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Kitap Tenkidi 

CAETANİ T-ARİHİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

İtalyan müsteşrıkı Caetani, yazdığı (İslam tarhi)nde Hadis ve Sünnet müessesesini 
saı·smak maksadiyle Eshabdan ~bu Hüreyre'ye şöyle hücum eder : 

"İbn-i Abbas' dan sonra, Peygamber' in, Jıavô.rık nakleden, Sahabeleri arasında en meşhuru Ebıl 
Hüreyre el~Devsf (vefatı 59) dir. BÜhô.ri, Sahfh'inde en çok bu zatla istişhad eder. Bu büJ•iik ftimad, 
o en büyük Hadis mecmı'ia:Sının .k!)•metini pek çok tenkıs ettikten başka Müslüman Muhaddisininiıı 
en büyüğünde ve en meşhurımda lıakfkt bir fikri tenkfdin suret-{ kat'i,yede mejkud olduğunu gösterir. 

Ebu Hüreye, kelimeni~ tekmil mô.nô.si,yle, )'alancı* unvanına kesb-i li;yakat eder." (Medhal 
Fkr. 26, terceme C. I, s. I2o) 7 

Caetani, Ebu Hüreyreye atf ve isnad ettiği kötülüğü I numaralı notuyla da şöyle 
isbata çalışır: · 

"JVot: I- Ebti Hüre;•re_valancılıkta o kadar lıa)'asız davranmıştır ki*, ciddi Hadis ulemasmdaıı 
bii· sınıf .arasmda EMi Hiire;•re'nin Hadis/erinin: mevsı'ikfyeti hakkmda pek kuvvetli şüpheler 

mevcud· idi. Goldzilıer (Zahir, sahife: 78, 79) bu noktada pek lıô.iz-i dikkat bô.zı şe;•ler daha· zikr ve_ 
ilô.ve ediyor. 

Demfrf'.J•e gö're (Hayatü'l-Hayevan'da, sahife: 350-35 I) Ebz'i Hanife, yalmz Eb ıl Hüre_yre, 
Enes b. kfalik ve Semüre b. Cündüb müstesna olmak üzre bütüiı Eshab-ı Peygamberin sözlerine hürmet 

. ve bunları kabul B)'lediğini sÖ)•lemiştir. 11iô.!Um olduğu üzre, dört büj•ük mezheb-i hakk'ııı miiessis
lerinden biri olan Ebu-Hanife'nin sözleri jıek haiz-i k1)•mettir". (1\!Iedhal fkr. 26, Tercem e' sahife: 

I24)· 
• Görülüyor ki: Caetani, Ebu Hüreyre'yi tam manasiyle yalancı saydıktan .ve onun yalan~ 

cılıkta son derece hayasız davrandığını ileri sürdükten sonı:a, ciddi Hadis illemasından bir 
sınıf arasında, kendisinin, rivayet ettiği Hadislerin mevsıikiyeti hakkında pek kuwetli 
şüpheler bulunduğunu söyle:qıektediı;. · 

Malıinı olduğu üzre şüphe, daima ihtimal ifade eden bir haldir ve ihtimal de lıiç bir 
zaman kat'iyyet ifade etmez. Şayed, Muhaddislerden bazıları, Ebu Hüreyre'nin rivayet
lerinin mevsıikiyetinden şüphelenrnişlerse -ki bu şüphenin de yerinde olmadığı görülecek
tir-bu, onun rivayet ettiği şeylerde nihayet doğru da, eğri de olabileceği ihtimalinin kabu
lünden başka bir şey ifade etmez. Bununla, Ebu Hüreyre'nin tam manasiyle yalancı oldu
ğuna, yalancılığı hayasızlık derecesine vardrrdığına nasıl hükm edilebilir? Hüküm, dayan
dığı delili ile mütenasip olmak lazıriı değil midir? 

' Ebu Hüreyre, Enes b. Malik ve Semüre b. Cündüb'ün rivayetlerinin mevsukıyeti 
aleyhinde Demiri vftsıtasiyle Ebu Hanife'ye söylettirilen sözün hakikatini ve Caetani'nin 

* Caetani'nin bu gibi sözleridir ki memleketimizde İbni Abbas ve Ebu Hüreyre 
aleyhinde bir ·takım haksız neşriyata yol açmış, bu' cümleden olmak üzre Defne mecmu
asında (I95·5 Mayıs sayısı) (Hadis Yalancıları) ba5lığı altındabuzatlara ağır hücumlarda 
bulunularak müslümanların dini hisleri rencide edilıniştir .. 
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bu husustaki mariretlerini okuyuculara arz etmek üzre Hayatü'l-Hayevan'ın (Mısır, Bulak 
tab'ı, 1284 Hicri) birirıci cildindeki 350-351.' sahifelerin tercemesini, matbu Hayatü'l
Hayevan tercemesinden aynen nakl ediyoruz: 

"İbn-i Salalı'ın Rihle nam kitabında ve Tarih-i İbn-1 Neccari'de Şafiiyyü'l-nıezheb 
Ali b. Ylisuf Muhammed Zerreani'nin tercemesinde menkuldür ki,_ der ki: Şeyh Ebu 
İshak Ş iraz i, Kadi İmam Ebü't-Tayyib'deıi bize haber verdi ki Kadi Ebü't-Tayyib eytti 
Bağdad'da Cami-i :Nlansur'da halka-i dersde otururduk. Horasani bir civan-ı mahir gelüp 
mes'ele-i musarrattan süal eyleyüp delil taleb eyledi. Erbab-ı meclisderi biri Sahihayn'da 
ve gayride vakı' Hadis-i Ebu Hüreyre ile delil ve huccet çektikte civan-ı merkum-ki Hane
fiyyü'l-mezheb idi -Ebu· Hureyre (Rd. anh)nin Hadisi makbul değildir diye düştü. Kadi 

. der ki keJamını itmam eder etm~z camiin sakfinden üzerine bir hayye-i ·azime düştü. Nas 
kaçtı. Yılan, anın ardına düşüp gayriye mukayyed olmadı. Etraftan ol-civana: bire tı~vbe 
eyle, dediler. Ol dahi tevbe ettim dedi ki., yılan gaib olup nam ve nişanı kalmadı. İbn-i 
Salalı der ki, bu isnad sabittir. Eimme-i Müslimin sulehasından bunu üç kimse nakl eyledi. 
Biri Kadi Ebü't-Tayyib-i Taberi'dir ve biri anın tilmizi Şeyh Ebu İshak' dır. Tilmizi 
Ebü'l-Kasım Zencani'dir. 

