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ÖZET 

EBÛ KATÂDE‟NĠN HAYATI VE RĠVÂYETLERĠ 

Hz. Peygamber‟i (sav) en iyi anlayanlar hiç Ģüphesiz ki sahabedir. Ümmetin 

sahâbeyi bilmesi, Hz. Peygamber‟i (sav) de anlamayı kolaylaĢtıracaktır. Bu 

çalıĢmanın amacı sahâbeden Ebû Katâde‟nin hayatını ortaya çıkarmak, anlamak ve 

rivayet ettiği hadisleri tespit etmektir.  

Bu çalıĢmada ilk yazılı dinî eserlerden yararlandık. Ebû Katâde‟nin yaĢamını 

ve diğer sahâbiler gibi Hz. Peygamber‟e (sav) olan bağlılığını gördük. Kendisi, daha 

çok savaĢlarda gösterdiği kahramanlıklarla tanınmasına rağmen rivayet ettiği 

hadislerin çoğunun hayatın değiĢik alanlarıyla ilgili olduğuna Ģahit olduk. Böylece 

her sahâbinin örnek alınması gerektiğine olan inancımız daha da kuvvetlendi. 

Tezimiz kısaca üç bölümden oluĢur. Birinci bölümde Ebû Katâde‟nin 

hayatına yer verdik. Bu bağlamda Ebû Katâde‟nin asıl adını, doğumunu, Müslüman 

olma sürecini, ailesini, katıldığı seferleri ve vefatını araĢtırdık. Ġkinci bölümde Ebû 

Katâde‟nin rivayet ettiği hadisler ve bu hadislerin hangi kaynaklarda geçtiğini ele 

aldık. Üçüncü bölümde ise Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisleri konu ve ravi 

bakımından değerlendirmesini yaptık. Sonuç bölümünde genel bir değerlendirme 

yaptık ve tespit ettiğimiz hususlara değindik.  

Anahtar Kelimeler: Ebû Katâde, Peygamber‟in Süvarisi, rivayet, sahâbe, hadis.  
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ABSTRACT 

THE LIFE OF EBÛ KATÂDE AND HIS NARRATIVES 

The companions of the Probhhet are the ones who understood him best. 

Knowing the companions will make it easy to understand the Probhet for Ummah. 

The aim of the study is to identify the hadiths that reveal and narrate the life of Abu 

Qatada, the companion. 

We used the first written religious works in this study. We have seen the life of 

Abu Qatada and his devotion to Probhet Muhammad like other companion. Even 

though he is a warrior, we have witnessed that the hadiths he narrated are related to 

various fields of life. Therefore, the belief that we should take the companions as 

examples became stronger. 

Our thesis consists of there parts in brief. In the first part we gave place to the 

life of Abu Qatada. In the second part the Abu Qatada‟s tales and past sources. In the 

third part we made the evaulation of the Abu Qatada‟s rituals in terms of subject and 

hadith technigue. 

We made a general assessment of the conclusion and pointed out the issues we 

have identified. 

Keywords: Abu Qatada, Probhet‟s Sovior, narration, companion, hadith. 
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ÖNSÖZ 

Hz. Peygamber (sav), hayatını tebliğle geçirmiĢ ve Ġslamın yüce değerlerini 

yaĢatmaya adamıĢtır. Onun sünneti „Kur‟anın evrensel yorumudur.‟ Ġslam dininin 

hakkıyla anlaĢılması için Hz. Peygamber‟i (sav) ve sahabeyi iyi anlamak gerekir 

Sahabe, Hz. Peygamber‟in (sav) etrafında adeta pervane olmuĢ ve onu daima 

korumuĢtur. Hz. Peygamber‟in (sav) tebliğ ettiği Kur‟an‟ı dinlemiĢ ve hayatına 

uygulamıĢtır. Günümüzde dahi Ġslamın mesajlarını doğru bir Ģekilde 

anlamak/anlamlandırmak için sahabenin bu yaĢantısını bilmek son derece elzemdir. 

Çünkü ayetlerin bir ucu günümüze bakarken, diğer ucu da Hz. Peygamber (sav) 

dönemindeki yaĢantıya bakmaktadır. Basit bir ifade ile „pergel aracının bir ucu sabit, 

diğer ucu da sabit olan ucunun etrafında döndürülmesi gibi Kur‟an mesajlarının sabit 

ucu da Hz. Peygamber (sav) dönemindeki yaĢantıysa, diğer ucu da günümüzdeki 

yaĢantıdır.‟ Bu sebeple Ġslam, Hz Peygamber (sav) döneminden bağımsız olarak 

değerlendirilemez. Çünkü Kur‟an bizzat o dönemdeki yaĢantının içine 

vahyolunmuĢtur. Ġslamın ikinci temel kaynağı olan sünnet ve dolayısıyla hadis de bu 

bu yaĢantıda, bu yeni dönemin inĢasında önemli yer edinmiĢtir. Kur‟an‟ı insanlara 

tebliğ eden Hz Peygamber (sav) olduğu gibi Hz Peygamber‟i (sav) ve onun 

hadislerini sonrakilere aktaran da sahabe olmuĢtur. Sayılarının yüzbinleri bulduğu 

ancak on bin kadarının tesbit edilebildiği bu sahabiyi bilmek, Ġslamı ve Hz 

Muhammed‟i (sav) anlamayı da kolaylaĢtıracaktır. O sebeple, az yaĢamıĢ-çok 

yaĢamıĢ, tanınmıĢ-tanınmamıĢ, az hadis rivayet etmiĢ-çok hadis rivayet etmiĢ fark 

gözetmeksizin sahâbi araĢtırılmalı ve bilinmelidir. Bu münasebetle, ömrünü Ġslam 

hizmetine sunmuĢ ve Hz. Peygamber‟in (sav) duasını almıĢ sahâbeden biri olan Ebû 

Katâde‟nin hayatını bilmek, rivayet ettiği hadisleri tespit etmek bir ihtiyaç olmuĢtur. 

Bu bağlamda Konu taraması yaptığımızda Ebû Katâde ile ilgili iki çalıĢma tespit 

ettik. Birisi Ümmü‟l-Kurâ Üniversitesinde (Mekke/Suudi Arabistan) Abdullah 

Merhûl Sevâlime‟nin hazırladığı ‗Merviyyâtü Ebî Katâde el-Ensârî fi-Müsnedi 

Ahmed bin Hanbel‘ adlı yüksek lisan tezidir. Biz bu tezin matbuunu maalesef elde 

edemedik. Ebû Katâde ile ilgili yapılan ikinci çalıĢma ise Diyanet Ġslam 

Ansiklopedisinde bulunan ve Mehmed YaĢar Kandemir‟in hazırladığı Ebû Katâde 

maddesidir. Burada da Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadis sayısında bir eksiklik 
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bulunmaktadır Biz de elimizden geldiğince bu eksiği/ihtiyacı giderebilmek için Ebû 

Katâde‟nin hayatını ve rivayet ettiği hadisleri araĢtırmaya karar verdik. 

Ebû Katâde, ömrünü islam için mücadeleye adamıĢ bir sahâbidir. Müslüman 

olduktan sonra zamanının çoğunu Hz. Peygamber‟in (sav) yanında geçirmiĢtir. 

100‟den fazla hadis rivayet eden 38–40 sahabeden birisidir. Toplamda 170 kadar 

hadis rivayet eden Ebû Katâde ile ilgili çalıĢmaya karar verdik ve çalıĢmamızın 

konusunu Ebû Katâde‟nin Hayatı ve Rivayetleri olarak belirledik. Burada, imkânlar 

elverdikçe onun hayatını bütün yönleriyle ortaya çıkarmaya ve özellikle onun rivayet 

ettiği hadisleri tespit edip bunların hangi kaynaklarda geçtiğini bulmaya gayret 

edeceğiz. Tezimizin büyük kısmını bu ikinci seçenek oluĢturacaktır. 

Elimizden gelen gayreti göstermekle beraber çalıĢmamızda eksiklikler de 

bulunacaktır. Bu eksikliklerden ötürü yapıcı eleĢtirilerin her zaman faydalı olacağını 

biliyor ve kabul ediyoruz. 

AraĢtırmamızın konusunun tespitinden yazımına kadar her aĢamada yardım 

ve hoĢgörülerini eksik etmeyen, tezin oluĢmasında büyük yardımlarını gördüğüm ve 

derslerinden istifade ettiğim değerli danıĢman hocam Dr. Öğr. Üyesi Ramazan 

ÖZMEN‟e en içten Ģükranlarımı sunarım. Ayrıca derslerinden ve fikirlerinden 

istifade ettiğim değerli hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Arif GEZER ve Dr. Öğr. Üyesi 

Mazhar TUNÇ beylere çokça teĢekkür ederim. 

 Gayreti de baĢarıyı da veren Allah‟a sonsuz hamd olsun. 

 

 

Ümit KARADENIZ 

           VAN 

      KASIM/2018 
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GĠRĠġ 

I. AraĢtırmanın Amacı 

Sahabe, en meĢhur ifade ile “bir mü‟min olarak Hz. Peygamber‟i (sav) görmüĢ 

ve mü‟min kalarak vefat etmiĢ kimse” olarak tanımlanmıĢtır. Bununla beraber sahabe 

kavramının tarifinde daha baĢka izahlar da yapılmıĢ ve kimlerin sahabeden 

sayılabileceği tartıĢılmıĢtır.1 Bizim için önemli olan, ilk dönem Müslümanların yani 

sahabenin hepsinin değerli/önemli olması ve araĢtırılmayı hak ediyor olmasıdır. Biz, 

konu araĢtırması yaparken önceliğimiz hadis rivayeti olan bir sahâbenin hayatını ve 

rivayetlerini incelemekti. Çünkü ahlakı Kur‟an olan Hz. Peygamber‟in (sav) 

sünnetini öncelikle sahabe vesilesiyle öğrenebiliriz. Bunların içinden Hz. 

Peygamber‟e (sav) daha yakın olan ve hadis rivayet edenlerin hayatını bilmek daha 

da önem arz eder. Sahabe, hem Hz. Peygamber‟in (sav) yaĢantısını örnek almıĢ hem 

de kendisinden sonrakilere yani tabiine aktarmıĢtır. Bu amaç doğrultusundaki konu 

araĢtırmamızda ülkemizde Ebû Katâde ile ilgili DĠA dıĢında akademik bir çalıĢmanın 

olmadığını tespit ettik ve tezimizin konusunu, Ebû Katâde‟nin Hayatı ve Rivayetleri 

olarak belirledik. 

II. AraĢtırmanın Yöntemi ve Kaynakları 

Tezimizde daha çok tümevarım ve deskriptif yöntemlerini kullandık. Ebû Katâde 

ile ilgili bilgileri farklı farklı faynaklardan derleyerek bir araya getirdik ve bütüncül 

bir bilgi oluĢturmaya çalıĢtık. Yine Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisleri değiĢik 

kaynaklardan tarayak topladık ve bir araya getirdik. Bunu yaparken tezimizin farklı 

baĢlıklarında aynı rivayetleri tekraren vermek zorunda kaldığımızı da itiraf etmeliyiz. 

Tezimizin sonlarında Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisleri nakledenlerin 

hayatlarını kısaca açıkladık. 

Tezimizin üç bölüm ve sonuç kısmından oluĢmaktadır. Birinci bölümde Ebû 

Katâde‟nin hayatına yer verdik. Onun islamla tanıĢması, dindarlığı, kiĢliği, katıldığı 

seferler, vefatı ve ailesi hakkında bilgi verdik. Bu bölümde birçok tabakat ve rical 

kitaplarından faydalandık. Faydalandığımız baĢlıca eserlerin bazıları Ģunlardır: Ġbn 

                                                 
1
 Talât Koçyiğit, Hadis Tarihi, TDVY, Ankara, 2007, 68; ez-Zebidî; Zeynüddin Ahmed b. 

Ahmed b. Abdullatif ez-Zebidî, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-î Sarih Tercemesi ve ġerhi, trc. 

Ahmed Naim ve Kâmil Miras, DĠBY, Ankara, 1981, I, 13. 
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Sa‟d Tabakâtü‘l-Kübra, Suyutî Tabakâtu‘l-Huffâz, Ġbnü‟l-Esîr Üsdü‘l-Ğâbe, Ġbn 

Hacer el-Askalânî el-Ġsâbe, el-Hatîb el-Bağdâdî Târîhu Bağdâd, Ġbn Abdilberr el-

Ġstiâb, Ġbn Hayyât Tabakâtu Halîfe b. Hayyât, ez-Zehebî Siyer, Tarîhu‘l-Ġslâm ve 

Tezkiratü‘l-Huffâz… ġüphesiz ki bunları dıĢında faydalandığımız baĢka kaynaklar da 

mevcuttur. 

Ġkinci bölümde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadislerin hangi kaynaklarda 

bulunduğu, tekrarlarıyla kaç defa ve nasıl geçtiğini inceledik. Bu bölümde de 

yukarıdaki kaynaklarla beraber Kütübi-Tis‟a‟dan ve diğer bazı hadis kaynaklarından 

faydalandık. 

Üçüncü bölümde, rivayetlerin muhtevasını ele aldık ve rivayetleri ondan alan 

ricali inceledik. Bu bölümde de yukarıdaki kaynakların yanında Tecrîd-i Sarîh 

Tercemesi ve Mehmed Sofuoğlu‟nun Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi adlı eserler 

baĢvurduğumuz kaynaklar oldu. Sonuç bölümünde ise tezimizden çıkardığımız 

sonuçları ve kazanımları paragraflar halinde sıraladık.
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1. EBÛ KATÂDE’NĠN HAYATI VE ġAHSĠYETĠ 

1. 1. Ebû Katâde’nin Doğumu, Adı ve Künyesi 

Tarih kaynaklarına baktığımızda Arap kültürününde Ģahıs isimlerin yanında 

onları tanıtabilecek ünvanlar ve künyelerin de çokça kullanıldığını görürüz. ġahıslar, 

özellikle ilk erkek evlatlarının ismiyle künye alır ve öyle tanınırlardı. 

Ġnceleyeceğimiz sahabi de daha çok künyesiyle tanınan Ebû Katâde‟dir. 

Ebû Katâde‟nin asıl adı, el-Hâris b. Rib‟îdir. 2  Kaynakların hemen hemen 

hepsinde bu isimle zikredilmiĢtir.3 Ġbn ġihâb, Ġbn Hacer, Ġbnü‟l-Esir, Ebû Nuaym, el-

Hatib el-Bağdâdî Ebû Katâde‟nin ismini, el-Hâris b. Rib‟î olarak belirten âlimlerden 

sadece birkaçıdır.4 Bununla beraber Ebû Katâde isminin Nu‟man,5 Amr, Âvn6 olduğu 

da bazı kaynaklarda geçmektedir. Künyesi Ebû Katâde‟dir. Daha çok künyesiyle 

tanınır. Niçin Ebû Katâde denildiğini de açıkçası tespit edemedik. Çünkü herhangi 

bir kaynakta Katâde isminde bir evladının olduğuna raslamadık. Ancak tahmini 

olarak Ģunu söyleyebiliriz. Ya Katâde isminde bir çocuğu olmuĢ ve vefat etmiĢtir, ya 

da çocuklarından birisinin ikinci ismi Katâde‟dir. Sahîh sahibi el-Buhârî‟de de böyle 

bir durum söz konusudur. Abdullah isminde bir oğlu olmamasına rağmen Ebû 

Abdullah diye künye almıĢtır.  

Ebû Katâde‟nin doğumu hakkında kaynaklarda kesin bir rakam yoktur. Ancak 

hicrî 54 yılında 70 yaĢlarında vefat ettiğine göre milâdî 605, 606 veya 607 

                                                 
2
 M. YaĢar Kandemir, “Ebû Katâde” md., DĠA, Ġstanbul, 1994, X, 174. 

3
 ez-Zehebî, ġemsüddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz, Siyeru 

A‘lâmi‘n-Nübelâ, Dâru‟l-Hadîs, Kahire, 2006, IV, 78. 
4
 ez-Zehebî, ġemsüddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz, Siyeru 

A‘lâmi‘n-Nübelâ, Dâru‟l-Hadîs, Kahire, 2006, IV, 78; Ġbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. 

Muhammed b. Âsım, el-Ġstiâb fî Ma‘rifeti‘l-Ashâb,  thk., Ali Muhammed el-Becâvî, Dâru‟l-Ceyl, 

Beyrut, 2002, I, 289; Ġbn Hacer, Ebu‟l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed  b. Ahmed el-Askalânî, el-

Ġsâbe fî Temyîzi‘s-Sahâbe, thk., Adil Ahmed Abdulmevcud ve Ali Muhammed Muavvız, Dâru‟l-

Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1415, II, 272; Ġbnü‟l-Esîr, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ebu‟l-Kerem Ġzzeddin el-

Cezerî, Üsdü‘l-Gâbe fî Ma‘rifeti‘s-Sahâbe, thk., Adil Ahmed Abdulmevcud ve Ali Muhammed 

Muavvız, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 1994, VI, 244; Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdullah b. Ahmed 

b. Ġshak el-Isbahânî, Ma‘rifetu‘s-Sahâbe, thk., Adil b. Yusuf el-Azâzî, Dâru‟l-Vatani li‟n-NeĢr, Riyad, 

1998, II, 749; el-Hatîbu‟l-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Sâbit, Târîhu Bağdâd, thk., BeĢar 

Avvâd Ma‟ruf, Dâru‟l-Ğarbi‟l-Ġslâmiyye, Beyrut, 2002, I, 501. 
5
 Halîfe b. Hayyât, Ebû Amr b. Halife eĢ-ġeybânî el-Basrî, Tabakâtu Halîfe b. Hayyât, thk., 

Süheyl Zekkar, Dâru‟l-Fikr, Beyrut 1993, I, 439. 
6
 Ġbn Hacer, Ebu‟l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî, Tehzîbu‘t-Tehzîb, el-

Maarifu‟n-Nizâmîye, Hindistan 1326, XII, 204. 
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yıllarından birini doğum yılı olarak verebiliriz. Eğer vefatı, hicrî 40 kabul edilirse - 

kimi kaynaklar bunu kabul eder - doğumu milâdî 592 yılları olur.   

1. 2. Ebû Katâde’nin Nesebi ve Ailesi 

Ebû Katâde‟nin nesebi konusunda ciddi anlamda herhangi bir ihtilaf yoktur. Ebû 

Katâde, Medineli ensardan olup hem anne, hem de baba tarafından Hazrec 

kabilesinin Beni Seleme koluna mensuptur. Ġbn Sa‟d, baba tarafından nesebini Ģöyle 

sıralar: Ebû Katâde b. Rib‟î b. Büldime (Beldeme, Belzeme, Bildime) b. Hansa7 b. 

Sinan b. Ubeyd b. Adiyy b. Ğanem b. Ka‟b b. Seleme.8 Ġbn Kâni‟, Mu‘cemu‘s-

Sahâbe adlı eserinde altı nesil daha ekleyerek Hazrec‟e kadar götürür. ġöyleki; Ka‟b 

b. Seleme b. Sa‟d b. Adiyy b. ġazire b. Zeyd b. CüĢem b. Hazrec.9 el-Hatîb el-

Bağdâdî bunu daha da uzatarak nesebini yirmi iki babaya kadar götürür ve Ġmriu‟l-

Kays‟a dayandırır. 10  Ġbnü‟l- Esîr, anne tarafından nesebini, KebĢe bt. Mazhar b. 

Haram b. Sevad b. Ğanem b. Ka‟b b. Seleme olduğunu belirtir.11  

1. 3. Ebû Katâde’nin Evliliği 

Ebû Katâde, kendi kabilesinden yani Hazrec kabilesine mensup olan Sülâfe bt. 

el-Bera ile evlenmiĢtir. Sülâfe bt. el-Bera, Rasûlullah‟a (sav) biat etmiĢ bir hanımdır. 

Sülâfe‟nin baba tarafından nesebi yine Ebû Katâde‟nin nesebi ile Ģu Ģekilde birleĢir: 

Sülâfe bt. el-Bera b. Ma‟rur b. Sahr b. Hansa b. Sinan...12 Yani Sülâfe‟nin dedesinin 

dedesi Hansa, Ebû Katâde‟nin babasının dedesidir. Sülâfe‟nin anne tarafı da yine 

aynı kola dayanıyor. Sülâfe bt. Humeyme bt. Sayfiyy b. Sahr b. Sinan…13 

1. 4. Ebû Katâde’nin Çocukları 

Ebû Katâde‟nin Sülâfe ile evliliklerinden ikisi kız, dördü erkek olmak üzere 6 

evlatları dünyaya gelmiĢtir. Bunlardan erkek olanların isimleri Abdullah, 

                                                 
7
 ez-Zehebî, Ġbn Sa‟d‟ın bu ismi Hunas diye zikrettiğini söylemiĢtir. Bkz., ez-Zehebî, Siyer, IV, 

81. 
8
 Ġbn Sa‟d, Ebû Abdullah Muhammed b. Meni‟ el-HâĢimî el-Bağdâdî, et-Tabakâtü‘l-Kübra, thk., 

Ġhsan Abbas, Dâru Sadr, Beyrut, 1968, VI, 15. 
9
 Ġbn Kâni‟, Ebu‟l-Hüseyn Abdulbaki b. Kâni‟ b. Merzuk el-Bağdâdî, Mu‘cemu‘s-Sahabe, thk., 

Salâh b. Sâlim, Mektebetü‟l-Ğurebâi‟l-Eseriyye, Medine, 1418, I, 169. 
10

 el-Hatîbu‟l-Bağdâdî, Tarîhu Bağdâd, I, 502. 
11

 Ġbnü‟l-Esîr, Üsdü‘l-Gâbe, VI, 244. 
12

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, VIII, 400. 
13

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, VIII, 400.  
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Abdurrahman, Sâbit ve Ubeyt‟tir. Ümmü Benin ve Ümmü Ebân ise kız 

çocuklarıdır.14 

Kaynaklarda Ebû Katâde‟nin çocukları arasında en çok Abdullah‟ın ismi 

geçmektedir. Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah, az hadis rivayet etmesine rağmen 15 

Medine‟de dönemin güvenilir tabiîn âlimlerinden biri sayılmıĢtır.16 Sahabeden, Cabir 

b. Adillah ve babası Ebû Katâde‟den hadis almıĢtır. Oğlu Sabit ve daha bir kısım 

muhaddis de ondan hadis rivayeti yapmıĢtır.17 Ebû Yahya ve Ebû Ġbrahim diye künye 

almıĢ18 olan Abdullah b. Ebî Katâde, Velid b. Abdulmelik‟in halifelik yıllarında19 

hicrî 100 yıllarına doğru Medine‟de vefat etmiĢtir.20 Ġbn Hibbân, Abdullah‟ın vefat 

tarihini hicrî 9521 olarak verirken, onun hicrî 75 yılında vefat ettiğini nakledenler de 

vardır.22 Abdullah‟ın, hicrî 162 yılında vefat eden23 oğlu Yahya da tabakat kitaplarıda 

önemli yer edinmiĢtir. Ebû Abdullah künyesiyle tanınan Yahya, babası Abdullah ve 

Muhammed b. Abdurrahman b. Hallad‟tan hadis almıĢtır.24 Ondan hadis nakledenler 

arasında ed-Derâverdi, Abdullah b. Ġdris, Zeyd b. Habbâb, Ġbn Ebî Fudeyk 25  ve 

Medine halkı da vardır.26 

Ebû Katâde‟nin diğer bir oğlu Sâbit‟tir. Sâbit‟in Künyesi Ebû Mus‟ab‟tır. Babası 

Ebû Katâde‟den hadis rivayeti de yapmıĢ olan Sâbit, Velid b. Abdulmelik döneminde 

vefat etmiĢtir.27 Sâbit‟ten, oğlu Mus‟ab ve Yahya b. Ebî Kesîr hadis almıĢlardır.28 

                                                 
14

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 82. 
15

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, V, 274. 
16

 ez-Zehebî, ġemsüddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz, Târihu‘l-

Ġslam ve Vefayâtu‘l-MeĢahîri ve‘l-A‘lam, thk., BeĢar Âvvad Ma‟ruf, Dâru‟l-Ğarbi‟l-Ġslamiyye, 

Beyrut, 2003, IV, 541. 
17

 el-Mizzî, Yusuf b. Abdurrahman b. Yusuf Ebû Muhammed Cemaluddin b. Zekîy el-Kûdâî el-

Kelbî, Tehzibu‘l-Kemâl fi Esmâi-r-Ricâl, thk., BeĢar Avad Ma‟ruf, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 

1980, XV, 441. 
18

 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XV, 441. 
19

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, V, 274. 
20

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, II, 1124. 
21

 Ġbn Hıbbân, Muhammed b. Hıbbân b. Ahmed b. Hıbbân b. Muaz b. Ma‟bed et-Temimî, es-

Sikât, el-Maarifu‟l-Osmaniyye, Hayradâbâd, 1973, VI, 594. 
22

 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XV, 442. 
23

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam IV, 541. 
24

 Ġbn Hıbbân, es-Sikât, V, 21. 
25

 Ġbn Ebî Hatim, Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. Ġdrîs b. Münzir et-Temimî el-

Hanzalî er-Râzî, el-Cerh ve‘t-Ta‘dîl, Dâru‟l-Maarifi‟l-Osmâniyye, Haydarâbad, 1952, IX, 161. 
26

 Ġbn Hıbbân, es-Sikât, VI, 594. 
27

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, V, 275. 
28

 Ġbn Ebî Hatim, el-Cerh ve‘t-Ta‘dîl, II, 450. 
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Ebû Katâde‟nin diğer bir oğlu da Abdurrrahman ismindedir. Abdurrahman, 

babası Ebû Katâde‟den hadis alıp oğlu Ka‟b‟a ve daha baĢka kiĢilere aktaran 

birisidir.29 Abdurrrahman b. Ebî Katâde, hicrî 63 yılının Zilhicce ayında vuku bulan 

Harre olaylarında hayatını kaybetmiĢtir.30 

Ebû Katâde‟nin 4 oğlundan birisi de Ubeydtir. Kaynaklarımızda Ubeyd hakkında 

herhangi bir bilgiye rastlamadık.  

Ebû Katâde‟nin iki kızından birisi Ümmü‟l-Benîn‟dir. Kaynaklarımızda 

Ümmü‟l-Benîn hakkında çok az bilgi bulabildik. ez-Zehebî‟nin Siyer‟inde onun Ebû 

Katâde‟nin kızı olduğu bilgisinin geçtiğini yukarda zikretmiĢtik. Bunun dıĢında 

Ümmü‟l-Benîn ile ilgili Ġbn Sa‟d‟ın Tabakât‘ında, onun Humeyd, Muhammed, Ka‟b 

ve BeĢir isminde oğullarının olduğu bilgisi vardır.31 Ġbn Hacer‟in el-Ġsâbe‘sinde de 

Ümmü‟l-Benîn hakkında Ģu kısa anekdot geçer. “Ebû Katâde‟nin vefatından 15 gün 

kadar sonra kızı Ümmü‟l-Benîn, Abdullah b. Uneys‟i, hastalığı döneminde ziyaret 

etmiĢ ve babasına selamını götürmesini istemiĢtir.” 32  Ümmü‟l-Benîn binti Ebû 

Katâde hakkında bulabildiğimiz bilgi bu kadardır. 

Ebû Katâde‟nin kızı olan Ümmü Ebân ile ilgili kaynaklarımızda herhangi bir 

bilgiye rastlamadık. 

1. 5. Ebû Katâde’nin KiĢiliği 

Ebû Katâde ikinci Akâbe  (Resim 1) biatından sonra müslüman olan Ebû Katâde, 

öz bakımına önem veren birisidir. Özellikle de saçını çok sever ve saçına-sakalına iyi 

bakardı. Yanında sürekli güzel kokular taĢır ve sürerdi.33 Bununla ilgili en-Nesâî es-

Sünen 34  ve Ġmam Mâlik el-Muvatta 35  adlı eserlerde geçen bir rivayette Ebû 

Katâde‟nin Hz. Peygamber‟e (sav), “Ya Rasûlullah, benim uzun ve gür saçlarım var. 

                                                 
29

 Ġbn Hıbbân, es-Sikât, V, 82. 
30

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, V, 274. Harre olayı, Yezid b. Muaviye‟nin Medine - Mekke üzerine asker 

yollayıp bu Ģehirleri talan etmesi ve üç gün boyunca yağmalatmasıdır. GeniĢ. Bilgi için bkz., Mustafa 

Sabri KüçükaĢçı, “Harre” md., DĠA, Ġstanbul, 1997, XVI, 244. 
31

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, V, 273. 
32

 Ġbn Hacer, el-Ġsâbe, IV, 14. 
33

 Ebû Nuaym, Ma‘rifetu‘s-Sahâbe, II, 749.  
34

 en-Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. ġuayb b. Ali el-Horâsânî, es-Sünen, thk., Abdulfettah 

Ebû Ğudde, el-Meklebetu‟l-Ġslâmiyye, Halep, 1986, K. Zine, 5237, VIII, 184. 
35

 Mâlik b. Enes, el-Medenî, el-Muvatta, thk., Muhammed Fuad Abdulbâkî, Dâru-Ġhyai‟t-

Türâsi‟l-Arabî, Beyrut, 1985, K. eĢ-ġa‟r, 6, II, 949. 
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Bu saçlara ne yapayım?” diye sorar. Hz. Peygamber de Ebû Katâde‟ye, saçına iyi 

bakmasını, taramasını hatta yağlamasını tavsiye etmiĢtir. Rasûlullah‟ın (sav), saçına 

bu Ģekilde özen gösteren Ebû Katâde için Ģöyle bir duası da vardır: “Allah‟ım! Ebû 

Katâde‟nin saçını ve derisini mübarek eyle.”36 Hz. Peygamber‟in (sav) duası kabul 

olmuĢ, Ebû Katâde 70 yaĢında vefat etmesine rağmen vücudu 15 yaĢındaki genç bir 

insanın vücudu gibi taze kalmıĢtı.37  

Rivayet edildiğine göre bir keresinde Rasûlullah (sav), birisini Ebû Katâde‟yi 

çağırması için gönderir. Adam döndüğünde, onun saçını taradığını söyler. Rasûlullah 

(sav), adamı üç kez gönderir, her seferinde de o kiĢi, Ebû Katâde‟nin saçlarını 

taradığını söyler. Rasûlullah (sav), Ebû Katâde için „saçlarını traĢ edin‟ diye buyurur. 

Ebû Katâde hemen gelerek „Ya Rasûlullah! Ne olur bu sefer kalsın, vallahi seni razı 

edeceğim bir iĢ yaparım‟ diye yalvarır. Sonrasında düĢmanla ilk karĢılaĢmalarında 

onların lideri olan Ma‟sed‟i öldürür.38 Tarihi kaynakların verdiği bilgiye göre Ebû 

Katâde, sarıĢın bir kimse olup güzel ve temiz giyinirdi.39 Giyiminde genellikle parlak 

renkli kıyafetler tercih ederdi.40 

Kısa bir dönem Mekke valiliği de yapan 41  Ebû Katâde, cesur bir insandı ve 

haktan taraf sözünü esirgemezdi. Bir seferinde o, Hz. Ebû Bekir‟in mürtedlerin 

üzerine gönderdiği Halid b. Velid komutasındaki orduda bulunmaktaydı. Halid b. 

Velid‟in, Mâlik b. Nuveyre‟yi öldürüp Nüveyren‟nin eĢiyle evlenmesini doğru 

bulmamıĢ hatta karĢı çıkmıĢ ve gidip bu olayı halife Hz. Ebû Bekir‟e Ģikâyette 

bulunmuĢtur.42 

Ebû Katâde ile Muaviye arasında Ģöyle bir olay cereyan etmiĢtir. Muaviye, 

halifeliği döneminde Medine‟yi ziyarete gelmiĢti. Muaviye‟nin devlet iĢlerinde kendi 

yakınlarına öncelik tanıması sebebiyle Medineli ensar Muaviye‟yi karĢılamaya 

gitmemiĢlerdi. Muaviye Ģehre gelince: “Ey ensar topluluğu herkes beni karĢılamaya 

geldiği halde siz neden gelmediniz.?” dedi. Ensar ise „binek bulamadık‟ dediler. 

                                                 
36

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 79. 
37

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 79. 
38

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 82. 
39

 Ebû Nuaym, Ma‘rifetu‘s-Sahabe, II, 749.  
40

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 82. 
41

 Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halife b. Hayyât, I, 201.  
42

 Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halife b. Hayyât, I, 105. 
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Muaviye, „develeriniz nerde?‟ diye sorunca da Ebû Katâde: „Babanızın ve sizin 

isteğiniz üzere Bedir‟de kestirdik‟ dedi ve Ģöyle devam etti. „Rasûlullah (sav), 

benden sonra bazı belalarla, kötü olaylarla karĢılaĢacaksınız, sabredin‟ diye buyurdu. 

Bunun üzerene Muaviye, „o halde siz de sabredin‟ dedi.43    

Ebû Katâde, Rasûlullah‟a (sav) ve onun söylediklerine son derece bağlıydı. 

Onun söylediklerini her Ģeyin üstünde tutardı. Tebük seferine mazeretsiz olarak 

katılmayan ve en yakın arkadaĢı olan Ka‟b b. Mâlik‟e karĢı tavır alması bunun 

örneklerindendir. ġöyleki; Tebük Gazvesi, daha evvel yapılan ve herhangi bir netice 

alınamayan Mute seferinin bir devamı olarak geçer. Ebû Katâde‟nin amcaoğlu olan 

Ka‟b b. Mâlik, bu sefere katılmayanlar arasındaydı. Bu nedenle Rasûlullah (sav) ve 

sahabe bunlara karĢı tavır almıĢlardı. Bu dıĢlanmıĢlıktan bunalan ve Tebük seferine 

katılmadığı için baĢtan beri çok piĢman olan Ka‟b b. Mâlik, umutla Ebû Katâde‟ye 

uğrar ve kendisinin „Allah ve Rasulünü ne kadar çok sevdiğini‟ ifade eder. Ebû 

Katâde de kendisine karĢı tavır alır ve Ka‟b b. Mâlik‟ten (tövbesi kabul olana kadar) 

yüz çevirmiĢti.   

Ebû Katâde, son derece yardım severdi. Rasûlullah (sav), borcu olup da vefatının 

ardından borcunu ödeyecek bir Ģey bırakmayan birisinin cenaze namazını 

kıldırmayınca Ebû Katâde‟nin hemen orada o meyyitin borcunu üstlenerek cenaze 

namazının Rasûlullah (sav) tarafından kıldırılmasına vesile oluĢu da bilinen 

yardımseverliğine sadece bir örnektir.44 

1. 6. Katıldığı SavaĢlar ve Gösterdiği Kahramanlıklar 

Ebû Katâde‟nin genelde savaĢ meydanlarında ön plana çıktığını yukarda 

zikretmiĢtik. Katıldığı ve kumandanlık yaptığı seferlerde birçok kahramanlık yaparak 

herkesin takdirini kazanmıĢtır. Aynı Ģekilde, Hz. Peygamber‟in (sav) de hem 

takdirini kazanmıĢ hem de hayır-bereket duasını almıĢtır. Bu konulara ileride 

değineceğiz. ġimdi Ebû Katâde‟nin katıldığı savaĢları kısaca ele alalım. 

                                                 
43

 Ġbn Abdilberr, el-Ġstiâb, III, 1421. 
44

 el-Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ġsmail, el-Câmiu‘s-Sahîh, thk., Muhammed Fuad 

Abdulbaki, Dâru‟l-Hadis, Kahire, 2011, 38, Havâlât 2, (363). 
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Burada ilk olarak Bedir harbinden bahsetmek gerekir. Çünkü birkaç kaynak Ebû 

Katâde‟nin Bedir harbine katıldığını kaydetmiĢtir. 

Bedir harbi, Hicret‟in 2. yılı 17 Ramazan‟da (13 Mart 624) Mekke müĢrikleri ile 

Müslümanlar arasında vuku bulan ve Müslümanların galibiyetiyle neticelenen, 

Müslümnaların ilk savaĢtır.45 (Bedir, Medine‟nin 170 km kadar Güney doğusunda, 

Kızıldeniz‟e 27 km kadar uzaklıkta bulunan bir yerdir. Resim 2) 

Ebû Katâde‟nin Bedir SavaĢına katıldığıyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. 

Kaynakların geneline baktığımızda onun, Bedir savaĢına katılmadığı görüĢünün ağır 

bastığını görüyoruz. Genel kanı bu yöndedir. el-Hatîbu‟l-Bağdâdî,46 Ġbn Hacer,47 el-

Mizzî, 48  Ġbn Kesîr 49  ve daha bir çok âlim de onun Bedir harbine katılmadığını 

söylerler. Ġbn Abdilberr50 ve Ġbn Esir51 ise bu konun ihtilaflı olduğu görüĢündedirler. 

Bunun yanında el-Beğavî, 52  el-Buhârî 53  ve daha birkaç âlim ise Ebû Katâde‟nin 

Bedir‟e katıldığı görüĢünü tercih etmiĢlerdir. Bu konunun bu Ģekilde ihtilaflı olması, 

birbirine benzeyen isimlerin karıĢıklığından kaynaklı olabilir. Bedir‟e katılanlar 

arasın Ebû Saîd el-Hudrî‟nin kardeĢi olan Katâde b. Nu‟man‟da vardır. 54  Ebû 

Katâde‟ye Nu‟man denildiğine de yukarda değinmiĢtik. Bu ismin Ebû Katâde b. 

