996); Ab
dullah b. Süleyman eş-Şayi', eş-Şal;abetü 
ve'l-münafi]sun ii şadri'l-İslam (Dem
mam 1428). Müslüman müellifler tarafın
dan yabancı dillerde kaleme alınan şu ma
kaleler de zikredilebilir: Muhammad Zu
bayr Siddiqi, "The Services of the Compa
nions of the Prophet of Islam to His Tradi
tions" (/C, X.XXV/2 [1961]. s. 130-1 35); M. 
S. H. al-Masumi, "Disagreement of the Sa
haba and Early Jurists" (HI, 11/4 [ 1979]. s. 
15-42); Muhammad lshaq, "A Peep into 
the First Arab Expeditions to India un der 
the Companions of the Prophet" (/C, XIX 
[1945]. s. 109- 114). Konu üzerinde yapı
lan ilmi çalışmalardan bazıları da şunlar
dır: Mehmet Efendioğlu, Arap Olmayan 
Sahabiler (yüksek lisans tezi , 1991 , MÜ 

Sahabeden Amir b. Ebü Vakkas'ın Vakkas köyündeki t ür
besi- ürdün 
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Sosyal Bilimler Enstitüsü), Sahô.beye Yö
neltilen Tenkitler (doktora tezi, 1998, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü); Seyit Avcı, Sa
hô.bede Peygamber Sevgisi (yüksek li
sans tezi, 1992, MÜ Sosyal Bilimler Ensti
tüsü); Mehmet ünal, Sahabenin Kur'an 
Okuma Anlayışı (yüksek lisans tezi, 1994, 

AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Abdülaziz 
b. Abdurrahman ei-Aclan, Aş]Jô.bü Resu
lillô.h ve megô.hibü'n-nô.si fihim (yüksek 
lisans tezi, 1409, Muhammed b. SuO.d Üni
versitesi); Eyüp Bekiryazıcı, Sahô.be ve 
Tebliğ Faaliyetleri (yüksek lisans tezi, 
1995, Atatürk üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü). 

Şia'da sahabe ve sahabenin adaleti an
layışıyla ilgili olarak Esed Haydar'ın eş-Şa
]Jô.be ii na?ari'ş-Şi'ati'l-İmô.miyye (Bey
rut, ts. [Şeriketü ' l-kütübiJ) ve Ahmed Hü
seyin Ya'küb'un Na?ariyyetü 'adô.leti'ş
şa]Jô.be ve'l-merci'iyye es-siyô.siyye fi'l
İsldm (Beyrut 1413/1992) adlı eserleri zik
redilebilir. Etan Kohlberg'in "Same Zaydi 
Views on the Companions of the Prophet" 
(BSOAS, XXXIX [1976], s. 91-98) ve "So
me lmami Shi'i Views on the Sahaba" (Je

rusalem Studies in Arabic and Islam, V 
[Jerusalem 1984], s. 143-175) başlıklı ma
kaleleriyle Cemal Sofuoğlu'nun "Şia'nın Sa
habiler Hakkındaki Bazı Görüşleri" adlı ma
kalesi (AÜİFD, XXIV [ 1981], s. 533-538) Zey
diyye ve imamiyye Şiası fırkalarının saha
be anlayışları hakkındadır. 
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dülazlz b. Abdullah b. Baz) , Beyrut 1410/1989, 
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rauf (nşr. Abdülvehhilb Abdüllatlf). Beyrut 
1409/1989, II, 206-237; Müttaki ei-Hind!. Ken
zü'l-'ummal, XI, 539:; Emir es-San'an!. Tauzff:ıu'l-
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179-191; M. Tayyib Okiç. Bazı Hadis Meseleleri 
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ha Hüseyin, el-Fitnetü'l-kübra: 'Oşman, Kahire 
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Mukaddimetü Müsnedih, Medine 1404/1984, 
s. 2:3-24; Talat Koçyiğit, Kelamcılarla Hadisçi/er 
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240· Ali Yardım, Hadfs, İzmir 1984, I, 59-85, 119-
137; Abdurrahman b. Yahya ei-Mualliml, el-Enua
rü'l-kaşife, Beyrut 1405/1985, s. 258-273; Mu
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şaf:ı[ıbe, [baskı yeri yoki1405/1985; iyade Eyyub 
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kanetühüm fi'l-islam, Kahire 1409/1989, s. 88-
143; M. Mustafa ei-A'zaml, Menhecü'n-nakd 'in
de'l-muf:ıaddişfn, Riyad 1410/1990, s. 103-126; 
Muhammed b. İbrahim eş-Şeyban!, Mu'cemü ma 
üllife 'ani'ş-şaf:ıtıbe ue ümmehati'l-mü'minfn, Kü
veyt 1414/1993; Nilsır b. Ali Aiz Hasan eş-Şeyh, 
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1997, s. 464-481; Mehmet Efendioğlu. Sahabe
ye Yöneltilen Tenkitler(doktora tezi, 1988), MÜ 
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SAHABi 