Ve bundan ağrebdir: Ebü'l-Yeman Kindi'nin rivayet ettiği ki Ebu Bekr -b. Kasım 
Nahvi. Ömer b. Habib'e ref' .ile bize haber verdi. Ömer .b. Habib der ki: Harun ~eşid'in 
meclisinde "idik. Zikr olunan, mes'ele-i miısarrat olup her taraftan münazaa olurrup ref'-i 
savtettiler ve bazılar Ebu Hüreyre (Rd. anh)nin nakl ettiği Hadis ile hüccet getürdüler. 
Bazıları bu Hadisi red edüp Ebu Hüreyre rivayetinde mecll1uldür dediler ve Reşid bunların 
tarafına meyl :ç:düp kelamlarına ianet eyledi. Ben dahi ol Hadis sahihdir ve Ebu Hüreyre 
(Rd. Anh), Resıilullah (S. A.) tarafından olan rivayetinde salıilidir dedim. Reşid · 
gazabla bana baktı. Ben dahi meclisden kalkup hanerne geldim. Henüz karar etmeden 

·. kapuya Çavuş geldi dediler. Gördüm yanıma geldi. Emirü'l-Mü'minine gel, ı;naktıil 

sıfat bağlayup ve kefenini hazır ey le dedi. Ben, ya Rab, Sen bilürsüiı ki Habibin Muhammed 
Mustafa (S. A.)'nın Aslıahım şenaatten def' edüp ve Ashabına ta'n olunmaktan ı:ı:;ıen 

ile Peygamberini iclal ettim. Beni bumusibetten salim ey le deyü münicat ederek. Reşid'in 
meclisine idhal olundum. Gördüm ki, Reşid bir altun taht üzerine ci.Uus eylemiş, kolların 
sığayup yedinde kılıç ve önünde deriden mamul bir mak;ad durur. Vakta ki beni gördü. 
Ya İbn-i Habib senin beni karşuladığın gibi bir ahad beni karşulayup kelamınu def' etmedi. 
Ya Emire'l-Mü'minin huzılr-ı hüffiayununda· bi edeblik mücadele ettiğİrnde Hazret-i 
Resuluilah (S. A.) ve Andan rivayet olunana şahidim var idi. dedim. Hayf sana nice 
ki? dedi. ·Ben, eyttim: zka anın asi1ab-ı kezzabin olmak lazım gelürse Şeriat batıla olup 
'Salat ve Sıyam ve Hac ve Nikah ve Talak ve Hudud gibi nesnelerden olan.ahkam ve feraiz 
merdud olup makbule olmamak lazım gelürdü. Zira ashab bunların ra\;ileridir. ve bu 
alıkarn ancak Anların vasıtasiyle bilin ür. Harun tefekküre başlayup: Ya İbn-i Habih! 
Bana hayat verdin. Hüda-yı Müteal de seni ihyft eyleye! dedi ve ba'dehlı benim içün on bin 
dirhem verilrneğe ferman eyledi ... C. I, s. 374-375" 

. Görülüyor ki, vesikanın birinci kısmında, Ebü Hüreyre'nin rivayet ettiği · Hadisin 
makbul olmadığına dair Horasanlı, Hanefi bir genç tarafından gelişi güzel bir şöz söylen
diği ve kendisinin derhal manevi bir tehdidle bundan tevbe ve rüc.(ı ettiği haber verilmek-
tedir ki bu, Ebü Hüreyre aleyhinde bir delil olarak irad edilemez. . 

Vesikanın ikinci kısmında ise Harun Reşid'in huzurunda bahis mevzuu edilen dini 
bir meselenin ve bu husustaki Ebü Hüreyre Hadisinin münakaşası sırasında meclisdeki-
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lerden bazılarının,Ebu HüreyTe'niiı rivayetine ~:lil uzattığı ve Harun'un da onların tarafını 
tuttuğıı, bazılarının da bu Hadisin sahih ve Ebu Hüreyre'nin Resul-i Ekrem'den yaptığı 
rivayetlerinde doğı·u olduğıı tezini savundukl~rı, Harun'un, bu tezi destekleyenlerden İbn-i 
Habib'e kızarak meclisi terk ettikten sonra onu sarayına celb

0 
edip sorguya çektiği, İbn-i 

Habib'in de: Aslıab-ı Kirarn yalancı olacak olurlarsa onların rivayetlerine dayanan Şeri
atın batıl ve· merdud olması lazıİn geleceği tarzında cevap verdiği ve bunun- üzerine Ha
run'un düşüneeye daldığı ve en sonunda: Ey İÇın-i Habib, Sen beni ikaz ve ilıya ettin. · 
Allah da Seni ilıya. etsin diyerek ona on bin dir he~- ihsanda bulunmuş olduğıı anlatıl-
maktadır. ' . 

Biz, bunda da Ebu Hüreyre'ye_ atfedilen ·kötülüğü is bat edecek bir şey görmüyoruz. 
Çünkü Halife Harun Reşid de dahil olmak üzre Ebu Hüreyre aleyhinde bulunanların 
söyleyebildikleri şey, nihayet onun rivayetine diJ uzatılmış olmasından ibarettir ki bu, 
vaktiyle gelişi güzel söylenmiş bir sözün yine gelişi güzel tekranndan başka bir şey ifade 
etmemektedir . 

. Ebıi Hüreyre'nin lehindekiler de, aleyhindekiler d'e sözlerini isbai: etmiş değillerdir. 
_İbn-i Habib'in, Halifeyi Ebu Hüreyre lehine çevirmeğe kafi gelebilen müda- . 

fa<ı:sı - kanaatımızca- Ebu Hüreyre aleylıdarlarının oldu'ğıı kadar, lehdarlarının da Ebu 
Hüreyre hakkında etraflı bir bilgiye sahib olmadıklarını göstermiştir . 