Rib‟î ile karıĢtırılma ihtimali de yok değildir. Misal olarak Ģunu söyleyebiliriz: el-

Buhârî, es-Sahîh adlı eserinde, bir rivayette Katâde b. Nu‟man ismini Ebû Katâde 

diye vermiĢtir.55 Bunun dıĢında, ismi Ebû Katâde‟nin ismine benzeyen bir sahabi 

daha vardır. Bu sahabi Bedir savaĢına katılan Hâris b. Sürâka‟dır. Bedir‟de Ģehit olan 

bu sahabe isminin Hâris b. Rebî‟ olduğu da kaynaklarımız arasında geçen 

                                                 
45

 Ġbn HiĢam, Abdulmelik b. HiĢam b. Eyûb el-Hamirî, es-Sîratu‘n-Nebeviyye, thk., Mustafa es-

Seka ve bĢk., Mektebetu Mustafa, Mısır, 1955, I, 612. Ayrıca bkz., Salih Suruç, Peygamberimizin 

Hayatı, Nesil Yay., Ġstanbul, 2006, II, 15.  
46

 el-Hatîbu‟l-Bağdâdî, Tarîhu Bağdâd, I, 504. 
47

 Ġbn Hacer, Tehzîbu‘t-Tehzîb, XII, 204. 
48

 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XXXIV, 195. 
49

 Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‘n-Nihâye, VIII, 68. 
50

 Ġbn Abbdilber, el-Ġstiâb, IV, 1731. 
51

 Ġbnü‟l-Esîr, Üsdü‘l-Gâbe, V, 250. 
52

el-Beğavî, Ebu‟l-Kâsım Abdullah b. Muhammed b. Abdulazîz, Mu‘cemu‘s-Sahâbe, thk., 

Muhammed Emîn b. Muhammed el-Ceknî, Dâru‟l-Beyân, Kuveyt, 2000, II, 40. 
53

 el-Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ġsmail b. Ġbrahim Tarîhu‘l-Evsat, thk., Muhammed 

Ġbrahim Ziyad, Mektebetu Dâri‟t-Türâs, Kahire, 1977, I, 105. 
54

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, III, 453. 
55

 el-Buhârî, es-Sahîh, 73, Edâhî, 16, (926). 
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bilgilerdendir.56 Hâris b. Rebî‟ ile el-Hâris b. Rib‟î isimlerin telaffuzu birbirine yakın 

olduğundan dolayı birbiriyle karıĢtırılma ihtimali de olabilir.  

Ebû Katâde, Bedir dıĢındaki bütün savaĢlarda Hz. Peygamber‟in (sav) yanında 

yer almıĢtır. 

1. 6. 1. Uhud SavaĢı 

Uhud harbi, 7 ġevval hicretin 3. yılı (625) Mekke müĢriklerinin organize ettiği 

orduyla Müslümanlar arasında vuku bulan bir savaĢtır. (Uhud, Mescid-i Nebi‟ye 5 

km kadar uzaklıkta bulur. Bu yer, günümüzde Medine‟nin Ģehir yapılaĢması içinde 

kalmıĢ ve Medine‟nin bir semti olarak isimlenmiĢtir. Resim 3) Hz. Peygamber‟in 

(sav), Ayneyn Tepesi‟ne yerleĢtirdiği okçuların yerlerinden erken ayrılması savaĢ 

sonucuna etki etmiĢ ve Müslümanlar 70 Ģehit vererek savaĢı kaybetmiĢlerdir.57 

Ebû Katâde‟nin Uhud harbine katıldığıyla ilgili herhangi bir ihtilaf olmayıp 

tarihî kaynakların hemen hemen tamamı onun Uhud‟a katıldığı konusunda ittifak 

etmiĢlerdir. Ancak burada Ģu hususa iĢaret etmek son derece önemlidir. Uhud harbine 

katılan kimseler olarak Ebû Katâde ile Katâde b. Nu‟man isimleri birbirleriyle 

karıĢtırılmaktadır. Bunun sebebi de muhtemelen isimlerinin benzer olmasının 

yanında, Ebû Katâde ile Katâde b. Nu‟man‟ın birbirine benzer hikâyelere sahip 

olmalarıdır. Örneğin her ikisi farklı seferlerde yüzlerinden yara almıĢ ve Hz. 

Peygamber (sav) de o yaralara tedavi mahiyetinde uygulama yapmıĢtır. 

Uhud‟ta yaralanan Katâde b. Nu‟man‟dır.58 Katade b. Nu‟man, miladî 580‟lerde 

doğmuĢ ve hicrî 23. yılda 65 yaĢlarında vefat etmiĢtir. Namazını Hz. Ömer 

kıldırmıĢtır. Ebû Saîd el-Hudrî ile ana bir kardeĢtirler. Mezarı da Ebû Saîd el-

Hudrî‟nin mezarının yanındadır. Ebû Katâde‟den önce Ġslamla müĢerref olmuĢ ve II. 

Akabe biatına katılanlar arasında yer almıĢtır.59 Uhud muharebesinde gözü yerinden 

çıkıp yanaklarının üzerine düĢen kiĢi de yine Katâde b. Nu‟man‟dır. O olay 

esnasında Katâde b. Nu‟man‟ı hemen Hz. Peygamber‟e (sav) götürmüĢler, o da (sav) 

                                                 
56

 el-Buhârî es-Sahîh, 64, Meğâzî, 13, (652). 
57

 Salih Suruç, Peygamberimizin Hayatı, II, 89. 
58

 Ġbn Kesîr, Ebu‟l-Fedâ‟ Ġsmail b. Ömer, es-Siratu‘n-Nebeviyye, thk., Mustafa Abdulvâhid, 

Dâru‟l-Marifeti li‟t-Tabâeti ve‟n-NeĢri ve‟t-Tavzî‟i, Beyrut, 1976, III, 66. 
59

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, III, 452. 
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gözünü yerine yerleĢtirmiĢ ve „Allah‟ım gözünü güzel eyle‟ diye dua etmiĢtir. 

Anlatıldığına göre Katâde b. Nu‟man‟nın gözü iyileĢmiĢ ve bir daha hiç 

ağrımamıĢtır.60 Bu vak‟anın Bedir harbinde gerçekleĢtiğini söyleyen kaynaklar da 

vardır. 61  Bu olay, Hz. Peygamber‟in (sav) mucizelerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Ebû Katâde‟nin yaralandığı sefer ise Zü Kared/Ğabe Gazvesi‟dir. 

1. 6. 2. Zû Kared/Ğabe Gazvesi 

Ebû Katâde, hicretin 6. yılı gerçekleĢen 62  Zû Kared veya Ğâbe de denilen 63 

gazvede gösterdiği kahramanlık ve cesaret ile „en hayırlı süvari‟ takdirini kazanmıĢ 

ve „Fârisu Rasûlullah‟ (Rasûlullah‟ın Süvarisi) ünvanını almıĢtır. (Ğâbe/Zû Kared 

Medine‟ye yaklaĢık 1 günlük bir mesafede, 64  Mescid-i Nebi‟nin 13 km kadar 

kuzeyinde, Medine ile Hayber arasındadır.65 Resim 4) 

Kaynaklarımızda bu hadise Ģu Ģekilde anlatılmaktadır: Hicrî 6. senenin sonlarına 

doğru Medine yakınlarında Ğabe denilen yerde otlatılan Hz. Peygamber‟in (sav) 

develerine bir gurup Fezârili eĢkıya müĢrik saldırmıĢtı. Bu eĢkıya güruhu, deve 

çobanlarından birini Ģehid edip, develeri de gasp etmiĢlerdi. Seleme b. Ekva‟ olayı 

hemen duyurmuĢ ve yardım çağrısı yapmıĢtı. Süvari birliği çağrıyı duyar duymaz 

hemen yola çıktı. Ardından Hz. Peygamber de (sav), yerine Abdullah b. Ümmü 

Mektum‟u Medine‟ye vekil atayarak 500 kiĢilik bir ordu ile Medine‟den yola 

çıkmıĢtı.  EĢkıya güruhu Zû Kared mevkiinde sıkıĢtırılmıĢ, bazısı öldürülmüĢ ve Hz. 

Peygamberin develeri geri alınmıĢtı. 66  Önden giden süvari birliği içerisinde Ebû 

Katâde de bulunuyordu. Olayı, Ebû Katâde‟nin kendisi Ģöyle anlatmaktadır: 

“Yıkanıyordum. Yıkanmam yarıdayken birden atım Cirve‟nin (ya da Hazve 67 ) 

kiĢnemesini duydum. Toynaklarıyla yere vuruyordu. Aha dedim. Vallahi bu harbe 

hazırlıktır. Yıkanmayı yarıda bırakıp hemen çıktım. Üzerimde bir de bürdem vardı. 

                                                 
60

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, III, 453. 
61

el-Beğavî, Mu‘cemu‘s-Sahâbe, V, 47. 
62

 et-Taberî, Ebû Ca‟fer Muhammed b. Cerîr, Tarîhu‘t-Taberî, Dâru‟t-Turâs, Beyrut, 1387, II, 

596. 
63

 el-Hamevî, ġihâbüddîn Ebû Abdullah Yâkût b. Abdullah er-Rûmî, Mu‘cemu‘l-Büldân, Dâru 

Sadr, Beyrut, 1995, IV, 322. 
64

 el-Hamevî, Mu‘cemu‘l-Büldân, IV, 322. 
65

 el-Vâkidî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkid es-Sehmî el-Eslemî el-Medenî, el-

Meğâzî, thk., Marsden Jones, Dâru‟l-Âlemî, Beyrut, 1989, II, 541. 
66

 et-Taberî, Tarîh, II, 596. 
67

 Ġbn HiĢam, es-Sire, II, 284. 
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Atıma bindim ve gittim. Rasûlullah‟ın (sav), „bana gelin‟ diye seslendiğini duydum. 

Sonra Miktat‟ı gördüm. Bana Ma‟sed‟in Muhriz‟i yani Ġbn Nadle‟yi Ģehit ettiğini 

söyledi. Atım, Miktat‟ın atından daha hızlıydı. Ben de ya ölürüm ya da Ma‟sed‟i 

öldürürüm diyerek hızlandım ve onu geçtim.”68  

Ebû Katâde, atını daha da hızlandırarak gitmiĢ, eĢkıya güruhu lideri olan 

Ma‟sed‟i öldürmüĢtü. Üzerini kendi bürdesiyle örterek ordan ayrılmıĢtı. Ġnsanlar 

oraya gelip Ebû Katâde‟nin bürdesini görünce tanımıĢ ve „Ebû Katâde Ģehit olmuĢ‟ 

dediler. Rasûlullah (sav) ise: „Hayır, Ebû Katâde onu öldürmüĢ ve üzerine bürdesini 

atmıĢ.‟ dedi. Sonra insanlar, develere saldıran Ma‟sed‟in ganimeti ve atının ne 

olacağıyla ilgili anlaĢmazlığa düĢtüler. Rasûlullah (sav), Ebû Katâde‟yi görünce 

„Allah‟ım, baĢını (saçını) ve bedenini mübarek kıl, yüzün ak olsun, Ma‟sed‟i sen mi 

öldürdün?‟ dedi. O da „evet‟ dedi. „Yüzüne ne oldu.‟ dedi. „Attığım oktan oldu.‟ 

dedi. Sonra Rasûlullah (sav) „gel.‟ dedi ve yarasına tükürüğünü sürdü. O yara ne 

iltihaplandı ne de yaranın izi kaldı. Rasûlullah (sav) Ma‟sed‟in techizatını da atını da 

Ebû Katâde‟ye verdi. 69  Sonra Hz. Peygamber (sav) Ģöyle buyurdu: „Bugün 

süvarilerimizin en hayırlısı Ebû Katâde, piyadelerimizin en hayırlısı da Seleme b. 

Ekva‟dır.‟70 

1. 6. 3. Hadra Seriyyesi 

Ebû Katâde, kimi seriyelere de bizzat komutanlık etmiĢtir. Hicrî 8. senenin 

ġaban ayında gerçekleĢen Hadra (Reim 5) Seriyyesi bunlardan biridir.71 Bu seriyyeye 

15 kiĢilik bir askeri gurupla çıkılmıĢ ve ganimet olarak 200 deve, 1000 koyun ve 

esirler getirilmiĢtir.72 

1. 6. 4. Ġdm Seriyyesi 

Hz. Peygamber (sav), hicrî 8. senenin Ramazan ayı baĢlarında Mekke‟yi 

fethetmek üzere yola çıktığında Ebû Katâde‟yi de bir birlikle Ġdm‟e gönderdi.73 Ebû 

                                                 
68

 e-Zehebî, Siyer, IV, 79. 
69

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 79. 
70

 Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‘n-Nihâye, IV, 153. 
71

 el-Vâkidî, el-Meğâzî,  I, 6. 
72

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 79. 
73

 Vâkidî, el-Meğâzî,  I, 6. 
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Katâde daha sonra Batn-ı En‟am, Zî Hasab ve Zî Merve taraflarına da uğradı. 

Oralarda huzur ve güven ortamını temin ettikten sonra oradan Mekke‟nin Fethi‟ne 

katıldı. 74  (Bu yerler Mekke ile Medine arasında bulunup Medine‟ye 3 günlük 

mesafede idi. Günümüz haritsasında bu yerleri tespit edemedik.) Bu seriyeler 

esnasında Muhallim b. Cessâme vakası yaĢanmıĢtır. 75  Bu nedenle bu seriyyeye 

Muhallim b. Cessâme seriyyesi de denilmiĢtir. 

Muhallim b. Cessâme vakası tarih kaynaklarında Ģöyle anlatılmaktadır: Ġdm ve 

çevresine gönderilen seriyye içerisinde sahabeden Muhallim b. Cessâme el-Leysî de 

vardı. Bu seriyye, çölde yol alırken Gatafân kabilesinden Amr b. Atbat el-EĢcâî76 

isminde biri, onlarla karĢılaĢmıĢ ve Ġslam geleneği ile selam vermiĢti. Bu selam, 

müslümanlar arasında bir parola gibi de kullanılırdı. Böylece birbirlerini tanır ve 

birbirlerinden emin olurlardı. Onun selamı alınmasına rağmen, Muhallim b. Cessâme 

onu öldürüp mallarını ganimet olarak almıĢtı. Amr b. Atbat el-EĢcâî‟nin akrabaları, 

durumu Hz. Peygamber‟e (sav) bildirip kısas istediler. Çünkü onlar, Muhallim‟in, 

Amr‟ı eski bir düĢmanlıktan ötürü öldürdüğünden emindiler. Hz. Peygamber (sav), 

onları 100 deve karĢılığında diyete razı etti. Muhallim ve akrabaları da Allah‟ın 

Muhallim‟i affetmesi için Peygamber‟den (sav) dua istediler. Hz. Peygamber de 

(sav) „Allah‟ım Muhallim‟i affetme‟ diye beddua buyurdu. 77  Muhallim, bir hafta 

sonra kahrından öldü.78 

Bu, her ne kadar Muhallim ve çevresi için rahatsız edici bir durum olsa da 

muhtemelen Hz. Peygamber (sav), böyle yapmakla ashabın eski düĢmanlıklardan 

ötürü bir bahane bulup birbirlerini öldürmelerinin önüne geçmek istemiĢtir. Bunun 

yanı sıra haksız yere adam öldürmenin Allah katında ne kadar çirkin ve azabı hak 

eden bir fiil olduğunu da göstermiĢtir. Ayrıca Hz. Peygamber‟in (sav) bu bedduası 

Muhallim‟in Ġslam‟dan çıkmasına sebep olmamıĢ, bir Müslüman olarak cezasını 

çekmesine vesile olmuĢtur. 

                                                 
74

 Mustafa Çelik, Fıkhu‘s-Sahabe, Fütüvet Yay., Ġstanbul, 2006, I, 168. 
75

 el-Vâkidî, Meğâzî. II, 207. 
76

 Ebû Nuaym, Ma‘rifetu‘s-Sahabe, III, 1546. 
77

 el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali b. Musa, es-Sünenü‘l-Kübra, thk., 

Muhammed Abdulkadir Atâ, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 2003, K. Siyer, hds. no., 18268, 

(IX/194) ve hds. no., 18270, (IX/195). 
78

 Ġbn Kesîr, el-Bidâye ve‘n-Nihâye, IV, 224. 
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Muhallim b. Cessâme hadisesi sebebiyle Nisa suresi 94. ayetinin nazil olduğu 

rivayet edilir.79 “Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda sizinle karĢılaĢan 

yabancı insanların durumunu iyice anlayıp kavramaya çalıĢın ve size teslim olan 

kimseye, Ģu üç günlük hayattaki ganimet gibi basit menfaatlerin sevdasına düĢerek, 

„Sen mü‟min değilsin! Sana aman yok!‟ demeyin. Bilin ki Allah'ın lütuf ve nimet 

hazineside bitmez tükenmez ganimetler vardır! Hem unutmayın ki yakın zamana 

kadar siz de böyleydiniz. Derken, Allah‟ın lütfu sayesinde imanla Ģereflendiniz. O 

hâlde, karĢınıza çıkan yabancı insanların durumunu iyi anlayıp kavramaya çalıĢın. 

Bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan, neyi ne maksatla yaptığınızdan haberdardır!”80 

1. 6. 5. Sîfulbahr Seriyyesi  

Ebû Katâde, Hicri 8. yılda gerçekleĢen ve Habat seriyyesi de denilen Sîfulbahr 

seriyyesine de katılmıĢtır. Bu seriyyede Ebû Ubeyde b. Cerrah, komutasındaki 300 

kiĢik bir grupla Kızıldeniz sahili taraflarına gönderilmiĢtir.
81

 (Bu yer, Medine‟nin 

batısında, Yenbu‟ taraflarında Kızıldeniz sahilinde el-Îs ( ِاْلِعيص) kentinin bir 

nahiyesidir.
82

 Resim 6) Seriye, kıtlık zamanı gerçekleĢtiğinden yanlarına yeteri kadar 

erzak alamamıĢlardı. Sahil taraflarına gönderilen bu seriyye, karaya vuran Anber türü 

bir büyük balinayı bulmuĢlar ve onun etini kurutup günlerce yemiĢlerdir.
83

 Burada 

Câbir b. Abdillah‟ın rivayet etttiği bir hadiste balinanın büyüküğü anlatılmıĢ ve Ebû 

Katâde‟nin binekli olduğu halde, o balinanın dikilen kaburga kemikleri altında 

geçtiğini söylemiĢtir.84 

2.  6. 6. Huneyn SavaĢı  

Huneyn savaĢı, hicretin 8. senesi 5 ġevval‟da (27 Ocak 630, Mekke fethinden 27 

gün sonra) gerçekleĢen bir savaĢtır. (Huneyn, yer olarak günümüzde tam olarak tespit 

edilmemiĢ olsa da Mekke ile Taif arasında bulunan bir vadi olduğu bilinir. Resim 7) 

Hz. Peygamber‟in (sav), Mekke‟yi fethetmesi, baĢta Sakif ve Havazin olmak üzere 

                                                 
79

 Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur‘an Dili, sad.; Taha Parlar, Akçağ yay., 

Ankara, 1995, II, 574. 
80

 4/Nisa 94 (Ayetin meali: Öztürk, Mustafa, Kur‘an-ı Kerim Meali, Otto Yay., Ankara, 2008, 92. 
81

 ElĢad Mahmudov, “Sîfulbahr” mad., DĠA, Ġstanbul 2009, XXXVII, 156. 
82

 Ġbn HiĢam, es-Sire, I, 595. 
83

 Ġbn HiĢam, es-Siratu‘n-Nebeviyye, II, 632; Ġbn Kesîr, es-Siratu‘n-Nebeviyye, IV, 437. 
84

 Abdurrezâk b. Hemmân, Ebû Bekir es-San‟ânî, el-Musannef, thk., Habiburrahman el-A‟zamî, 

el-Mektebetü‟l-Ġslâmî, Beyrut, 1403, K. Menâsıh, hds. no., 8666, (IV/506);  
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civar kabileleri endiĢeye sevketti. Bu kabileler, 20 bin kiĢilik bir güç oluĢturup 

Mekke‟ye saldırmaya niyetlendiler. Durumu haber alan Ġslam ordusu, onların üzerine 

yürüdü. Ġki ordu Huneyn vadisinde çarpıĢtılar ve zafer Müslümanların oldu.85 

Girdiği her muharebede kendisinden bahsettiren Ebû Katâde, Huneyn savaĢı 

esnasında yaĢanan bir anlık dağınıklık anında da Rasûlullah‟ın (sav) yanından 

ayrılmayan az sayıdaki sahabeden biriydi. el-Hâkim en-Nîsâbûrî‟nin el-

Müstedrek‟inde geçen bir rivayette Ebû Katâde‟nin bu savaĢta düĢmandan yirmi 

kiĢiyi etkisiz hale getirdiği söyleniyor.86 Bu savaĢta Bu savaĢta yaĢadığı bir olayı 

kendisi Ģöyle anlatır: “Huneyn savaĢında Rasûlullah‟la (sav) beraberdik. Atika 

dağında müslümanları öldüren (kesip-biçen) bir adamı gözüme kestirip arkasından 

yaklaĢtım ve kılıcımla kuvvetli bir darbe vurdum, zırhını yardım. Adam hemen 

dönüp beni tuttu ve öyle bir sıktı ki ölümün kokusunu hissetmeye baĢladım. Sonra 

beni bıraktı ve öldü. 87  SavaĢın sonunda toplanıp meydanı kolaçan etmeye 

baĢlamıĢtık. Rasûlullah (sav) Ģöyle buyurdu: „Kim (savaĢta) bir düĢmanı öldürürse 

onun yanındakiler ve techizatı öldüren kiĢinindir.‟dedi. Ben, „Ya Rasûlullah (sav), 

ben Atika dağında bir düĢmanı öldürdüm, üzerinde zırhı vardı, onu kaybettim‟ 

dedim. Sonra yukarıdaki kıssayı anlattım ve „kim bana Ģahitlik edecek?‟ diye 

sordum. Mekkeli biri, „ya Rasûlullah Ebû Katâde doğru söylüyor, o zırhı ben aldım.‟ 

dedi. Rasûlullah (sav), o adamı da razı ederek ölen kiĢinin ganimetini bana verdi.88 

Rasûlullah‟tan (sav) bir Ģey istenildiğinde kesinlikle onu verirdi. Sonra Hz. Ebû 

Bekir Ģunu söyledi: „Vallahi kimse Allah ve Rasâlü için öldüren kiĢinin ganimetini 

alamaz. Ganimeti sahibine verin.‟ Rasûlullah (sav) da güldü ve „doğru söylüyorsun‟ 

dedi. Zırhı bana verdiler ve ben de o zırhı satıp Beni Selime‟den bir bostan aldım. Bu 

bostan, Ġslam‟da satın aldığım ilk maldır.”89 Zırhı satıp bostan alması kısmı daha 

evvel geçen Ma‟sed‟in ganimeti için de zikredilmiĢ olsa da el-Buhârî es-Sahîh‟inde 

geçen rivayette, bu zırhın Huneyn muharebesinde alındığı zikredilmektedir.90 

                                                 
85

 Suruç, Peygamberimizin Hayatı, II, 516. 
86

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, Ebû Abdullah el-Hâkim Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-

Müstedrek alâ‘s Sahîhayn, thk., Mustafa Abdulkadir Atâ, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1990, hds. 

no., 2591, (II/142) 
87

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 82. 
88

 Ġbn HiĢam, es-Sîre II, 448-449. 
89

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 85. 
90

 el-Buhârî, es-Sahîh, 34, Buyû‟, 37, (337); 57, Farzi‟l-Humus, 18, (512). 
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1. 6. 7. Tebük Seferi 

Tebük seferi, hicrî 9. senenin (miladî 630) yaz aylarınında yapılan bir seferdir. 

(Tebük, Medine‟nin 630 km kadar kuzeyinde bulunan bir Ģehirdir. Resim 8) Bu 

seferde asıl amaç Bizans ordusudur. Ancak Bizans ordusuyla karĢılaĢılmamıĢ ve 

herhangi bir çarpıĢma olmamıĢtır. Arabistan‟ın kuzey bölgelerindeki kabilelerle 

çeĢitli anlaĢmalar yapılmıĢ, bölgelerde güven temin edildikten sonra Medine‟ye geri 

dönülmüĢtü. Tebük seferi, meĢakkatli bir sefer olduğundan CeyĢü‟l-Üsre, Gazvetü‟l-

Üsre ve Saatü‟l-Üsre adlarıyla da anılmıĢtır. 

 Ebû Katâde, Tebük seferine de katılmıĢtı. Bu sefer esnasında yaĢadığı bir olayı 

kendisi Ģöyle anlatmaktadır: „Bazı seferlerinde Rasûlullah‟la (sav) beraber olurduk. 

Bir defasında bineğin üzerinde birkaç kez uyukladı. DüĢecek gibi oluyordu. Ben de 

her defasında O‟nu düzelttim. Ta ki uyanana kadar bu durum devam etti. 

Uyandığında „kimsin sen?‟ dedi. Ben de „Ebû Katâde‟yim‟ dedim. Sonra Rasûlullah 

(sav) Ģöyle dua etmeye baĢladı. „Allah‟ım, geceden beri Rasâlünü koruyan Ebû 

Katâde‟yi Sen de koru.‟ Ben de „Ya Rasulallah seni yordum‟ diyene kadar bu 

duasına devam etti. 
91

 

Ebû Katâde, Hz. Ebû Bekir dönemindeki seferlere katılmıĢ ve irtidat edenlere 

karĢı mücadele etmiĢtir.92 

Ebû Katâde, Hz. Ömer‟in hilafeti döneminde Ġran bölgesine gönderilen ordunun 

içerisinde de yer almıĢ ve bu savaĢta Ġran ordusunun komutanını öldürmüĢtü. Hz. 

Ömer, bu komutanın üzerinde bulunan 15 bin dirhem değerindeki giysiyi ganimet 

olarak Ebû Katâde‟ye vermiĢti. 93  

1. 6. 8. Nehrevan SavaĢı 

Nehrevan, Dicle‟nin sol kıyısında Bağdât ile Vâsıt arasında yer alan bir 

kasabadır. (Resim 9) Hz. Ali‟nin halifeliği döneminde, Hâricilerin bir bölümü burada 

toplanıp devlete baĢkaldırmıĢ ve huzursuzluk çıkarmıĢlardı. Bunun üzerine Hz. Ali, 

                                                 
91

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 81. 
92

 ez -Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, III, 34. 
93

 Ġbn Asâkir, Ebu‟l-Kâsım Ali b. Hasan, Târîhu DımaĢk, thk. Amr b. Ğarâme el-Amrâvî, Dâru‟l-

Fikr, Beyrut, 1995, LXVII, 151. 
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bunların üzerine asker gönderip asayiĢi sağlamıĢtı. 17 Temmuz 658‟de (9 Safer 38) 

gerçekleĢen bu sefer, Nehrevan savaĢıdır. Ebû Katâde, Nehrevan savaĢına da 

katılmıĢ, savaĢın sonrasında altmıĢ-yetmiĢ ensarla beraber Medine‟ye dönmüĢlerdi.94 

Hz. Ali, hilafeti sırasında Ebû Katâde‟yi Mekke‟ye vali olarak tayin etmiĢ,95 

ancak kısa süre sonra azledip yerine Kusem b. Abbas‟ı atamıĢtı.96 

1. 7. Vefatı 

Ebû Katâde‟nin vefat yeri ve yılı ihtilaflıdır. Genel olarak, onun Hicrî 54 yılında 

Medine‟de vefat ettiği kabul edilir. Hicrî 40 ve 3897 yılında Kûfe‟de98 vefat ettiği 

rivayetleri olsa da -ki buna Tecrîd-i Sarîh de dâhildir99- bu rivayetler zayıf kalmıĢtır. 

Bu rivayetlere göre Hz. Ali, (ö. 40/661) Ebû Katâde‟nin cenaze namazını kıldırmıĢ100 

ve bu namazda yedi tekbir almıĢtır. Önceden de zikredildiği üzere Ebû Katâde‟nin 

Muaviye döneminde ve bizzat Muaviye ile de görüĢmeleri olmuĢtur. el-Vâkidî, Ebû 

Katâde‟nin çocukları ile Ģehir halkı arasında, Ebû Katâde‟nin Medine‟de öldüğüne 

dair herhangi bir ihtilafın olmadığını söyler.101 Aynı Ģekilde Ebû Bekir el-Beyhakî de 

Ebû Katâde‟nin Hz. Ali‟den sonra vefat ettiğini söyler. 102  el-Buhârî de Ebû 

Katâde‟nin vefat tarihini „50-60 Arası Vefat Edenler‟ kategorisinde 

göstermektedir.103 

1. 8. Ebû Katâde Ġsminin Diğer Katâde Ġsimleriyle KarıĢtırılması 

Kadim toplumlarda insanlar, daha çok künyeriyle tanınırdı. Sahabe ve daha 

sonraki dönemlerde de bu böyle olmuĢtur. Ġnsanlar, ya çocukların ya da anne ve 

babaların isimleriyle künye alır ve daha çok o Ģekilde tanınırlardı. Bunların yanında, 

doğdukları bölge/Ģehirle de nispet alırlardı. Ġsimleri ya da künyeleri aynı olan 

                                                 
94

 el-Hatîbu‟l-Bağdâdî, Tarîhu Bağdâd, I, 502. 
95

 Halife b. Hayyat, Tarîh, I, 201. 
96

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 80. 
97

 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XXXIV, 196. 
98

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, VI, 15. 
99

 Ahmed Naim, Tecrid-î Sarih, VII, 453. 
100

 el-Kelabâzî, Ahmed b. Muhammed b. Hüseyn b. Hasan Ebû Nasr el-Buhârî, el-Hidaye ve‘l-

ĠrĢad fi Ma‘rifeti ehli‘s-Sika ve‘s-Sedad, thk., Abdullah el-Leysi, Dâru‟l-Marife, Beyrut 1407, I, 188.  
101

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 82. 
102

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Cenâiz, hds. no., 6943, (IV/59). 
103

 el-Buhârî, Tarîhu‘l-Evsat, I, 99. 



 

16 

 

Ģahısların, kıssalarda karıĢtırılma ihtimali olabilir düĢüncesindeyiz. O düĢünce ile 

burada ismi Ebû Katâde ile benzer olan Ģahıslardan bahsetmek istedik. 

Katâde b. Nu’man: Katâde b. Nu‟man, II. Akabe biatında bulunanlardandır.104 

Ebû Saîd el-Hudrî ile ana bir kardeĢtir ve Bedir‟e katılmıĢtır.105 Annesi, Adîy b. 

Neccar oğullarından Ebû Hârise‟nin kızı Uneyse‟dir. 106  Bedir 107  veya Uhud 108 

harbinde gözü yerinden çıkmıĢ Hz. Peygamber (sav) gözünü yerine yerleĢtirmiĢ ve 

mucizevî bir Ģekilde gözü iyileĢmiĢtir. Hz. Peygamber‟le birlikte bütün savaĢlara 

katılan Katâde b. Nu‟man, hicrî 23‟te Hz. Ömer döneminde 65 yaĢlarında iken vefat 

etmiĢtir.109 

el-Buhârî, Tarîhu‘l-Evsat‟ında Ebû Katâde b. Rib‟î için „Ģehide bedren‟110 yani 

„Bedir‟e katıldı‟ ifadesini kullanmıĢtır. Ġhtimaldir ki bu ifade, Katâde b. Nu‟man 

içindir. Çünkü el-Buhârî, orada Ebû Katâde‟ye Nu‟man denildiğini de belirmiĢtir.111 

Ayrıca el-Buhârî, Ebû Saîd el-Hudrî‟nin rivayet ettiği bir hadiste, el-Hudrî ile ana bir 

kardeĢ olan Katâde b. Nu‟man için ‗Ebâ Katâde‘ ifadesini kullanmıĢtır.112 Bundan 

hareketle, bu isimlerin hataen karıĢtırılmıĢ olma ihtimalinin olduğunu 

düĢünmekteyiz. Bahsi geçen hadis Ģudur: 

َثِِن ُسلَْيَماُف، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعِن الَقاِسِم، أَفَّ اْبنَ  ثَػَنا ِإْٖتَاِعيُل، قَاَؿ: َحدَّ َخبَّاٍب، َأْخبَػرَُه: أَنَُّو ٖتََِع أَبَا  َحدَّ
ـَ إِلَْيِو ٘تٌَْم، قَاُلوا: َىَذا ِمْن ٘تَِْم َضَحايَانَا، فَػقَ  ـَ، فَػُقدّْ ُُهقُُو "، قَاَؿ: " َسِعيٍد، َُيَدُّْث: " أَنَُّو َكاَف َغائًِبا فَػَقِد اَؿ: َأخُّْرهُه َا َأ

َُِلَك َلُو، فَػَقاَؿ: إِنَُّو َقْد َحَدَث ُُثَّ ُقْمُت َفَخَرْجُت، َحَّتَّ آِتَ َأِخي  أَبَا قَػَتاَدَة، هََكاَف َأَخاُه ِِلُمِّْو، هََكاَف بَْدرِيِّا، َفذََكْرُت 
 113بَػْعَدَؾ أَْمرٌ 

Hadis, kurban etiyle alakalıdır. Ebû Saîd, bir seferden dönünce ona et ikram 

ediliyor ve bu etin kurban eti olduğunu söylüyorlar. Ebû Saîd, bu eti yemiyor. 

Ardından ana bir kardeĢim dediği Katâde‟nin yanına gidiyor ve ondan bu kurban 

                                                 
104

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, III, 453. 
105

 Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilal b. Esed eĢ-

ġeybânî, el-Esâmî ve‘l-Kunâ Li-Ġmâm Ahmedd b. Hanbel Rivâyeti Ġbnihi Sâlih, thk., Abdullah b. 

Yusuf el-Cedî‟, Mektebetü Dâru‟l-Aksâ, Kuveyt, 1985, I, 32. 
106

 Ġbnü‟l-Esîr, Üsdü‘l-Gâbe, VI, 31. 
107

 el-Beğavî, Mu‘cemu‘s-Sahâbe, V, 47. 
108

 el-Vâkidî, el-Meğâzî, I, 212. 
109

 Ġbnü‟l-Esîr, Üsdü‘l-Gâbe, V, 91. 
110

 el-Buhârî, Târîhu‘l-Evsat I, 105. 
111

  el-Buhârî, Târîhu‘l-Evsat, I,105 
112

 el-Buhârî, es-Sahîh, 73, Edâhî, 16, (926). 
113

 el-Buhârî, es-Sahîh, 73, Edâhî, 16, (926). 
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etiyle ilgili bilgi istiyor. O da bu etin yenilebileceğini söylüyor. Bu rivayette el-

Buhârî‟nin bu nüshasında Katâde b. Nu‟man, hadiste Ebû Katâde diye geçiyor. el-

Buhârî, bunun için Ģehide bedren ifadesini kullanmıĢ, fakat aynı zamanda Ebâ 

Katâde diye ismini zikretmiĢtir.  

Katâde b. Nu‟man‟ın altı-yedi kadar rivayeti vardır. Bunlardan sadece bir tanesi 

Sahîh-i Buhârî‟de geçer. Ebû Saîd el-Hudrî‟nin Katâde b. Nu‟man‟dan aldığı bu 

hadiste Hz. Peygamber (sav), Ġhlas suresinin Kur‟an‟ın üçte birine denk olduğunu 

söylemiĢtir.114 Bunun dıĢında Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde üç, et-Tirmizî‟nin 

es-Süneni‘nde iki,115 Ġbn Mâce‟nin es-Süneni‟nde de bir116 tane Katâde b. Nu‟man 

rivayeti bulunmaktadır. 

Ebû Katâde el-Adevî: Ebû Katâde el-Adevî ismi de Ebû Katâde Hâris b. Rib‟î 

ile karıĢtırılacak isimlerdendir. Özellikle ismin sonundaki nispet söylenmediğinde, 

hadisi hangisinin rivayet ettiği karıĢtırılabilir. Ebû Katâde el-Adevî‟nin asıl ismi 

Temîm b. Nezîr‟dir. Basralı tabiînden olup Sika bir Ģahsiyettir.117 Rivayet ettiği hadis 

sayısı azdır. Hz. Ömer, Ubade b. Kars, Ġmran b. Huseyn, HiĢam b. Amr, Useyr b. 

Cabîr ve ismi bilinmeyen bir bedevîden hadis almıĢtır.118 Kendisinden de Humeyd b. 

Hilâl, Ebû Kilâbe, Ġshâk b. Suveyd hadis almıĢlardır.119 ez-Zehebî Târîhu‘l-Ġslâm adlı 

eserinde, 81-90120 ve 101-110121 tarih aralarını Ebû Katâde el-Adevî‟nin vefat tarihi 

olarak göstermektedir. Ebû Katâde el-Âdevî‟nin, Ebû Katâde Hâris b. Rib‟î ile 

karıĢtırılabilecek bazı rivayetlerini aĢağıda vereceğiz. 

Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde geçen iki farklı rivayette Ebû Katâde el-

Âdevî, hadisi aldığı sahâbinin ismini vermemektedir. Bu senet kısımlarında Ebû 

Katâde‟nin nispet olduğu yer de belirtilmediğinden bu kiĢinin hangi Ebû Katâde 

                                                 
114

 el-Buhârî, es-Sahîh, 66, Fedâilu‟l-Kur‟an, 13, (843). 
115

 et-Tirmizî, Ebû Ġsa Muhammed b. Ġsa, es-Sünen, thk., Ahmed Muhammed ġakir, Muhammed 

Fuad Abdulbaki ve bĢk., Matba‟âtü Mustafa, Mısır, 1975, Ebvâbu‟t-Tıbb, 2036, IV, 381; Ebvâbu 

Tefsiri‟l-Kur‟an, 3036, V, 244.  
116

 Ġbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kâzvinî, es-Sünen, thk., Muhammed Fuad 

Abdulbaki, Dâru Ġhyâi‟l-Kütübi‟l-Arabiyye, Mısır, 1952, K. Siyâm, 40, I, 551. 
117

 el-Iclî, Ebu‟l-Hasan Ahmed b. Abdullah b. Salih el-Kûfî, Târihu‘s-Sikat, Dâru‟l-Bâz, Beyrut, 

1984, I, 507. 
118

 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XXIV, 197. 
119

 Ġbn Hacer, Tehzîbu‘t-Tehzîb, XII, 205. 
120

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, II, 1031. 
121

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, III, 20. 
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olduğu bilinmeyebilir. ĠĢte burada senet kısmına bakmak gerekir. Ebû Katâde el-

Âdevî‟nin rivayet ettiği hadislerin senetlerinde Humeyd b. Hilâl vardır. Humeyd b. 

Hilâl‟in, her iki Ebû Katâde‟den hadis rivayeti olmayıp sadece Ebû Katâde el-

Âdevî‟den hadis almıĢtır. Hicrî 111-120 yılları arasında vefat eden Ebû Nasr 122 

künyeli Humeyd b. Hilâl tabiîn neslinden olup Basralıdır.123 Sahabeden sadece Enes 

b. Mâlik‟ten hadis aldığı bilinmektedir.124  

el-Müsned‘te geçen o iki rivayet Ģunlardır: 

َعُو  ثَػَنا أَبُو َسَلَمَة اْٙتُزَاِعيُّ، قَاَؿ: َأْخبَػَرنَا أَبُو ِىََلٍؿ، َعْن ُٔتَْيِد ْبِن ِىََلٍؿ اْلَعَدِهيّْ، ٖتَِ َعِن  ِمْنُو َعْن َأِب قَػَتاَدةَ َحدَّ
َع َرُسوَؿ اهلِل  َر ِديِنُكْم أَْيَسرُهُ اِْلَْعرَاِبّْ، الَِّذي ٖتَِ َر ِديِنُكْم أَْيَسرُُه، ِإفَّ َخيػْ  125َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ: " ِإفَّ َخيػْ

‘Dininizin hayırlı olanı, en kolay olanıdır.’ 
 

ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن ُٔتَْيِد ْبِن ِىََلٍؿ، عَ  ثَػَنا ِإْٖتَاِعيُل، َحدَّ ْن َأِب قَػَتاَدَة، َهَأِب الدَّْْهَاِء، قَاَا: َكانَا َحدَّ
َنا َعَلى َرُجٍل ِمْن أَْىِل اْلَباِديَِة، فَػَقاَؿ اْلَبَدِهيُّ:  َأَخَذ بَِيِدي َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ ُيْكِثرَاِف السََّفَر ١َتَْو َىَذا اْلبَػْيِت، قَاَا: أَتَػيػْ

رًا ِمْنوُ  َء اهلِل ِإاَّ أَْعطَاَؾ اهللُ َعلُّْمِِن ٟتَّا َعلََّمُو اهللُ َهقَاَؿ: " إِنََّك َلْن َتدََع َشْيًئا اتػَّْقاَعَلْيِو َهَسلََّم، َفَجَعَل يػُ    126َخيػْ

―Sen hak yoluda her ne harcarsan, Allah sana ondan daha hayırlısını verir.‖  

Ebû Dâvud‟un es-Sünen‟inde geçen bir rivayette yine Ebû Katâde‟nin Ġmrân b. 

Hüseyin‟den aldığı ―hayânın her türlüsü iyidir‖ hadisindeki Ebû Katâde de el-

Adevî‟dir. Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا َٔتَّاٌد، َعْن ِإْسَحاَؽ ْبِن ُسَوْيٍد، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: ُكنَّا مَ  ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن َحْرٍب، َحدَّ َع ِعْمرَاَف ْبِن ُحَصْْيٍ، َحدَّ
ُر ْبُن َكْعٍب َفَحدََّث ِعْمرَاُف ْبُن ُحَصْْيٍ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: " اْ٘تََياُء َخيػٌْر ُكلُُّو، أَْه قَاَؿ:  َهَُثَّ ُبَشيػْ

ُر ْبُن َكْعٍب إِنَّ  ٌر " فَػَقاَؿ ُبَشيػْ ا ٠تَُِد ِف بَػْعِض اْلُكُتِب أَفَّ ِمْنُو َسِكيَنًة، َهَهقَارًا، َهِمْنُو َضْعًفا، َفَأَعاَد ِعْمرَاُف اْ٘تََياُء ُكلُُّو َخيػْ
َناُه َهقَاَؿ:  ـَ قَاَؿ: فَػَغِضَب ِعْمرَاُف َحَّتَّ أْتَرَّْت َعيػْ ٌر اْلَكََل ُثَك َعْن َرُسوِؿ اللَّ »ا٘تَِْديَث َهأََعاَد بَُشيػْ ِو َصلَّى اهللُ َأَا أُرَاِن ُأَحدّْ

ُثِِن َعْن ُكُتِبكَ    127قَاَؿ: قُػْلَنا يَا أَبَا ٠ُتَْيٍد: إِيٍو إِيو« َعَلْيِو َهَسلََّم َهُُتَدّْ
    

                                                 
122

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 231. 
123

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, III, 228. 
124

 Ġbn Hıbbân, es-Sikât, IV, 147. 
125

 Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilal b. Esed eĢ-

ġeybânî, el-Müsned, thk., ġuayp el-Arnavut-Adil MürĢit, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 2001, XXV, 

284. 
126

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXIV, 342. 
127

 Ebû Dâvud, Süleyman b. EĢ‟as es-Sicistânî, es-Sünen, thk., Muhammed Muhyiddin 

Abdulhamid, el-Mektebetü‟l-Asriyye, Beyrut, 1983, K. Edeb, (I/194). 
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Bu rivayet, et-Taberânî‟nin el-Mu‘cem‟inde ―Ebû Katâde, ismuhu Temîm b. 

Nezîr an Ġmrân‖128 (Ġsmi Temim b. Nezir olan Ebû Katâde‘nin Ġmran‘dan aldıkları) 

baĢlığı altında geçmektedir. 

Konumuzla az ilgisi bulunan bir isim daha bulunmaktadır. el-Buhârî, Bedir 

ehlini saydığı babta Bedir Ģehitlerinden olan el-Hârîs b. Sürâka isminin el-Hârîs b. 

Rebî‟ diye de geçtiğini söyler.129 Ebû Katâde‟nin ismi de Haris b. Rib‟î olduğunu 

belirtmiĢtik. Bu iki isim, yazılıĢ bakımından birbirine çok benzemektedir. Bundan 

hareketle el-Buhârî, „Bedir‟e katıldı‟ ibaresini Ebû Katâde için değil de el-Haris b. 

Sürâka için kullanmıĢ olabileceğini söyleyebiliriz.  

 

 

  

                                                 
128

 et-Taberânî, Ebu‟l-Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyûb, el-Mu‘cemu‘l-Kebîr, thk., Hamdî b. 

Abdilmecîd es-Selefî, Mektebetü Ġbn Teymiye, Kahire, 1994, hds. no., 553, (18/221).  
129

 el-Buhârî es-Sahîh, 64, el-Meğâzî, 13, (652). 
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2. EBÛ KATÂDE’NĠN RĠVAYET ETTĠĞĠ HADĠSLER VE BU 

HADĠSLERĠN GEÇTĠĞĠ KAYNAKLAR 

Hz. Peygamber‟den (sav) nakledilen her bir kavl, fiil ve onay Ġslam medeniyeti 

için son derece önem arzetmektedir. OluĢturulacak yeni ve sağlam bir yaĢam ideali 

için Hz. Peygamber‟in (sav) rehberliği mutlaka gereklidir. Çünkü biz insanların, 

Kur‟an-ı Kerim‟i rehbersiz bir Ģekilde, layıkıyla kavrayamayacağımız kesindir. Hz 

Peygamber (sav), tebliğ göreviyle onu insanlara açıklar. ĠĢte o yüzden Hz 

Peygamber‟in (sav) açıkladıkları, Ġslam medeniyetinin vazgeçilmezi olmuĢtur. Hz. 

Peygamber‟in (sav) söylediklerini alıp nakletmek zamanla bir meslek halini almıĢtır. 

Bu meslekte ilim tahsiline ve hadis yolculuklarına hayatını adayan insanların sayısı 

hiç de az değildir. Bir hadisin sahihlik derecesini öğrenmek için aylarca yolculuk 

yapan muhaddisler var olmuĢtur. 

Hadis naklini yapan ilk toplum doğal olarak Sahâbe toplumu olmuĢtur. Bu 

Sahâbe toplumu içinde bir kısım da var ki hadis ezberleme ve nakletmeyi kendisine 

meslek edinmiĢtir. Bunların içinde binlerce hadis nakledenler olmuĢtur. Binden fazla 

hadis nakledenlere Muksirun denilmiĢtir. Bunlar yedi kiĢidir.  Bunların baĢında 5370 

küsür hadisle Ebû Hureyre gelmektedir. Bir ev hanımı da olmasına rağmen Hz. AiĢe 

(ra) annemiz 2200‟den fazla hadis nakletmiĢtir. Binin altında hadis nakledenlere de 

Mukillun denilmiĢtir. Bunların sayısı çok fazladır. Konumuz olan Sahâbe Ebû 

Katâde de bunlardan biridir.  

Ebû Katâde‟nin rivayet ettikleri hadislerin sayısı 170 kadardır. Bu rivayetler, 

farklı farklı kaynaklarda geçmektedir ve ayrıca bu rivayetlerin birçoğu da ahkâmla 

ilgilidir. Bu hadislerin 142 tanesi Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde ‗Ebû Katâde 

Hadisleri‘ bölümü altında yer almaktadır. Ayrıca el-Müsned‟te baĢka Sahâbenin 

hadisleri arasında da iki tane Ebû Katâde rivayeti geçmektedir. Ebû Katâde‟nin 28 

tane rivayeti de Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‘i dıĢında incelediğimiz kaynaklarda 

geçer. Bu konulara ilerde değinilecektir. 
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Diyanet ansiklopedisinde de Ebû Katâde‟nin 170 kadar hadisi rivayet ettiği 

söylenmiĢtir.130 Ancak kaynaklarda Ebû Katâde‟nin naklettikleri rivayetler arasında 

arasında sahabe sözleri de bulunmaktadır. 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisleri nakleddenler arasında tabiînin yanında 

sahabe de bulunmaktadır. Sahabeden Cabir b. Abdillah, Enes b. Mâlik ve Ebû Saîd 

el-Hudrî, Ebû Katâde‟den hadis rivayet etmiĢlerdir. Tabiînden Ebû Katâde‟nin oğlu 

Abdullah (Abdullah b. Ebî Katâde), Ebû Katâde‟nin mevlası Nafi‟ (Ebû Muhammed 

Nafi‟ b. Abbas el-Akrai), Abdullah b. Ma‟bed ez-Zemânî, Amr b. Süleym ez-Zürâkî, 

Abdullah b. Rabâh el-Ensari, Ma‟bed b. Ka‟b b. Mâlik, KebĢe bt. Ka‟b b. Mâlik, Ebû 

Selime Abdullah b. Abdurrahman b. Avf ez-Zührî, Yahya b. en-Nadr, Muhammed b. 

Ka‟b el-Kurazî, Yahya b. Ebî Kesîr, Amr b. Abdullah b. Zübeyr el-Avvâm, Saîd b. 

Müseyyeb, Atâ b. Yesar, Uley b Rabâh ve daha birkaç kiĢi Ebû Katâde‟den hadis 

rivayet etmiĢlerdir.131 Bu ravilerle ilgili detaylı bilgi, tezimizin son bölümünde yer 

alacaktır. 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadislerin 14 tanesi Sahîh-i Buhârî‟de 49 yerde, 18 

tanesi de Sahîh-i Müslim‟de 47 yerde geçmektedir.  

Biz bu çalıĢmamızda rivayetleri incelerken daha çok hadislerin metin kısmı 

üzerinde durduk. Ġncelediğimiz rivayetlere numara verdik. ġimdi Ebû Katâde‟nin 

rivayet ettiği hadislerin hangi kaynaklarda geçtiğine bakalım. 

2. 1. el-Buhârî - es-Sahîh 

el-Buhârî‟nin es-Sahih‟inde Ebû Katâde‟nin ismi 54 yerde geçmektedir. Bu 

yerlerin üç tanesinde hadisler, Ebû Katâde‟nin rivayeti olmayıp bir mesele vesilesiyle 

içinde Ebû Katâde‟nin bulunmasıdır. Bir rivayette ise Ebû Katâde diye geçen isim 

aslında Katâde b. Nu‟man‟dır. ġimdi bu rivayetleri kısaca inceleyip Ebû Katâde‟nin 

rivayetlerine geçeceğiz. 

Ġlk rivayet, Seleme b. Ekva‟ın rivayet ettiği hadislerden biridir. Metnini aĢağıda 

vereceğimiz hadisin içeriği Ģöyledir: Ard arda üç cenaze getirilip Hz. Peygamber‟den 

                                                 
130

 M. YaĢar Kandemir, “Ebû Katâde” md., DĠA, X, 174. 
131

 ez-Zehebî, Siyer, IV, 78. 
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(sav) bu cenazelerin namazlarının kıldırması isteniyor. O da borçlarının olup 

olmadığını ve ardından bir Ģeyler bırakıp bırakmadığını soruyor. Ġlk iki meyyitin 

namazını kıldırıyor. Çünkü birinin hiç borcunun oladığını, diğerinin ise ardından 

borçlarını kapatacak mallarının olduğunu söylüyorlar. Fakat üçüncüsünün hem borcu 

olduğunu hem de ardından borcunu kapatacak herhangi bir varlığının olmadığını 

söylüyorlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) o meyyitin cenaze namazını 

kıldırmıyor ve „biriniz kıldırsın‟ diye buyuruyor. Ebû Katâde, orada hemen devreye 

girerek borcunu üstleniyor. Daha sonra Hz. Peygamber (sav) o cenazenin namazını 

kıldırıyor. Kitâbu‟l-Havâlât‟ta verilen bu hadis, Mekiyy b. Ġbrahim, Yezid b. Ebî 

Ubeyd‟ten, Seleme b. Ekva‟dan, nakil olmuĢ ve ‗Bâbu Ġzâ Ehâle Deyne‘l-Meyyiti alâ 

Recûlin Câze‘ 132  (Ölünün Borcunu Birine Havale Etmek Caizdir) bâb baĢlığında 

altında yer almıĢtır. Bu hadis, ‗Bâbu Men Tekellefe an-Meyyitin Deynen fe-Leyse 

Lehü En Yercia‘ 133  (Ölünün Borcuna Kefil Olan Kimseye O Kefaletten Dönmesi 

Sahih Olmaz) bâb baĢlığıyla Kitâbu‟l-Kefâlet‟te de yer almaktadır. Buradaki senet 

kısmında Ebû Asım, Yezid b. Ebî Ubeyd ve yine Seleme b. Ekva‟ vardır. Hadis 

Ģudur: 

ثَػَنا يَزِي كّْيُّ ْبُن إِبْػرَاِىيَم، َحدَّ
َ
ثَػَنا اٚت ُد ْبُن َأِب ُعبَػْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن اَِلْكوَِع َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َحدَّ

َها، فَػَقاَؿ:  ُْ ُأِتَ ِِبََنازٍَة، فَػَقاُلوا: َصلّْ َعَليػْ فَػَهْل تَػَرَؾ »َؿ: ، قَاُلوا: َا، قَا« َىْل َعَلْيِو َدْيٌن؟»النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، ِإ
َها، قَاَؿ: « َشْيًئا؟ ِقيَل: « َىْل َعَلْيِو َدْيٌن؟»، قَاُلوا: َا، َفَصلَّى َعَلْيِو، ُُثَّ ُأِتَ ِِبََنازٍَة ُأْخَرى، فَػَقاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َصلّْ َعَليػْ

َها، قَاَؿ: ، قَاُلوا: َثَلَثََة َدنَاِنريَ « فَػَهْل تَػَرَؾ َشْيًئا؟»نَػَعْم، قَاَؿ:  َها، ُُثَّ ُأِتَ بِالثَّالِثَِة، فَػَقاُلوا: َصلّْ َعَليػْ َىْل تَػَرَؾ »، َفَصلَّى َعَليػْ
، قَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة َصلّْ « َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكمْ »، قَاُلوا: َثَلَثَُة َدنَاِنرَي، قَاَؿ: « فَػَهْل َعَلْيِو َدْيٌن؟»، قَاُلوا: َا، قَاَؿ: « َشْيًئا؟

 134َعَلْيِو يَا َرُسوَؿ اللَِّو َهَعَليَّ َديْػُنُو، َفَصلَّى َعَلْيو

 

Ġkincisi, Kitâbu‟l-Hibe ve Fadlihâ‟da ‗Kabûli Hediyyeti‘s-Saydi‘ bâb baĢlığından 

hemen sonra verilen ‗Peygamber (sav), Ebû Katâde‘den avın budunu kabul etti‘135 

cümlesidir. Burada sened kısmı zikredilmemiĢ ve numara da verilmemiĢtir. Bu, 

aslında bir sefer esnasında vuku bulan uzun bir rivayetin sadece bir parçasıdır. Konu 

ile ilgili geniĢ bilgi ileride gelecektir. 

                                                 
132

 el-Buhârî, es-Sahîh, 38, Havâlât, 3, (363). 
133

 el-Buhârî, es-Sahîh, 39 Kefâlet, 3, (365). 
134

 el-Buhârî, es-Sahîh, 38, Havâlât, 3, (363). 
135

 el-Buhârî, es-Sahîh, 51 Hibe ve Fadlihâ, 5, (414). 
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Üçüncü rivayet Ka‟b. b. Mâlik‟in tevbesi hakkındaki rivayettir. Rivayet uzun 

olduğundan Arapça metnini buraya almadık. Hadisi, Ka‟b b. Mâlik, nakletmektedir. 

Kendisi, Ebû Katâde‟nin amcaoğullarından olup ikinci Akabe biatında 

bulunanlardandır. Hadisin Ebû Katâde ile alakası Ģudur: Ka‟b. b. Mâlik, Tebük 

seferine mazeretsiz olarak katılmayan üç sahabeden biridir. Tebük dıĢındaki bütün 

gazvelere katılmıĢtır. Tebük gazvesine mazeretsiz katılmadığından dolayı Hz. 

Peygamber (sav) ve Sahâbe kendisine karĢı tavır almıĢtı. Kendisi çok piĢman olmuĢ 

ve Allah‟ın hükmü gelene kadar dünya kendisine adeta zindan olmuĢtu. O, bu 

ızdıraplar içinde bir-umut Ebû Katâde‟ye uğramıĢtı. Çünkü ikisi çocukluklarından 

beri çok iyi dostturlar. Aynı zaman da amca çocuklarıdırlar. Birbirlerini çok 

seviyorlar. Ebû Katâde de kendisine aynı tavrı gösterince „ya Ebâ Katâde, benim 

Allah ve Rasulünü ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun?‟ diye sorar. Ebû Katâde 

de „Allah ve Rasulü daha iyi bilir‟ diye cevaplar. Ka‟b b. Mâlik ağlayarak oradan da 

ayrılıp gider. ÇarĢı pazarlarda bile yüzüne bakan olmaz. Bu durum 50 gün sürer. 

Sonra Ka‟b b. Mâlik affedilir. Sevincinden üzerinde bulunan iki parça elbisesini 

müjdeciye müjdelik olarak verir. Giyecek baĢka elbisesi bulunmayan Ka‟b b. Mâlik, 

amcaoğlu Ebû Katâde‟den ödünç elbise alıp giyer. Ardından mescide gider. el-

Buhârî, bu hadisi ‗Hadisu Ka'b b. Mâlik ve Kavli‘l-Lâhi Azze ve Celle‘136 (Ka'b b. 

Mâlik Hadîsi ve Allah'ın cc: '(SavaĢtan) Geri Bırakılan Üç KiĢinin Tevbelerini de 

Kabul Etti (et-Tevbe: 118)) bâbında kaydetmiĢtir.  

Sahîh-i Buhâri‟de Ebû Katâde‟den nakledilen toplamda 14 tane rivayet vardır. 

Bu 14 rivayet, farklı kanallarla değiĢik bâb baĢlıkları altında 49 yerde geçmektedir.  

1. Rivayet: 

ـٌ ُىَو الدَّْستُػَواِئيُّ، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكثِ  ثَػَنا ِىَشا ُُ ْبُن َفَضاَلَة، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُمَعا رٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َحدَّ
َُا أََتى اَٙتََلَء َفَلَ »َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  َُا َشِرَب َأَحدُُكْم َفََل يَػتَػنَػفَّْس ِِف اإِلنَاِء، َهِإ ِإ

ََُكَرُه بَِيِميِنِو، َهَا يَػَتَمسَّ   «ْح بَِيِميِنوِ َِيَسَّ 

―Sizden biriniz bir Ģey içtiğinde nefesini kabın içine vermesin, helâya gittiğinde 

sağ eliyle zekerine dokunmasın ve sağ eliyle temizlenip silinmesin.” hadisidir. 

                                                 
136

 el-Buhârî, es-Sahîh, 64, Meğâzî, 79, (712). 
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Hadis, genel hatlarda, yiyecek ve temizlikte adab bildiriyor. Metin aynı, senet 

kısmı farklı olmak üzere üç ayrı yerde geçmektedir. 

 Kitâbu‟l-Vudû‟da ‗en-Nehyu ani‘l-Ġstincâi bi‘l-Yemîni‘ 137  (Sağ El ile Estinca 

Etmekten Nehy) bâb baĢlığı altında ve ‗Lâ Yümsiku Zekerehu Biyeminîhi izâ Bâle‘138 

(Ġhtiyaçta Zekerini Sağ Eliyle Tutmaz) bâb baĢlığında geçmektedir. Hadisin ravileri 

ilkinde; Ebû Katâde, Ebû Katâde‟nin oğlu Abullah, Yahya b. Ebî Kesir, HiĢam, 

Muaz b. Fedale‟dir. Ġkincisinde ise el-Buhârî, hadisi Muhammed b. Yusuf‟tan O da 

Evzaî‟den, Yahya b. Ebî Kesir ve üstte devam eden silsileden almaktadır. Bu hadis 

ayrıca Kitâbu‟l-EĢribe‟de ‗ Bâbu‘n-Neyhi ani‘t-Teneffüsi fi‘l-Ġnâi‘139 (Bir ġey Ġçerken 

Kabın Ġçinde Nefes Almaktan Nehy) bâbbında da geçmektedir. el-Buhârî, hadisi 

burada da Ebû Nuaym‟dan, ġeyban‟dan, Yahya b. Ebî Kesir‟den, o da Ebû 

Katâde‟den almaktadır. Hadis, 3. tabakaya kadar tek kanaldan gelirken 3. tabakadan 

sonra üç ayrı kanaldan gelmektedir. Hadisi rivayet eden ravilerin hepsi Sika kabul 

edilmiĢtir. 

2. Rivayet: 

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف، قَاَؿ: َأْخبَػَرنَا َماِلٌك، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن الزُّبَػرْيِ، َعْن عَ  ، َحدَّ ْمرِه ْبِن ُسَلْيٍم الزَُّرِقيّْ
: أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ:  ْسِجَد فَػْليَػرَْكْع رَْكَعتَػْْيِ قَػْبَل أَْف »َعْن َأِب قَػَتاَدَة السََّلِميّْ

َ
َُا َدَخَل َأَحدُُكُم اٚت ِإ

  ََيِْلسَ 

―Sizden biriniz mescide girdiğiniz zaman oturmadan evvel iki rek‘at namaz 

kılsın.” 

Ebû Katâde, bir keresinde mescide girdiğinde Hz. Peygamber‟i (sav) ve 

Sahâbe‟yi oturur görünce hemen yanlarına varıp oturmuĢtu. Rasûlullah (sav), „Ebâ 

Katâde, sen niye namaz kılmadın‟ deyince o da, „ya Rasûlullah sizleri oturur gördüm 

ben de oturdum‟ dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) yukarıdaki hadisi 

söylemiĢtir. 

                                                 
137

 el-Buhârî, es-Sahîh, 4, Vudû‟, 18, (48). 
138

 el-Buhârî, es-Sahîh, 4, Vudû‟, 19, (48). 
139

 el-Buhârî, es-Sahîh, 74, EĢribe, 25, (933). 
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Hadis, el-Buhârî‟de iki ayrı yerde geçmektedir. Birincisi, es-Sahih‟in Kitâbu‟s-

Salât‟ta ‗Bâbu Ġzâ Dehale Ehadükümü‘l-Mescide Felyerka‘ Rek‘ateyni‘140 (Mescide 

Girdiğinizde Oturmadan Evvel Ġki Rekât Namaz Kılınız) bâbındadır. Bu bâbda sadece 

yukarıda verdiğimiz hadis bulunmaktadır. Hadisin bir parçası bâb ismi olarak da 

kullanılmıĢtır. Hadisin geçtiği ikinci yer ise Kitâbu‟t-Teheccüt‟te, metin kısmında 

çok az bir değiĢiklikle ‗Bâbu Mâ Câe fit‘Tetavvui Mesnâ Mesnâ‘141 (Nafile Namazlar 

ĠkiĢer ĠkiĢer Rek‘at Kılınır.) bâb baĢlığı altında geçer. 

Hadisin ravi kanalına baktığımızda ise; ilk senet Abdullah b. Yusuf, Mâlik, Amir 

b. Abdullah b. Zübeyr, Amr b. Süleym ez-Zürakî ve Ebû Katâde Ģeklindedir. Ġkincisi 

ise Mekkî b. Ġbrahim, Abdullah b. Saîd, Amir b. Abdullah b. Zübeyr, Amr b. Süleym 

ez-Zürakî ve Ebû Katâde‟dir.  

3. Rivayet: 

ثَػَنا َعْبُد  ، اللَِّو ْبُن يُوُسَف، قَاَؿ: َأْخبَػَرنَا َماِلٌك، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن الزُّبَػرْيِ، َعْن َعْمرِه ْبِن ُسَليْ َحدَّ ٍم الزَُّرِقيّْ
َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َكاَف ُيَصلّْي َهُىَو َحاِمٌل أَُماَمَة بِْنَت زَيْػَنَب بِْنِت َرُسوِؿ  َأفَّ »َعْن َأِب قَػَتاَدَة اِلَْنَصارِيّْ، 

َُا َسَجَد َهضَ  ـَ ٔتََ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم، َهِِلَِب الَعاِص ْبِن رَبِيَعَة ْبِن َعْبِد ََشٍْس فَِإ َُا قَا  142َلَهاَعَها، َهِإ

―Amr b. Süleym ez-Zürakî'den; o da Ebû Katâde el-Ensârî'den haber verdi (O, 

Ģöyle demiĢtir): Rasûlullah (sav), kendi kızı Zeyneb'in, Ebû'l-Âs b. Rebîa b. 

AbdiĢĢems'ten olma kızı Umâme'yi taĢıyarak namaz kılardı. ġöyle ki, secdeye 

vardığında onu yere koyar, secdeden kalktıkça da onu tekrar yüklenirdi.‖ 

Bu rivayet de es-Sahih‟te iki defa tekrar edilmiĢtir. Ġlki Kitâbu‟s-Salât‟ın ‗Bâbu 

Ġzâ Hamele Câriyetn Sağîraten alâ Unukihi fi‘Salâti 143  (Musalli Namazda Boynu 

Üzerinde Küçük Kız Çocuğu TaĢıdığı Zaman Namazın Hükmü Nasıldır?) bâbında 

geçer. Ġkincisi ise Kitâbu‟l-Edeb‟te ‗Bâbu Rahmeti‘l-Veledi ve Takbilihi ve 

Muânekatîhi‘144 (Babanın Çocuğa Merhameti, Onu Öpmesi ve sarması) bâb baĢlığı 

altında geçer. Ġki rivayeti de Ebû Katâde‟den Amr b. Süleym ez-Zürakî nakletmiĢtir. 

Devamı iki kanaldan rivayet olunmuĢtur. Birincisi Malik b. Amr b. Abdullah b. 

                                                 
140

 el-Buhârî, es-Sahîh, 8, Salât, 60, (92). 
141

 el-Buhârî, es-Sahîh, 19, Teheccüt, 25, (194). 
142
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Zübeyr, ondan da Abdullah b. Yusuf nakletmiĢtir. Ġkinci silsile ise Ebu‟l-Velîd, Leys, 

Saîd el-Makberî‟dir. 

Hz. Peygamber‟in (sav), nafile namazları kendi evinde kılıp, mescitte de daha 

çok farz namazları kıldırdığı biliniyor Dolayısıyla imamlık yaptığı esnada Umâme‟yi 

kucağında taĢıdığını bildiren rivayetler de vardır. Müslim‟in es-Sahih‟inde geçen bir 

rivayet bunu bildirmektedir.145 Ahmed Naim, bazı âlimlerin, Arap cahiliyesi kızlarına 

gereken ehemmiyeti vermemekle beraber onların taĢınmasını bile hoĢ 

karĢılamıyorlarken, Hz. Peygamber (sav) namaz gibi önemli bir ibadet esnasında 

dahi onları kucaklayıp kötü âdeti mübalağalı bir Ģekilde sonlandırdığını 

söylediklerini söylemiĢtir.146  

4. Rivayet: 

ثَػَنا ِعْمرَاُف بْ  ثَػَنا حُ َحدَّ ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، قَاَؿ: َحدَّ َصْْيٌ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن ُن َمْيَسَرَة، قَاَؿ: َحدَّ
: َلْو َعرَّْسَت بِ  َلًة، فَػَقاَؿ: بَػْعُض الَقْوـِ َأَخاُؼ »َنا يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: أَبِيِو، قَاَؿ: ِسْرنَا َمَع النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم لَيػْ

ـَ، قَا« أَْف تَػَناُموا َعِن الصَََّلةِ  َناُه فَػَنا َؿ ِبََلٌؿ: أَنَا أُهِقُظُكْم، فَاْضَطَجُعوا، َهَأْسَنَد ِبََلٌؿ َظْهرَُه ِإََل رَاِحَلِتِو، فَػغََلَبْتُو َعيػْ
َقَظ النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، َهَقْد طََلَع َحاِجُب الشَّْمِس، فَػَقاَؿ:  قَاَؿ: َما أُْلِقَيْت « ؟يَا ِبََلُؿ، أَْيَن َما قُػْلتَ »فَاْستَػيػْ

ّْْف بِالنَّاِس »َعَليَّ نَػْوَمٌة ِمثْػُلَها َقطُّ، قَاَؿ:  ِإفَّ اللََّو قَػَبَض أَْرَهاَحُكْم ِحَْي َشاَء، َهَردََّىا َعَلْيُكْم ِحَْي َشاَء، يَا ِبََلُؿ، ُقْم َفَأ
ـَ َفَصلَّىفَػتَػَوضََّأ، فَػَلمَّا اْرتَػَفَعِت الشَّْمُس َهابْػَياضَّ « بِالصَََّلةِ   ْت، قَا

―Ebû Katâde (ra) Ģöyle demiĢtir: Bir gece Peygamber ile birlikte yolculuk 

ediyorduk. Topluluktan biri: ‗Ya Rasulallah, bizlere gece sonu bir konaklama 

yaptırsan!‘ dedi. Allah‘ın Rasulü: ‗Uyuyakalıp namazı geçireceğinizden korkarım.‘ 

diye buyurdu. Bunun üzerine Bilal: ‗Ben sizleri uyandırırım.‘ dedi. Yattılar. Bilal de 

arkasını, bindiği devesine dayadı. Derken gözleri kapanıp o da uyuyakaldı. Nihayet 

Peygamber uyandığı zaman güneĢ doğmuĢ haldeydi. Peygamber (sav) : ‗Ya Bilal, 

dediğin nerede kaldı?‘ buyurdu. Bilal: ‗Bu güne gelinceye kadar beni bunun gibi 

ağır bir uyku tutmamıĢtı.‘ dedi. Allah‘ın Rasulü (sav) : ‗ġüphesiz Allah istediği 

zamanda ruhlarınızı kabzetti ve yine istediği zamanda onları size geri verdi. Ya Bilal, 

kalk da insanlara namazı ilân et.‘ (yani ezan oku) diye buyurdu. Akabinde 
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Rasulallah (sav) abdest aldı. GüneĢ yükselip bembeyaz olduğu vakitte de kalktı 

namaz kıldırdı.‖ 

Hadis, el-Buhârî‟nin es-Sahîh‟inde iki defa tekrarlanmıĢtır. Ġki tekrar arasında 

lafız farkları vardır. Birincisi Kitabu Mevaktî‟s-Salat‟ta ‗Bâbu‘l-Ezânu ba‘de 

zehâbi‘l-Vakti‘ 147  (Namaz Vaktinin Çıkıp Gitmesinden Sonra Ezan Okumak) bâb 

baĢlığı altında geçer. Fıkhî olarak kaza namazlarında ezanın okumasıyla ilgili delil de 

gösterilen buyuakrı da metnini verdiğimiz hadisin tekrarı Kitâbu‟t-Tevhîd‟te ‗Bâbu 

fi‘l-MeĢîeti ve‘l-Ġrâdeti‘148 (Allah‘ın Dilemesi ve Ġradesi) bâbında, sadece son kısmı 

zikrolunur. Ġki rivayet de Ebû Katâde‟den oğlu Abdullah, ondan da Hüseyin 

nakleder. Hüseyin‟den Buhârî‟ye iki farklı kanaldan gelmiĢtir. Birinde Muhammed 

b. Fudeyl‟den Ümran b. Meysere‟ye, diğeri ise HuĢeym‟den Ġbn Selam‟a 

naklonulmuĢtur.  

5. Rivayet: 

ـٌ، قَاَؿ: َكَتَب ِإَلَّ  ثَػَنا ِىَشا ثَػَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْػرَاِىيَم، قَاَؿ: َحدَّ ََيََْي ْبُن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن  َحدَّ
َُا أُِقيَمِت الصََّلَُة، فَ »أَبِيِو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صّلى اهلل عليو هسلم:   َلَ تَػُقوُموا َحَّتَّ تَػَرْهِن ِإ

―Bize HiĢâm tahdîs edip Ģöyle dedi: Bana Yahya (ibn Ebî Kesîr), Ebû Katâde'nin 

oğlu Abdullah'tan yazdı. Babası Ebû Katâde Ģöyle demiĢtir: Rasûlullah (sav): 

'‘Namaz ikâme edildiğide beni (mescide girmiĢ) görmedikçe ayağa kalkmayınız.‘ 

buyurdu.” 

Ebû Katâde‟nin bu rivayeti, es-Sahîh‟te üç ayrı yerde geçmektedir. Ġçeriğinden 

de anlaĢıldığı üzere hadis namaz hakkındadır. Farklı bâblardaki hadis, ilk olarak 

Kitâbu‟l-Ezan‟da iki defa nakledilir. „Bâbu Meta Yekûmu‘n-Nâsu Ġzâ Raevu‘l-Ġmâme 

inde‘l-Ġkâmeti‘ 149  (Ġkaamet Edilmesi Sırasında Ġmamı Gördüklerinde Ġnsanlar Ne 

Zaman Ayağa Kalkarlar?) bâb baĢlığında geçer. Hadisin burada geçtiği ikinci yer, 

‗Bâbu Lâ Yes‘â Ġla‘s-Salâti Müsta‘cilen ve‘l-Yekum bi‘s-Sekîneti ve‘l-Vakâri 150 

(Ġnsan Namaza Acele KoĢmaz, Sekinet ve Vakarla Kalkmalıdır.) bâbıdır. Hadis, son 
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olarak Kitâbu‟l-Cumua‟ da ‗Bâbu‘l-MeĢyî Ġle‘l-Cumuati‘ 151  (Cuma Namazına 

Yürümek) bâbında geçer. 

Hadis, el-Buhârî‟ye üç farklı kanaldan ulaĢmıĢtır. Bu üç kanal da Yahya bin Ebî 

Kesîr‟de birleĢmektedir. Yahya, Abdullah‟tan o da babası Ebû Katâde‟den hadisi 

nakletmiĢtir. 