(bk. SAHABE). 
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sAHABi KAVLİ 
Sahabinin 

L 
fıkhi konularla ilgili görüşü. 

_j 

Fıkıh usulünde genel kabul gören tanı
ma göre sahabi, iman etmiş olarakörfen 
arkadaş denebilecek ölçüde Hz. Peygam
ber'le birlikte bulunmuş kimseyi ifade eder. 
Sözünün (kavl) hüccet olup olmadığı tar
tışılan sahabiler daha çok fıkıh ve istinbat 
yönüyle tanınmış olanlardır. Sahabi sözü 
için literatürde yaygın olarak kavlü's-saha
bi ve mezhebü's-sahabi tabirleri kullanıl
mıştır. Fetva's-sahabi ve hükmü's-sahabi 
gibi tabirler de bu kapsamda değerlendi
rilebilir. Usulcüler. sahabi sözünün -bazan 
ResGl-i Ekrem'den duyulmuş olma ihtimali 
bulunsa da- daha çok şahsi görüşten iba
ret bulunduğunu söylemişler, dilin ifade bi
çimleri ve sözün anlamları üzerinde düşü
nerek görüş belirtmekten ibaret olan te'vil 
konusunda sahabinin başkalarına üstünlü
ğü olmadığından sahabenin yaptığı te'vili 
sahabi sözü tartışmasının dışında tutma
ya özen göstermişlerdir. 

Sonraki nesiller açısından sahabi sözleri
ni dört grupta ele almak mümkündür. t. 
Sahabenin bir konuda ittifak etmesi. Bu 
teknik olarak icmaa tekabül eder. Saha
benin icmaa dönüşmüş sözlerinin hüccet 
olduğunda tartışma yoktur; ancak bu du
rumda hüccet sahabi kavli değil icmadır. 

z. Sahabenin bir konuda ihtilafa düşmüş 
olması. Bu durumda sahabilerden birinin 
kavline uymanın vacip olduğu söylenemez; 
çünkü kavillerden birine uyulduğu takdir
de diğerine muhalefet edilmiş ve çelişki
ye düşülmüş olur. Ancak bu da o konudaki 
sahabe kaYillerinin terkedileceği anlamına 
gelmez. Yaygın kabul gören görüşe göre 
ihtilaf etmeleri halinde sahabe görüşleri
nin dışına çıkılınaması vaciptir. Bu durum 
"ihtilafta icma" diye nitelendirilmiş, fakat 
bir tür istidlalle sabit olduğu için inkarının 
hükmü bakımından tek bir görüş üzerin
deki icmadan farklı tutulmuştur. EbO. Ha
nife' den nakledilen, "Sahabenin ittifak et
tiğine uyarız, ihtilaf ettiği hususlarda ise 
içlerinden birini seçer alırız, sözlerinin dı
şına çıkmayız" ifadesi bu anlama gelmek
tedir. Bu anlayışın temelinde, ümmetin ta
mamının bir dönemde topyekün hataya 
düşmesinin imkansızlığının kabulü yatmak
tadır. Böyle bir durumda görüşlerden biri
ni tercih etmek için bir gerekçe bulunma
sına gerek olmadığını öne sürenler varsa 
da yaygın kabul gören yaklaşıma göre bu 
görüş ayrılığının delillerin çatışması (tea-