. Aslıab-ı Kiril.m, doğru oldukları, doğruluklarını fi'len isbat ettikleri, doğruluklarına 
Allalı tarafından şehadet edildiği, kendileri doğrudan doğruya _1\llalı tarafından tezkiye 
edildikleri için (Ahkaf: İ 3; Araf: I8I; Haşr: 8-IO ... ) doğı·ud~rlar. Yoksa, Şeriata 
ait rivayet ettikleri şeylerin hatırı için doğru sayılmış değillerdir. · 

· Şeriat-ı İslamiyye, her şeyden evvel, Kur'an-ı Kerim'e dayanır. Sünnet-i Nebeviyye 
nihayet ~nun bir tefsir ve izahından ibaret olup bu da kütleler halindeki Sahabilerin, 
Resul-i E~em'den gördükleri, işledikleri ve o suretle ahlafa devr ettikleri bir müessese-i 
İslamiyyedir. 

Şimdi; .Caetani'nin, siayandığı vesika üzerinde irtikab ettiği yolsuzlukları kısaca göz
den geçirelim: 

Caetani, kaynak kitaplar listesinde (terceme C. 5, s. 2I) gösterdiği Kahire l3I9 tabı'lı 
Hayatü'l-hayevan nüslıasındaki sahifeler yerine, I 284 Bulak tab'ının 350-35 I nci salıifelerini 
zikr etn:ıektedir ki bu, vesika üzerinde yapılmış olan yolsuzlukları sctr gayesinden başka 
neye ham! edilebilir? Biz, bu hileye ı 3 Ig tabı'lı Hayatül'l-hayevan nüshasım (ki 350-35 I nci 
sahifeleri ihtiva etmez) aylarca karıştırdıktan ve Hayatü'l-hayevan'ın başka tabı'ları peşiiıe 
düşüp ı284 tabı'lı nüshasını altı ay arayıp elde ettikten sonra muttali alabildik. Her 
okuyucunun bukadar zahmete katianınağa tahammülü ve sabrı var mıdıi:? 

Caetani'nin hiç bir yolsuzluğıı olmasa, sırf bu hareketi, kendisinin ne zihniyette oldu-
ğunu gösterrneğe yeter ve artardı bile. . 

Caeta:ni, bahis mevzuu olan.vesikayı, Ebü Hüreyre aleyhinde bir silah olarak kullan
dığına göre, onu, olduğıı gibi kabul etmiş demektir. Makul ve mantıki olan da budur. 
Öyle olunca, yesika'da "Ebii Hüi·eyrenin Hadisi makbul değildir" denir denmez cil.miin tava
nında büyük bir yılanın peyda olduğıı ve bu sözü söyJeyenin üzerine düşüp· "tevbe ettim'' 
deyinceye, Ebü Hürey:re aleyhindeki sözünü geri alıncaya kadar peşini bırakmadığı ve 
en sonunda gözden nihan olduğıı da haber verilmiş iken Caetani, niçin ·bunu okuYııcu
lara, olduğıı gibi aks ettirmekten kaçınıyar d;_ sadece aleyhde olan sözü nakl ile iktifa ediyor? 
ilmi dürüstlük böyle mi olur? · . . 
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Dahası var: · 
Yesikada ne Enes b. Malik'in, ne de" Semüre b. Cündüb'ün ismi geçer. Geçmediği 

halde, Caet~ni'nin-.-ileride bahis mevzuu ve istinad edebilmek üzre vesikada bahis mevz,~u 
edilmişler gibi- rahatça sfi.aladığı görülür. Caetani, bunu da İbn-i Abbas'a veya Ebu 
Hüreyre'ye atf edemez ya? . 

Bundan daha feciini de haber verelim: 
Vesika~a "Ebu Hüreyrenin_Hadfsi makbul değildir" diyen ve bu sözünden de dönen kim-· 

senin Horasanlı, Hanefi bir genç olduğır açıkça bildirildiği halde Caetani, her nedense, 
bunun: "dört bü)'ük mezheb-i lıakkm niüessislerinden biri olan Ebu Hanife" olduğıınu söylemekten 
çekinmemektedir. 

Caetani, I numaralı notuna devamla şöyle diyor: 

"Ebu HürB)irenin mı/iıszrla;mdan biriJ•tmi Abdullah h. Amr b. As (vefatı 65) da bunları teyid -
etmektedir. Abdullah b. Amr b. As, Ebu HürB)'reden daha J'alancı bir adam bulunamaması ihtimalinden 
.bahs etmiştir (Ezraki, S. 35 Goldziher tarafından zikr edilmiştir (Caetani, Medhal Fkr. 26, terceme 
S. I 24" 

Ezraki'nin (Ahbaru lVIekkc)'sinden bu husustaki haberin tercemesini arz etmeden 
evvel, haberin teallfrk ettiği hadiseyi aydınlatacak izahata ihtiyaç vardır. 

Hazret-i Hüseyin'in şehadetinden bir sene kadar sonra (Hicri 62), aralarında lVIedine 
eşrafından Abdullah b. Hanzala, Abdullah b. Ebi Amr, Münzir b. Zübeyr .. in de bulun
duğır bir heyet, 1vfuaviyc'nin oğlu Yczid'le görüşmüşlerdi .. Gösterilen izzet ve ilr.rama rağ
men heyet, Yezid'in hal ve hareketle!;:inden hoşlanmamışlardı. l\1edineye döndükleri zaman, 
kötülüklerini sayıp dökerek kendisini emirlikten hal' cltiklerini açıklamışlardı. Bunun üze
rine Medineliler, ayaklanarak henüz çocuk denile.cek bir yaşta bulunan lVIedine Valisi 
Osman b. Muhammed b. Ebi Süfyfm'ı Medine'den çıkardıklan gibi sayılan biıii bulan 
Emevileri de Mervan b. Hakem'in evinde muhasara etmişlerdi. Emevilerin acele imdat 
istemeleri üzerine Yezid, Müslim b. Ukbe'yi 12 bin kişilik bir ordu ile Medine ve Iv1ekke 