6. Rivayet: 

Altıncı rivayet, namazla alakalı olup Kitâbu‟l-Ezân‟da geçer. Ġlkin aĢağıda 

metnini verdiğimiz ‗Bâbu Men Ehaffe‘s-Salâte Ġnde‘l-Bükâi‘s-Sabiyyi‘152 (Çocuğun 

Ağlaması Sebebiyle Namazı Hafif Kıldıran Kimse) bâbında, ardından da ‗Bâbu‘l-

Ġntizâri‘n-Nâsi Kıyâme‘l-Ġmâmi‘l-Âlimi‘ 153  (Ġnsanların, Ġmamın Kıyamını 

beklemeleri) bâb baĢlığında geçer. Bu hadis, çocukların camiye gitmelerinde bir 

sakıncanın olmadığı ve kadınların da erkeklerin arkasında cemaate 

katılabileceklerine delil gösterilmiĢtir. 154  Hadisi, Ebû Katâde‟den oğlu Abdullah, 

ondan Yahya b. Ebî Kesîr, ondan da el-Evzâî almıĢtır. Hadis, el-Evzâî‟den sonra iki 

farklı ravi silsilesiyle el-Buhârî‟ye ulaĢmıĢtır. 

Rivayet Ģöyledir: 

ثَػَنا إِبْػرَاِىيُم ْبُن ُموَسى، قَاَؿ: َأْخبَػَرنَا  ، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد َحدَّ ثَػَنا اَِلْهزَاِعيُّ الَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، قَاَؿ: َحدَّ
يُد أَْف أَُطوَّْؿ ِفيَها، ِإِنّْ َِلَُقوـُ ِِف الصََّلَِة أُرِ »اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو َأِب قَػَتاَدَة، َعِن النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: 

َُباَرِؾ، َهبَِقيَُّة، َعِن اَِلْهزَاِعيّْ « َفَأْٖتَُع ُبَكاَء الصَِّبّْ، َفَأََتَوَُّز ِف َصََلِت َكرَاِىَيَة أَْف َأُشقَّ َعَلى أُمّْوِ 
 تَابَػَعُو ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، َهاْبُن اٚت

―Bize el-Velîd b. Müslim haber verip Ģöyle dedi: Bize el-Evzâî, Yahya b. Ebî 

Kesîr'den; o da Ebû Katâde'nin oğlu Abdullah'tan; o da babası Ebû Katâde'den 

olnak üzere tahdîs etti. Peygamber (sav): ‗Ben namaza, içinde kıraati uzatmak 

niyetiyle dururum da geriden bir çocuğun ağlamasını duyunca, annesine meĢakkat 

vermek istemediğim için, namazımı kısa tutarım.‘ buyurmuĢtur.‖ 

7. Rivayet: 
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Bu rivayet Kitâbu‟l-Ezân‟ ın beĢ babında geçmektedir. 

ثَػَنا َشْيَباُف، َعْن ََيََْي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن  ثَػَنا أَبُو نُػَعْيٍم، قَاَؿ: َحدَّ أَبِيِو، قَاَؿ: َكاَف النَِّبُّ َصلَّى اهللُ َحدَّ
وُّْؿ ِف اُِلهََل، َهيُػَقصُّْر ِف الثَّانَِيِة َعَلْيِو َهَسلََّم يَػْقَرُأ ِف الرَّْكَعتَػْْيِ اُِلهلَيَػْْيِ ِمْن َصََلِة الظُّْهِر ِبَفاُِتَِة الِكَتاِب، َهُسوَرتَػْْيِ يُطَ 

ِة اُِلهََل اَف يَػْقرَأُ ِِف الَعْصِر بَِفاُِتَِة الِكَتاِب َهُسوَرتَػْْيِ، هََكاَف يَُطوُّْؿ ِِف اُِلهََل، هََكاَف يَُطوُّْؿ ِِف الرَّْكعَ َهُيْسِمُع اآليََة َأْحَيانًا، هَكَ 
 ، َهيُػَقصُّْر ِف الثَّانَِيةِ ِمْن َصََلِة الصُّْبحِ 

―Ebû Katâde (ra) Ģöyle demiĢtir: ‗Peygamber (sav) öğle namazının ilk iki 

rek'atında Fâtihatu'l-Kitâb ile beraber birer de sûre okur, birinci rek'atta uzunca, 

ikinci rek'atta ise kısa sûre okurdu. Gizlice okuduğu âyeti de bazen bizlere iĢittirirdi. 

Ġkindi namazında da (ilk iki rek'atta) Fâtihatu'l-Kitâb ile beraber birer sûre okur, 

birincisinde uzun, ikincisinde kısa sûre okurdu. Sabah namazının ilk rek'atında 

kıraati uzatır, ikincisinde kısaltırdı.‖ 

Hadisin el-Buhârî‟de geçen tekrarları birbirine benzer lafızlarla aynı konu 

çerçevesinde olmuĢtur. Rivayetlerin tümü Ebû Katâde‟den oğlu Abdullah, ondan da 

Yahya b. Ebî Kesîr kanalıyla gelmiĢtir. Bir hadisin bir kitapta bu kadar çok tekrar 

edilmesi Ģüphesiz ki konu havzasının geniĢ olmasındandır. ġimdi hadisin bâblarını 

verdiğimizde hadisin konuları da ortaya çıkmıĢ olacaktır.  

Bâbları Ģöyle sıralayalım: ‗Bâbu‘l-Kıraâti fi‘z-Zuhri‘155 (Öğle Namazında Kıraat 

bâbı), ‗Bâbu‘l-Kıraâti fi‘l-Asri‘156 (Ġkindi namazında Kıraat bâbı), ‗Bâbu Yakrau fi‘l-

Uhrayeyni bi-Fâtihati‘l-Kitâbi‘ 157  (Musalli Dört Rek‘atlı Namazların Son Ġki 

Rek‘atlarında Fâtihatu‘l-Kitâb Okur Bâbı), ‗Bâbu Ġzâ Esmae‘l-Ġmâmu‘l-Ayete‘ 158 

(Ġmam Sessiz Okuyacağı Namazda Okuduğu Ayeti ĠĢittirirse Bâbı) ve ‗Bâbu 

Yutavvilu fi‘r-Rekati‘l-Ûlâ‘159 (Musalli Birinci Rek‘atta Kıraati Uzatır Bâbı). 

8. Rivayet: 
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ثَػَنا أَبُو  َنَماَحدَّ ثَػَنا َشْيَباُف، َعْن ََيََْي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: بَػيػْ ١َتُْن ُنَصلّْي َمَع  نُػَعْيٍم، قَاَؿ: َحدَّ
ُْ ٖتََِع َجَلَبَة رَِجاٍؿ، فَػَلمَّا َصلَّى قَاَؿ:  قَاُلوا: اْستَػْعَجْلَنا ِإََل الصََّلَِة؟ قَاَؿ: « ْم؟َما َشْأُنكُ »النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإ

َُا أَتَػْيُتُم الصَََّلَة فَػَعَلْيُكْم بِالسَِّكيَنِة، َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصلُّ »  160وا َهَما فَاَتُكْم فََأّتُّواَفَلَ تَػْفَعُلوا ِإ

―Ebû Katâde Ģöyle demiĢtir: ‗Biz Peygamber'le (sav) birlikte namaz kılmakta 

olduğumuz sırada, Peygamber (sav) birçok kimselerin koĢuĢma seslerini iĢitti. 

Namazı kıldırdıktan sonra: ‗Ne oluyorsunuz?‘ diye sordu. Namaza yetiĢmek için 

acele ettik‘ dediler. Peygamber (sav): ‗Öyle acele acele koĢuĢmayınız. Namaza 

geldiğiniz zaman vakar ve sekinetten ayrılmayınız (ağır ağır yürüyünüz). Namazdan 

yetiĢtiğiniz kadarını (imamla beraber) kılınız, kaçırdığınızı da (sonra yalnızca) 

tamamlayınız.‘ buyurdu.‖ 

Kitâbu‟l-Ezân‟da ‗Bâbu Kavli‘r-Recûli fe-Etetne‘s-Selâtü 161  (Ġnsanın -Namaz 

Bizden Kaçtı/Namazı kaçırdık- Sözü) bâb baĢlığında geçen bu rivayet, birkaç yerde 

daha geçer. 

9. Rivayet: 

Dokuzuncu hadisimiz el-Buhârî‟nin es-Sahîh‟inde tam 14 yerde geçmektedir. 

Hadisi, Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah ve mevlası Nafî‟ rivayet etmiĢlerdir. Daha 

sonra birçok farklı kanalla el-Buhârî‟ye gelmiĢtir. ġimdi hadisi inceleyelim. 

ـٌ، َعْن ََيََْي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: اْنطَلَ  ثَػَنا ِىَشا ُُ ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّ ثَػَنا ُمَعا ـَ اُ٘تَديِْبَيِة، َحدَّ َق َأِب َعا
َنَما َفَأْحَرـَ َأْصَحابُُو هَلَْ َُيِْرـْ، َهُحدَّْث النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم أَفَّ عَ  ُدهِّا يَػْغُزهُه، فَاْنطََلَق النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، فَػبَػيػْ

َُا أَنَا ِِبَِماِر َهْحٍش، َفَحَمْلُت َعَلْيِو، َفطَ  َعْنُتُو، فَأَثْػَبتُُّو، َهاْستَػَعْنُت أَنَا َمَع َأْصَحابِِو َتَضحََّك بَػْعُضُهْم ِإََل بَػْعٍض، فَػَنظَْرُت فَِإ
ِو َهَسلََّم، أَْرَفُع فَػَرِسي َشْأًها َهَأِسرُي ْم فَأَبَػْوا أَْف يُِعيُنوِن، َفَأَكْلَنا ِمْن ٘تَِْمِو َهَخِشيَنا أَْف نُػْقَتَطَع، َفطََلْبُت النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَليْ بِِ 

تَػرَْكَت النَِِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم؟ قَاَؿ: تَػرَْكُتُو بِتَػْعَهَن،  َشْأًها، فَػَلِقيُت َرُجًَل ِمْن َبِِن ِغَفاٍر ِف َجْوِؼ اللَّْيِل، قُػْلُت: أَْينَ 
ـَ َهَرْٔتََة اللَِّو، ِإنػَُّهْم َقْد َخُشوا أَْف يُػْقَتطَُعوا َهُىَو قَائٌِل السُّْقَيا، فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِإفَّ  أَْىَلَك يَػْقَرُءهَف َعَلْيَك السَََّل

:  فَانْػَتِظْرُىْم، قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ُدهَنكَ   162َهُىْم ُٝتْرُِموفَ  «ُكُلوا»َأَصْبُت ِٔتَاَر َهْحٍش، َهِعْنِدي ِمْنُو، فَاِضَلٌة؟ فَػَقاَؿ لِْلَقْوـِ

―Abdullah Ģöyle demiĢtir: ‗Babam Ebû Katâde, Hudeybiye barıĢının olduğu yıl 

Hudeybiye de bulunanlardan idi. ArkadaĢları ihrama girmiĢlerdi, fakat kendisi 

ihrama girmemiĢti. Çünkü Peygamber'e (sav) bir düĢmanın kendisiyle harbedeceği 
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haberi söylenmiĢti. Ebû Katâde, ‗Peygamber gitti. Ben Onun sahâbîleri arasında 

bulunduğum sırada, onların bir kısmı diğer bir kısmına bakarak güldüler. Ben etrafa 

bakınırken bir yaban eĢeği (zebra) gördüm. Üzerine hücum ettim. Onu mızrakla 

vurup yerinde hareketsiz bıraktım. Onu yükleyip getirmek için sahâbîlerden yardım 

etmelerini istedim. (Ġhrâmlı olduklarından) bana yardım etmekten çekindiler. 

Nihayet (kendim getirdim ve) hepimiz onun etinden yedik. Biz, Rasûlullah (sav) ile 

aramıza düĢmanın girmesinden endîĢe ettik. Ben Peygamber'i aradım. Atımı bazen 

Ģahlandırıyor bazen de mu'tâd yürüyüĢle sürüyordum. Gece ortasında 

Gıfâroğulları'ndan birini gördüm ve ona: ‗Peygamber (sav) nerede?‘ diye sordum. 

— ‗Ben Peygamber'i Ta'hune mevkiinde bıraktım.‘ dedi. Orada es-Sukyâ köyünde 

kuĢluk uykusu uyumak istiyordu.‘ dedi. Ben Peygamber'e (sav) eriĢtim ve: ‗Yâ 

Rasulallah, keĢif kolundaki sahâbîlerin sana selâm ediyorlar ve Allah'ın rahmetini 

diliyorlar. Onlar, düĢman tarafından seninle aralarının kesilmesinden endîĢe 

ediyorlar. Binâenaleyh onların gelmesini bekleyin.‘ dedim. Rasûlullah (sav) 

beklemeye koyuldu. Bu sırada ben: ‗Ya Rasûlullah, ben bir yaban eĢeği vurdum. 

Yanımda onun etinden artmıĢ bir parça vardır.‘ dedim. Rasûlullah (sav) yanında 

bulunan cemaate hitaben: ‗Bu av etini yiyiniz‘ buyurdu. Hâlbuki onlar ihrâmlı 

idiler.‖ 

Bu rivayetin diğer nakillerinde konu baĢlığı olmuĢ bazı ziyadeler mevcuttur. 

Hadis genel itibariyle Ģu Ģekildedir; Hudeybiye yılında Umre niyetiyle yapılacak olan 

sefere Ebû Katâde de katılmıĢtı. (Hudeybiye Mescid-i Haram‟ın/Mekke batısında 

bulunur.163 Ancak güvenlik açısından ihramsız idi. Müsafirun, yolculuk esnasında 

düĢman haberi aldılar. Hz. Peygamber (sav), içinde Ebû Katâde‟nin de olduğu bir 

müfrezeyi bu iĢ için görevlendirdi. Müfreze, yolda konaklarken bir zebra gördüler. 

Fakat hepsi ihramlı olduğundan birbirlerine bakıp sadece güldüler. O esnada Ebû 

Katâde ayakkabılarını tamir etmekle meĢgul idi. Kimse ona söylemeden kendisi o 

yaban eĢeğini görmüĢtü. Yakalamak için hemen atı Cerade‟ye binmiĢti. Yerde 

bulunan mızrağını ve kalkanını arkadaĢlarından isteyince onlar ihramlı olduklarından 

kimse istediklerini vermedi. O da atından inip malzemelerini kendisi aldı. Sonra 

zebrayı avlayıp yine kendisi getirdi. Müfrezedeki herkes, o zebranın etinden yemiĢ 
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ve sonra ihramlı olduklarından dolayı Ģüpheye düĢmüĢlerdi. Ebû Katâde o hayvanın 

bir kol kemiğini Hz. Peygamber‟e (sav) götürüp hediye etmiĢ ve olayı aktarmıĢtı. O 

da „söz, fiil veya imâ ile de olsa yardım eden oldu mu? diye sormuĢ, „hayır‟ cevabını 

alınca da „bundan yiyebilirsiniz‟ cevazını vermiĢti.  

Âlimler bu hadisten de yola çıkarak imâ etmenin, (iĢaret etmenin) konuĢmak 

olduğunu söylemiĢlerdir. Yukarıdaki hadiste ashab birbirine bakıp gülerken bile 

herhangi bir imâda bulunmadıklarını söylemiĢlerdir.  

Hadis, ilk olarak „Kitâbu Cezai‟s-Sayd‟da dört ayrı babda geçmektedir ve bu 

bâbların çoğunda da fıkhî delil olarak gösterilmiĢtir. O bâblar Ģınlardır:  

‗Bâbu Ġzâ Sâde‘l-Helâlu fe-Ehdâ li‘l-Muhrimi‘l-Sayde Ekelehu‘ 164  (Ġhrâmsız 

Olan Avladığı ve Avı Ġhrâmlıya Hediye Ettiği Zaman, Ġhrâmlı Bunu Yer Bâbı) 

‗Bâbu Ġzâ rae‘l-Muhrîmûne Sayden fe-Dahikû fe-Fatine‘l-Helâlu‘165 (Ġhramlılar 

Bir Av Hayvanı Görüp de Güldükleri ve Ġçlerindeki ihramsız Kimse Avı Anladığı 

Zaman Hüküm Nedir?) 

‗Bâbu Lâ Yüînu‘l-Muhrimi‘l-Helâle fi-Katli‘s-Saydi‘166 (Ġhramlı Olan, Ġhramsız 

KiĢiye Avı Öldürmesi Hususunda Fiil veya Sözle Yardım Etmez Bâbı) 

‗Bâbu Lâ YüĢîru‘l-Muhrimu Ġlâ‘s-Saydi li-Key yestâdehu‘l-Helâlu‘ 167  (Ġhramlı 

Bulunan KiĢi, Ġhramsızın Avlaması Ġçin Bir Av Hayvanına Doğru Fiili veya Sözlü 

ĠĢaret Yapmaz Bâbı) 

Hadis, Kitâbu‟l-Hibe ve Fadliha ve‟t-Tahrîd Aleyha‟da iki babda geçiyor. Bunlar 

„Bâbu Meni‟s-Tevhebe Min Ashâbihi ġey‟en‟168 (ArkadaĢlarından Herhangi Bir ġeyi 

Kendisine Hibe Etmelerini Ġsteyen Kimse Bâbı) ve „Bâbu Kabûli Hediyetü‟s-Saydi‟169 

(Av Hediyesinin Kabul Edilmesi) bâblarıdır. 

el-Buhârî, aynı hadisi, bu sefer de baĢka yönüyle ele almıĢtır. Kitâbu‟l-Cihad 

ve‟s-Siyer‟de iki yerde geçmektedir. Biri „Bâbu Ġsmi‟l-Ferasi ve‟l-Hımâri‟170 (Atın ve 

EĢeğin Özel Ġsmi Bâbı) (Ebû Katâde‟nin atının özel ismi Cerade) ve diğeri ise ‗Bâbu 
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Mâ Kîle fi‘r-Rimahi‘171 (Mızraklar Hakkında Söylenenler) bâbıdır. 

Kitâbu‟l-Meğazi‟de ‗Bâbu Ğazveti‘l-Hudeybiyeti‘ 172  (Hudeybiye Gazvesi) 

bâbında bir defa geçen hadis, Kitâbu‟t-Talâk‟ta ‗Bâbu‘l-ĠĢârati fi‘t-Talâki ve‘l-

Umûri‘ 173  (Talâkta ve Diğer ġer‘i ĠĢlerde Anlatıcı ĠĢaretin Hükmü Bâbı) baĢlığı 

altında da geçmektedir. Burada da „konuĢma yerine geçecek iĢaret veya imâ etmenin‟ 

önemini bir kez daha ortaya çıkarmıĢtır. 

Bu rivayet, Kitâbu‟l-Et‟ime‟de ‗Bâbu Tearruki‘l-Aduüdi‘ 174  (Kol Kemiği Eti) 

bâbında da geçmiĢtir. Ebû Katâde, avladığı avın kol kemiğini Hz. Peygamber‟e (sav) 

ikram etmiĢti. O da onu yiyip bitirmiĢti. 

Hadis, son olarak Kitâbu‟z Zebâih ve‟s-Sayd‟ta iki defa tekrarlanmıĢtır. Hadis 

tekrarının bâb baĢlıkları Ģunlardır: ‗Bâbu Mâ Câe fi‘t-Tesayyudi‘175 (Avcılık Yapmak 

ve Avcılıkla MeĢgul Olmak Hakkında Gelen Hadisler Bâbı) ve ‗Bâbu‘t-Tesayyudi 

alâ‘l-Cibâli‘176 (Dağlar Üzerinde Avlanmaya ÇalıĢmak Bâbı) 

10. Rivayet: 

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُعَمَر ْبِن َكِثرِي ْبِن أَفْػَلَح، عَ  ْن َأِب ُٝتَمٍَّد، َمْوََل أِب َحدَّ
ـَ ُحنَػْْيٍ، َفَأْعطَاُه »َؿ: قَػَتاَدَة، َعْن َأِب قَػَتاَدَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَا يَػْعِِن  -َخَرْجَنا َمَع َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َعا

 177تَأَثػَّْلُتُو ِِف اإِلْسََلـِ  فَِبْعُت الدّْرَْع، فَابْػتَػْعُت بِِو َٞتَْرفًا ِف َبِِن َسِلَمَة، فَِإنَُّو َِلَهَُّؿ َماؿٍ  -ِدْرًعا 

―Ebû Katâde (ra) Ģöyle demiĢtir: ‗Bizler Huneyn yılında Rasûlullah'ın (sav) 

beraberinde sefere çıktık. Nihayet Rasûlullah (sav) bana bir zırh verdi. Ben de o zırhı 

sattım da, onun bedeliyle Benî Selime yurdunda küçük bir bostan satın aldım. ĠĢte bu 

bostan, Ġslâm'da aslına sahip olduğum ilk maldır.‖  

Rivayet, Sahîh-i Buhârî‟de beĢ farklı yerde geçmektedir. Biz, farklı kanallarla 

gelen bu rivayetler arasında, fazla yer kaplamasın diye kısa olanını buraya aldık. 

Çünkü rivayet uzun olup, metin kısmı kısaca Ģu Ģekildedir: Huneyn muharebesinde 
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Hz. Peygamber (sav) „kim bir düĢmanı öldürürse üzerindekiler onundur.‟ demiĢti. Bu 

muharebenin zaferle neticelenmesinden sonra, Ebû Katâde de bu muharebede -daha 

evvelki rivayetlerde bahsettiği- Müslümanları adeta kesip biçen güçlü bir düĢmanı 

gözüne kestirmiĢ, arkadan yaklaĢarak onu öldürmüĢtü. Muharabe sonunda, 

öldürdüğü kiĢinin üzerindekilerini kaybetmiĢti. Sonra bu iĢ için kendisine Ģahit 

aramıĢ ve bir adam „Ya Resulallah Ebû Katâde doğru söylüyor. Onun eĢyaları benim 

yanımdadır.‟ demiĢti. Hz. Peygamber (sav), o ganimetleri o adamdan alıp Ebû 

Katâde‟ye vermiĢti. 

Rivayet, ilk olarak Kitâbu‟l-Buyû‟da „Bâbu Bey‘i‘s-Silâhi fi‘l-Fitneti ve 

Ğayrihâ‘ (Müslümanlar Arasında Meydana Gelen Harb Fitnesi Sırasında Ve Fitne 

Günleri Hâricinde Silâh Satmak‟ bâbında geçiyor. Hadisin bâb baĢlığına uygunluğu 

ise ikinci kısımdadır. Burada hadisi rivayet eden ravi silsilesi Ebû Kâtede, Ebû 

Muhammed yani Ebû Kâtede‟nin mevlası Nafî‟, Amr b. Kesîr b. Eflah, Yahya b. 

Saîd, Mâlik ve Abdullah b. Mesleme‟dir. Bu, yukarıda verdiğimiz rivayettir. 

Rivayetin geçtiği diğer yerlerde de senet kısmı aynıdır. Rivayetin geçtiği ikinci yer, 

Kitâbu‟l-Humus‟un ‗Bâbu Men Lem Yühammis el-Eslâbe ve Men Katele Katîlen fe-

lehü Selebuhu Min Gayri en-Yühammise ve Hükmü‘l-Ġmâmi fihi‘ 178  (Harbde 

Öldürülen DüĢman Askerinin EĢyasını BeĢte Bir ĠĢlemine Tâbi' Tutmayan Kimse; 

‗Kim bir düĢman askeri öldürürse üzerindeki EĢyası Öldürene âiddir; Ve Devlet 

BaĢkanının Seleb (Yânî Ölü Asker Üzerinden Alınan EĢya), Hakkındaki Hükmü) 

bâbında geçmektedir. Burada senedin son kısmında hadisi Abdullah b. Mesleme, 

Malik‟ten o da Yahya b. Saîd‟ten almıĢtır. seneddin geri kalan kısmı yukarıdaki 

gibidir. Kitâbu‟l-Mağazi‟nin ‗Bâbu Kavli‘l-Lâhi Teâlâ. Ve Yevme Huneynin… Ġlâ 

Âhir 179 (Huneyn Gazvesi) bâbında iki defa geçen bu hadis, buralarda ve gelecek son 

yerde uzunca aktarılmıĢtır. Burada, hadisi Yahya b. Saîd‟ten Leys ve Kuteybe 

almıĢlardır. Bu rivayetin, es-Sahîh‟te geçen son yeri ise Kitâbu‟l-Ahkâm‟dadır. 

Hadis Ģahitlik mevzusu için burada da nakledilmiĢtir. ‗Bâbu‘Ģ-ġehâdeti Tekûnu 

Ġnde‘l-Hâkimi fi Vilâyetihi‘l-Kadâi ev Kable Zâlike li‘l-Hasmi‘180 (Kâdılığı Üzerine 

Alması Zamanında Yâhud Üzerine Almadan Önce Ġki Hasımdan Birisi Ġçin Bu 
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Hâkimin Huzurunda Olacak Olan ġahitliğin Hükmü Nedir?) bâb baĢlığındadır.  

11. Rivayet: 

ثَػَنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأِب َسَلَمَة: أَفَّ أَبَا قػَ   ثَػَنا ََيََْي ْبُن ُبَكرْيٍ، َحدَّ ْنَصارِيَّ، هََكاَف َتاَدَة اِلَ َحدَّ
ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيوِ  الرُّْؤيَا ِمَن » َهَسلََّم، يَػُقوُؿ: ِمْن َأْصَحاِب النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َهفُػْرَسانِِو، قَاَؿ: ٖتَِ

َُا َحَلَم َأَحدُُكُم ا٘تُُلمَ   «َيْكَرُىُو فَػْلَيْبُصْق َعْن َيَسارِِه، َهْلَيْسَتِعْذ بِاللَِّو ِمْنُو، فَػَلْن َيُضرَّهُ  اللَِّو، َها٘تُْلُم ِمَن الشَّْيطَاِف، فَِإ

―......Bize el-Leys, Ukayl'den; o da Ġbn ġihâb'tan; o da Ebû Selime'den Ģöyle 

tahdîs etti: Ebû Katâde el-Ensârî, Peygamber'in (sav) sahâbîlerinden ve 

süvârîlerindendi, O Ģöyle dedi: Ben Rasûlullah‘tan (sav) iĢittim, Ģöyle buyuruyordu: 

‗Rüya, Allah tarafındandır. Hulm de Ģeytândandır. Sizden biriniz hoĢlanmayacağı 

bir hulm gördüğü zaman, uyanınca hemen sol tarafına tükürsün ve Ģeytândan Allah'a 

sığınsın, böylece Ģeytan ona zarar veremez!‖ 

Hadis, rüya ile ilgilidir. Ancak hadiste hem rüya hem de hilm kelimelrreri  

Hadis değiĢik ekleme-çıkartma ve değiĢik lafızlarla es-Sahîh‟te 7 yerde 

geçmektedir. Bu yerleri kısaca Ģöyle sıralayalım: Ġlk olarak Kitâbu Bedi‟l-Halk‟ta 

„Bâbu Sıfati‘l- Ġblise ve Cunûdihi‘181 (Ġblis‘in Sıfatı ve Askerlerinin Beyan) bâbında, 

ikinci olarak Kitâbu‟t-Tıb‟ın ‗Bâbu‘n-Nefsi fi‘r-Rukyeti‘182 (Rukye Tedavisinde Nefes 

Etmenin Cevazı) bâbında yer alır. Geriye kalan rivayetlerin beĢi de Kitâbu‟t-

Ta‟bir‟de geçiyor. Bu bölümdeki bâb baĢlıkları ise Ģunlardır: ‗Bâbu‘r-Rü‘yâ Mine‘l-

Lâhi‘183 (Rüya Allah‘tandır Bâbı), ‗Bâbu‘r-Rü‘yâ‘s-Salihatü Cüz‘ün Min Sitteti ve 

Erbaîne Cüzen Mine‘n-Nübüvveti‘184  (Doğru ve Güzel Rüya Nübüvvetin Kırk altı 

Cüz‘ünden Bir Cüzdür Bâbı), ‗Bâbu Men Rae‘n-Nebiyyi (sav) fi‘l-Menâmi‘ 185 

(Rüyada Peygamber‘i (sav) Gören Kimse Bâbı), ‗Bâbu‘l-Hulmu Mine‘Ģ-ġeytâni fe-

Ġzâ‘l-Haleme fe‘l-Yebsuk an Yesârihi ve‘l-Yesteiz bi‘l-Lâhi Azze ve Celle‘186 (Hulm 

ġeytandandır, Bir ġahıs Hulm Gördüğü Zaman Sol Tarafına Tükürsün ve Allah‘a 

Sığınsın), ve ‗Bâbu Ġzâ Rae Mâ Yekrahu fe-lâ Yuhbir bi-hâ ve-lâ Yezkurhâ‘187 (Ġnsan 

                                                 
181

 el-Buhârî, es-Sahîh, 59, Bed‟i‟l-Halk, 11, (532). 
182

 el-Buhârî, es-Sahîh, 76, Tıb, 39, (949). 
183

 el-Buhârî, es-Sahîh, 91, Ta‟bîr, 3, (1124). 
184

 el-Buhârî, es-Sahîh, 91, Ta‟bîr, 4, (1124). 
185

 el-Buhârî, es-Sahîh, 91, Ta‟bîr, 10, (1125). 
186

 el-Buhârî, es-Sahîh, 91, Ta‟bîr, 14, (1127). 
187

 el-Buhârî, es-Sahîh, 91, Ta‟bîr, 46, (1132). 
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Uykusunda HoĢlanmayacağı Bir ġey Gördüğünde O Rüyayı Kimseye Anlatmasın ve 

Ondan Bahsetmesin Bâbı) Bu rivayeti Ebû Katâde‟den sadece tabiînden Ebû Seleme 

almıĢtır. Ebû Seleme‟den sonra sened kısmı dağılmıĢ farklı raviler rivayet 

etmiĢlerdir. 

12. Rivayet 

Rivayet, Kitâbu‟l-EĢribe‟nin ‗Bâbu Men Rae En Lâ Yahlita‘l-Büsrave‘t-Temra 

Ġzâ Kâne Müskiran ve En Lâ Yec‘ale Ġdâmeyni fi‘l-Ġdâmi‘ (KarıĢtırılmaları SarhoĢ 

Edici Olduğu Zaman Alacalı Hurma Koruğu Ġle Hurmayı (ġıra Kurmakta) 

KarıĢtırmamayı ve Ġki Katığı Bir Katık Hâline Getirmemeyi DüĢünen Kimse) bâbında 

geçen Ģu hadistir: 

ـٌ، َأْخبَػرَنَا ََيََْي ْبُن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، عَ  ثَػَنا ِىَشا ثَػَنا ُمْسِلٌم، َحدَّ نَػَهى النَِِّبُّ »ْن أَبِيِو، قَاَؿ: َحدَّ
ُهَما َعَلى ِحَدةٍ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم أَْف َُيَْمَع بَػْْيَ التَّمْ   188«ِر َهالزَّْىِو، َهالتَّْمِر َهالزَّبِيِب، َهْليُػْنَبْذ ُكلُّ َهاِحٍد ِمنػْ

―Peygamber (sav), olgun hurma ile ermemiĢ hurma koruğunun, yine hurma ile 

kuru üzümün bir arada birleĢtirilmesini nehyetti. Bunlardan her birisi ayrı ayrı Ģıra 

ve hoĢaf yapılmalıdır.‘” 

Buradaki iki yiyeceğin birleĢtirilmesinin nehyedilmesi sebebi, dönem itibari ile 

geçim sıkıntısı ve tasarruf endiĢesidir.189 el-Buhârî, bu rivayeti Müslim‟den almıĢtır. 

Müslim, HiĢam‟dan, o da Yahya b. Ebî Kesîr‟den ve o da Ebû Katâde‟den 

nakletmiĢtir. 

13. Rivayet: 

Kitabu‟r-Rikâk‟ta, iki farklı bâbta geçen rivayet Ģudur: 

َثِِن َماِلٌك، َعْن ُٝتَمَِّد ْبِن َعْمرِه ْبِن َحْلَحَلَة، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب بْ  ثَػَنا ِإْٖتَاِعيُل، قَاَؿ: َحدَّ ِن َماِلٍك، َعْن َأِب َحدَّ
ُمْسََتِيٌح »ٍة، فَػَقاَؿ: ِعيٍّ اِلَْنَصارِيّْ، أَنَُّو َكاَف َُيَدُّْث: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ُمرَّ َعَلْيِو ِِبَِنازَ قَػَتاَدَة ْبِن رِبْ 
ْستَػرَاُح ِمْنُو؟ قَاَؿ: « َهُمْستَػرَاٌح ِمْنوُ 

ُ
ْسََتِيُح َهاٚت

ُ
َُاَىا ِإََل العَ »قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َما اٚت نْػَيا َهَأ ْؤِمُن َيْسََتِيُح ِمْن َنَصِب الدُّ

ُ
ْبُد اٚت

 190ُد، َهالشََّجُر َهالدََّهابُّ َرْٔتَِة اللَِّو، َهالَعْبُد الَفاِجُر َيْسََتِيُح ِمْنُو الِعَباُد َهالِبَلَ 

                                                 
188

 el-Buhârî, es-Sahîh, 74, EĢribe, 11, (930). 
189

 Ahmed Naim, Tecrid-î Sarih, XII,49. 
190

 el-Buhârî, es-Sahîh, 81, Rikâk, 42, (1051). 
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―Ebû Katâde (ra) Ģöyle demiĢtir: ‗Rasûlullah (sav) bir cenazeye uğradı ve 

‗rahata kavuĢan ve kendisinden kurtulunmuĢ‘ dedi. Dediler ki, ‗Ya Rasûlullah! 

Rahata kavuĢan ve etrafındakileri rahata erdiren nasıldır, kimdir?‘ O dedi ki: 

‗Mü‘min kiĢi öldüğü zaman dünyanın zorluklarından ve eziyetlerinden kurtulur 

Allah‘ın rahmetine gider. ġayet ölen kiĢi günahkâr bir facir ise insanlar, beldeler, 

hayvanat ve hatta nebatat dahi ondan kurtulmuĢtur.‖ 

Hadis, „Sekeratu‘l-Mevt‘ bâbındanda iki defa tekrarlanmıĢ olup ikinci yerde 

sahâbinin sorusu yer almadığından, daha kısa verilmiĢtir. Burada da hadisi, Ma‟bed 

b. Kâ‟b b. Malik‟ Ebû Katâde‟den almıĢ ve Muhammed b. Amr b. Halhale‟ye 

nakletmiĢtir. Hadis daha sonra iki farklı koldan el-Buhârî‟ye ulaĢmıĢtır.  

14. Rivayet: 

Son hadisimiz ise Kitâbu‟l-Eyman ve‟n-Nuzûr‟un ‗Bâbu Keyfe Kânet Yemînu‘n-

Nebiyyi ‘ (Peygamber‘in (sav) Yemin Etmesi Nasıldı) bâbında geçen Ģu rivayettir: 

َهقَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: قَاَؿ أَبُو َبْكٍر، ِعْنَد النَِّبّْ « َهالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدهِ »َهقَاَؿ َسْعٌد: قَاَؿ النَِِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: 
ًُا»َهَسلََّم:  َصلَّى اهللُ َعَلْيوِ   191اللَِّو َهبِاللَِّو َهتَاللَّوِ يُػَقاُؿ: هَ « َاَىا اللَِّو ِإ

Bu rivayet, daha evvel onuncu hadis olarak verdiğimiz hadisin son kısmıdır. 

Huneyn Gazvesi neticesinde vuku bulan olaydır. ġöyleki; Ebû Katâde‟nin öldürdüğü 

bir düĢmanın ganimetini baĢka birisi almıĢtı. O kiĢi, ganimetin kendisinde kalmasını 

istemiĢti. Bunun üzerine Hz. Peygamber‟in (sav) de orda bulunduğu sırada Hz. Ebû 

Bekir (ra),  ِالَهَا ّللَا (hayır, vallahi olmaz) diye yemin etmiĢ ve ganimetin Ebû 

Katâde‟ye verilmesi gerektiğini söylemiĢti.  

 

  

                                                 
191

 el-Buhârî, es-Sahîh, 83, Eyman ve‟n-Nuzûr, 3, (1067). 
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2. 2. Müslim - es-Sahîh 

Müslim‟in es-Sahih‟inde Ebû Katâde ismi 51 yerde geçmektedir. Bu yerlerin 

ikisinde Ebû Katâde‟nin rivayeti olmayıp sadece ismi mezkûrdur. Ġlki, Seleme b. 

Ekva‟ın rivayet ettiği uzun bir hadistir. Hadis, ‗Bâbu Gazveti Zî Karedin ve 

Gayrihâ‘da192 geçer. Hudeybiye dönüĢü vuku bulan Zû Kared hadisesiyle alakalıdır. 