· halkını tenkile memur et;ruşti. · 

Müslim, Medinede istediği gibi asıp kesdikten ve yağmacılık ettikten sonra Mekke 
üzerine yürüdü. Müşellele gelince öldü. Ölürken Husayn b. Nümeyr'i .çağırai·ak: "Bana 
kalsa seni bu orduya Başbuğ J'apmazdım. Fakat J11ü'minlerin Emiri, benden sonra Başbuğluğa seni 
tii)ıin etti. Ordu ile çabuk git. Kure_yş'e eman ve meydan verme!" diyerek ona sıkı direktif verdi. 
Husayn, mancınıklar kurdurarak l\tfekke'yi taşa tuttu. Kabe'nin, l\1escid-i Haram'ın dıvar~ 
ları")'lkıldı. Örtüsü ve ahşap kısmı pmdı. O sırada Yezid de öldü. Husay~, Yezid'in ölüm 
haberini alınca muhasarayı kaldırarak Şam'a döndü. (Taberi C. 7, S. 3-15, Ezraki C. I, 
s. 1297130; l\tfes'lıdi, lVIurucü'z-?eheb C. 3, s. r6-rg, Fahri S. 85-86 lVIısır matbaa-i Rah
maniyye tab'ı) 

İşte, bunun üzerinedir ki, Abdullah b. Anrr b. As, yanında bazı kimseler bulunduğu 
halde, Kabe'ye girmiş, ağlayarak halka acı bir hitabede bulunmuştu. Bu hitabeyi, Ebü'l-, . . 
Velid Muhammad (b. Abdullah b. Ahmed) Ezraki, ceddi Ahmed Ezraki ve Ihrahim b. 
Muhammed Şafii, Müslim b. Halid, İbn-i Heysem tarikıyle Ubeydullah b. Sa'd'den şöyle 
nakl eder: 

"Ubeydullah b. Sa' d, Mescidi. Haram \•e Kabe'nin ya!Idığı, Husayn b. Nümeyr'in 
askerleriyle geri döndüğü sırada Abdullah b. Anrr b. As'la birlikte Mescid-i Haram'a, 
Kabe'ye -· ki yanmış bir haldeydi- girmişti. (Ravi Ubeydullah b. Sa'd der ki:) Kabe'nin 

\ 
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taşları ·darmadağınıktı. Abdullah b. Amr b. },s, orada durdu. Yanında, az sayılmayacak 
kadar kimseler vardı. Ağladı. O kadar ağladı ki göz yaşlarının, gözlerindeki sürmeden, 
(karararak) yanaklanna, sinek başları gibi döküldüğünü görüyordum. İbn-i Amr (halka 
hitapla): Ey halk, yemin ederim ki Ebu Hüreyre, size, Peygamberinizden. sonra, Peygam
berinizin eviadının katilleri ve Rabbınızın Beytinin yıkıcıları siz alacağınızı haber verseydi, 
"Ebu Hüreyreden daha yalancı bir kimse yoktur. Biz mi, Peygamberimizin eviadını öl
düreceğiz, Biz mi Rabbımızın Beytini yakacağız?! (Yani biz böyle bir şeyi irtikap etmeyiz)" 
derdiniz. Fakat yemin ederim ki, siz bu işi işlediniz: Peygamberinizin eviadım öldürdünüz 
ve Allah'ın Be)'tini yaktınız. O halde, başı~ııza gelecek fel~kete intizar edin . .Abdullah b. 
Amı·'ın ne!Si kudret elinde olana yemin ederim ki, Allah sizi tefrikaya düşürecek, bazınız!l 
bazınızın hıncını tattıracak (sizi biribirinizle te'dip edecek)tir, dedi. Ve bunu üç defa 
söyledikten sonra Me~cidde sesini yükseltti. Mescidde Onun söylediğini anlamayan bir 
kimse yoktu. Anlamayan da onu işitmiş bulu~uyordu. İbn-i Amr, sesini tekrar yükseltti: 
iyiliği buyuranlar, kötülükten sakındıranlar nerede? Abdullah b. Amr'ın nefsi kudret 
eljnde olana yemin ederim ki, Allah sizi tefı·ikaya düşürür, bazınıza bazınızın hıncını tat
tırırsa, iyiliği buyurmayan, kötülükten sakındırmayan kimse için yerin altı (üstünden) 
hayırlı olur, dedi; (Ezraki-A.hbaru Mekke C. I, s. 128, M~kke .Matbaai Macidiyye 1352 
tab'ı)" 

İşte Goldziherin de, Caetaninin de Ezrakide bulup başını sonunu bırakarak Ebu 
Hüreyre aleyhinde kullamlmağa kalkıştığı söz, bundan ibaretti~. 

Açıkça görüldüğü üzre Abdullah b. Amr, hitabesinde, Resulullah'ın eviadını öldüı'e
ceklerine ve Kabe'yi yakacaklarına dair Ebu Hüreyre'nin vereceği haberi, muhatablarının 
red ve tekzib edeceklerini; bunun, Ebu Hüreyre'nin inanılmaz bir zat olduğundan değil, 
haber vereceği hadisenin feci ve dehşetliliği dolayısiyle alakalılarca benimsenmeyeceğinden 
ileri geleceğini, bununla beraber vukuatın, Ebu Hüreyre'yi te'yid ve tasdik, İnuhataplarını 
tekzib edeceğini ifade etmektedir_ 

İbn-i Amr, bu hitabesiyle Ebu Hüreyre'yi itharn etmiş değil, eviad-ı Resulullaha ve 
Kabe'ye karşı irtikab ettikleri cinayetten dolayı 1viüslümanlardan bir zümreyi ve onları, 
bu hususta ikaz etmek vazifesini ihı;nal 'edenleri muahaze etmiştir. 

Bu hadiseyi, Ebu Hüreyre'nin değil de, başka bir Sahabinin haber vereceği farz 
edilseydi, Ebü I{üreyre'yi red ve tekzib ede.cek olanlar o Sahabiye: Senden daha doğru 
sözlü kimse yoktur. Bu cinayetleri biz işleyeceğiz mi diyecekler, kendisini ve riyayetini 
tasdik mi edeceklereli sanki? · · 

Görülüyor ki, İbn-i Amr'ın, Ebu Hüreyre hakkında m'i.ıhataplarının söyleyeceklerini 
farz ettiği sözü, Ebu Hüreyre aleyhinde sayınağa ne mevzu, ne de sözün gelişi müsaiddir. 

. Abdullah b. Amr'ın bu hus).lsta başka Sahabiyi değil de, Ebu Hüreyre'yi misal ver-
mesinden maksadı ne olduğu sorulabilir. · 

Ebü Hüreyre, her şeyi Restıl-i Ekrem'den sorup öğrenen (Tabakat C. 4, Ks. 2, S. 56) 
bir zat olduğu için, ileride 1v1üslümanların karşılaşacakları musibetlerden de -sene ve şahıs 
tayin edecek surette- haberdardı. Bunu, Abdullah b. Amr da biliyordu. Çünkü Resulul
lah'ın Hadislerini Ebü Hüreyre kadar kendisi 'de bilmekte, Ebü Hüreyre'nin ezberlediği 
Hadisleri kendisi yazı ile tesbit etmekte idi (S. Buhari C. I, s. 36). Bunu, Caetani dahi 
itiraf etmekte ve: " .. muhtelif menbalardan anlaşılıyor ki Abdullah b. Amr b. As, i\!Iuhammed 
herhayat olduğu zamanmalıimal ve-Hadis tojJla)'an ve bww ka)'d ve taHrir edennadir zevat meyô.mnd0; idi . . 
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·Bu suretle,Ebzt Hürepe'nin lıasedini tahrik ederdi. Ebii Hiirt!yre nıunhasırau hafızasma güveuiyordu 
(Caetani terceme C. 2 s. ı88)" demektedir. 

. ' 
Ebu\Hüreyre'yi bu derece yakından tanıyan bir insanın bu mevzuda ondan başkasırrı 

hatırlamayacağı tabii idi. · · 

Buhari'nin, Alımed b. Muhammed Mekki, Amr b. Yahya b. Said Bınevi tarikı ile 
. Sald-iEmeviden rivayet ettiği şayanı dikkat Hadis de İbn-i Amr'in bu hususta Ebu Hüi:ey~
re'yi misal getirmesindeki hikmeti açıklar. · Bu Hadise göre Said-i Bınevi demiştir ki: 
Mervan ve Ebu HüreyTeile birlikte bulu_nuyordi.ım. EbU HüreyTe: Sadık ve masduk olan 
Resululla'h'ın: "Ümmetimin helliki, .Kureyşten bir kaç geucin eliudedir." buyurduğunu işittim, 
dedi: Mervan: Nasıl, blı: kaç genç mi·? diye teaccüb edince, Ebu Hüreyre: İstersen filanın 
·oğulları filfmın oğulları diye onların isiınlerini de haber verebilirim, dedi ( diğerbir riva-

1 · yete göre Mervan: Allah o. gençlere la'net etsin, deyip sÖzü kapatmıştır) (S. Buhari C. 4, s. 
177-178)';-

59 ncu yılda ölen Ebu Hüreyreniı::ı: "Allô.hım, altmışmcı J•ılı bana idrlik ettirme (El Isa be 
c. 7: s. 206)" diye dua etınesi manidar değil midir? 

Bu)ıaberin manasını, daha doğrusu İbn-i Amr'in Ebu _Hüreyre'yi misal getirmesinin 
hikmetini gereği gibi anlayabilmek için İbn-i Amr'ın Erneviiere ve Bınevi tarafdarlarına 
hitap ve tarizde bulunduğunu ve Ümmetin, Bınevi gençleri tarafından helake sürüklene
ceğine dair olan Hadisin de Ebu Hüreyre tarafından rivayet edilmiş olduğıınu göz önünde 
tutmak icab eder. · 

. Abdullah b. Amr, Ebu Hüreyre'yi yalancılıkla itharn etmediği, bihlkis Ona böyle bir 
ithamda bulımacak olanları, · vakıaların red ve tekzib edeceğini açıkça ifade ettiği halde 
Goldziher ve Caetani'nin, okuyuculara, bunun tam aksini telkine çalışması ilmen ağır 
bir suç teşkil 'eder. 

Caetani, I nıunaral~ notuna şöyle devam ediyor : 

·"Ebu Hüre)Te'nin mevsilki)'eti hakkmdaki şüpheler içiu Go!dziher'in Muh. stud. eserinin. ikinci 

cildinin 49 n cu sahifesine de bakmiz. Burada Ebu HiirBJ•renin muasırlarıiidan başka birinin J•Ô.n_i Abdul
lah b .. Ömer'in açıktan aÇığa oııun kendi menafi-i maddö:J•esil?e mıwafık bi~ takım·Hadisler neşr etmekte 
olduğuuu sö)'lediği de. görülüı-. . Goldzilıer'in Phil. eserinili birinci cildiuin 49 ncu salıifesiue bakınız 

(Medhal fkr. 26, terceme s. 124)" 

Goldziher'in mezkÜr eserine bakıldı: Orada, Sahili-i Buhfıri'nin Kitabü's-sayd 6 ncı 
babına ve S. Tirmizinin birii).ci cildinin 17 inci babına atf ile· köpeklerin öldürülmesi ve 
İbn-i Ömer'in bir sözü bahis mevzuu edilerek Ebu Hüreyre'nin, istisna edilen köpekler 
arasına bekci (ziraat) köpeğini de katmak ilıtiyacını duymuş olduğu ve kendisinin bu 
hareketinin kritik bir örnek teşkil ettiği ileri sürüldüğünü· gördük. -

Sahilı-i Buhari'nin zikr edilen babında İbn-i Ömer'den üç muhtelif tarik ile rivayet 
edilen Hadisde; koyun ve av köpeği hariç olmak üzre köpekedinmenin, her gün insanın 
am elinden .iki kıra.t eksilteceği haber verilmiştir (S. Buhari S C. 6, S. 2 ı g-220). 

· · Bıılıari, Ebu Hüreyre'nin bu husustaki Hadisini, Sahih'ninVekfıle kitabının (Hars için 
. köpek edinme babı)na dere etmiştir (C. 3, S. 66-67). Bu balıda Ebu Hüreyre'den üç ayrı 
tarik ile rivayet edilen Hadis'in birinci tarikında: Ziraat ve Koyun köpeği; ikinci tarikında: 
koyun, ziraat ve av köpeği; üçüncü tarikın da da: a,v .ve koyun köpeği hariç olmak üz re 
köpek edinen kimsenin her gün arnelinden bir kırat eksileceği haber verilmiştir. 
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Goldzilıer'in İbn-i Ömer'den nakl etmek istediği Hadis ve Ebu Hüreyre hakkındaki 
söz, S. Tirmizi ile Sahilı-i Müslini'dedir, Buhari'de yoktur. 