BaĢka kaynaklarda bu hadiseyi Ebû Katâde de rivayet etmektedir. Burada ise 

hadiseyi Seleme b. Ekva‟, rivayeti uzunca nakledip ilk önce yardıma gelenler 

arasında Ebû Katâde‟nin de olduğunu belirtmiĢtir. Ġkincisi ise Ka‟b b. Mâlik‟in 

tevbesiyle ilgili hadistir. Hadis, ‗Hadîsi Tevbeti Ka‘b b. Mâlik ve Sâhibeyhi 193 

bâbında geçer ve hadisi Ka‟b b. Mâlik rivayet etmiĢtir. Orada, Ebû Katâde ile Ka‟b 

b. Mâlik‟in amcazade oldukları belirtilmiĢtir. Ka‟b, katılmadığı sefer neticesinde, 

herkesin kendisinden yüz çevirdiği dönemde bir umut Ebû Katâde‟ye uğrar ve ondan 

da yüz bulamaz. Daha sonra affedilir. Üzerindekileri giysileri affedildiği haberini 

getiren kiĢiye müjdelik olarak verir ve Ebû Katâde‟den bir giysiyi ödünç alarak 

giyer.194 

Ebû Katâde isminin geçtiği üçüncü bir rivayet daha vardır ki o da Ģudur: 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َحِبيٍب اْ٘تَارِِثيُّ، حَ    ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن ِإْسَحاَؽ َهُىَو اْبُن ُسَوْيٍد، أَفَّ أَبَا قَػَتاَدَة َحدََّث، قَاَؿ:  َحدَّ دَّ
ثَػَنا ِعْمرَاُف، يَػْوَمِئٍذ، قَاَؿ: قَ  ُر ْبُن َكْعٍب، َفَحدَّ ى اهللُ اَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّ ُكنَّا ِعْنَد ِعْمرَاَف ْبِن ُحَصْْيٍ ِف َرْىٍط، َهِفيَنا ُبَشيػْ

 195«اْ٘تََياُء ُكلُُّو َخيػْرٌ »قَاَؿ: أَْه قَاَؿ: « اْ٘تََياُء َخيػٌْر ُكلُّوُ »َعَلْيِو َهَسلََّم: 

―Hayânın her türlüsü iyidir‖ 

Buradaki Ebû Katâde sonraki dönemlerde gelen Ebû Katâde el-„Âdevî‟dir. 

Çünkü aynı rivayet Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde de geçmektedir ki oradaki 

Ebû Katâde‟nin, Ebû Katâde el-Âdevî olduğu belirtilmiĢtir.196  Yine el-Müsned‟in 

baĢka bir yerinde ise Ebû Katâde el-Âdevî‟nin, Basralı olduğunu görebiliyoruz.197 

                                                 
192

Müslim, es-Sahîh, 32, Cihâd ve‟s-Siyer, 45, (III/1433). 
193

 Müslim, es-Sahîh, 49, Tevbe, 9, (IV/2120). 
194

 Müslim, es-Sahîh, 49, Tevbe, 9, (IV/2120-2128). 
195

 Müslim, es-Sahîh, 1, Ġman, 12, (I/64). 
196

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXIII, 203, (19999. hadis). 
197

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVI, 186. 
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Sahîh-i Müslim‟de Ebû Katâde rivayetleri 18 metin, tekrarlarıyla ve farklı 

senetlerle 47 yerde geçmektedir. Rivayetleri incelediğimiz es-Sahih‟in bu nüshası 

Muhammed Fuad Abdulbaki‟nin tahkik ettiği Beyrut nüshanıdır. ġimdi bu rivayetleri 

inceleyelim.  

 

1. Rivayet: 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، َأْخبَػَرنَا هَِكيٌع، َعْن  ، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن َحدَّ ِىَشاـٍ الدَّْستَػَواِئيّْ
ََُكَرُه بَِيِميِنوِ »أَبِيِو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم:  ََلَء َفََل َِيَسَّ  َُا َدَخَل َأَحدُُكُم اٙتَْ  «ِإ

 
―Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (dedi ki) : Bize Abdurrahman b. Mehdi, 

Hemmamdan, o da Yahya b. Ebî Kesir'den, o da Abdullah b. Ebî Katâde‘den, o da 

babasından naklen haber verdi. Resulüllah (sav): ‗Sakın biriniz bevl ederken 

ihtiyaçlığını sağ eliyle tutmasın, helada sağ eli ile silinmesin; yemek yerken kabın 

içine de solumasın.‘ buyurdular.‖ 

Kitâbu‟t-Taharet‟te (Bâbu‘n-Nehyi ani‘l-Ġstincâi bi‘l-Yemîni‘ 198  (Sağ Elle 

Taharetlenmekten Nehy) bâbında peĢ peĢe üç tekrarla geçen bu rivayet, Sahîh-i 

Buhârî‟de de geçmektedir. Rivayetin senedinde Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah, 

hadisi babasından alıp Yahya b. Ebî Kesîr‟e nakletmiĢtir. Senedin sonraki kısmı üç 

farklı koldan oluĢmuĢtur. HiĢam ed-Destüvaî, Vekî‟ ve Yahya b. Yahya‟nın olduğu 

senet, el-Buhârî‟de de HiĢam ed-Destüvaî‟ye kadar aynıdır.  

2. Rivayet: 

Ġkinci hadis, Bâbu‘l-Kıraâti fi‘z-Zuhri ve‘l-Asri‘199 (Öğle ve Ġkindi Namazlarında 

Kıraat) bâb baĢlığı altında iki kez tekrarlanan ve el-Buhârî‟nin es-Sahih‟inde de 

geçen Ģu hadistir: 

ثَػَنا اْبُن َأِب َعِديٍّ، َعِن ا٘تَْجَّاِج يَػْعِِن الصَّوَّاَؼ، عَ  ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػَّنَّ اْلَعَنزِيُّ، َحدَّ ْن ََيََْي َهُىَو اْبُن َأِب َكِثرٍي، َهَحدَّ
َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ُيَصلّْي بَِنا فَػيَػْقَرُأ ِِف  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َهَأِب َسَلَمَة، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: َكافَ 

                                                 
198

 Müslim, es-Sahîh, 2, Tahâre, 18, (I/225). 
199

 Müslim, es-Sahîh, 4, Salât, 34, (I/333). 
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ِر ا هََكاَف يَُطوُّْؿ الرَّْكَعَة اِْلُهََل ِمَن الظُّهْ الظُّْهِر َهاْلَعْصِر ِِف الرَّْكَعتَػْْيِ اِْلُهلَيَػْْيِ بَِفاُِتَِة اْلِكَتاِب َهُسورَتَػْْيِ َهُيْسِمُعَنا اآْليََة َأْحَيانً 
 200َهيُػَقصُّْر الثَّانَِيَة هََكَذِلَك ِِف الصُّْبحِ 

―Bize Muhammed b. El-Müsennâ el-Anezî rivayet etti. (dedi ki): Bize Ġbni Ebî 

Adiy, Haccâc (yâni Savvâf dan), o da Yahya'dan -ki bu zât Ebû Kesîr'dir- O da 

Abdullah b. Ebî Katâde ile Ebû Selime'den, onlar da Ebû Katâde'den naklen rivayet 

etti. Ebû Katâde Ģöyle demiĢ: ‗Resûlullah (sav) bize namaz kıldırır; öğle ile ikindinin 

ilk iki rek'âtlarında Fatiha-i Kitap ile iki sûre okurdu. Bazen âyeti bize iĢittirirdi. 

Öğle namazının ilk rek'âtını uzatır, diğer iki rek'âtı kısa tutardı. Sabah namazında da 

öyle yapardı.‖ 

Hadisin ilk senedi yukarıda geçmektedir. Ġkinci senedi ise Ģöyledir: Ebû Katâde, 

Abdullah b. Ebî Katâde, Yahya b. Ebî Kesîr, Hemmam ve Ebân b. Yezîd, Yezîd b. 

Harun, Ebû Bekr b. Ebî ġeybe. 

3. Rivayet: 

Üçüncü rivayetimiz, Hz. Peygamber‟in (sav) namaz kılarken kucağında taĢıdığı 

torunu „Ümâme‟ hadisidir. Hadis, Kitâbu‟l-Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât, ‗Bâbu 

Cevâzi Hamle‘s-Sibyâni fi‘s-Salâti‘201 (Namazda Çocuk TaĢımanın Cevazı) bâbında 

geçer. Burada üç defa tekrarlanan hadis, el-Buhârî‟nin es-Sahîh‟inde de geçmiĢti. 

Ondan dolayı hadis metnini burayada almaya gerek görmedik. Ġki Sahihte de hadisi 

Ebû Katâde‟den alan ve sonrakilere nakleden tek kiĢi Amr b. Süleym ez-Zürâkî‟dir.  

4. Rivayet: 

Bu hadis de Kitâbu‟l-Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât‟ta geçer. ‗Bâbu Ġstihbâbi 

Ġtyâni‘s-Salâti bi-Vakâri ve‘s-SekÎneti ve‘n-Nehyi an-Ġtyânihâ Sa‘yen‘ 202  (Namaza 

Vakar ve Sükünetle Gelmenin Müstehab OluĢu ve KoĢarak Gelmekten Nehiy) 

bâbında geçen rivayet Ģöyledir: 

ـٍ  ثَػَنا ُمَعاِهيَُة ْبُن َسَلَّ َثِِن ِإْسَحاُؽ ْبُن َمْنُصوٍر، َأْخبَػرَنَا ُٝتَمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِؾ الصُّورِيُّ، َحدَّ ، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َحدَّ
َنَما ١َتُْن ُنَصلّْي َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَليْ َأْخبَػَرِن َعْبُد ا ِو َهَسلََّم، َفَسِمَع هلِل ْبُن َأِب قَػَتاَدَة، أَفَّ أَبَاُه، َأْخبَػَرُه، قَاَؿ: بَػيػْ

                                                 
200
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َُ »قَاُلوا: اْستَػْعَجْلَنا ِإََل الصَََّلِة، قَاَؿ: « َما َشْأُنُكْم؟»َجَلَبًة، فَػَقاَؿ:  ا أَتَػْيُتُم الصَََّلَة فَػَعَلْيُكُم السَِّكيَنُة، َفَما َفََل تَػْفَعُلوا، ِإ
 203«أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، َهَما َسبَػَقُكْم فََأّتُّوا

―Bana Ġshâk b. Mansûr rivayet etti. (dedi ki): Bize Muhammed b. Mübarek es-

Sevrî haber verdi. (dedi ki): Bize Muâviye b. Sellâm, Yahya b. Ebî Kesîr'deıı rivayet 

etti. (demiĢ ki): Bana Abdullah b. Ebî Katâde haber verdi, ona da babası Ebû Katâde 

haber vermiĢ; demiĢ ki: ‗Bir defa biz Resululllah (sav) ile birlikte namaz kılıyorduk. 

Derken bir gürültü iĢitti ve: 

‗Size ne oluyor?‘ dedi. Ashâb: 

 ‗Namaza yetiĢmek için acele ettik...‘ dediler. Rasûlullah (sav): 

‗Bir daha böyle yapmayın! Namaza geldiğiniz vakit sükûneti iltizâm edin; 

yetiĢebildiğiniz kadarını (imamla) kılın; yetiĢemediğinizi de kendiniz tamamlayın!‖ 

diye buyurdular.  

Hadis bize, ne olursa olsun sükûneti elden bırakmamamız ve olaylar karĢısında 

soğukkanlı olmamız gerektiği dersini de vermektedir. Hadisin senedinde yine 

Abdullah b. Ebî Katâde, Yahya b. Ebî Kesîr vardır. Ondan sonra Muaviye b. Selam, 

Muhammed b. Mübarek es-Sevrî, Ġshak b. Mansur bulunmaktadır. 

5. Rivayet: 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن َحجَّاٍج ال ، َهُعبَػْيُد اهلِل ْبُن َسِعيٍد، قَاَا: َحدَّ َثِِن ُٝتَمَُّد ْبُن َحاِتٍِ ثَػَنا ََيََْي ْبُن َهَحدَّ صَّوَّاِؼ، َحدَّ
َُا »اَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: َأِب َكِثرٍي، َعْن َأِب َسَلَمَة، َهَعْبِد اهلِل ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَ  ِإ

: « أُِقيَمِت الصَََّلُة َفََل تَػُقوُموا َحَّتَّ تَػَرْهِن  َُا أُِقيَمْت أَْه نُوِديَ »َهقَاَؿ اْبُن َحاِتٍِ  « ِإ

―Bana Muhammed b. Hatim ile Ubeydullah b. Saîd rivayet ettiler. Dediler ki: 

Bize Yahya b. Saîd, Haccâc-ı Savvâf ‗tan rivayet etti: Bize Yahya b. Ebî Kesîr, Ebû 

Selime ile Abdullah b. Ebî Katâde'den, onlar da Ebû Katâde'den naklen rivayet etti. 

Ebû Katâde Ģöyle demiĢ; Rasûlullah (sav): ‗Namaza ikaamet getirildiği zaman beni 

görmedikçe ayağa kalkmayın.‘ buyurdular. Ġbni Hatim:‘ Kâmet getirildiği yahut ezan 

okunduğu zaman...‘ dedi. 

Hadis, Kitâbu‟l-Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât‟ın ‗Bâbu Metâ Yekûmu‘n-Nasu 

li‘s-Salâti‘ 204 (Cemaattin Namaza Ne Zaman Kalkacaklar) bâbı‟nda iki defa 
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tekrarlanmıĢtır. Hem el-Buhârî hem Müslim‟deki senetleri Abdullah b. Ebû Katâde 

ve Yahya b. Ebî Kesîr dıĢındakiler farklıdır.   

6. Rivayet: 

Altıncı rivayet, Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde de geçen ve orada „18. 

Hadis‟ olarak verdiğimiz hadistir. Uzunca bir hadis olduğundan hadis metnini tekrar 

vermeyeceğiz. Hadis, özetle Ģöyledir: Tebük, Hayber veya Hudeybiye seferlerinden 

biri olduğu ifade edilen bir gaza esnasında Hz. Peygamber (sav) ve ashabı 

uyuyakalmıĢ ve sabah namazına uyanamamıĢlardı. Ancak gün doğumundan sonra 

uyanmıĢ ve hemen sabah namazını kazasını eda etmiĢlerdi. Bu hadiste, bu olayın 

yanı sıra o seferde Hz. Peygamber‟in (sav) birçok mucize de gösterdiği vaki olmuĢtu. 

Hadis, Kitâbu‟l-Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât‟ın ‗Bâbu Kazâi‘s-Salâti‘l-Fâiteti ve 

Ġstihbâbi Ta‘cîli Kazâihâ‘ 205  (GeçmiĢ Namazların Kazası ve Alelacele Kazanın 

Müstehab OluĢu) bâbında geçmektedir. Hadisi Ebû Katâde'den Abdullah b. Rabâh 

rivayet etmektedir. Senedin sonraki kısmı Sâbit, Süleyman b. Muğîre ve ġeybân b. 

Ferrah‟tır. Bu rivayetin Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟indeki senedinde de Ebû 

Katâde'den Abdullah b. Rabâh, ondan da Sâbit rivayet etmiĢtir. Sonraki kısmında ise 

Hammâd b. Seleme ve Yezîd b. Harun vardır. 

7. Rivayet: 

ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُٔتَْيدٍ  ثَػَنا ِإْسَحاُؽ ْبُن ِإبْػرَاِىيَم، َأْخبَػرَنَا ُسَلْيَماُف ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َحدَّ
َُا َكاَف ِِف َسَفٍر فَػَعرََّس بَِلْيٍل، »اَؿ: َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن رَبَاٍح، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَ  َكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإ

ُِرَاَعُو، َهَهَضَع رَْأَسُو َعَلى َكفّْوِ  َُا َعرََّس قُػبَػْيَل الصُّْبِح َنَصَب   206اْضَطَجَع َعَلى َِيِيِنِو، َهِإ

―Rasûlullah (sav) seferde olur da geceleyin istirahat molası verirse sağ yanına 

yatardı. Sabaha doğru mola verirse kollarını diker, baĢını avucunun üstüne 

koyardı.‖ Bu rivayet de Abdullah b. Rabâh tarafından Ebû Katâde‟den alınmıĢtır ve 

bir önceki rivayetimiz de olduğu gibi bu rivayet de Kitâbu‟l-Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-

Salât‟ın ‗Kazâi‘s-Salâti‘l-Fâiteti ve Ġstihbâbi Ta‘cîli Kazâihâ‘ bâbında geçmektedir. 

8. Rivayet: 
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Bu rivayet, „Tahiyyatü‟l-Mescid‟ namazıyla alakalıdır. Kitâbu Salâti‟l-Müsafirîn 

ve Kasriha‟da yani „Yolculuk Namazı ve KısaltılıĢı Bölümü‟nde ‗Bâbu Ġstihbâbi 

Tahiyyati‘l-Mescidi bi-Rekateyni ve Kerâheti‘Cülûsi Kable Selâtihâ ve Ennehâ 

MeĢrûatün fi-Cemîi‘l-Evkâti‘207 (Ġki Rekât Tahiyyetü‘l-Mescid Namazının Müstehab, 

Onları Kılmadan Oturmanın Mekruhluğu) bâb baĢlığı altında iki defa tekrarlanmıĢtır. 

Hadis Ģudur: 

ثَػَنا َيَْ  ثَػَنا َماِلٌك، ح هَحدَّ ثَػَنا َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن قَػْعَنٍب، َهقُػتَػْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، قَاَا: َحدَّ ََي ْبُن ََيََْي، قَاَؿ: َحدَّ
، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، أَفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهللُ قَػَرْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهلِل بْ  ِن الزُّبَػرْيِ، َعْن َعْمرِه ْبِن ُسَلْيٍم الزَُّرِقيّْ

َُا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فَػْليَػرَْكْع رَْكَعتَػْْيِ قَػْبَل أَْف ََيِْلسَ »َعَلْيِو َهَسلََّم، قَاَؿ:   «ِإ

“Biriniz, mescide girdiği vakit, oturmadan önce iki rek'ât namaz kılıversin.‖ 

Hadisin ikinci tekrarı biraz daha uzundur. Ġki farklı senetle gelen bu rivayeti Ebû 

Katâde‟den alan, Amr b. Süleym‟dir.” 

9. Rivayet: 

Dokuzuncu nakil, Kitâbu‟l-Cenaiz‟in ‗Bâbu Mâ Câe fi‘l-Müsterîhi ve 

Müsterâhin Minhu'208 (Rahata Eren ve Kendisinden Kurtulunan) bâbında geçer. Ġki 

defa tekrarlanan ve el-Buhârî‟de de geçen ‗rahata eren ve kendisinden kurtulunan‘ 

hadisidir. 

ثَػَنا قُػتَػْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، ِفيَما قُرَِئ  َعَلْيِو، َعْن ُٝتَمَِّد ْبِن َعْمرِه ْبِن َحْلَحَلَة، َعْن َمْعَبِد ْبِن  هَحدَّ
، أَنَُّو َكاَف َُيَدُّْث، أَفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو  َهَسلََّم ُمرَّ َعَلْيِو ِِبََنازٍَة، فَػَقاَؿ: َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِب قَػَتاَدَة ْبِن رِْبِعيٍّ

اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َيْسََتِيُح ِمْن َنَصِب »، قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اهلِل، َما اْلُمْسََتِيُح َهاْلُمْستَػرَاُح ِمْنُو؟ فَػَقاَؿ: « ٌح َهُمْستَػرَاٌح ِمْنوُ ُمْسََتِي»
نْػَيا، َهاْلَعْبُد اْلَفاِجُر َيْسََتِيُح ِمْنُو اْلِعَباُد، َهاْلِبََل   ابُّ ُد، َهالشََّجُر، َهالدَّهَ الدُّ

―Bize Kuteybe b. Saîd, Mâlik b. Enes'den ona okunanlar meyânında gelen Ģu 

hadîsi rivayet etti: Mâlik, Muhammed b. Amr b. Hâlhale'den, o da Ma'bed b. Kâ'b b. 

Mâlik'den, o da Ebû Katâde b. Rib'î'den, o da Resûlullah‘tan (sav) naklen rivayette 

bulunmuĢ. Ebû Katâde Ģunları anlatmıĢ: Resûlullah (sav) yanından bir cenaze 

geçirdiler. (Onu görünce) Rasûlullah (sav): ‗Rahata ermiĢ yahut kendisinden 

kurtulunmuĢ.‘ buyurdular. Ashâb: ‗Bu rahatlayan ve kendisinden kurtulunan ne 
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demektir?‟ diye sordular. Rsûlullah (sav): ‗Mü'min bir kul dünyanın yorgunluğundan 

rahata erer; facir kuldan ise insanlar, memleketler, ağaçlar ve hayvanlar  (kurtulup) 

rahata ererler.‖ buyurdu. 

10. Rivayet: 

Kitâbu‟s-Siyam‟da ‗Bâbu Ġstihbâbi Siyâmi Selâseti Eyyâmi Min Kulli ġehrin ve 

Saymi Yevmi Arefete ve AĢûrâe ve‘l-Ġsneyni ve‘l-Hamîsi‘209 (Her Aydan Üç Gün ve 

Arafe, AĢüre, Pazartesi, PerĢembe Günkeri Oruç Tutmanın Müstehab OluĢu) bâb 

baĢlığında üç defa tekrarlanan hadistir. Hadis, ilk iki tekrarda kısaca her aydan üç 

gün, aĢure ve ramazan orucunun faziletinden, 210 son tekrarda ise sadece pazartesi 

orucundan211 bahsetmiĢtir. 

11. Rivayet: 

Bu hadis, Sahîh-i Müslim‟deki Ebû Katâde rivayetleri arasında en çok 

tekrarlanan hadistir. Kitâbu‟l-Hacc‟da ‗Bâbu Tahrîmi‘s-Saydi‘l-Muhrimi‘ 212 

(Ġhramlıya Avcılığın Haram Kılınması) bâbında peĢ peĢe sekiz kez tekrarlanmıĢtır. 

ikinci cilt 851 ve devamındaki sayfalarda gelen hadis aynı zamanda bir de hüküm 

belirtmektedir. Hadis, özetle Ģu anlamdadır: Hz. Peygamber (sav) ve ashabı ihramlı 

oldukları bir seferde, ihramsız olan Ebû Katâde bir zebra görür ve kimseden yardım 

almadan onu avlar. Sahâbe o zebranın etinden ihramlıların yiyip yiyemeyeceği 

hakkında ihtilafa düĢerler. Konu Hz. Peygamber‟e (sav) intikal ettirilir ve 

yiyilebileceği hükmü çıkar. Hadis, aynı zamanda Sahîh-i Buhârî‟de de mükerreren 

geçmektedir. 

12. Rivayet: 

ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ََيََْي  ثَػَنا أَبُو اْٛتَْيَثِم َخاِلُد ْبُن ِخَداِش ْبِن َعْجََلَف، َحدَّ  َكِثرٍي، َعْن َعْبِد  ْبِن َأِب َحدَّ
ْعِسٌر، فَػَقاَؿ: آللَِّو؟ قَاَؿ: آللَِّو؟ قَاَؿ: اهلِل ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، أَفَّ أَبَا قَػَتاَدَة، طََلَب َغرِيًا َلُو، فَػتَػَواَرى َعْنُو ُُثَّ َهَجَدُه، فَػَقاَؿ: ِإِنّْ مُ 
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 َمْن َسرَُّه أَْف يُػْنِجَيُو اهلُل ِمْن ُكَرِب يَػْوـِ اْلِقَياَمِة، فَػْليُػنَػفّْْس َعنْ »لََّم، يَػُقوُؿ: فَِإِنّْ ٖتَِْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهسَ 
 213«ُمْعِسٍر، أَْه َيَضْع َعْنوُ 

―Bize Ebû‘l-Heysem Hâlid b. HidâĢ b. Aclân rivayet etti. (dedi ki): Bize 

Hammâd b. Zeyd, Eyyûb'dan, o da Yahya b. Ebî Kesîr'den, o da Abdullah b. Ebî 

Katâde'den naklen rivayet etti ki Ebû Katâde, bir borçlusunu aramıĢ da borçlu 

ondan gizlenmiĢti. Ebû Katâde, sonra onu bulmuĢ. Borçlu: ‗Ben fakirim‘ deyince 

Ebû Katâde: ‗Allah'a yemin eder misin?‘ diye sormuĢ. Borçlu: ‗Billahi‘ diye yemin 

etmiĢ. Ebû Katâde: ‗Zira ben Rasûlullah‘tan (sav): ‗Her kim, Allah'ın kıyamet 

gününün dehĢetinden kurtarması memnun ederse fakire nefes aldırsın yahut 

alacağını ona bağıĢlasın!‘ buyururken iĢittim.” demiĢ. Bu hadis, Kitâbu‟l-Müsâkât‟ta 

‗Bâbu Fadli Ġntizâri‘l-Mu‘siri‘214 (Fakire Mühlet Termenin Fazileti) bâbında geçer. 

13. Rivayet: 

Bu rivayet, Kitâbu‟l-Müsâkât‟ın ‗Bâbu‘n-Nehyi ani‘l-Halifi fi‘l-Bey‘i‘ (AlıĢ-

VeriĢte Yeminden Nehy) bâbında geçen ve el-Buhârî‟de de bulunan Ģu hadistir: “AlıĢ-

veriĢte çok yemin etmekten sakının. Zira yemin, malı harcattırır (bereketsizleĢtirir) 

sonra yok eder.‖ Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا ِإْسَحاُؽ: َأْخبَػَرنَا، أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة، َهأَبُو ُكَرْيٍب، َهِإْسَحاُؽ ْبُن ِإبْػرَاِىيَم، َهاللَّْفُظ ِاْبِن َأِب َشْيَبَة، قَاَؿ  َحدَّ
ثَػَنا أَبُو أَُساَمَة، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب بْ  ِن َماِلٍك، َعْن َأِب قَػتَاَدَة اِْلَْنَصارِيّْ، أَنَّوُ ٖتََِع َهقَاَؿ اآْلَخرَاِف: َحدَّ

 «إِيَّاُكْم هََكثْػَرَة اْ٘تَِلِف ِِف اْلبَػْيِع، فَِإنَُّو يُػنَػفُّْق، ُُثَّ َِيَْحقُ »َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ: 

Günümüz dünyasındaki alıĢ-veriĢ düĢünüldüğünde bu hadisin ne derece 

ehemmiyetli olduğu açıkça görülür. 

14. Rivayet: 

On dördüncü hadisimiz, yine Sahîh-i Buhârî‟de de mükerreren geçen ve burada 

da Kitâbu Cihâd ve‟s-Siyer‟de ‗Bâbu Ġstihkâki‘l-Kâtili Selebe‘l-Katîli‘215 (Öldüren 

Kimsenin Ölünün Üzerindeki EĢyayı Hak Etmesi) bâbında iki defa tekrarlanan « ََمْن قَتَل

«قَتِيًلا لَهُ َعلَْيِه بَيِّنَةٌ، فَلَهُ َسلَبُهُ   hadisidir. Ebû Katâde, Huneyn savaĢında bir düĢmanı 

                                                 
213

 Müslim, es-Sahîh, 22, Müsâkât, 6, (III/1196). 
214

 Müslim, es-Sahîh, 22, Müsâkât, 6, (III/1194). 
215

 Müslim, es-Sahîh, 32, Cihâd ve‟s-Siyer, 13, (III/1370). 
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öldürmüĢ ve sonrasında onu kaybetmiĢti. Devamında da öldürdüğünün üzerindeki 

ganimetini baĢkasının aldığı ortaya çıkmıĢtı. Hz. Peygamber (sav), o eĢyaları ondan 

alıp Ebû Katâde‟ye vermiĢtir. 

15. Rivayet: 

Bu rivayeti yine Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah nakletmiĢtir. Müslim, farklı 

senetlerle eserinde üç kez tekrar etmiĢtir. Kitâbu‟l-Ġmâre‟de ‗Allah Yolunda 

Öldürülen Kimsenin Borç Hariç-Bütün Günahlarının Affedilmesi‘ bâb baĢlığında 

geçen hadis, Ģu anlamdadır: Hz. Peygamber (sav), sahabinin arasında iken ayağa 

kalkarak onlara, Allah yolunda cihat etmenin ve iman etmenin, amellerin en 

faziletlisi olduğunu söyler, bunun üzerine bir adam da kalkarak; „Ya Resulallah! ‗Ne 

buyurursun, ben Allah yolunda öldürülsem günahlarım affolunur mu?‘ diye sorar. 

RasuluIIah (sav) da: ‗Evet, ihlâsla sabrettiğin halde ileri gidip gerî dönmeyerek 

Allah yolunda öldürülürsen!‘ Ģekinde cevaplar. Sonra, ResuluIIah (sav): „Nasıl 

dedin?‟ diye sorar. Adam: ‗Ne buyurursun, ben Allah yolunda öldürülürsem 

günahlarım affolunur mu?‟ Ģeklinde soruyu tekrar sorar. ‗Evet, Ġhlâsla sabrettiğin 

halde, ileri gidip geri dönmeyerek Allah yolunda öldürülürsen! Yalnız borç 

müstesna! Gerçekten bunu bana Cibril aleyhisselâm söyledi.” buyururlar. Hadisin 

metni Ģu Ģekildedir: 

ثَػَنا لَْيٌث، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِب َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِب  ثَػَنا قُػتَػْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ قَػَتاَدَة، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، أَنَّوُ َحدَّ
ـَ ِفيِهْم َفذََكَر َٛتُْم َأفَّ اٗتَِْهادَ  َعُو، َُيَدُّْث َعْن َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، أَنَُّو قَا  ِف َسِبيِل اهلِل، َهاإْلِِيَاَف بِاهلِل أَْفَضُل ٖتَِ

ـَ َرُجٌل، فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اهلِل، أََرأَْيَت ِإْف قُِتْلُت ِف َسِبيِل اهلِل، ُتَكفَُّر َعِنّْ َخطَايَاَي؟ فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اهلِل  اِْلَْعَماِؿ، فَػَقا
ُر ُمْدبِرٍ »َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  ، ُُثَّ « نَػَعْم، ِإْف قُِتْلَت ِِف َسِبيِل اهلِل، َهأَْنَت َصاِبٌر ُٝتَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيػْ
قَاَؿ: أَرَأَْيَت ِإْف قُِتْلُت ِف َسِبيِل اهلِل أَُتَكفَُّر َعِنّْ َخطَايَاَي؟ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى « َكْيَف قُػْلَت؟»َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: 

َُِلكَ نَػَعْم، َهأَْنَت َصابٌِر ُٝتَْتِسٌب، ُمْقِبٌل غَ »اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم:  ـُ قَاَؿ ِل  ُر ُمْدبٍِر، ِإاَّ الدَّْيَن، فَِإفَّ ِجْْبِيَل َعَلْيِو السَََّل 216«يػْ
 

16. Rivayet: 
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 Müslim, es-Sahîh, 33, Ġmâre, 32, (III/1501). 
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ـٌ الدَّْستَػَواِئيُّ، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب   ثَػَنا اْبُن ُعَليََّة، َأْخبَػَرنَا ِىَشا ثَػَنا ََيََْي ْبُن أَيُّوَب، َحدَّ ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اهلِل َحدَّ
يًعا، َهَا تَػْنَتِبُذها الزَّبِيَب َهالتَّْمَر »قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  َا تَػْنَتِبُذها الزَّْىَو َهالرَُّطَب ٓتَِ

يًعا، َهانْػَتِبُذها ُكلَّ َها ُهَما َعَلى ِحَدتِوِ ٓتَِ  217«ِحٍد ِمنػْ

―Bize Yahya b. Eyyûb rivayet etti. (dedi ki): Bize Ġbn-i Uleyye rivayet etti. (dedi 

ki) : Bize HiĢam ed-Destüvâî, Yahya b. Ebî Kesir'den, o da Abdullah b. Ebî 

Katâde'den, o da babasından naklen haber verdi. (Ģöyle demiĢ): Rasûlullah (sav): 

‗Koruk ile olgun hurmadan beraberce nebiz yapmayın! Kuru üzümle kuru hurmadan 

da beraberce nebiz yapmayın! Bunların her birinden yalnız baĢına nebiz yapın!‖ 

buyurdular. 

Bu hadis, Kitâbu‟l-EĢribe‟de dört kez tekrarlanmıĢtır. Birini Ebû Selime218 diğer 

üçünü Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah nakletmiĢtir. Hadisin bâb baĢlığı ‗Bâbu 

Kerâheti Ġntibâzi‘t-Temri ve‘z-Zebîbi Mahlûtayni‘ 219  (Kuru Hurma Ġle Kuru 

Üzümden KarıĢık Olarak Nebiz Yapmanın Keraheti)‘dir. Hadisle ilgili açıklama 

yukarıda geçmiĢti. 

17. Rivayet: 

On yedinci hadisimiz, Kitâbu‟r-Rü‟ya‟da geçiyor. Sahîh-i Müslim‟de beĢ kere 

tekrarlanan hadis kısaca Ģöyledir: Ebû Selîme, gördüğü bir rüyanın etkisinde kalarak 

rahatsızlanmıĢ ve bunu Ebû Katâde‟ye söylemiĢtir. Ebû Katâde‟de ona Ģu hadisi 

nakletmiĢtir: ―Rü'ya Allah'dandır. Hulm ise Ģeytandandır. Biriniz hoĢlanmadığı bir 

düĢ görürse sol tarafına üç defa tükürsün ve onun Ģerrinden Allah'a sığınsın. Çünkü 

o düĢ kendisine asla zarar verecek değildir.‖ Hadis, 4. cilt 1771 ve devamındaki 

sayfalarda kısmî metin farlılıklarıyla geçmekte olup bâb adı kullanılmamıĢtır. 

ثَػَنا ُٝتَمَّدُ  ٍد اْلَباِىِليُّ، َهَأْٔتَُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ا٘تََْكِم، قَاَا: َحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخَلَّ ثَػَنا ُشْعَبُة، َحدَّ  ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ
ِإْف ُكْنُت َِلََرى الرُّْؤيَا ُّتِْرُضِِن، قَاَؿ: فَػَلِقيُت أَبَا قَػَتاَدَة، فَػَقاَؿ: َهأَنَا ُكْنُت  َعْن َعْبِد رَبِّْو ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِب َسَلَمَة، قَاَؿ:

ْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ:  َُا رَأَ »َِلََرى الرُّْؤيَا فَػُتْمرُِضِِن، َحَّتَّ ٖتَِ ى َأَحدُُكْم َما الرُّْؤيَا الصَّاِ٘تَُة ِمَن اهلِل، فَِإ
ُفْل َعْن َيَسارِِه َثََلثًا َهْلَيتَػعَ  ، َهِإْف رََأى َما َيْكَرُه فَػْلَيتػْ ، َفََل َُيَدّْْث ِبَا ِإاَّ َمْن َيُِبُّ ُْ بِاهلِل ِمْن َشرّْ الشَّْيطَاِف َهَشرَّْىا، َيُِبُّ وَّ
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 Müslim, es-Sahîh, 36, EĢribe, 5, (III/1575). 
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 Müslim, es-Sahîh, 36, EĢribe, 5, (III/1575). 
219

 Müslim, es-Sahîh, 36, EĢribe, 5, (III/1574). 
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220«َهَا َُيَدّْْث ِبَا َأَحًدا فَِإنػََّها َلْن َتُضرَّهُ 
 

 

 

 

18. Rivayet: 

Son rivayetimiz yine rüya bahsindendir. Hadis Kitâbu‟r-Rü‟ya‟nın ‗Kavli‘n-

Nebiyyi (sav) Men Reânî fi‘l-Menâmi fe-kad Reânî221 bâbında geçer.  

 222«َمْن َرآِن فَػَقْد رََأى ا٘تَْقَّ »َم: َهقَاَؿ: فَػَقاَؿ أَبُو َسَلَمَة: قَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلَّ 

―Beni rüyasında gören, gerçekten görmüĢtür.‖ 

 

 
 

  

                                                 
220

 Müslim, es-Sahîh, 42, Rü‟yâ, 3, ( IV/1772). 
221

 Müslim, es-Sahîh, 42, Rü‟yâ, 1, (IV/1775). 
222

 Müslim, es-Sahîh, 42, Rü‟yâ, 1, (IV/1776). 
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Ebû Katâde’nin Sahîhayn’da Geçen Ortak Nakilleri 

Sahîh-î Buhârî‟de Ebû Katâde‟den nakledilen toplamda on dört tane rivayet, 

farklı kanallarla değiĢik bâb baĢlıkları altında kırk dokuz yerde geçmiĢti. Aynı 

Ģekilde, Sahîh-i Müslim‟de de Ebû Katâde‟den nakledilen on sekiz metin, 

tekrarlarıyla ve farklı senetlerle kırk yedi yerde geçtiğini de yine yukarda ifade 

etmiĢtik. Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadislerin bir kısmı hem el-Buhârî‟nin es-

Sahîh‟inde hem de Müslim‟in es-Sahîh‘inde geçmektedir. Bu bölümde, bu iki sahihte 

geçen Ebû Katâde‟nin ortak nakillerini ele alacağız. 