Sahilı-i Müslim'de, Yahya b. Yahya, Hammad b. Zeyd, Amr b. Dinar tarilayle İbri-i 
Ömer'den rivayetedilen buHadis'e göre: A,; ve koyun köpeğinden başka bütün köpek- . 
lerin öldürülmesi için Resulullah tarafından emir verilmiş, İbn-i Ömer'e: ''Ebii Hüre)'Te,' . 
ziraat köpeği de miistesnadır di;yor" denildiği z·aman İbn-i Öme:r: "EbU Hiirl!yre ziraat sahibi 
(ziraatçi)dir" demiştir (S. Müslim C, s, s. 36). 

Yine Sahilı-i Müslim'de (C. s, Kitabü'lcbüyu' s. 38) Abd b. Humeyd, Abdıirrezzak, 
Ma'rrier, Zülıri, Ebi Selerne tarıkıyle Ebu Hüreyre'den rivayet edilen ve davat veya av 
veya ziraat köpeğinden başka köpek edinen kimsenin ~cri~den her gün bir kırat eksileceğine · 
dair olan Hadis üzerine de İbn-i Ömer'in: EbU Hiireyre)•e Allah rahmet etsin. O, ziraat salıibi 
idi" dediği bildirilmiştir. 

İbn-i Ömer'in bu sözü -. başta Goldziher olmak üzre- n"edense, bazı müsteşrikların, 
Ebu Hüreyre'nin işine gelen birtakım Hadisler neşr ettiğini ve Hadis üzerinde evvel ve 
ahir istenildiği gibi oynandığını söyleyecek kadar ileri gitmelerine yol açınıştir. 

İbn-i Ömei: bu hususta Ebu Hüreyre ile ilgili bir söz söylemiş olabilir. Fakat bunu 
bir_delil olarak ele almak isteyen bir kimseye yaraşan; her şeyden evvel, köpeklerin öldü
rülmesi hakkında verilmiş ve infaz da edilmiş olan bir emri veya şu veya bu köpeklerden 
maadasını evde tutmanın dinen zararlı olduğu hakkında umum Müslümanlara yapılmış 
olan bir tavsiyeyi, Resıilullah ile bir tek Sahabi arasında cereyan etmiş şahsi bir hadise 
gibi farz ve .telakki edip bu husustaki emir ve tavsive üzerinde her hangi bir kimsenin ko
layca tasarrufcia bulunabileceğine ihtimal vermek gafletine düşmemek; saniyen: İbn~i 
Ömer' in, Ebu HüreyTe hakkında sarf ettiği sözi.in virid ve bu hususta delil edinilrneğe el
verişli olup olmadığını, başka bir tabir le, İbn-i Ömer'in sözünden, Ebu· Hüreyre'nin, . 
rivayet ettiği Hadise ziraat köpeğini ka_tmak işine geldiği manası çıkarılacak ve bu da Ebu 
Hüreyre ve İlın=i Hadis aleyhinde bir vesika olarak kullanılacaksa, ziraat köpeği sözünün, 
başka Sahabiler tarafından rİ\;ayet edilen Hadislerde geçip geçmediği~i araştırmak değil 
miydi? 

Caetani'nin; İslam tarihi ve Hadis'e aid eserlerin dahi münekkidi diye tanıttığı (Med-· 
hal fkr. g, terceme s. 70"7 r) Goldziher, S. Müslim'in aynı babındaki Hadislerine bir defacık 
dsun göz gezdirmek zahmetinde bulunmuş olsaydı, orada, Muhammed b. Müsenna, 
l\'Iuhammed b. Ca'fer, Şu'be, Katade, Ebü'l-Hakem tarilayle bizzat İbn-i Ömer'den riva
yet edilen Hadisde· dahi Resul-i Ekrem'in: "Kim, ziraat, J•ahut davar J•ahut av köpeğinden 
başka köpek ediniı·se o kimsenin ecrinden her gün bir kırat eksitir (S. Müslim C. s, s. 37)" buyur
muş olduğunu ve yine Sahilı-i Müslim'in aynı babında Yahya b. Yahya, Malik, Yezid b. 
Husayfe, Saib b. Yezid tarikıyle Süfyan b. Ebi Züheyrin ~ki Şenuet kabilesinden ve Aslıab-ı 
Resulull~h'dandı- Resu!ullah'ın: "Her kim, ziraatvedavar muhafazası ihti;yacmdan doğmaksızın 
köpek edinirse o kimsenin anıelinden her gün bir kıral eksilir." buyurduğunu işittim, dediğini 
ve kendisine: "Sen bunu ResUlullah'dan işittin mi?" denildiği zaman: "Şu Mescidin Rabbına 
yemin ederim ki, evet işittim" (S. Müslim C. s, s. 38). dediğini görebilirdi. Bu Hadis, Sahilı-i 
Buhari'_de de mevcuddur. (Bakınız C. 3, s. 67) 

Sünen-i İbn-i rvracJ'de (C. 2, s. 289): Ebu Bekı- b. Ebi Şeybe, Ahmed b. Abdullah, 
İbn-i Şilıab; Yunus b. Ubeyd, Hasan tarikıyle Sahabiden Abdullah b. Mugaifelden ve 
hatta Goldziherin bu husus~a me'haz edindiği S. Tirmizi'de (C. 6, S. 284-28s) aynı Saha-
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bi' den başka bir tarikle_ rivayet edilen Hadis'de de: da var, av ve_ hars (ekin) köpeğinin-
İstismi edildiği görülür. / 

Aralarında, İbn-i Ömer'in de dahil bulunduğu üç Sahabe'nin R:esı:ılullah'dan bizzat -
iş_ittiklerini söyledikleri bir şeyi, dördüncü bir Sahabinin yani Eblı Hüreyie'nin ı.iydurmuş 
ve Hadis' e katmış olmasına ihtimal verilebilir mi ve İbn-i Ömer'in sözü ta'i"ize hami edile-
bilir mi ve Eblı Hüreyre aleyhinde sayılabilir mi? Takdir, okuyucularındır. 

Bu müııasebetle; Cenaze namazına-ve defin merasimine katılmanın ecri hakkında 
Ebü Hüreyre'nin rivayet ettiği Hadis üZerine İbn-i Ömer'in yine: "Ebi'ı Hiireyre de artık 
uzun edi)•or, çok -oluyor" diy!! ta'rizde bulunduktan sonra keyfiyeti Hazret-i Aişe'den sor
durup, Onun Eblı Hüreyre'yi te'yid ve tasdik ettiğin~ görünce bilmiyerek kaybettiği 

ecirlere acındığını hatırlamak da her halde yerinde olur. 

Caetani I pumaralı notunu şöyle bitiriyor: 

"Bu izahaltan sonra, Buiıari'nin Es-Salıfh namındaki Hadis mecmuasında Ebti. Hiireyre')'e bu 
kadar biiyük bir )'er tahsis etmesine akıl erdirmek _kabil olınzl)•or. Buna bakarak, bu biiyük Hadis 
aliminin pek az niifuz-ı nazara malik bulunduğuna hükmediyoruz. Fakat İslanı'm en haJ•retbahş ve 
muktedir erbab-ı hukukundan İmam Şafii (vefatı: 204) nin, E bii Hüre)'Te'nin vüsukwııı kabul etmesini 
ve zamammn Hadisleri en i)•i bilen adamı olduğunu teslim '·li),lemesini görünce hayretimiz bütiin bütün 
artzyor (Hacer IV. Cilt, · S. 338 satır 15 .. )- Halbuki- Peygamber'in geveze, dul zevcesi Aişe, Ebu, 
Hüreyre'nin neşr ettiği kazib Hadislerden hayretlere düşmüş ve bir gün açıkça kendisine şu sözleri 
sÖ)•lemiştir: 'Benim hiç işiınıediğim bir takım hika)'eler anlall,yorswı., Ebu Hi{re)'Te derhal kendisine 
-şu cevabı vermiştir:' Ta valide! Sen, onları wzutmuşsun. Çünkü başka ŞiiJ•lerle ineşgul olılJ•ordun. Gözlerin 
için siinne kulun, kendini Sli)•retmek için aJınan vardı., (Hacer IV nci cild, s. 394, satır 'I 5 ve 
müteakip satırlarr' . _ _ ·' 

Diğer bir defa Ebii. Hüreyre, İbn-i Ömer tarafından a)•inin bir ıifak cilzetinde Peygamber' deıi 
başka türlü hareket etmiş olmak ithamma maruz kalmca hiç bozmadan şu cevabı verıiziştir: Ben, ha-
tzrznıda tutmuş, ötekiler ;mutnıuş" iseler bunda benim kabahatim ne? (Hacer IV, 395, satır I4)
(Caetani Medhal Fkr. 26, terceme s. I24-I25)". 

Biz l\1üslümanlar, kendi dini şahsiyetlerimize azami hürmeti göstermekle kalmaz, 
Peygamberimiz'den önceki Peygamberlere ve Ehl-i beytlerine, hatta O Peygamberle~e 

mensubiyet iddia eden din adamlarına karşı da hürmet ve nezaketten ayrıimamayı dini 
ve insani bir veeibe sayarız. Muhatabımızın şu veya bu şekilde hareket etmiş olması duru- -
mumuzu değiştirmez. 

İtalyan müsteşrıkımn insani edeb ve nezaket. dışına çıkarak "Peygamberin geveze, du{ 
zevcesi" diye hakaret etmek istediği Hazret-i Aişe ha]rkında daha evvel bir nebze izah-at -
vermiş, Onun, yalnız İslam tarihinde değil, dünya I;:adınlık tarihinde bile eşine riaçlir rast-
lanır bir şahsiyet olduğıınu beliri:meğe çalışmıştık ı. Burada da şu kadarcık söyleyelim ki 
İbn-i Sad'in, muteber kaynaklardan verdiği bilgilere g<-re Hazret-i Aişe, halkın en alimi 
idi. Reswullah'ın bü-yük Sahabileri, bilmediklerini Ondan sorarlar, şüphelerini halledecek 
bilgiyi Onda bulurlardı. Sünnet-i Nebeviyyeye ve Feraize vukufta, ictihadda Ondan 
daha üstünü yoktu. Hazret-i Ebu Bekr, Hazret-i Örrier ve Hazret-i Osman devrinde ve 
daha sonraki devirlerde, birçok dini meseleler Ondan sorulup öğrenilirdi (Tabakatı İbni 

ı Caetani İslam tarihi hakkında basıl~akta olan Reddiyye isiinli kitabımıza müra
caat olunması . 
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Sa'd C. 2, Ks: 2, s. 126-27). Bu derece yüksek ilim v~ fazilet sahibi bir insanı gevezelikle _ 
vasıflamaktaki münasebetsizljğe dikkati çektikten sonra asıl mevzua geçiyoruz. 

İbn-i-Sa'dın; Mekkeli Velid b. Ata b. Egarr ile Ahmed b. 1\1uhammed b. Velid 
Ezraki, Amr b. Yahya b. Said Emevi, Said Emeviden naklen Tabakatında (C. 2, ks. 2, s. 
ng) kaydettiğine göre Hazret-i .A..işe bir gün, Ebu Hüreyre'ye:-"Senin, Pli)•gamber aleyhisse
lam'dan rivayet ettiğin Hadisi ben, Ondan işitmedim" demiş,. Ebu Hüreyre de Ona "Ey valide, 
ben, o Hadisi Resı1lullah' dan telakki etmek isterken seni, ondan ayna ve sürmedanlık meşgul edi;yordu. 
Fakat beni, Ondan hiç bir Şey .meşgul etmryordu" cevabını verniiştir. 

Caetani, Ebu Hüreyre'nin birtakım kazib Hadisler neşrettiğini, Hazret-i .A..işe'nin 
bunlardan lıayretlere düştüğünü, ona: hikayeler anlatıyorsun dediğini vesaireyi bu haberjn 
neresinden çıkarmaktadır? 

Hazret-i Aişe veya başkaları, her hangi bir Hadisi işitmemiş olabilir ve onu işitmedik
lerini de söyleyebilirler. Bu, ·ne o Hadisin uydurmalığını gösterir, ne de onu rivayet edenin 
yalancılığını. 