Ebû Katâde‟nin, iki sahihte geçen ortak rivayetlerin sayısı on ikidir. Bu 

rivayetleri konuları itibarıyle Ģöyle sırlayabiliriz: 

1. „Sağ elle taharet temizliğinden nehiy ve yemek kabına hohlamak‟ hadisi 

2. „Mescide girerken oturmadan evvel iki rekât namaz kılma‟ hadisi 

3. „Hz. Peygamber‟in (sav), torunu Ümâme‟yi namaz kıldırdığı esnada 

kucağında taĢıması‟ hadisi 

4. „Sefer sırasında vaktinde kılınamayan ve kaza edilen sabah namazı‟ hadisi 

5. „Kamet getirildiğinde beni odamdan çıkmıĢ görmedikçe namaza 

kalkmayınız‟ hadisi 

6. „Sabah, öğle ve ikindi namazlarının kıraatı‟ hadisi 

7. „Cemaatle namaz kılmaya yetiĢmek için telaĢla acele ederek patırtı-gürültü 

çıkarmamak gerektiği‟ hadisi 

8. „Hudeybiye senesinde yapılamayan umrenin kazası ve Ebû Katâde‟nin zebra 

avladığı‟ hadis 

9. „Huneyn savaĢı esnasında Ebû Katâde‟nin ganimet olarak hak ettiği zırh ve 

onunla Medine‟de arazi alması‟ hadisi 

10. „Ġyi rüya-kötü rüya‟ hadisi 

11. „Hurma ile üzümün veya olgun hurma ile koruk hurmayı karıĢtırarak hoĢaf 

yapılmasının nehyediliĢi‟ hadisi 

12. „Kendisinin huzura vardığı veya gidiĢiyle halkın huzur bulduğu cenaze‟ 

hadisi 

Bu rivayetlerin sened zincirine baktığımızda birçok ravinin de ortak olduğunu 

görebiliyoruz. Söz gelimi „sağ elle taharetten nehiy‟ hadisini rivayet eden ravi 



 

50 

 

zincirinin ilk dört tabakası, Hz. Peygamber‟den (sav), Ebû Katâde‟den, oğlu 

Abdullah‟tan, Yahya b. Ebî Kesîr‟den, HiĢâm ed-Destüvâî‟den Ģeklindedir.223 Bu ravi 

zincirinin iki sahihte rivayet ettiği bir diğer hadis ise „hurma ile üzümün karıĢtırılarak 

nebiz yani hoĢaf yapılmasını hoĢ karĢılamadığı‟ hadisidir. 224  „Tahiyyatu‟l-mescit‟ 

dediğimiz namazla ilgili hadisin ravi zincirinin de iki sahihte de ilk dört tabakası 

aynıdır. Ebû Katâde, Amr b. Süleym ez-Zürakî, Amr b. Abdullah b. Zübeyr, Mâlik 

Ģeklindedir.225 Bu sened zinciri, iki sahihte de geçen „Ümâme‟ hadisini de nakleden 

ravilerdir.226 Abdullah b. Ebî Katâde ve Yahya b. Ebî Kesîr, iki sahihte de geçen 

ortak ravi olarak, „beni görmedikçe namaz için ayağa kalkmayın‟227, „namaza sükûnet 

üzere gelin‟ 228  ve „Ebû Katâde‟nin ihramsızken avladığı zebra hadisesi‟ 229 

rivayetlenini nakletmiĢlerdir. Bu zincirin devamında, Hemmâm, „namazları kıraatı‟ 

hadisini iki sahihte de nakletmiĢtir. 230  Ebû Katâde‟nin Huneyn muharebesinde 

ganimet olarak aldığı ve onunla Medine‟de bir bostan/arazi aldığı‟ rivayetini 

nakleden ravi zinciri; Ebû Katâde, Ebû Muhammed (Ebû Katâde‟nin mevlası), Amr 

b. Kesîr b. Eflah, Yahya b. Saîd, Malik b. Enes Ģeklindedir.231 „Ġyi rüya – kötü rüya‟ 

hadisini nakleden sened zinciri ise Ebû Katâde‟den, Ebû Seleme (b. Abdurrahman), 

ondan Yahya b. Saîd Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 232  Son olarak, „rahata eren veya 

kendisinden kurtulan‟ hadisini nakleden ortak ravi zincirini de Ģöyle verebiliriz. el-

Buhârî bu hadisi Ġsmail‟den, Müslim de Kuteybe b. Saîd‟ten almıĢlardır. Hadisin 

senedindeki diğer raviler ikisinde de aynı olup Mâlik b. Enes, Muhammed b. Amr b. 

Halhale‟den; o, Ma‟bed b. Ka‟b b. Mâlik‟ten; o da Ebû Katâde‟den; o da Hz. 

Peygamber‟den (sav) nakletmiĢtir.233 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 4, Vudû‟, 18, (48); Müslim, es-Sahîh, 2, Tahâre, 18, (I/225). 
224

 el-Buhârî, es-Sahîh,  74, EĢribe, 11, (930); Müslim, es-Sahîh, 36, EĢribe, 5, (III/1575). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 8, Salât, 60, (92); Müslim, es-Sahîh, 6, Salâtil Müsafirîne ve Kasrihâ, 11, 

(I/495). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 8, Salât, 106. (102); Müslim, es-Sahîh, 5, Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât, 9, 

(I/386). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 10, Ezân, 22, (118); Müslim, es-Sahîh, 5, Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât, 

29, (I/422). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 10, Ezân, 20, (117); Müslim, es-Sahîh, 5, Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât, 

28, (I/421). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 28, Cezâi‟s-Sayd, 2 (295); Müslim, es-Sahîh, 15, Hacc, 8, (II/853). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 10, Ezân, 107, (137); Müslim, es-Sahîh, 4, Salât, 34, (I/333). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 34, Buyû‟, 37, (337); Müslim, es-Sahîh, 32, Cihâd ve‟s-Siyer, 13, 

(III/1370). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 91, Ta‟bîr, 3, (1124); Müslim, es-Sahîh, 42, Rü‟yâ, yk, ( IV/1771). 
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 el-Buhârî, es-Sahîh, 81, Rikâk, 42, (1051); Müslim, es-Sahîh,  11, Cenâiz, 21, (II/656). 
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2. 3. Ahmed b. Hanbel - el-Müsned  

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadislerin hemen hepsi Ahmed b. Hanbel‟in el-

Müsned‘inde geçmektedir. el-Müsned‟in faydalandığımız bu baskısı; ġuayp Arnavut 

ve Adil MürĢid‟in tahkik ettiği 2001 Müessesetü‟r-Risâle/Beyrut baskısıdır. 45 cilttir. 

27647 rivayet içerir. 

el-Müsned‟te „Ebû Katâde el-Ensarî Hadisleri‟ baĢlığı altında 22517. rivayetten 

22658. rivayete kadar, Ebû Katâde‟nin naklettiği rivayetler vardır. Bu sayı 142 yapar. 

Fakat bunlar senet sayısıdır. Metin sayısına gelince sayı 1/3 oranından daha fazla 

düĢmektedir. Çünkü tekrar eden veya iç içe olan metin kısımları çok fazladır. Bazı 

metinler ise parçalanmıĢtır. Örneğin aĢağıda inceleyeceğimiz 18. sıradaki rivayet 

uzun bir hadistir.234 Bu hadisin metninden bölümler 10 farklı yerde tekrar edilmiĢtir. 

Söz gelimi فََصلُّىهَا، َوِمَن اْلَغِد َوْقتَهَا (o (kaza) namazı yarınki vaktinde kılınız) cümlesi 

22546 numaralı hadisten bir cümle iken 22631 numarada baĢlı baĢına bir rivayettir. 

Yine bu hadisin sonunda yer alan 

َُا َعرََّس ال  َُا َعرََّس َهَعَلْيِو لَْيٌل تَػَوسََّد َِيِيَنُو، َهِإ صُّْبَح َهَضَع رَْأَسُو َعَلى َكفِّْو َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإ
ـَ َساِعَدهُ   اْلُيْمََّن، َهأَقَا

kısmı biraz farklı kavramlarla 22632 numarada da Ģöyle geçmektedir:  

ُِرَاَعْيِو، َهَهَضَع رَْأَسُو بػَ  َُا َعرََّس قُػبَػْيَل الصُّْبِح َنَصَب  َُا َعرََّس بَِلْيٍل اْضَطَجَع َعَلى َِيِيِنِو، َهِإ  235ْْيَ َكفَّْيوِإ

―Rasûlullah (sav), geceleyin istirahat molası verirse sağ yanına yatardı. Sabaha 

doğru mola verirse kollarını diker, baĢını avucunun üstüne koyardı.‖ 

Yahut aĢağıda dokuzuncu sırada ayrı bir nakil olarak verdiğimiz 22635236 numaralı 

hadis, on üçüncü sırada verdiğimiz 22564237 rivayetle anlam yönünden hemen hemen 

aynıdır. Ġki hadis de iyi rüya-kötü rüyadan söz eder. Fakat kavramları neredeyse 

tamamen farklı ve hadislerin senetlerinde ortak ravi olarak sadece üçüncü tabakada 
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Yahya vardır. Bunun yanında el-Müsned‟te 19718238 hadis numarasıyla „Ebû Musa 

el-EĢ‘arî Hadisleri‘ arasında geçen bir tane Ebû Katâde rivayeti de vardır. Fakat 

burada ravi Esîd b. Ebî Esîd (ölm. 131-140)239 hadisi naklederken, Abudllah b. Ebî 

Katâde‟den (o da babasından) veya Ebû Musa‟dan (o da babasından) lafzını 

kullanmıĢtır. Her iki kanaldan da almıĢ olabilir. Çünkü Esîd b. Ebî Esîd hem 

Abdullah b. Ebî Katâde‟den 240  hem de Musa b. Ebî Musa el-EĢârî‟den 241  hadis 

almıĢtır. Onun bu, „veya‟ lafzından dolayı senet zayıf kabul edilmiĢtir.242 Bu rivayetin 

zayıf bir rivayet olmasının baĢka bir nedeni de senedinde Abdurrahman b. Abdullah 

b. Dinar‟ın yer almasıdır.243 Bu zat, Abdullah b. Ömer‟in mevlasıdır. Hicrî 161-170 

yılları arasında vefat etmiĢtir.244 Zayıf kabul edilir. 

BaĢka bir rivayet de Ebû Humeyd es-Saîdî Hadisleri‟245 arasında geçen rivayettir. 

Daha çok künyesiyle tanınan Ebû Humeyd‟in asıl isminin Aburrahman 246  veya 

Münzir 247  olduğu söylenir. Bedir savaĢına katılanlardandır. 248 Hazrecli ensarın 

fakihlerinden olup hicrî 60‟larda vefat etmiĢtir. 249  Burada geçen rivayet, namazla 

ilgilidir. Bu rivayetin hülasası, Hz. Peygamber‟in (sav) namazının itidalli bir Ģekilde 

kıldırdığını söyler. Yahya b. Saîd, Abdulhamid b. Ca‟fer‟den, o da Muhammed b. 

Atta‟dan, o da Ebû Humeyd es-Saîdî‟den duymuĢtur. Ġçinde Ebû Katâde ve 10 kadar 

sahabinin bulunduğu bir sohbette ondan Ģunu iĢittiğini söylemiĢtir. Ahmed b. 

Hanbel‟in el-Müsned‟inde, kimin kimden iĢittiği izaha ihtiyaç duymaktadır. Hadisi, 

ilk rivayet eden Ebû Katade mi yoksa Ebû Humeyd es-Saîdî mi olduğu belli 

değildir. 250  Bu rivayet, Ebû Dâvud’un es-Sünen’inde de geçer. Orada, ravi 
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Muhammed b. Ata’ hadisi Ebû Humeyd’ten işittiğini söyler. Ebû Katâde orada sadece 

bulunmakta olup hadisi rivayet eden kişi değildir.251 

Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde 9 rivayette hadiseler sebebiyle Ebû 

Katâde‟nin ismi geçmektedir. Kendisi ravi değildir. Misalen, Ka‟b b. Mâlik‟in 

tevbesinde onunla görüĢmesi, bazı savaĢlara katılımı, Huneyn‟deki zırhı, cenaze 

namazı kılınacak olan bir meyyitin borcunu üstlenmesi gibi. Bu hadisler ilerde 

gelecektir. 

Yedi rivayette ikinci tabakadan Ebû Katâde el Âdevî ismi geçmektedir. el-

Âdevî,252 az sayıda rivayeti bulunan Sika bir ravidir.253 Asıl ismi Temim bin Nezir el-

Âdevî el-Basrî‟dir. Vefatı, hicrî 81-90 yılları grubu arasındadır.254 Ebû Katâde el-

„Âdevî, bazı hadisleri ismi belirtilmeyen bir bedeviden almıĢtır. Bu rivayetlerde Ebû 

Katâde isminin sonunudaki aidiyetler belirtilmediğinden dolayı ravinin Ebû Katâde 

el Âdevî mi yoksa Ebû Katâde b. Rib‟î mi olduğu belli değildir. O yüzden 

kendisinden burada bahsettik. Ebû Katâde el- Âdevî‟den, üçüncü tabakanın255 Sika256 

âlimi olan Basralı Humeyd b. Hilal el Âdevî et-Temimî /111-120 (künyesi Ebû 

Nasr‟la tanınır)257 hadis almıĢtır. Humeyd b. Hilal, Ebû Katâde b. Rib‟î‟den hadis 

almamıĢtır. Ayrıca Umran b. Huseyn‟den hadis alan Ebû Katâde, yine Ebû Katâde el 

Âdevî‟dir.258 

Bir rivayetin de baĢında Ebû Katâde diye geçen isim, rivayetin ortasında Katâde 

b. Nu‟man oluyor. Burada da Ebû Katâde diye geçen isim Katâde b. Nu‟man‟dır. 

Çünkü hadisi rivayet eden Ebû Saîd el-Hudri ana bir kardeĢim diye bahseder. Bu kiĢi 

de Ebû Katâde b. Rib‟î değil, Katâde b. Nu‟man‟dır. 
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Ebû Katâde‟den en çok hadis nakleden kiĢi, oğlu Abdullah‟tır. 68 kadar rivayeti 

o nakletmiĢtir. Daha sonra Amr b. Süleym ez-Zürakî, Abdullah b. Rabâh, Abdullah 

b. Ma‟bed ez-Zemani, Ma‟bed b. Ka‟b b. Mâlik, Ebû Selime b. Abdurrahman b. „Avf 

ve diğer birkaç kiĢi gelmektedir. Bunlardan da ilerde bahsedeceğiz. 

ġimdi el-Müsned‟te geçen Ebû Katâde Hadislerini inceleyelim.  

1. Hadis: 

ثَػَنا ُىَشْيُم ْبُن بَ  َُاَف، َعْن قَػَتاَدَة، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْعَبٍد الزّْمَّاِنّْ، َعْن أَ َحدَّ ِب قَػَتاَدَة، ِشرٍي، َأْخبَػرَنَا َمْنُصوٌر يَػْعِِن اْبَن زَا
َهُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوـِ َعاُشورَاَء. « . تَػْْيِ َكفَّاَرُة َسنَ »َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم ُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوـِ َعرََفَة. فَػَقاَؿ: 

 259«َكفَّاَرُة َسَنةٍ »فَػَقاَؿ: 
 

Bu hadis el-Müsned‟te tam on iki farklı yerde tekrar edilmiĢtir. Altı yerde geçen 

metin kısmı hemen hemen aynıdır. Dört yerde ise metin kısmı uzun olup içerisinde 

anlamını aĢağıda verdiğimiz yukarıdaki kısım da geçmektedir. bir yerde sadece 

pazartesi orucu, baĢka bir yer de Hz. Peygamber‟in (sav), soru için hoĢnutsuzluğu 

geçmiĢtir. Kısa bir rivayetini yukarıda verdiğimiz hadisin tüm rivayetlerine 

baktığımızda Ģu çerçevede bir anlam çıkmaktadır: 

Bir adam, Hz. Peygamber‟e (sav), onun orucundan sorunca Hz. Peygamber (sav) 

sinirleniyor. Hz. Ömer araya girerek “Biz Rab olarak Allah‟tan din olarak da 

Ġslam‟dan razıyız...” diyor. Sonra sorular sorulmaya devam ediyor. Her gün oruç 

tutmak hakkında soruldu. “öyle bir oruç olmaz.” dedi. Ġki gün oruç bir gün yemek 

soruldu. “Kim buna güç yetirebilir ki!” dedi... Bir gün oruç bir yemek soruldu. “Hz. 

Dâvud‟un orucudur.” dedi. Pazartesi ve PerĢembe orucu soruldu. “Ben pazartesi 

doğdum ve Kur‟an pazartesi inmeye baĢladı.” dedi… Arefe orucu soruldu: “Ġki 

senenin kefaretidir.” dedi. AĢure orucu soruldu. “Bir senenin kefaretidir.” dedi. Bu 

on iki hadisin el-Müsned‟teki numaraları ise Ģöyledir. 22517, 22530, 260  22535, 261 

22537,262 22538,263 22541,264 22550,265 22582,266 22588,267 22616,268 22621,269 22650.270 

                                                 
259

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 195, hds. no.,  22517. 
260

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 215. 
261

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 221. 
262

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 224. 
263

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 225. 
264

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 228. 



 

55 

 

Bunlardan yedisini Abdullah b. Ma‟bed ez-Zemânî,  dördünü de Harmale b. Ġyyas eĢ-

ġeybânî, Ebû Katâde‟den rivayet etmiĢlerdir. Sonraki tabakaların içerisinde Yahya b. 

Saîd, Sufyan gibi önemli raviler yer almaktadır. 

2. Hadis: 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعَمَر ْبِن َكِثرِي ْبِن أَفْػَلَح، َعْن َأِب ُٝتَمٍَّد، َجلِيٍس كَ    ثَػَنا ُىَشْيٌم، َحدَّ اَف ِِلَِب قَػتَاَدَة، قَاَؿ: َحدَّ
ثَػَنا أَبُو قَػَتاَدَة، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهسَ  ـَ اْلبَػيػَّْنَة َعَلى قَِتيٍل، فَػَلُو َسَلُبوُ »لََّم قَاَؿ: َحدَّ  271«َمْن أَقَا

Hadis, ganimetle ilgili olup yukarıda Arapça metnini verdiğimizin dıĢında 

22614 272  22627, 273  ve daha uzun Ģekliyle 22607 274  numaralarla el-Müsned‟te dört 

yerde geçer. Yukarıda senet kısmında Ömer b. Kesîr b. Eflah geçmektedir. Ömer, 

harf tahrifine uğramıĢtır. Aslı, Amr b. Kesîr b. Eflah‟tır.275 

Hadisin ifade ettiği anlam özetle Ģöyledir: Ebû Katâde, Huneyn muharebesinde 

bir düĢmanı etkisiz hale getirmiĢ, sonrasında baĢka biri onun üzerindeki ganimeti 

almıĢtır. Rasûlullah (sav) „Her kim (savaĢta) bir düĢmanı öldürürse onun üzerindeki 

ganimeti öldüren kiĢinin hakkıdır.‟ buyurunca konu mevzubahis olmuĢ ve Ebû 

Katâde o ganimeti geri almıĢtır. Ebû Katâde Medine‟ye varınca onları satıp kendisine 

bir bostanlık almıĢ ve „bu, benim Medine‟de aldığım ilk arazimdir.‟ demiĢti.  

3. Hadis:  

ثَػَنا َماِلٌك، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَِّو، َعْن َعْمرِه ْبِن ُسَلْيمٍ  ثَػَنا َعْبُد الرَّْٔتَِن ْبُن َمْهِديٍّ، َحدَّ ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، أَفَّ َحدَّ
ـَ »ُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َكاَف: رَ  َُا قَا َُا رََكَع َهَسَجَد َهَضَعَها، َهِإ ُيَصلّْي َهُىَو َحاِمٌل أَُماَمَة بِْنَت زَيْػَنَب، فَِإ

 276«َٔتََلَها
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Metin kısmında çok az değiĢiklerle sekiz farklı senetle geçen bu hadis, anlamca 

Ģöyledir: Hz. Peygamber (sav) namaz esnasında, kızı Zeynep‟ten olma torunu 

Ümame‟yi kucağında taĢıyordu. Rükûda ve secdede yere bırakıp, kıraate kalkınca da 

tekrar kucaklıyordu. Hadis 22519,277 22532,278 22561279 22579,280 22584,281 22589,282 

22645, 283  numaralarıyla sekiz defa geçmektedir. Rivayetlerin hepsini de Ebû 

Katâde‟den Amr b. Ma‟bed ez-Zürakî nakletmiĢtir. Ondan da altı tanesini Amr b. 

Abdullah b. Zübeyr nakletmiĢtir. Hadisin ravileri Sika olup herhangi birisi cerh 

edilmemiĢtir. Hadis Sahîhayn‟da da mevcuttur 

Muhammed b. Ġdris eĢ-ġafiî, bu hadisi namaz kılanın elbisesine yapıĢmıĢ çocuk 

elbisesi namazın sıhhatıne engel teĢkil etmediğini belirtip, bu hadisi delil olarak 

kullanmıĢtır.284 

4. Hadis: 

Bu hadis, Sahîhayn‟da mevcut olan hadislerdendir. el-Müsned‟te de Ebû 

Katâde hadisleri arasında en çok tekrar edilen hadislerden biri olup tam on üç yerde 

geçmektedir. Hadisi, Ebû Katade‟den oğlu Abdullah, ondan da Yahya b. Ebî Kesîr 

nakletmiĢtir. Senedlerin Yahya b. Ebî Kesîr‟den sonraki kısmı ise daha çok HiĢam 

ed-Destüvâî ve el-Evzâî ile devam etmiĢtir. Hadis numaraları Ģöyledir: 22520, 

22539,285 22563,286 22570,287 22595,288 22596,289 22597,290 22617,291 22627,292 22628,293 

22648,294 22654,295 22658.296  
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Hadisin tekrarlarını beraber ele aldığımızda Ģu anlam çıkmaktadır: Hz. 

Peygamber (sav), namaz kıldırırken ilk iki rekâtta Fatiha ve birer sure okumuĢtur. Ġlk 

rekâtta okuduğu sureyi uzatır, ikincisinde sureyi daha kısa tutardı. Öğle ve ikindi 

namazları sessiz kılınmalarına rağmen Hz. Peygamber (sav), okuduğunu cemaate 

duyururdu. Son iki rekâtta ise sadece Fatiha‟yı okurdu.  

Hadisin bir örneği Ģudur:  

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َأِب َكِثرٍي، َعْن  ـٌ الدَّْستُػَواِئيُّ، َحدَّ ثَػَنا ِىَشا ثَػَنا ِإْٖتَاِعيُل ْبُن إِبْػرَاِىيَم، َحدَّ َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن َحدَّ
يَػُؤمَُّنا يَػْقرَأُ بَِنا ِِف الرَّْكَعتَػْْيِ اِْلُهلَيَػْْيِ ِمْن َصََلِة الظُّْهِر، َهُيْسِمُعَنا اآْليََة »َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  أَبِيِو قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَّوِ 

َُِلَك ِِف َصََلِة الصُّْبحِ  يَُطوُّْؿ ِِف اِْلُهََل، َهيُػَقصُّْر ِِف الثَّانَِيِة،  َأْحَيانًا، َهيَُطوُّْؿ ِف اِْلُهََل، َهيُػَقصُّْر ِف الثَّانَِيِة، هََكاَف يَػْفَعُل 
 297«هََكاَف يَػْقرَأُ بَِنا ِِف الرَّْكَعتَػْْيِ اِْلُهلَيَػْْيِ ِمْن َصََلِة اْلَعْصرِ 

5. Hadis: 
22521, 22618, 22629298 ve 22646299 numaralarla metinde farklı kelimeleri olan 

dört rivayet geçmektedir. Ġkisini aĢağıda verdik. Konusu aynıdır. el-Müsned‟te ve 

Sahihayn‟da geçen bu rivayetlere baktığımızda anlam Ģöyledir: 

Hz. Peygamber (sav), ham hurma ile kuru hurmayı, kuru üzüm ile kuru hurmayı 

ve zehv ile taze hurmayı karıĢtırarak nebiz yapmayı yasaklamıĢtır. Bunlardan tek 

baĢlarına ayrı ayrı nebiz yapılmasını tavsiye etmiĢtir.  

Nebiz, hurma veya üzüm ıslatıldıktan sonra kaynatılarak elde edilen bir 

içecektir.300 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َأِب كَ  ثَػَنا أَبَاُف، َحدَّ ثَػَنا َعفَّاُف، َحدَّ ِثرٍي، َحدََّثِِن َعْبُد اللَِّو ْبُن َأِب قَػَتاَدَة، َعِن أَبِيِو،، أَفَّ النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َحدَّ
ثَ « نَػَهى َعْن َخِليِط اْلُبْسِر َهالتَّْمِر، َهَعْن َخِليِط الزَّبِيِب َهالتَّْمِر، َهَعْن َخِليِط الزَّْىِو َهالرَُّطبِ »َعَلْيِو َهَسلََّم:  ِِن أَبُو قَاَؿ: َهَحدَّ

 301َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْٔتَِن، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، َعِن النَِِّبّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم ِمثْػَلوُ 

ثَػَنا َعْبُد اِْلَْعَلى، َعْن َمْعَمٍر، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن  َتاَدَة، أَفَّ َنِبَّ اللَِّو َأِب قػَ َحدَّ
ُهَما َعَلى ِحَدةٍ »َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم:   302نَػَهى أَْف ُُيَْلَط َشْيٌء ِمْنُو ِبَشْيٍء، َهَلِكْن لِيُػْنَتَبْذ ُكلُّ َهاِحٍد ِمنػْ

                                                                                                                                          
296

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 329. 
297

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 198, hds. no., 22520. 
298

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 311. 
299

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 323. 
300

 Fikret Karaman-Ġsmail KARAGÖZ, Dinî Kavramlar Sözlüğü, DĠBY, Ankara, 2006, 521. 
301

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 305, hds. no., 22618. 



 

58 

 

22618 nolu hadiste de geçen ve ikisinin beraberce nebiz yapılması nehyedilen 

yiyecekler, kuru üzüm ve hurma çeĢitleridir. 

Zevh: Kırmızımsı veya sarı renkte bir ham hurma çeĢididir. Rengi zamanla daha 

da açık olur.303 

Büsr: Ham hurmadır.304 

Temr: Kuru hurmadır.305 

Rütab: Taze hurmadır.306 

Zebîb: Kuru üzümdür.307 

Dönemin Ģartlarında yoksulluk çeken insanların fazla olmasından dolayı iki 

yiyeceğin karıĢtırılması lüks/israf sayılmıĢ ve Hz. Peygamber (sav) tasarruf için bunu 

nehyetmiĢtir. Bu nehiy, tahrimî bir nehiy değil, tenzihidir.308  

Hadisin ravilerine baktığımızda üç tanesini Yahya b. Ebî Kesîr, Abdullah b. Ebî 

Katâde‟den, diğerini (22629. hadis) Ebû Seleme‟den rivayet etmektedir. Bu dört 

rivayetin üç tabakadan sonraki sened kısmında, ortak herhangi bir ravi 

bulunmamaktadır.  

6. Hadis:  

Adab-ı muaĢeret bildiren hadislerden biridir. el-Müsned‟te yedi yerde 

geçmektedir. Bir örneği Ģudur:  

ثَػَنا َشْيَباُف، َعْن ََيََْي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: قَاَؿ رَ  ثَػَنا َىاِشٌم، َحدَّ اهلُل َعَلْيِو ُسوُؿ اللَِّو َصلَّى َحدَّ
َُ »َهَسلََّم:  ََُكَرُه بَِيِميِنِو، َهِإ َُا بَاَؿ َأَحدُُكْم َفََل َِيَسَّ  نَاِء، َهِإ َُا َشِرَب َأَحدُُكْم َفََل يَػتَػنَػفَّْس ِف اإْلِ ََلِء ِإ ا َّتَسََّح َأَحدُُكْم ِمَن اٙتَْ

 309«َفََل يَػَتَمسََّحنَّ بَِيِميِنوِ 

―Bir Ģey içtiğinde kabın içine üflemeyin (hohlamayın), ihtiyaç giderdiğinizde sağ 

elle temizlenmeyin ve ihtiyaçlığınızı sağ elle tutmayın.‖ 
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Hadisin geçtiği diğer yerlerdeki numaraları Ģöyledir: 22522,310 22534,311 22565,312 

22634, 313  22638, 22647 314  ve 22655. 315  Ravileri ise bir önceki hadis gibi üçüncü 

tabaya kadar Ebû Katâde, Abdullah b. Ebî Katâde ve Yahya b. Ebî Kesîr vardır. 

Senedin sonraki kısmı yine farklıdır. 

7. Hadis: 

ثَػَنا َعْمُره ْبُن ََيََْي اِْلَْنَصارِيُّ، َحدَّ  ثَػَنا زَائَِدُة، َحدَّ ثَػَنا ُمَعاِهيَُة ْبُن َعْمرٍه، َحدَّ ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن َحبَّاَف، َعْن َحدَّ
ى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َجاِلٌس َعْمرِه ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َخْلَدَة اِْلَْنَصارِيّْ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َهَرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ 

قَاَؿ: « َما َمنَػَعَك أَْف تَػرَْكَع رَْكَعتَػْْيِ قَػْبَل َأْف ََتِْلَس؟»ُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: بَػْْيَ َظْهَرِي النَّاِس َفَجَلْسُت، فَػَقاَؿ رَ 
َُا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد، َفََل ََيِْلْس َحَّتَّ يَػرَْكَع رَْكعَ »قُػْلُت: ِإِنّْ رَأَيْػُتَك َجاِلًسا َهالنَّاُس ُجُلوٌس. قَاَؿ:   316«تَػْْيِ َهِإ

22523,317 22529,318 22578,319 22594,320 22601 ve 22652321 hadis numaralarıyla da 

altı yerde geçen rivayetin anlamı Ģöyledir: Bir keresinde Hz. Ebû Katâde camiye 

girdiğinde Hz. Peygamber‟in (sav), içerdeki insanlarla beraber oturduklarını görür ve 

o da hemen onların yanına oturur. Hz. Peygamber (sav), Ebû Katâde‟ye niye namaz 

kılmadan oturduğunu sorar. O da: „Herkes oturuyordu, ben de oturdum.‟ diye cevap 

verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) Ģöyle buyurdu: “Mescide girdiğinizde 

oturmadan evvel iki rekât namaz kılın.” 

Bu namaz, tahiyyatü‟l-mescit namazı olarak geçer ve Hz. Peygamber‟in (sav), 

sünnet ibadetlerinden birisidir. 

Hadisi rivayet eden ravi kanalları hemen hemen aynı kiĢilerdir. Hepsinde hadisi 

Ebû Katâde‟den Amr b. Süleym ez-Zürakî rivayet etmiĢtir. Senedin ravi zincirinin 

birisi, örneğini verdiğimiz yukarıdaki kanaldır. Geri kalan beĢ kanalda da Amr b. 

Süleym ez-Zürakî‟den sonra Amr b. Abdullah b. ez-Zübeyr vardır. Senedin Amr b. 
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Abdullah b. ez-Zübeyr‟den sonraki ravi kanalları Ģöyledir: Malik b. Enes‟ten 

Abdurrahman b. Mehdî, Malik b. Enes‟ten Abdurrezak‟tan Abdurrahman b. Mehdî, 

Ġbn Aclân‟dan Osman b. Ebî Sufyan‟dan Sufyan b. Uyeyne, Osman b. Ebî 

Sufyan‟dan Sufyan b. Uyeyne, Ebu‟l-Umeys‟ten Vekî‟. 

8. Hadis: 

el-Buhârî‟de uzun bir Ģekilde geçen bu hadis, burada da dokuz yerde 

geçmektedir. Ebû Katâde‟den, iki tanesini mevlası Nafî Ebû Muhammed, bir tanesini 

Atâ‟ b. Yesar, geri kalan altı tanesini de oğlu Abdullah rivayet etmiĢtir. 22526,322 

22567, 323  22568, 324  22569, 325  22574, 326  22590, 22603, 327  22612 328  ve 22624 329  hadis 

numaralarıyla geçen rivayetler Ģu anlamı vermektedir: 628 yılında Hz. Peygamber 

(sav), bir gurup Müslümanla beraber Umre niyetiyle Mekke‟ye doğru yola çıktılar. 

MüĢrikler, Hudeybiye mevkiinde Müslümanları engellediler ve onları Mekke‟ye 

girmesine müsaade etmediler. (Hudeybiye, Mekke‟nin kuzey batısında ve Mescid-i 

Haram‟a 24 km uzaklıkta bir yerdir. Resim 10) Günümüzde ġümeysi adıyla bilinen 

bir kasabadır.- Nihayet aralarında bir antlaĢma imzalandı. AntlaĢmaya göre 

Müslümanlar bu sene Mekke‟ye girmeden geri dönecek ancak sonraki sene Kâbe‟yi 

ziyaret edebileceklerdi. Sonraki sene Müslümanlar Umre niyetiyle tekrar Mekke‟ye 

gitmek için yola koyuldular. Bu yolculukta Ebû Katâde‟de vardı ve Ebû Katâde 

ihrama girmeyenlerdendi. Ebû Katâde yolculuk esnasında vahĢi eĢek dedikleri bir 

zebra görür. Ġhramlı olanlardan yardım almadan mızrağını kullanarak o zebrayı avlar. 

Ġhramlı olanlar bunu yemekte Ģüpheye düĢerler. Konu Hz. Peygambere (sav) intikal 

eder ve ondan ihramlı olanların da yiyebileceği fetvası çıkar. Rivayetin bir örneği 

Ģudur: 

ثَػَنا َعْبُد الرَّزَّاِؽ، َأْخبَػرَنَا َمْعَمٌر، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدةَ  ، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: َخَرْجُت َمَع َحدَّ
ُت َزَمَن ا٘تَُْديِْبَيِة َفَأْحَرـَ َأْصَحاِب، هَلَْ أُْحِرـْ فَػرَأَْيُت ِٔتَارًا َفَحَمْلُت َعَلْيِو فَاْصَطْدتُُو، َفذََكرْ َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم 
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َا اْصَطدْ  ََُكْرُت َأِنّْ َلَْ َأُكْن َأْحَرْمُت، َهَأِنّْ ِإَّنَّ فََأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو »ُو َلَك: تُ َشْأنَُو ِلَرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َه
 330«َهَسلََّم َأْصَحابَُو فََأَكُلوا، هَََلْ يَْأُكْل ِمْنُو ِحَْي َأْخبَػْرتُُو َأِنّْ اْصَطْدتُُو َلوُ 

Bu rivayet, fıkıh kitaplarının „Haccın Menasıki‟, 331 „Ġhramlının 

Avlanamayacağı‟, 332  „Talâkta Ġma veya ĠĢaretin Kullanılması‟, 333  „Nikâh‟ 334  vb. 

konularında delil olarak kullanılmıĢtır. 

9. Hadis: 

ثَػَنا أَبُو اْلُعَمْيِس، َعْن َعاِمٍر يَػْعِِن اْبَن َعْبِد اللَِّو ْبِن الزُّبَػرْيِ، َعِن الزَُّرِقيّْ  ثَػَنا هَِكيٌع، َحدَّ  ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، أَفَّ النَِِّبَّ َحدَّ
َُا َجَلَس ِِف الصَََّلِة َهَضَع َِيِيَنُو َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمََّن، َهَأَشاَر بِِإْصَبِعوِ »َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َكاَف:   335«ِإ

Sadece tek yerde geçen ve senedi sağlam kabul edilen 336  bu rivayet, ―Hz. 

Peygamber (sav) teĢehhüdte sağ avucunu sağ dizine koyar ve iĢaret parmağıyla 

iĢaret ederdi.‖ anlamındadır. 

10. Hadis:  

ثَػَنا ِإْسَحاُؽ يَػْعِِن اْبَن ِعيَسى، َأْخبَػَرِن َماِلٌك، َعْن ِإسْ   َحاَؽ ْبِن َعْبِد قَاَؿ: قَػَرْأُت َعَلى َعْبِد الرَّْٔتَِن: َماِلٌك، َهَحدَّ
اُؽ ِِف َحِديِثِو: هََكاَنْت ْبِن َأِب طَْلَحَة، َعْن ُٔتَْيَدَة ابْػَنِة ُعبَػْيِد ْبِن رِفَاَعَة، َعْن َكْبَشَة بِْنِت َكْعِب ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: ِإْسحَ  اللَّوِ 

َها، َفَسَكَبْت َلُو َهُضوَءُه، َفجَ  نَاَء َحَّتَّ َُتَْت اْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َأفَّ أَبَا قَػَتاَدَة َدَخَل َعَليػْ اَءْت ِىرٌَّة َتْشَرُب ِمْنُو، فََأْصَغى َٛتَا اإْلِ
فَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َشرَِبْت. قَاَلْت َكْبَشُة: فَػَرآِن أَْنظُُر إِلَْيِو، فَػَقاَؿ أَتَػْعَجِبَْي يَا بِْنَت َأِخي؟ فَػَقاَلْت: نَػَعْم. فَػَقاَؿ إِ 

 337«الطَّوَّافَاتِ »َهقَاَؿ ِإْسَحاُؽ: أَْه « ا لَْيَسْت بَِنَجٍس ِإنػََّها ِمَن الطَّوَّاِفَْي  َعَلْيُكْم َهالطَّوَّافَاتِ ِإنػَّهَ »َهَسلََّم قَاَؿ: 

22528,338 22636,339 22637340 ve biraz daha uzun Ģekliyle 22580 numaralarla 

dört defa geçen hadisin anlamı Ģudur: Ebû Katâde, bir keresinde oğlunun evine gider. 

Gelini, KebĢe bnt. Ka‟b b. Mâlik O'na abdest almak için su getirir. O esnada bir kedi 

gelip o sudan içmeye baĢlayınca, Ebû Katâde kabı eğerek kedinin suyu rahat 

içmesine yardımcı olur. KebĢe dedi ki; Ebû Katâde, benim kendisine ĢaĢılacak bir 
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Ģekilde baktığımı görünce, ‗Ey kardeĢimin kızı, garip mi buldun?‘ dedi. ‗Evet‘ 

dedim. O da: Rasûlullah (sav), ‗Kedi pis değildir. Çünkü o devamlı olarak etrafınızda 

dolaĢan (ehil) hayvanlardandır‘ buyurdu. 

ġafiî, yukarıdaki hadisi, temizlenebilen sular kısmına delil göstermiĢtir.341  

11. Hadis: 

ثَػَنا َحجَّاٌج الصَّوَّاُؼ، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدةَ   ثَػَنا يَػْعَلى، َحدَّ ، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: قَاَؿ َحدَّ
َُا أُِقيَمِت الصَََّلُة َفََل تَػُقوُموا َحَّتَّ تَػَرْهِن »َهَسلََّم: َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو   342«ِإ

“Kamet getirildiğinde, geldiğimi görmeden namaza kalkmayınız.‖ mealindeki bu 

hadis 22533, 343  22581,344  22587, 22613, 345  22622, 346  22633, 347  22641348  ve 22649 349 

numaralarıyla el-Müsned‘te tam sekiz yerde geçmektedir ve hepsi de Abdullah b. Ebî 

Katâde‟den Yahya b. Ebî Kesîr kanalıyla gelmiĢtir. Ayrıca 22533 ve 22581 nolu 

hadislerin hem senet hem de metinleri aynı olup ikisi arasında herhangi farklılık 

bulunmamaktadır. 

Hz. Peygamber‟in (sav), kaldığı odaların kapısının mescide açıldığını 

düĢünürsek bu davranıĢıyla cemaati ayakta bekletmemeyi ve onlara sıkıntı 

vermemeği hedeflemiĢ olabileceğini söyleyebiliriz. 

12. Hadis: 

22536, 22576350 ve 22592351 numaralarla üç defa tekrarlanan hadis Ģudur:  

َثِِن ُٝتَمَُّد ْبنُ  ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن َسِعيٍد يَػْعِِن اْبَن َأِب ِىْنٍد، َحدَّ ثَػَنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ َعْمرِه ْبِن َحْلَحَلَة، َعِن اْبٍن  َحدَّ
ُمْسََتِيٌح، َهُمْستَػرَاٌح »ى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِِبَِنازٍَة قَاَؿ: ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة ْبِن رِْبِعيٍّ قَاَؿ: ُمرَّ َعَلى النَِِّبّْ َصلَّ َماِلكٍ ِلَكْعِب ْبِن 
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َُاَىا ِإََل َرْٔتَِة »قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َما اْلُمْسََتِيُح؟ َهاْلُمْستَػرَاُح ِمْنُو؟ قَاَؿ: « . ِمْنوُ  نْػَيا َهَأ اْلُمْؤِمُن اْستَػرَاَح ِمْن َنَصِب الدُّ
 352«ِجُر اْستَػرَاَح ِمْنُو اْلِعَباُد َهاْلِبََلُد َهالشََّجُر َهالدََّهابُّ اللَِّو، َهاْلَفا

―Ebû Katâde: ‗Rasûlullah‘la (sav) beraber bir mecliste otururken bir cenaze 

getirildi. Rasûlullah (sav), ‗rahatlayan ve rahatlatan‘ diye buyurdu. Kendisine 

bunlar nedir diye sorulduğunda O Ģu cevabı vermiĢti: ‗Mü‘min kulsa, dünyanın eza 

ve cefasından kurtulup Allah‘ın rahmetine kavuĢmuĢtur. Facir kulsa insanlar, 

hayvanlar, diyarlar ve ağaçlar dahi ondan kurtulmuĢtur.‖ 

Rivayetin üç kanalında da üçüncü tabakaya kadar olan senet zinciri aynıdır. Ebû 

Katâde‟den Ma‟bed b. Ka‟b b. Malik, ondan da Muhammed b. Amr b. Halhale alıp 

nakletmiĢtir. Senedin sonraki kısmı farklı ravilerden müteĢekkildir. 

13. Hadis: 

ثَػَنا أَبُو اْلُمِغريَِة، َهُٝتَمَُّد ْبُن مُ   َثِِن ََيََْي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن َحدَّ ثَػَنا اِْلَْهزَاِعيُّ، َحدَّ ْصَعٍب قَاَا: َحدَّ
َُ »أَبِيِو، أَفَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ:  ا َحَلَم َأَحدُُكْم ُحْلًما ِإفَّ الرُّْؤيَا الصَّاِ٘تََة ِمَن اللَِّو، َهاْ٘تُْلَم ِمَن الشَّْيطَاِف، فَِإ

ُْ بِاللَِّو ِمَن الشَّْيطَاِف، فَِإنػََّها َا َتُضرُّهُ   353«َُيَاُفُو فَػْلَيْبُصْق َعْن َِشَالِِو َثََلَث َمرَّاٍت، َهْلَيتَػَعوَّ

Bu hadis de el-Müsned‟te altı yerde tekrarlanmıĢtır. Ziyade ve nakıslarına 

baktığımızda Ģu anlam çıkmaktadır: “Ġyi rüya Allah‘tan, kötü rüya ġeytan‘dandır. 

Biriniz tiksindiği kötü bir rüya gördüğünde Allah‘a sığınsın ve o rüyayı kimseye 

anlatmasın. Ayrıca sol tarafına üç kere tükürsün. Böylece gördüğü rüyadan 

kendisine bir zarar gelmez. (o rüyanın etkisinde kalmaz)” 

Hadisi Ebû Katâde‟den alan kiĢi Ebû Seleme‟dir. Ebû Seleme, Abdurrahman b. 

Avf‟ın oğludur ve tabiinin güvenilir insanlarından birisidir.354 Bir gün kötü bir rüya 

görmüĢ ve bu rüyasının etkisinde kalarak rüyayı Ebû Katâde‟ye atlatmıĢtı.355 Ebû 

Katâde de Hz. Peygamber‟den (sav) duyduğu bu hadisi ona söylemiĢtir. Hadis 

numaraları Ģunlardır: 22525,356 22564, 22583,357 22593,358 22598359 ve 22644.360  
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14. Hadis: 

ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخبَػرَنَا أَبُو ُٝتَمَِّد ْبُن َمْعبَ  ثَػَنا َعفَّاُف، َحدَّ ِد ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك قَاَؿ: َحدَّ
َنا أَبُو قَػَتاَدَة َه١َتُْن نَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: َكَذا َهقَاَؿ َرُسو  ُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعلَْيِو َهَسلََّم َكَذا َخرََج َعَليػْ

َمْن قَاَؿ َعَليَّ َما َلَْ أَُقْل »ْلُوُجوُه، أََتْدُرهَف َما تَػُقوُلوَف؟ ٖتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ: فَػَقاَؿ: َشاَىِت ا
 361قَاَؿ َعفَّاُف: َهَقْد قَاَؿ ِل ُٝتَمَُّد ْبُن َكْعٍب،« فَػْلَيَتبَػوَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

―Benim adımı kullanarak söylemediğimi söyleyen kimse, cehennemdeki yerini 

hazırlasın.‖ 

15. Hadis: 

ثَػَنا لَْيٌث، َحدََّثِِن َسِعيُد ْبُن َأِب َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة أَنَّ  ثَػَنا َحجَّاٌج، َحدَّ َع أَبَا قَػَتاَدَة َُيَدُّْث، َحدَّ ُو: ٖتَِ
ـَ ِفيِهْم َفذََكَر َٛتُُم اٗتَِْهاَد ِف َسِبيِل اللَِّو َهاإْلِ َعْن  ِيَاَف بِاللَِّو ِمْن أَْفَضِل اِْلَْعَماِؿ َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم أَنَُّو: قَا

ـَ َرُجٌل فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، أَرَأَْيَت ِإْف قُِتْلُت ِف َسِبيِل اللَّ  ِو ُتَكفُّْر َعِنّْ َخطَايَاَي؟ فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو فَػَقا
ُر ُمْدبِرٍ »َهَسلََّم:  ُُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو « . نَػَعْم. ِإْف قُِتْلَت ِِف َسِبيِل اللَِّو، َهأَْنَت َصابٌِر ُٝتَْتِسٌب ُمْقِبٌل َغيػْ
قَاَؿ: أَرَأَْيَت ِإْف قُِتْلُت ِِف َسِبيِل اللَِّو ُتَكفُّْر َعِنّْ َخطَايَاَي؟ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو « َكْيَف قُػْلَت؟»َهَسلََّم: 
ُر ُمْدِبٍر ِإاَّ الدَّْيَن، فَِإفَّ جِ »َهَسلََّم:  َُِلكَ نَػَعْم. ِإْف قُِتْلَت َهأَْنَت َصابٌِر ُٝتَْتِسٌب ُمْقِبٌل َغيػْ  362«ْْبِيَل قَاَؿ ِل 

Bu rivayet, 22542 363  ve 22626 364  numaralı hadislerle beraber üç kez 

tekrarlanmıĢtır. Yukarıdaki rivayetin senedi ile 22542 numaralı rivayetin senedi 

aynıdır. Metin kısmında ise iki - üç kelimelik gibi çok az bir değiĢiklik var. Her üç 

rivayeti de Ebû Katâde‟den oğlu Abdullah alıp Saîd b. Ebî Saîd el-Makberî‟ye 

aktarmıĢtır. Sonrasında Yahya b. Saîd ve Yezîd b. Harun vardır. Rivayetlerin metin 

kısmı Ģudur: Allah‟ın Rasulü (sav), Allah‟a imanın ve Allah yolunda 

mücadelenin/cihadın en faziletli amel olduğunu belirttiği bir sohbetinde bir adam 

kalkıp ‗Ya Rasulallah, Allah yolunda savaĢıp Ģehid olursam tüm günahlarım af 

olunur mu?‘ diye sorar. Bu sorusuna karĢılık Hz. Peygamber (sav), Ģu cevabı 

vermiĢtir: ‗Sabrederek, geri kaçmayarak ve mükâfatını Allah‘tan bekleyerek Allah 
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için ihlâsla mücadele edip öldürülen kimsenin kul hakkı dıĢındaki bütün günahları af 

olunur.‘  

16. Hadis: 

ثَػَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُعْثَماَف ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْوَىٍب، َعْن َعْبِد ا ثَػَنا َعفَّاُف، َحدَّ للَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: َحدَّ
َنا النَِِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم لُِيَصلَّْي َعَلْيِو قَاَؿ:  قَاُلوا: َا َهاللَِّو َما تَػَرَؾ ِمْن « َىْل تَػَرَؾ ِمْن َشْيٍء؟»تُػُوِفَّْ َرُجٌل ِمنَّا َفأَتَػيػْ

قَاُلوا: َا. َهاللَِّو « فَػَهْل تَػَرَؾ َٛتَا َقَضاًء؟»قَاُلوا: نَػَعْم. َْتَانَِيَة َعَشَر ِدْرَْهًا. قَاَؿ: « ْيِو ِمْن َدْيٍن؟فَػَهْل تَػَرَؾ َعلَ »َشْيٍء. قَاَؿ: 
َقَضْيُت َعْنُو أَُتَصلّْي َعَلْيِو؟  قَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، أََرأَْيَت ِإفْ « . َفَصلُّوا أَنْػُتْم َعَلْيوِ »َما تَػَرَؾ َٛتَا ِمْن َشْيٍء. قَاَؿ: 

قَاَؿ: « أَْهفَػْيَت َما َعَلْيِو؟»قَاَؿ َفَذَىَب أَبُو قَػَتاَدَة فَػَقَضى َعْنُو. فَػَقاَؿ: « . ِإْف َقَضْيَت َعْنُو بِاْلَوفَاِء َصلَّْيُت َعَلْيوِ »قَاَؿ: 
 365َم َفَصلَّى َعَلْيوِ نَػَعْم. َفَدَعا بِِو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلَّ 

Hadis, 22543,366 22572,367 22573,368 22586369 ve 22657 hadis numaralarıyla el-

Müsned‟te beĢ kez geçmiĢtir. Bu rivayeti de yine Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah 

nakletmiĢtir. Ondan da Osman b. Abdullah b. Mevhîb ve Saîd b. Ebî Said el-Makberî 

rivayette bulunmuĢlardır. Bu beĢ rivayetin genelinde Ģu anlam vardır: Hz. 

Peygamber‟e (sav), cenaze namazını kıldırması için meyitler getiriliyor. O, 

meyyitlerin borçlarının olup-olmadığını teyit ettirdikten sonra namazlarını 

kıldırmaktadır. Ġlkinin borcu yoktur ve cenaze namazını kıldırmıĢtır. Ġkincisinin 

borcu vardır fakat geride borcunu kapatacak malı da vardır. Onun da namazını 

kıldırmıĢtır. Sonrakinin borcu vardır fakat geride borcunu karĢılayacak bir Ģey 

bırakmadığından Hz. Peygamber (sav), onun cenaze namazını kıldırmak istemez. 

„ArkadaĢınızın namazını siz kıldırın.‘ der. Cemaatte bulunan Ebû Katâde, onun 

borcunu üstlenir. Hz. Peygamber de (sav), Ebû Katâde‟den söz aldıktan sonra o 

meyyitin de cenaze namazını kıldırmıĢtır. 

17. Hadis: 
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22544, 22545370 ve 22571371 numaralarla geçen hadisin senedleri sahih olup metin 

kısmı üç yerde de aynıdır. ―AlıĢ-veriĢte çok yemin etmekten sakının. Yemin malı çok 

sattırsa da malın bereketini yok eder.‖ 

Ahmed b. Hanbel bu rivatetleri Yezîd b. Harun, Yakup ve Ġsmail adlı ravilerden 

almıĢtır. Bu üç ravi de Muhammed b. Ġshak‟tan almıĢtır. Muhammed b. Ġshak, 

Ma‟bed b. Ka‟b b. Malik‟ten, o da Ebû Katâde‟den almıĢtır. Rivayetlerin bir örneği 

aĢağıdadır. 

ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُرهَف،      ْعُت َحدَّ َأْخبَػرَنَا ُٝتَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَؽ، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: ٖتَِ
 372«ِإيَّاُكْم هََكثْػرََة اْ٘تَِلِف ِف اْلبَػْيِع فَِإنَُّو يُػنَػفُّْق، ُُثَّ َِيَْحقُ »َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ: 

18. Hadis: 

Abdullah b. Rabâh‟ın Ebû Katâde‟den naklettiği hadislerden biridir. 22546, 

22547, 373  22548, 374  22575, 375  22577, 376  22599, 377  22600, 378  22631 379  ve 22632 

numaralarıyla el-Müsned‟te dokuz yerde geçen uzun bir hadistir. Rivayetleri 

topladığımızda rivayet mealen Ģöyle olur: Hangi sefer olduğu kesin olmamakla 

beraber Hayber380
 Fethi dönüĢü olma ihtimali yüksek olan bir seferde Ebû Katâde, 

gece boyunca Hz. Peygamber‟i (sav) kollamıĢ ve binek üzerindeyken her 

uyukladığında onu (sav) düzelmiĢtir. En son da Hz. Peygamber (sav) uyanmıĢ ve 

Ebû Katâde için ‗Gece boyu Allah Rasulünü gözetleyip koruduğun için Allah da seni 

gözetleyip korusun.‘ diye dua etmiĢtir. Sonrasında Sahâbe dinlenmek istemiĢ, Hz. 

Peygamber (sav), sabah namazına dikkat etmeleri için onları tembihledi. Sonra 

uyumuĢ ve güneĢin yükselmesiyle birlikte ancak uyanabilmiĢlerdi. Oradakiler, yedi-

on iki kiĢi kadardır. Hz. Peygamber (sav), yanlarında su bulunup bulunmadığını 
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sorar. Ebû Katâde, yanında bir abdestlik su kaldığını söyler. Hz. Peygamber (sav) o 

bir abdestlik suyu getirmesini ister. Oradakiler ve Hz. Peygamber (sav), o suyla 

abdest alırlar. Hz. Peygamber (sav), Ebû Katâde‟ye su kabının ağzını 

kapatmasını/bağlamasını söyler.  Çünkü o su onların kurtuluĢu olacak. Ardından 

sabah namazının kazasını eda edip yola koyulurlar. Yolda Sahâbi kendi aralarında 

konuĢurlar, „namazı kaçırdık, namazı ihmal ettik, uyuyakaldık, namaz bizden 

kaçtı…‟ gibi sözler söylerler. Hz. Peygamber (sav) onları uyarır: ‗uykuda ihmal 

olmaz, dünyalık iĢlerinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz fakat din iĢlerinde bana 

uyunuz.‘ buyurur. 

Yola devam ederler. Suları biter. Su arayıp bulamazlar. Öğle sıcağında Hz. 

Peygamber‟e (sav), durumdan yakınırılar. „Biz bittik susuzluktan‟ derler. Hz. 

Peygamber (sav) onlara, „size bir Ģey olmaz.‟ der ardından Ebû Katâde‟den, 

muhafaza etmesini istediği o bir abdestlik suyu getirmesini ve kabın ağzını açmasını 

ister. O kabın içine biraz daha su ilave eder. O gün orada o bir kap sudan 300 civarı 

bir kalabalık su ihtiyacını giderir ve kaplarını doldururlar. En sonda Hz. Peygamber 

(sav) kendi kabını doldurur. 

Yukarıda anlamını verdiğimiz rivayetlerin en kapsamlısı Ģudur: 

ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُرهَف، َأْخبَػَرنَا َٔتَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن رَبَاٍح، َعْن أَ  ِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: ُكنَّا َمَع َحدَّ
َهاْنطََلَق َسَرَعاُف النَّاِس « . اْلَماَء َغًدا تَػْعَطُشوا ِإنَُّكْم ِإْف َا ُتْدرُِكوا»َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِف َسَفٍر فَػَقاَؿ: 

ْيِو َهَسلََّم: رَاِحَلُتُو، فَػنَػَعَس يُرِيُدهَف اْلَماَء، َهَلزِْمُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، َفَماَلْت بَِرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعلَ 
َمِن »فَػَقاَؿ:  َلْيِو َهَسلََّم، َفَدَعْمُتُو فَادََّعَم، ُُثَّ َماَؿ َحَّتَّ َكاَد أَْف يَػْنَجِفَل َعْن رَاِحَلِتِو َفَدَعْمُتُو فَانْػتََبوَ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل عَ 

َلِة. قَاَؿ: « ُمْذ َكْم َكاَف َمِسريَُؾ؟»قُػْلُت: أَبُو قَػَتاَدَة. قَاَؿ: « الرَُّجُل؟ « َك اللَُّو َكَما َحِفْظَت َرُسولَوُ َحِفظَ »قُػْلُت: ُمْنُذ اللَّيػْ
قُػْلُت: َىَذا رَاِكٌب َىَذاِف رَاِكَباِف، َحَّتَّ « اْنظُْر َىْل تَػَرى َأَحًدا؟»َفَماَؿ ِإََل َشَجرٍَة فَػنَػَزَؿ فَػَقاَؿ: « . َلْو َعرَّْسَنا». ُُثَّ قَاَؿ: 

َعًة، فَػَقاَؿ:  َنا َصََلتَػَنا»بَػَلَغ َسبػْ ْمَنا َفَما أَيْػَقظََنا ِإاَّ َحرُّ الشَّْمِس، فَانْػَتبَػْهَنا فَػرَِكَب َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ فَنِ « . اْحَفظُوا َعَليػْ
قَاَؿ:  قَاَؿ: قُػْلُت: نَػَعْم. َمِعي ِميَضَأٌة ِفيَها َشْيٌء ِمْن َماٍء.« أََمَعُكْم َماٌء؟»َعَلْيِو َهَسلََّم َفَساَر َهِسْرنَا ُىنَػيًَّة، ُُثَّ نَػَزَؿ فَػَقاَؿ: 

َها»اْئِت ِبَا فَأَتَػْيُتُو ِبَا. فَػَقاَؿ:  َها َمسُّوا ِمنػْ اْزَدِىْر ِبَا يَا أَبَا قَػَتاَدَة؛ فَِإنَّوُ »فَػتَػَوضََّأ اْلَقْوـُ َهبَِقَيْت َجْرَعٌة. فَػَقاَؿ: « . َمسُّوا ِمنػْ
ََّف ِبََلٌؿ، َهَصلَّْوا الرَّْكَعتػَ « . َسَيُكوُف َٛتَا نَػَبأٌ  َنا. فَػَقاَؿ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض: ُُثَّ َأ ْْيِ قَػْبَل اْلَفْجِر، ُُثَّ َصلَّْوا اْلَفْجَر، ُُثَّ رَِكَب َهرَِكبػْ

َكاَف أَْمَر َما تَػُقوُلوَف؟ ِإْف َكاَف أَْمَر ُدنْػَياُكْم َفَشْأُنُكْم، َهِإْف  »فَػرَّْطَنا ِِف َصََلتَِنا. فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: 
َُا َكاَف »قُػْلَنا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، فَػرَّْطَنا ِف َصََلتَِنا. فَػَقاَؿ: « . ِديِنُكْم فَِإَلَّ  َا التػَّْفرِيُط ِف اْليَػَقظَِة، فَِإ َا تَػْفرِيَط ِِف النػَّْوـِ ِإَّنَّ

ِإْف َا ُتْدرُِكوا اْلَماَء َغًدا »قَاُلوا: إِنََّك قُػْلَت بِاِْلَْمِس: « . اْلَقْوـِ ظُنُّوا بِ »ُُثَّ قَاَؿ: « . َُِلَك َفَصلُّوَىا، َهِمَن اْلَغِد َهقْػتَػَها
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اللَِّو َصلَّى اهللُ فَالنَّاُس بِاْلَماِء. فَػَقاَؿ: " َأْصَبَح النَّاُس، َهَقْد فَػَقُدها نَِبيػَُّهْم، فَػَقاَؿ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض: ِإفَّ َرُسوَؿ « . تَػْعَطُشوا
ْيِو َهَسلََّم َلَْ َيُكْن لَِيْسِبَقُكْم َسلََّم بِاْلَماِء. َهِف اْلَقْوـِ أَبُو َبْكٍر، َهُعَمُر فَػَقاَا: أَيػَُّها النَّاُس ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعلَ َعَلْيِو هَ 

ا ". قَاَٛتَا َثََلثًا. فَػَلمَّا اْشَتدَِّت الظَِّهريَُة َرَفَع َٛتُْم َرُسوُؿ اللَِّو ِإََل اْلَماِء َهُُيَلَّْفُكْم. َهِإْف يُِطِع النَّاُس أَبَا َبْكٍر، َهُعَمَر يَػْرُشُده 
يَا ».، ُُثَّ قَاَؿ: « َا ُىْلَك َعَلْيُكمْ »َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم فَػَقاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َىَلْكَنا َعَطًشا تَػَقطََّعِت اِْلَْعَناُؽ. فَػَقاَؿ: 

َفَحَلْلُتُو فَأَتَػْيُتُو بِِو َفَجَعَل َيُصبُّ ِفيِو، « اْحِلْل ِل ُغَمرِي، يَػْعِِن َقَدَحُو،»فَأَتَػْيُتُو ِبَا فَػَقاَؿ: « . َتاَدَة اْئِت بِاْلِميَضأَةِ أَبَا قػَ 
لََّم: " يَا أَيػَُّها النَّاُس َأْحِسُنوا اْلَمََلَ؛ َفُكلُُّكْم َهَيْسِقي النَّاَس فَاْزَدَحَم النَّاُس َعَلْيِو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهسَ 

ُر َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلَّمَ  اْشَرْب يَا »، َفَصبَّ ِل فَػَقاَؿ: َسَيْصُدُر َعْن رِيٍّ، َفَشِرَب اْلَقْوـُ َحَّتَّ َلَْ يَػْبَق َغرْيِي َهَغيػْ
َفَشرِْبُت َهَشِرَب بَػْعِدي، َهبَِقَي « . ِإفَّ َساِقَي اْلَقْوـِ آِخُرُىمْ »ُت: اْشَرْب أَْنَت يَا َرُسوَؿ اللَِّو. قَاَؿ: قَاَؿ: قُػلْ « . أَبَا قَػَتاَدةَ 

ْْيٍ َهأَنَا ُأَحدُّْث َىَذا ُن ُحصَ ِف اْلِميَضأَِة ١َتٌْو ٟتَّا َكاَف ِفيَها، َهُىْم يَػْوَمِئٍذ َثََلُث ِمائٍَة قَاَؿ َعْبُد اللَِّو: َفَسِمَعِِن ِعْمرَاُف بْ 
َؿ: اْلَقْوـُ أَْعَلُم ِِبَِديِثِهْم اْنظُْر  ا٘تَِْديَث ِِف اْلَمْسِجِد اْٗتَاِمِع فَػَقاَؿ: َمِن الرَُّجُل؟ قُػْلُت: أَنَا َعْبُد اللَِّو ْبُن َربَاٍح اِْلَْنَصارِيُّ. قَا

َعِة تِْلَك اللَّ  َلَة، فَػَلمَّا فَػَرْغُت قَاَؿ: َما ُكْنُت َأْحِسُب أَفَّ َأَحًدا ََيَْفُظ َىَذا ا٘تَِْديَث َغرْيِي. َكْيَف ُُتَدُّْث، فَِإِنّْ َأَحُد السَّبػْ يػْ
ثَػَنا ُٔتَْيٌد الطَِّويُل، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد اللَِّو اْلُمَزِنّْ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن رَبَ  ِن النَِّبّْ َصلَّى اٍح، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، عَ قَاَؿ َٔتَّاٌد: َهَحدَّ

َُا َعرََّس َهَعلَ  َُا َعرََّس اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِبِْثِلِو. َهزَاَد قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإ ْيِو لَْيٌل تَػَوسََّد َِيِيَنُو، َهِإ
 381ـَ َساِعَدهُ الصُّْبَح َهَضَع رَْأَسُو َعَلى َكفِّْو اْلُيْمََّن، َهأَقَا

Hadis, el-Müsned‟te en uzun metniyle bu Ģekildedir. 22547
382

 ve 22548
383

 

numaralarda sadece sened kısmı verilmiĢ olup metin kısmı aynı olduğundan tekrar 

yazılmamıĢtır. Hadisi Ebû Katâde‟den alan kiĢi Abdullah b. Rabâh‟tır. Ondan alanlar 

ise Bekr b. Abdullah, Sâbit ve Ebû Katâde‟nin torunu Katâde‟dir. Senetlerin geri 

kalan kısmı farklı farklı kanallardan oluĢsa da aralarında Hammâd b. Seleme gibi 

birçok ortak ravi bulunmaktadır. ġunu da belirtmek yararlı olacaktır. 22577 numaralı 

hadisin ravisi de olan Hammâd b. Seleme‟nin ismi Hammâd b. Zeyd olarak 

geçmektedir. Muhtemelen yanlıĢlık olmuĢtur. Çünkü Hammâd b. Seleme‟nin öncesi 

ve sonrasındaki ravilere baktığımızda aynı isimler Hammâd b. Zeyd‟te de vardır. 

Bundan hareketle bu ismin sehven yazılmıĢ olabileceğini söyleyebiliriz. 

Sahâbi o gece dinlenirken birçoğu bineğine yaslanarak, yani bineğini kendisine 

yastık yaparak uyumuĢlar. Bu konuyla ilgili rivayetlerden birisi de Ģudur: 
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ثَػَنا ُٔتَْيٌد، َعْن َبْكٍر، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َربَاحٍ َحدَّ  ثَػَنا َٔتَّاٌد، َحدَّ َعْن َأِب قَػَتاَدَة، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  ,ثَػَنا َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ
َُا »َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َكاَف:  َُا َعرََّس بَِلْيٍل اْضَطَجَع َعَلى َِيِيِنِو، َهِإ ُِرَاَعْيِو، َهَهَضَع رَْأَسُو ِإ َعرََّس قُػبَػْيَل الصُّْبِح َنَصَب 

  384«بَػْْيَ َكفَّْيوِ 

Hadisin son bölümü ve farklı kavramlarla verdiğimiz rivayet de Hz. 

Peygamber‟in (sav) nasıl uyuduğuyla ilgilidir. ġöyle ki: ‗Hz. Peygamber (sav), gece 

uyuduğunda sağ elini baĢının altına koyardı. Gündüz dinlendiğinde/uyuduğunda ise 

baĢını sağ elinin avucuna koyar, dirseğini kaldırırdı.‘ Böyle bir durumda sırtüstü 

uzanmak gerekir. 

19. Hadis: 

ثَػَنا ىُ  ثَػَنا ُسرَْيُج ْبُن النػُّْعَماِف، َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اهلِل ْبُن َأِب قَػَتاَدَة  َشْيٌم، َأْخبَػرَنَا ا٘تَُْصْْيُ َحدَّ ْبُن َعْبِد الرَّْٔتَِن، َحدَّ
َلٍة فَػُقْلَنا: يَا َرُسوَؿ اِْلَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِيِو َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: َسرَيْػَنا  َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َه١َتُْن ِِف  َُاَت لَيػْ  َسَفٍر 

ا يَا َرُسوَؿ اهلِل. رَّْسَت بَِنا فَػَقاَؿ: " ِإِنّْ َأَخاُؼ أَْف تَػَناُموا َعِن الصَََّلِة َفَمْن يُوِقظَُنا لِلصَََّلِة؟ " فَػَقاَؿ ِبََلٌؿ: أَنَ اهلِل، َلْو عَ 
َناُه َهاسْ  َقَظ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َهَقْد قَاَؿ: فَػَعرََّس بِاْلَقْوـِ فَاْضَطَجْعَنا َهاْستَػَنَد ِبََلٌؿ ِإََل رَاِحَلِتِو فَػَغَلَبْتُو َعيػْ تَػيػْ

قّْ َما أُْلِقَيْت َعَليَّ طََلَع َحاِجُب الشَّْمِس فَػَقاَؿ: " يَا ِبََلُؿ أَْيَن َما قُػْلَت لََنا؟ " قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اهلِل، َهالَِّذي بَػَعَثَك بِا٘تَْ 
 َعَلْيِو َهَسلََّم: " ِإفَّ اهلَل قَػَبَض أَْرَهاَحُكْم ِحَْي َشاَء َهَردََّىا َعَلْيُكْم ِحَْي َشاَء "، ُُثَّ أََمَرُىْم نَػْوَمٌة ِمثْػُلَها، فَػَقاَؿ َصلَّى اهللُ 

 385فَانْػَتَشُرها ِ٘تَاَجِتِهْم، َهتَػَوضَُّئوا فَاْرتَػَفَعِت الشَّْمُس َفَصلَّى ِبُِم اْلَفْجرَ 

Bu rivayet esasında yukarıdaki uzun rivayetin bir parçası da olabilir. Fakat senet 

zinciri yukarıdakilerden tamamen farklıdır. Bu nedenle rivayeti ayrı bir hadis olarak 

buraya aldık. Ebû Katâde aktarıyor: „Seferin birinde geceleyin Hz. Peygamber‟le 

(sav) beraber yürüyorduk. Sahâbe dinlenmek istedi. Fakat Hz. Peygamber (sav), 

sabah namazına uyanamama endiĢesiyle bu fikre pek razı olmadı. Sonra „kim bizi 

namaza uyandırmak için bekleyecek/nöbet tutacak?‘ diye sordu. Bilal, nöbet 

tutacağını söyledi. Sonrasında Bilal de uykuya yenik düĢtü. GüneĢ yükseldiğinde 

ancak uyanırlar. Hz. Peygamber (sav) Bilal‟e: ‗Ya Bilal hani söylediğin nerde kaldı. 

(hani bizi uyandıracaktın)‟ diye söylendi. Bilal de, ‗Ya Rasulallah, sizi uyutan kudret 

beni de uyuttu.‘ deyince Rasûlullah da (sav) Ģöyle dedi: ‗Allah, istediği zaman 

ruhlarınızı kabzeder, istediği zaman da sizi diriltir.‘ Sonra hazırlıklar yapıldı. Abdest 

alıp güneĢin yükselmesiyle sabah namazı/kazası kılındı. 
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20. Hadis: 

22551386 ve 22566387 numaralarla iki yerde geçen hadis, Mute seferinde tayin 

edilen üç komutan ve Halid b. Velid‟in „Seyfullah‟ lakabını almasıyla ilgilidir. Uzun 

olduğundan buraya almadık. Rivayetlerin hem metin hem de senet zinciri iki yerde 

de aynıdır. Senedinde Halid b. Sümeyr olduğundan ötürü bu rivayete „sahîh liğayrihi‟ 

denilmiĢtir. Hadisin sened zinciri Ģu Ģekildedir: Ebû Katâde - Abdullah b. Rabâh – 

Halid b. Sümeyr – el-Esved b. ġeybân – Abdurrahman b. Mehdî – Ahmed b. Hanbel.  

 

21. Hadis: 

ثَػَنا َعْبُد الرَّْٔتَِن، َعْن ُسْفَياَف، َعْن َعْبِد اْلعَ  زِيِز يَػْعِِن اْبَن رُفَػْيٍع، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: قَاَؿ َحدَّ
 388«َا َتُسبُّوا الدَّْىَر؛ فَِإفَّ اللََّو ُىَو الدَّْىرُ »َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: 

―Dehre (zamana/kadere) sövmeyin, çünkü dehr(i yaratan) Allah‘tır.‖ 

anlamındaki bu hadis, aĢağıdaki rivayetin dıĢında 22653389 numarada da geçmektedir. 

Her iki yerde de metin aynıdır. Ravi zincirinde ise sadece bir ravi farklıdır. 22653 

numaralı rivayette Ahmed b. Hanbel, rivayeti Veki‟den almıĢtır. Veki‟ de yukarıdaki 

örneğide olduğu gibi rivayeti Sufyan es-Sevrî‟den almıĢtır. Sened zinciri sağlamdır390 

yani bu hadis sahih bir hadistir. Bu rivayet, metin kısmı çokça tartıĢılan 

rivayetlerdendir. Sebebi ise  ُفَِإفَّ اللََّو ُىَو الدَّْىر (Allah dehrin kendisidir) kısmıdır. Cahiliye 

dönemi Arapların geleneğinde dehr kavramının yaratıcı anlamında kullanıldığı 

bilinmektedir. Herhangi bir musibete maruz kaldıklarında, zamanı Ģikâyet edip dehre 

söverlerdi. Bu, günümüzde kader kavramının yanlıĢ algılanıp, baĢına gelen 

musitlerde kaderi suçlayıp ona sövülmesi gibi bir durumdur. Kaynaklarımızda bu 

hadis, „Sizin dehre nisbet ettiğiniz olayların asıl fâili ve yaratıcısı Allah‟tır; bu 

                                                 
386

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 244. 
387

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 257. 
388

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 246, hds. no., 22552. 
389

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 327. 
390

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 327. 



 

71 

 

sebeple zamana sövmekle Allah‟a hakaret etmiĢ olursunuz.‟ 391  Ģeklinde 

yorumlanmıĢtır. 

22. Hadis:  

ثَػَنا أَبُو َصْخِر ُٔتَْيُد ْبُن زِيَاٍد، َأفَّ   َوُة قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا َحيػْ ثَػَنا أَبُو َعْبِد الرَّْٔتَِن اْلُمْقرِي، َحدَّ ثَُو، َحدَّ  ََيََْي ْبَن النَّْضِر َحدَّ
َُِلَك قَاَؿ: أََتى َعْمُره ْبُن اٗتَُْموحِ  ِإََل َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو،  َعْن َأِب قَػَتاَدَة أَنَُّو َحَضَر 

ْجُلُو عْرَجاَء، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ أََرأَْيَت ِإْف قَاتَػْلُت ِِف َسِبيِل اللَِّو َحَّتَّ أُقْػَتَل أَْمِشي ِبرِْجِلي َىِذِه َصِحيَحًة ِِف اْٗتَنَِّة؟، هََكاَنْت رِ 
فَػَقتَػُلوُه يَػْوـَ ُأُحٍد ُىَو َهاْبُن َأِخيِو َهَمْوًَل َٛتُْم، َفَمرَّ َعَلْيِو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو « . نَػَعمْ »ى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: اللَِّو َصلَّ 

فََأَمَر َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِبَِما « . ةِ َكَأِنّْ أَْنظُُر إِلَْيَك َّتِْشي ِبرِْجِلَك َىِذِه َصِحيَحًة ِف اْٗتَنَّ »َهَسلََّم فَػَقاَؿ: 
 392َهِبَْوَاُْهَا َفُجِعُلوا ِف قَػْْبٍ َهاِحدٍ 

el-Müsned‟te tek yerde geçen rivayetlerden biri olan bu hadis, Amr b. Cemuh‟un 

Ģehid olmasıyla alakalıdır. ġöyle ki: Sakatlığından sebep, çocukları Amr b. 