Caetimi'nin de vukuunu. kabul ettiği bu muhavere Ebu Hüreyre'nin aleyhinde değil,
lelıindedir. Çünkü Ebu Hüreyre, Resill-i Ekrem'e hizmet ve millazernet esnasında· hiÇ 
bir şeyle oyalanınayarak Alıadis-i Nebeviyyeyi bellemeğe Hazret-i Aişe'den ziyade İlıtirnam 
ve i'tina ettiğini Hazret-i Aişe'ye derhal hatırlattığı zaman kendisinin bunu tekzip ve sözün
de ısrar etmemesi, Ebu Hüreyre'yi tasdikten başka neyi ifade eder? Eğer Hazret-i Aişe'nin 
Ebu Hilieyre ve naklettiklerinden ufak bir şüphesi olsaydı, ona layık olduğu ve hak ettiği 
cevabı vermesine nemani vardı? Hazret-i Aişe bu hususta sükut etmişse, bununla ancak 
kendisinin hak se~erliğini, Ebu.Hüreyre'nin de doğruluğunu göstermiştir. 

İbn-i Ömer'in Ebu Hüreyre hakkındaki sözüne gelince: 

Sünen-i Ebi Dayud'da; Müsedded ve Ebu Kamil ve Abdullah b. Ömer b. Meysere, 
· Abdu'l-Vahid, A'meş, Ebi Salih tadkıyle kayd edilen bir Hadise göre: Ebu Hüreyre, 
Resıllullah'ın: "Her hangibiriniz sabah namazımn farzıııdan evvel iki rek'at sünnetini kıldı.ğında 
sağ yanı üzerine uzansın" buyurduğunu rivayet edince Niervan b. Hakem, o'na : "Bizden birinin 
mesefde kadar gitmesi yetmiyor mu ki, bir de sağ ;•anı üzerine uzaıısm ?" der; Ebu Hüreyre de: 
"Yetmez!" cevabını verir. Bu olay, Abdullah b. Ömer' e erişince İbn-i Ömer: "Ebu Hüreyre 

··de ·artık uzun etti (çok oldu)." der. Kendisine :"Yoksa Ebu Hüreyre'nin riva;•etlerinden her hangi 
bir şeyi inkar mı ediyorsun?" denilince,''Hayır, hiç bir rivaf)•etini inkar etmi)'ontm, fakat bu hususta 
o cesaretli ·çıktı, biz, korkak davrandık." cevabında bulunur. İbn-i Ömer'in bu cevabı Ebıl 
Hüreyre'ye ulaşınca: "Ben, işittiklerimi lıô.fizamda tuttum, onlar işittiklerini unuttulaı-sa benim 
günahım ne?" der. (S. Ebi Davıld C. I, s. ıg8; Darekutni'ye atfen El-Isabe C. 7, s. 205): 

Biz, bu haberin dahi Ebu Hüreyı~e aleyhinde sayılabileceğine kani değiliz. Çünkü, 
haberin metninde de görüleceği üzre: "Ebii Hüreyre de artık çok oluyor" tarizine karşı" Yoksa, 
onun rivayetlerinden her hangi bir şe)' i inkar mı ed[yorsun ?" tarzında vak olan istizaha bizzat 
İbn-i Ömer tarafından "Ha;•ır, inkar etmi,yorum" cevabı verilmekle tarizin, Ebıl Hüreyre'yi 
tGkzibe matuf bulunmadığı gösterilmiştir. 

Demek oluyor ki, İbn-i Ömer'in bahis mevzuu olan sözü, mana murad edilmeden 
söylenmiş ve hemen dönülmüş bir sözdür. Başka bir tabirle: bu, her hangi bir haber kar
şısında insana anz ve hemen kaybolan bir irkilme kabilindendir. 
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Bu hususta Ebu Hüreyre'nin cesaretli, İbn-i· Ömer'in ise mütereddid davrandığı 
:sözüyle aniatılmak istenilen şeye gelince, bunu da Ebu Hüreyre'nin verdiği kesin ve mantık! 
·cevabda bulmak mümkündür. 

Meselenin tetkikine gelirtce : 

Sabah namazının sünnetinden sonra sağ yanı üzerine uzanmak hakkındaki kavl-i Nebe
v~, Ebu Hüreyre tarafından nakl ile kalmanıış, bu husustaki fi'l-i N.ebevi de: Ebü'l-Yem:fm, 
·şuayb, Zühri, Urve b. Zübeyr tarikıyle Hazr~t-i Aişe'den rivayet edilen Hadisde: "llesıllul
.lah aleyhisseliim, müezzin, Sabah narrıazımn ilk eziinını okuduğunda Sabah namazındaıi evvel ve fecr 
.qydınlığı fyice belirdikten sonra kalkib hafif iki rek' at kıldıktan sonra sağ J•anı üzerine uzanır, namazın 
.ikiimetini haber vermek için müezziiı gelince,ye kadar beklerdi" dehilerek haber verilmiştir (Sahihi 
Buhar! C. I, S: 154; S. Ebi Davud C. I, s. ıgB-ıgg za da bakınız). 

Sabah namıızının farzından evvel, Resulullalı'ın sağ yanı üzerine uzandığı, Hazret~i 
.Aişe' den b!3-şka, Abcfullalı b. Amr b. As tarafından da rivayet .edilmiştir (Müsned-A. b. 
Hanbel, Feth-i Rabhani C. 4, s. 228, Mısır 1354 tabı) 

Bunun içindir ki, Sabah namazının farzından evvel bu ·şekilde uzanrİıayı sünnet ve 
.hatta vacib sayanlar olmuştur. 

Buraya kadar verdiğimiz izahatlı;ı; Caetani'nin, Ebu Hüreyre'ye atf ve isnad ettiği 
-yalancılığı, getirdiği delil ve şahidlerle hiç de isbat edemediğine okuyucular her halde 

• kanaat getirmişlerdir. 

İtalyan Müst.eşr~kı; Buhari'nin. Sahih'inde .Ebıl Hüreyre'ye o kadar büyük bir yer 
tahsis etmesine akıl ~rdiremediğini ileri sürerek onu fikr-i tenkid ve nüfuzu nazardan mah
'rum ve·Sahih'ini de kıyınetten pek çok düşmüş sayacağına; İmam Şafii gibi kudretli ve: 
itimada şayan bir ilim adamının Ebü Hüreyre'yi sika ve zamanının en büyük Hadis alimi 
·olarak kabul eylecÜğini görünce hayrete düşeceğine, bu.husustaki tedkik ve tetebbuunun 
eksik ve aksaklığını kabul edip hakikatı ö~enmeğe çalışsaydı daha iyi etı:ı:llş olmaz 
:mıydı? 

M. Asım KÖKSAL 
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