Cemuh‟un Bedir harbine katılmasını engellemiĢlerdi. Uhud harbi vuku bulunca, 

çocukları yine onun sakatlığını bahane ederek Uhud‟a da gelmemesi gerektiğini 

söylediler. Amr, bu kez direk Hz. Peygamber‟in (sav) huzuruna gider ve Uhud 

Harbine katılmak için ısrar eder. „Ya Resulallah, savaĢır Ģehid olursam bu sakat 

ayağım Cennet‘te sağlam olur mu?‘ diye sorar. „Evet‘ cevabını alınca da bu savaĢa 

katılır ve Ģehid olana kadar çarpıĢır. Hz. Peygamber (sav), Amr b. Cemuh‟un 

naaĢının baĢına gelince Ģunu söylemiĢtir: ‗Seni sağlam ayakla Cennet‘te görüyor 

gibiyim.‘ 

23. Hadis: 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتا ـٌ، َحدَّ ثَػَنا َْهَّا ثَػَنا َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ أَنَُّو: َشِهَد النَِِّبَّ َدَة، َعْن أَبِيِو َحدَّ
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِ٘تَيػَّْنا َهَميِّْتَنا، َهَشاِىِدنَا َهَغائِِبَنا، َهَصِغريِنَا هََكِبريِنَا، »َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َصلَّى َعَلى َميٍّْت َفَسِمْعُتُو يَػُقوُؿ: 

ََُكرِنَا َهأُنْػثَانَا ، َهَمْن تَػَوفػَّْيَتُو ِمنَّا فَػتَػَوفَُّو َعَلى »أَبُو َسَلَمَة قَاَؿ ََيََْي: َهزَاَد ِفيِو « َه ْسََلـِ اللَُّهمَّ َمْن َأْحيَػْيَتُو ِمنَّا َفَأْحِيِو َعَلى اإْلِ
ِيَافِ   393«اإْلِ
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―Allah‘ım! Kadınımızı-erkeğimizi, küçüğümüzü-büyüğümüzü, burada olanımızı-

olmayanımızı ve ölülerimizi-dirilerimizi affet.‘ Hadis, 22619 394  ve 22620 395 

numaralarla tekrar edilmiĢtir.” 

Bu rivayet aynısıyla 17546 396  numarayla „Ebû Ġbrahim el-Ensarî Hadisleri‟ 

arasında da geçmektedir. 

24. Hadis: 

ثَػَنا َأِب، َعْن أَبِيِو، َحدََّثِِن َعْبُد اللَِّو  ثَػَنا يَػْعُقوُب، َحدَّ ْبُن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ:، َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َحدَّ
َها، َهإِ  ـَ َفَصلَّى َعَليػْ ٌر قَا َها َخيػْ َها، فَِإْف أُْثِِنَ َعَليػْ َُا ُدِعَي ِٗتَِنازٍَة َسَأَؿ َعنػْ َُِلَك قَاَؿ َعَلْيِو َهَسلََّم: " ِإ ُر  َها َغيػْ ْف أُْثِِنَ َعَليػْ

َها "« َشْأُنُكْم ِبَا»ا: ِِلَْىِلهَ   397هَََلْ ُيَصلّْ َعَليػْ

‗Hz. Peygamber (sav), bir cenazeye çağrıldığında onun iyi birisi olup olmadığını 

sorardı. Ġyi birisiyse namazını kıldırırdı. Kötü birisiyse eğer, ailesine ‗cenazenizle 

ilgilenin‘ der namazını kıldırmazdı.‘ Bu rivayet ile bir sonraki rivayet aynıdır. Bu 

rivayetin senedindeki Yakub, Ġbrahim b. Sa‟d‟ın oğludur. Ġbrahim b. Sa‟d da 

Abdurrahman b. Avf‟ın torunudur.398 22556399 numaralı rivayette hadisi Ġbrahim b. 

Sa‟d‟tan alan ravinin Ebu‟n-Nadr olduğunu görüyoruz. 

25. Hadis  

ثَػَنا ُعبَػْيُد اللَِّو ْبُن َأِب َجْعَفٍر،  ثَػَنا اْبُن َٛتِيَعَة، َحدَّ ثَػَنا أَبُو َسِعيٍد َمْوََل َبِِن َىاِشٍم، َحدَّ َعِن اْبِن َأِب قَػَتاَدَة َعْن أَبِيِو، َحدَّ
 400«ِفرَاِش ُمِغيَبٍة قَػيََّض اللَُّو َلُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ثُػْعَبانًا َمْن قَػَعَد َعَلى»َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: 

22562„de401 de geçen ve yukardan Ġbn Lehîa‟ya kadar senedi aynı olan bu hadisin 

anlamı Ģudur: ―Her kim, kocası yanında bulunmayan bir kadının yatağında 

oturursa/uzanırsa Allah kıyamet gününde ona bir yılan musallat eder.‖ Hadis Ġbn 
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Lehîa‟dan dolayı zayıf olarak değerlendirilmiĢtir.402 Ġbn Lehîa‟nın hafıza yönünden 

iyi olmadığı söylenir.403 

26. Hadis:  

ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُٝتَمٍَّد، َعْن َأِسيٍد، َعْن  ثَػَنا أَبُو َسِعيٍد، َحدَّ َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َحدَّ
   404«َمْن تَػَرَؾ اٗتُُْمَعَة َثََلَث ِمرَاٍت ِمْن َغرْيِ َضُرهَرٍة طُِبَع َعَلى قَػْلِبوِ »َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: 

―Kim üç Cuma namazını mazeretsiz terk ederse Allah onun kalbini damgalar.‖ 

Bu hadis, Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde de geçer.  Fakat orada Abdullah b. Ebî 

Katâde hadisi babasından değil, Câbir b. Abdillah‟tan almaktadır. Rivayet ġudur: 

ثَػَنا أَبُو َعاِمٍر قَاَؿ:  ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػَّنَّ قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا َأْٔتَُد ْبُن َحدَّ ثَػَنا ُزَىيػٌْر، َعْن َأِسيِد ْبِن َأِب َأِسيٍد، ح َهَحدَّ َحدَّ
ُِْئٍب، َعْن َأِسيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّو  ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن َهْىٍب، َعِن اْبِن َأِب  ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن َجابِِر ِعيَسى اْلِمْصرِيُّ قَاَؿ: َحدَّ

َمْن تَػَرَؾ اٗتُُْمَعَة، َثََلثًا، ِمْن َغرْيِ َضُرهَرٍة، طََبَع اللَُّو َعَلى »للَِّو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: ْبِن َعْبِد ا
 405«قَػْلِبوِ 

 

27. Hadis: 

Bir adamın Ebû Katâde‟ye borcu vardır. Ebû Katâde, borcunu istemeye 

gittiğinde adam saklanmıĢtır. BaĢka sefer gittiğinde adam sıkıntıda olduğuna yemin 

eder. Bunun üzerine Ebû Katâde, Hz. Peygamber‟in (sav) Ģöyle buyurduğunu söyler. 

―Kim bir borçlunun borcunu öderse yahut silerse kıyamet günü arĢın gölgesinde 

gölgelenir.‖ 

ثَػَنا  ، َعْن ُٝتَمَِّد ْبِن َكْعٍب الْ َحدَّ ْطِميُّ ثَػَنا َٔتَّاٌد يَػْعِِن اْبَن َسَلَمَة، َأْخبَػرَنَا أَبُو َجْعَفٍر اٙتَْ َأفَّ أَبَا  ُقَرِظيّْ،َعفَّاُف، َحدَّ
َُاَت  يَػْوـٍ َفَخرََج َصِِبّّ َفَسأََلُو َعْنُو فَػَقاَؿ: نَػَعْم. قَػَتاَدَة َكاَف لَُو َعَلى َرُجٍل َدْيٌن، هََكاَف يَْأتِيِو يَػتَػَقاَضاُه فَػَيْخَتِبُئ ِمْنُو، َفَجاَء 

؟ قَاَؿ: ِإِنّْ ُىَو ِف اْلبَػْيِت يَْأُكُل َخزِيَرًة فَػَناَداُه يَا ُفََلُف، اْخرُْج فَػَقْد ُأْخْبُْت أَنََّك َىاُىَنا َفَخرََج إِلَْيِو فػَ  َقاَؿ: َما يُػَغيُّْبَك َعِنّْ
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ْيِو قَاَؿ: آللَِّو إِنََّك ُمْعِسٌر؟ قَاَؿ: نَػَعْم. فَػَبَكى أَبُو قَػَتاَدَة ُُثَّ قَاَؿ: ٖتَِْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعلَ ُمْعِسٌر َهلَْيَس ِعْنِدي. 
 406َهَسلََّم يَػُقوُؿ: " َمْن نَػفََّس َعْن َغرِيِِو أَْه َٝتَا َعْنُو َكاَف ِِف ِظلّْ اْلَعْرِش يَػْوـَ اْلِقَياَمِة "

Bu hadisin son kısmı, ( َِمْن نَػفََّس َعْن َغرِيِِو أَْه َٝتَا َعْنُو َكاَف ِف ِظلّْ اْلَعْرِش يَػْوـَ اْلِقيَاَمة) 22559407 

numarada ayrı bir rivayet olarak geçmektedir. Buradaki sened zincirinde Ahmed b. 

Hanbel, hadisi hem Affan‟dan (Ġbn Müslim) hem de Yunus‟tan (Ġbn Muhammed) 

almaktadır. 

28. Hadis: 

ثَػَنا أَبُو الزُّبَػرْيِ، َعْن جَ  ثَػَنا اْبُن َٛتِيَعَة، َحدَّ ثَػَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َهُموَسى ْبُن َداُهَد قَاَا: َحدَّ ابٍِر، َعْن َأِب قَػَتاَدَة أَنَُّو َحدَّ
َلةِ »ى َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: َرأَ  ثَػَنا ِإْسَحاُؽ يَػْعِِن اْبَن الطَّبَّاِع ِمثْػَلُو قَاَؿ: َأْخبَػَرِن أَبُو « يَػُبوُؿ ُمْستَػْقِبَل اْلِقبػْ َحدَّ

 408قَػَتاَدةَ 

Ebû Katâde, Hz. Peygamber‟in (sav) kıbleye doğruyken de ihtiyaç giderdiğini 

görmüĢtür. Bu rivayet de Ġbn Lehîa‟dan ötürü zayıf olarak kabul edilmiĢtir. 

29. Hadis: 

ثَػَنا اْبُن َٛتِيَعَة، َهََيََْي ْبُن ِإْسَحاَؽ قَاَؿ: َأْخبَػرَنَا اْبُن َٛتِيَعَة قَاَؿ  ثَػَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َحدَّ َسٌن ِِف َحِديِثِو: حَ َحدَّ
ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َأِب َحِبيٍب، َعْن َعِليّْ ْبِن رَبَاٍح، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعلَ  ُر اْٙتَْيِل »ْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: َحدَّ َخيػْ

َحجَُّل ثَََّلِث، ُمْطَلُق ا
ُ
 409«ْلَيِمِْي، فَِإْف ََلْ َيُكْن أَْدَىَم، َفُكَمْيٌت َعَلى َىِذِه الشَّْيةِ اِْلَْدَىُم، اِْلَقْػرَُح، اِْلَْرَُثُ اٚت

Atların en hayırlısı (iyisi, güzeli) alnında küçük bir sakar, üst dudağında beyaz 

beneği olan siyah attır. Bunun üç ayağı sekili, ön sağ ayağı sekisiz siyah at takip 

eder. Eğer siyah değilse alacası, böyle olan kahverengi hayırlıdır. Bu rivayet de yine 

Ġbn Lehîa‟dan ötürü zayıf olarak kabul edilmiĢtir. 

30. Hadis: 

―Sizler benden sonra bazı nahoĢ/egoistlik durumlarla karĢılaĢacaksınız, 

sabredin.‖ 
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ثَػَنا َعبُد الرَّزَّاِؽ،  ـَ ُمَعاهِ َحدَّ ثَػَنا َمْعَمٌر، َأْخبَػَرِن َعْبُد اللَِّو ْبُن ُٝتَمَِّد ْبِن َعِقيٍل يَػْعِِن اْبَن َأِب طَاِلٍب قَاَؿ: َقِد يَةُ َحدَّ
قَاَؿ: فَِبَم « نَُّكْم َستَػْلَقْوَف بَػْعِدي أَثَػرَةً إِ »اْلَمِديَنَة فَػتَػَلقَّاُه أَبُو قَػَتاَدَة فَػَقاَؿ: أََما ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َقْد قَاَؿ: 

ًُا  410أََمرَُكْم؟ قَاَؿ: أََمرَنَا أَْف َنْصْبَ. قَاَؿ: فَاْصْبُها ِإ

Bu hadisle ilgili bilgi Ebû Katâde‟nin kiĢiliğiyle ilgili bölümde daha detaylı bir 

Ģekilde geçmiĢti. 

31. Hadis: 

ثَػَنا َأْٔتَُد بْ  ، َحدََّثِِن ََيََْي ْبُن َأِب َكِثريٍ َحدَّ َثِِن اِْلَْهزَاِعيُّ ، َعْن َعْبِد اللَِّو ُن ا٘تَْجَّاِج، َأْخبَػرَنَا َعْبُد اللَِّو ْبُن اْلُمَباَرِؾ، َحدَّ
ـُ ِِف الصَََّلِة أُرِيُد أَْف أَُطوَّْؿ ِفيَها فََأْٖتَُع ُبَكاءَ ِإِنّْ َِلَُقو »ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، َعِن النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: 

 411«الصَِِّبّْ، فََأََتَوَُّز ِِف َصََلِت َكرَاِىَيَة أَْف َأُشقَّ َعَلى أُمّْوِ 

―Uzun kıldırmak istediğim namazlarda çocuk ağlaması iĢittiğimde, annesine 

meĢakkat olmasın diye namazı hızlandırırım.‖ 

32. Hadis: 

َثِِن َمْعَبُد ْبُن َكْعِب ْبِن َماِلٍك َعْن َأِب قَػَتادَ   ثَػَنا َأِب، َعِن اْبِن ِإْسَحاَؽ، َحدَّ ثَػَنا يَػْعُقوُب، َحدَّ َة اْ٘تَاِرِث ْبِن رِْبِعيٍّ َحدَّ
اْلَبْحِر ِف بَػْعِض ُعَمرِِه ِإََل َمكََّة َهَهَعَدنَا أَْف نَػْلَقاُه ِبُقَدْيٍد َفَخَرْجنَا  قَاَؿ: بَػَعثَػَنا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإََل َسْيفِ 

ـُ قَاَؿ: َفُكْنُت َحََلًا َفذََكَر ا٘تَِْديَث قَاَؿ: َهِفيِو َىِذِه اْلَعُضُد َقْد شَ  َها. َويْػتُػَها َهأَْنَضْجتُػَها َهأَطَْبتػُ َهِمنَّا ا٘تَََْلُؿ، َهِمنَّا ا٘تَْرَا
َها« . فَػَهاِِتَا»قَاَؿ:  ـٌ َحَّتَّ فَػرََغ ِمنػْ  412قَاَؿ: َفِجْئُتُو ِبَا فَػنَػَهَسَها َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َهُىَو َحرَا

―Ebû Katâde Ģöyle dedi: ‗Mekke‘ye yapılan bir Umre seferinde, Kudeyd‘te 

(tekrar) buluĢmak üzere Rasûlullah (sav), bizi sahil tarafına gönderdi. Kimimiz 

ihramlı, kimimiz de ihramsız idik. KurutulmuĢ, piĢirilip hazırlanmıĢ bir but (et) 

vardı. Onunla Rasûlullah‘a (sav) geldim. Rasûlullah (sav), ihramlı olduğu halde onu 

yiyip bitirdi.‖ 

22605‟te413 tekrarlanan bu rivayetin metni aynıdır. Senet zincirinde rivayeti Ġbn 

Ġshak‟a nakleden Abdullah b. Ebî Seleme‟dir. Ona nakleden ravi Ebû Muhammed 

Nafi‟, hadisi Ebû Katâde‟den kendisi almıĢtır. (Hadiste geçen Kudeyd mevkii, 
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Mekke ile Medine arası bir yer olup, Mekke‟ye 150, Kızıldeniz‟e 40 km uzaklıktadır. 

Resim 12) Cahiliye Araplarının meĢhur Menat putu burada bulunurdu. 

33. Hadis: 

َثِِن أَبُو َسَلَمَة بْ    ثَػَنا يَػْعُقوُب، َحدََّثِِن اْبُن َأِخي اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعمِّْو ُٝتَمَِّد ْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ ُن َعْبِد الرَّْٔتَِن ْبِن َحدَّ
    414«رََأى ا٘تَْقَّ  َمْن َرآِن فَػَقدْ »أَبُو قَػَتاَدَة قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم:  قَاؿَ َعْوٍؼ، 

―Beni rüyasında gören, gerçekte görmüĢ gibidir.‖ 

Ebû Seleme, bu rivayeti baĢka bir yerde metin kısmı biraz daha uzun bir Ģekilde 

Ebû Hureyre‟den rivayet edip sonra yukarıdaki Ebû Katâde rivayetini eklemiĢtir. Ebû 

Hureyre‟den gelen metin kısmı Ģu Ģekildedir: 

ثَػَنا َعْبَداُف، َأْخبَػَرنَا َعْبُد اللَِّو، َعْن يُوُنَس، َعِن الزُّْىرِيّْ، َحدََّثِِن أَبُو َسَلَمَة، أَفَّ أَبَا ُىرَ  يْػرََة، قَاَؿ: ٖتَِْعُت النَِِّبَّ َحدَّ
َناـِ »َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ: 

َ
   415«َفَسيَػرَاِن ِِف اليَػَقظَِة، َهَا يَػَتَمثَُّل الشَّْيطَاُف ِب َمْن رَآِن ِِف اٚت

―Beni rüyasında gören, gerçekte görmüĢ gibidir. Çünkü Ģeytan, benim suretime 

giremez.‖ 

34. Hadis: 

Ebû Katâde: „Rasûlullah‟la (sav) beraber namazdaydık. Bir patırtı-gürültü geldi. 

Sonra Rasûlullah (sav) onlara, ne yaptıklarını sordu. Onlar, ‗cemaate yetiĢmek için 

acele ediyorduk.‘dediler. Hz. Peygamber (sav), onlara böyle davranmamalarını 

söyledi. ‗Namaza geldiğinizde sükûnet üzere olun. YetiĢtiğinizi cemaatle kılarsınız, 

yetiĢmediğinizi (selamdan) sonra tamamlarsınız.‘ buyurdu. Hadis Ģudur: 

ثَػَنا َشْيَباُف، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن  ثَػَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َهُحَسْْيُ ْبُن ُٝتَمٍَّد قَاَا: َحدَّ َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب َحدَّ
َنَما ١َتُْن نُ  َع َجَلَبَة رَِجاٍؿ، فَػَلمَّا َصلَّى َدَعاُىْم فَػَقاَؿ: قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: بَػيػْ ُْ ٖتَِ َصلّْي َمَع النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإ

َُا أَتَػْيُتُم الصَََّلَة فَػعَ »قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو اْستَػْعَجْلَنا ِإََل الصَََّلِة. قَاَؿ: « َما َشْأُنُكْم؟» َلْيُكُم السَِّكيَنَة، َفَما َفََل تَػْفَعُلوا ِإ
 416«أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، َهَما ُسِبْقُتْم َفَأّتُّوا

35. Hadis: 
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ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِب َمْسلَ  ثَػَنا َحَسُن ْبُن ََيََْي ِمْن أَْىِل َمْرَه، َأْخبَػَرنَا النَّْضُر ْبُن َُشَْيٍل، َحدَّ َمَة، َعْن َأِب َنْضرََة، َعْن َحدَّ
ْيِو َهَسلََّم قَاَؿ لَِعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر: َأِب َسِعيٍد اْٙتُْدرِيّْ قَاَؿ: َأْخبَػَرِن َمْن ُىَو َخيػٌْر ِمِنّْ أَبُو قَػَتاَدَة، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعلَ 

 417«تَػْقتُػُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيةُ »

Ebû Saîd el-Hudrî Ģöyle dedi: „Benden daha hayırlı bir insan olan Ebû Katâde 

bana Ģöyle dedi: „Hz. Peygamber (sav), Ammar b. Yasir‟e Ģöyle dedi: „Seni azgın bir 

topluluk öldürecektir.‟ 

Hadis, 22609 418  numarada da geçmiĢti. Fakat orada Ebû Saîd el-Hudrî, 

kendisinden daha hayırlı olduğunu belirttiği Ebû Katâde‟nin ismini zikretmemiĢtir. 

Sened zincirindeki raviler ise Ebû Katâde‟den üçüncü tabaka ravisi olan ġu‟be‟ye 

(Ġbn Haccac) kadar aynıdır. 

36. Hadis: 

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن َهْىٍب، َأْخبَػَرِن أَبُو َصْخٍر،    ثَػَنا َىاُرهُف ْبُن َمْعُرهٍؼ َحدَّ ثَُو، َحدَّ َأفَّ ََيََْي ْبَن النَّْضِر اِْلَْنَصارِيَّ َحدَّ
َع أَبَا قَػَتاَدَة يَػُقوُؿ: ٖتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ: َعَلى اْلِمْنَْبِ لِ  َأَا ِإفَّ النَّاَس ِدثَارِي. »َْلَْنَصاِر أَنَُّو ٖتَِ

ُجًَل ِمَن َلَك النَّاُس َهاِديًا َهَسَلَكِت اِْلَْنَصاُر ِشْعَبًة َاتػَّبَػْعُت ِشْعَبَة اِْلَْنَصاِر، َهَلْوَا اٛتِْْجَرُة َلُكْنُت رَ َهاِْلَْنَصاَر ِشَعارِي َلْو سَ 
أَفْػَزَعُهْم فَػَقْد أَفْػزََع َىَذا الَِّذي بَػْْيَ اِْلَْنَصاِر َفَمْن َهِلَ ِمَن اِْلَْنَصاِر فَػْلُيْحِسْن ِإََل ُٝتِْسِنِهْم، َهْلَيَتَجاَهْز َعْن ُمِسيِئِهْم، َهَمْن 

 419َهَأَشاَر ِإََل نَػْفِسِو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلَّمَ « َىاتَػْْيِ 

―Ġnsanlar, (bana yakınlıkta) elbisem gibidirler. Ensar ise derim gibidir. Tüm 

insanlar bir vadide olsa, ensar da dar bir patika yolunda olsa ben ensarın yanına 

geçerim. Eğer hicret olmasaydı, ben ensardan biri olmak isterdim. Her kim ensar 

üzerine amir olsa onların iyilerine iyilikte bulunsun. Onların kötülerinin de 

hatalarını bağıĢlasın/onlara karĢı hoĢgörülü olsun. Her kim onlara zorluk/korku 

çıkarırsa bana zorluk çıkarmıĢ olur.‖ 

37. Hadis: 

ْثُت، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب  ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُرهَف، َأْخبَػرَنَا سَلْيَماُف يَػْعِِن التػَّْيِميَّ قَاَؿ: ُحدّْ  قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، أَفَّ َحدَّ
ْـّ اْلِكَتابِ »قَاُلوا: نَػَعْم. قَاَؿ: « تَػْقَرُءهَف َخْلِفي؟»َهَسلََّم قَاَؿ: َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو   420«َفََل تَػْفَعُلوا ِإاَّ بُِأ

                                                 
417

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 298, hds. no., 22610. 
418

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 297. 
419

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 302, hds. no., 22615 
420

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 309, hds. no., 22625. 
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―Namazda arkamdan Fatiha dıĢındaki sureleri tekrarlamayın.‖ 

Bu rivayetin, senedinde Süleyman et-Teymiyye (Ġbn Tarhân) ile Abdullah b. Ebû 

Katâde arasında inkıta mevcuttur.421 

38. Hadis: 

ُِْئٍب، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُْبِيّْ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب  ثَػَنا ُعْثَماُف ْبُن ُعَمَر، َأْخبَػرَنَا اْبُن َأِب  قَػَتاَدَة، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، أَفَّ  َحدَّ
اللَُّهمَّ ِإفَّ »َأ، ُُثَّ َصلَّى بَِأْرِض َسْعٍد بَِأْصِل ا٘تَْرَِّة ِعْنَد بُػُيوِت السُّْقَيا، ُُثَّ قَاَؿ: َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم تَػَوضَّ 

ْلَمِديَنِة ِمْثَل َما َدَعاَؾ ْدُعوَؾ ِِلَْىِل اِإبْػرَاِىيَم َخِليَلَك َهَعْبَدَؾ َهنَِبيََّك َدَعاَؾ ِِلَْىِل َمكََّة، َهأَنَا ُٝتَمٌَّد َعْبُدَؾ َهنَِبيَُّك َهَرُسوُلَك أَ 
ِىْم َهْتَارِِىْم. اللَُّهمَّ َحبّْ  َنا بِِو ِإبْػرَاِىيُم ِِلَْىِل َمكََّة، نَْدُعوَؾ أَْف تُػَبارَِؾ َٛتُْم ِِف َصاِعِهْم َهُمدّْ َنا اْلَمِديَنَة َكَما َحبَّْبَت إِلَيػْ ْب إِلَيػْ

َها َكَما َحرَّْمَت َعَلى ِلَساِف إِبْػرَاِىيَم اْ٘تََرـَ َمكََّة، َهاْجَعْل َما ِبَا ِمْن َهبَاٍء ِِبُمٍّ   422«. اللَُّهمَّ ِإِنّْ َقْد َحرَّْمُت َما بَػْْيَ َابَػتَػيػْ

Bu hadiste Hz. Peygamber (sav), Medine‟ye hicret eden muhacirler için dua 

etmiĢtir. Bu konudaki baĢka rivayetlere de baktığımızda; hicret sırasında Medine‟de 

bir salgın vardı. Hz. Ebûbekir ve Hz. Bilal-î HabeĢî de bu salgına yakalanmıĢlardı. 

Ayrıca sahâbeler Mekke‟yi özlemiĢti. Sahabenin bir kısmı da Medine‟nin havasına 

alıĢamamıĢtı. Bu sahih hadiste, Hz. Peygamber (sav), bir namaz sonrası onlar için 

Ģöyle dua etti: ―Allah‘ım! Ġbrahim, senin Peygamber‘in, kulun ve dostun idi. Senden 

Mekkeliler için yardım istemiĢti. Ben Muhammed de senin kulun, nebin ve 

rasulünüm. Senden Medineliler için yardım talep ediyorum. Onların meyvelerini, 

tahıllarını ve hurmalarını bereketlendir. Ġbrahim ve ehlini (Mekke ehlini) sevdiğin 

gibi Medine ehlini de sev. Onlardaki kötü kokulu bu salgını gider. Ġbrahim‘in 

duasıyla Mekke‘yi hürmetli/muhterem kıldığın gibi (benim duamla da) iki dağ 

arasını (Medine) hürmetli/muhterem kıl.‖ 

39. Hadis: 

ـٌ، َعْن ُٝتَمٍَّد قَاَؿ: ُكنَّا َمَع َأِب قَػَتاَدَة َعَلى َظْهِر بَػْيِتنَ  ثَػَنا ِىَشا ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُرهَف، َحدَّ ا، فَػرََأى َكوَْكًبا انْػَقضَّ َحدَّ
 423«أَْف نُػْتِبَعُو أَْبَصاَرنَاإِنَّا َقْد ُُنِيَنا »فَػَنَظُرها إِلَْيِو فَػَقاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: 

‗Yıldızlara bakarak anlamlar çıkarılmaktan nehyedildik.‘ 

                                                 
421

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 309. 
422

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 312, hds. no., 22630. 
423

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,  XXXVII,  244, hds. no., 22549. 
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Senedindeki raviler Sika ravilerdir. Bu ravilerden Muhammed olarak geçen kiĢi, 

Muhammed b. Sîrîn‟dir. 

40. Hadis: 

ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن النػَّْوَشَجاِف َهُىَو أَبُو  ، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب  َحدَّ ثَػَنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اِْلَْهزَاِعيّْ َجْعَفٍر السَُّوْيِديُّ، َحدَّ
َقًة الَِّذي َيْسرُِؽ َأْسَوأُ النَّاِس َسرِ » َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:

َا يُِقيُم »أَْه قَاَؿ: « َا يُِتمُّ رُُكوَعَها َهَا ُسُجوَدَىا»قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، هََكْيَف َيْسرُِؽ ِمْن َصََلتِِو؟ قَاَؿ: « . ِمْن َصََلتِوِ 
 424.«ُو ِف الرُُّكوِع َهالسُُّجودِ ُصْلبَ 

Rasûlullah (sav) Ģöyle buyurdu: ‗Ġnsanların en kötüsü namazından çalan 

hırsızdır.‘ ‗Namazdan nasıl çalar?‘ diye sorduklarında o, Ģu Ģöyle cevap verdi: ‗Ne 

secdesini ne de rükûnu tam yapar.‘ 

41. Hadis: 

Son rivayetimiz „Ebû Musa el-EĢ‘ârî Hadisleri‘ arasında geçen aĢağıdaki 

hadistir. Hadisin zayıf senetli olduğundan bahsetmiĢtik. Senedindeki dördüncü 

tabaka ravisi Abdurrahman b. Abdullah b. Dinar Sika bir ravi olarak kabul 

edilmemiĢtir.425 Ayrıca Esid b. Ebî Esid, hadisi kimden aldığını tam olarak bilmeyip 

bu konuda Ģüphe içinde kalmıĢtır. Abdullah b. Ebî Katâde (onun da babasından) ve 

Ġbni Ebî Musa (onun da babasından) arasında „veya‟ lafzını kullanmıĢ,  Ģüpheye 

düĢmüĢtür. Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا َعْبُد الرَّْٔتَِن يَػْعِِن اْبَن َعْبِد اللَِّو ْبِن ِديَناٍر قَ  ثَػَنا َعْبُد الصََّمِد قَاَؿ: َحدَّ َثِِن َأِسيُد ْبُن َأِب أَِسيٍد، َعْن َحدَّ اَؿ: َحدَّ
َمْن َسرَُّه أَْف َُيَلَّْق »َهَسلََّم قَاَؿ: اْبِن َأِب ُموَسى، َعْن أَبِيِو، أَْه َعْن اْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو 

ََُىٍب، َهَمْن َسرَُّه أَْف ُيَسوَّْر َحِبيَبَتُو ِسَوارًا ِمْن نَاٍر فَػْلُيَسوّْْرَىا ِسَوارًا مِ َحِبيَبَتُو َحْلَقًة ِمْن نَاٍر فَػلْ  ََُىٍب، ُيَحلّْْقَها َحْلَقًة ِمْن  ْن 
 426«َهَلِكِن اْلِفضَُّة فَاْلَعُبوا ِبَا َلِعًبا

―Karısını bir yüzükle veya bir bilezikle sevindirmek isteyen kiĢi altın yüzük veya 

altın bilezik alsın. GümüĢ oyuncak gibidir, onunla onu kandırmasın.‖  

                                                 
424

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,  XXXVII, 319, hds. no., 22642. 
425

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXII, 491. 
426

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXII, 491, hds. no., 19718. 
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2. 4. Ebû Dâvud – es-Sünen 

Ebû Dâvud‟un es-Sünen‟inde Ebû Katâde‟den on dokuz tane rivayet 

bulunmaktadır. Bu rivayetlerin sayısı tekrarlarla beraber yirmi dokuzu bulmaktadır. 

Dört rivayet hariç, diğerleri Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde geçmiĢti. Orada 

geçmeyen bu dört rivayet, Ebû Dâvud‟un es-Sünen‟inde Kitâbu‟s-Salât‟ta 

geçmektedir. ġimdi bu üç rivayeti inceleyelim 

1. Rivayet: 

Bu rivayet ‗Bâbun fi‘l-Muhâfizati alâ vakti‘s-Salevâti‘427 (Namaz Vaktine Dikkat 

Etmek) bâb baĢlığında geçer. 

ثَػَنا بَِقيَُّة، َعْن ُضَبارََة ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب ُسَلْيكٍ  َوُة ْبُن ُشرَْيٍح ا٘تَْْضَرِميُّ، َحدَّ ثَػَنا َحيػْ َأْخبَػَرِن اْبُن نَاِفٍع،  اِْلَْٛتَاِنّْ، َحدَّ
َؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْىرِيّْ، قَاَؿ: قَاَؿ َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِّْب: ِإفَّ أَبَا قَػَتاَدَة ْبَن رِْبِعيٍّ َأْخبَػَرُه، قَا

ى أُمَِّتَك َٕتَْس َصَلَواٍت َهَعِهْدُت ِعْنِدي َعْهًدا أَنَُّو َمْن َجاَء َُيَاِفُظ َعَلْيِهنَّ ِإِنّْ فَػَرْضُت َعلَ »َعَلْيِو َهَسلََّم: قَاَؿ اللَُّو تَػَعاََل: 
  428«ِلَوْقِتِهنَّ أَْدَخْلُتُو اْٗتَنََّة َهَمْن ََلْ َُيَاِفْظ َعَلْيِهنَّ َفََل َعْهَد َلُو ِعْنِدي

―Ebû Katâde, Saîd b. el-Müseyyeb‘e Ģöyle dedi: ‗Rasûlullah Ģöyle buyurdu.‘: 

‗Allah Ģöyle buyurdu.‘: ‗Senin ümmetime günlük beĢ vakit namazı farz kıldım. 

Onlara, günlük bu beĢ vakit namazını vaktinde güzelce kılanın Cennet‘e gireceği 

sözünü verdim. Bunu yapmayana ise herhangi bir sözüm/vaadim yoktur.‖ 

Bu rivayetin sened zincirinde, Saîd b. el-Müseyyeb bulunmaktadır. Tabinin 

büyüklerinden ve fakihlerinden olan Saîd b. el-Müseyyeb‟in 429  Ebû Katâde‟den 

rivayet ettiği tek hadis budur. Hadisi Saîd b. el-Müseyyeb‟ten alan ravi ise Ġbn ġihâb 

ez-Zührî‟dir 

2. Rivayet: 

Ebû Katâde‟nin Ebû Dâvud‟un es-Sünen‟indeki ikinci nakli, ‗Bâbu‘s-Salâti 

Yevme‘l-Cumûati Kable‘z-Zevâli 430 Cuma Günü Öğleden Önce Namaz‘ bâb 

baĢlığında geçer. 

                                                 
427

 Ebû Dâvud, es-Sünen, K. Sâlat, (I/115). 
428

 Ebû Dâvud, es-Sünen, K. Sâlat, hds. no.,430, (I/117). 
429

 Zeynuddîn Ġbnu‟l-Verdî, Ömer b. Mazfer b. Ömer b. MuhammedĠbn Ebi‟l-Fevâris, Târîhu 

Ġbni‘il-Verdi, Dâru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1417, I, 171. 
430

 Ebû Dâvud, es-Sünen, K. Sâlat, (I/284). 
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ثَػَنا َحسَّاُف ْبُن ِإبْػرَاِىيَم، َعْن لَْيٍث، َعْن  ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن ِعيَسى، َحدَّ ُٜتَاِىٍد، َعْن َأِب اْٙتَِليِل، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، َعِن َحدَّ
، « ِإفَّ َجَهنََّم ُتَسجَُّر ِإاَّ يَػْوـَ اٗتُُْمَعةِ »النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، أَنَُّو َكرَِه الصَََّلَة ِنْصَف النػََّهاِر ِإاَّ يَػْوـَ اْٗتُُمَعِة، َهقَاَؿ: 

 431«ُىَو ُمْرَسٌل، ُٜتَاِىٌد َأْكبَػُر ِمْن َأِب اْٙتَِليِل، َهأَبُو اْٙتَِليِل، َلَْ َيْسَمْع ِمْن َأِب قَػَتاَدةَ »ُهَد: قَاَؿ أَبُو َدا

Peygamber (sav), Cuma namazı hariç, diğer günlerde günün tam ortasında 

namaz kılmayı mekruh görürdü ve derdi ki: ―Muhakkak ki cehennem Cuma günü 

hariç diğer günler harlar. (daha sıcak)‖ Ebû Dâvud, Ebû Halil‟in Ebû Katâde‟den 

hiç rivayet almadığını ve ayrıca bu rivayeti Ebû Halil‟den alan Mücahid‟in Ebû 

Halil‟den daha büyük olduğunu söylerek bu rivayete mürsel demiĢtir. 

3.  Rivayet: 

‗fî-Raf‘i‘s-Savti bi‘l-Kırâeti fi-Salâti‘l-Leyli‘ (gece namazında yüksek sesli 

okumak) babında geçen bu hadis Abdullah b. Rabah‟ın Ebû Katâde‟den rivayet ettiği 

bir hadistir. Hadis Ģudur: 

ثَػَنا َٔتَّاٌد، َعْن ثَاِبتٍ   ثَػَنا ُموَسى ْبُن ِإْٖتَاِعيَل، َحدَّ ثَػَنا  َحدَّ اْلبُػَناِنّْ، َعِن النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، ح هَحدَّ
ثَػَنا ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَؽ، َأْخبَػرَنَا َٔتَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت اْلبُػَناِنّْ  ، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن رَبَاٍح، ا٘تََْسُن ْبُن الصَّبَّاِح، َحدَّ

َُا ُىَو بَِأِب َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو يُ َعْن َأِب قَػتَ  َلًة، فَِإ َصلّْي َُيِْفُض ِمْن اَدَة، أَفَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َخرََج لَيػْ
طَّاِب، َهُىَو ُيَصلّْي رَاِفًعا َصْوتَُو، قَاَؿ: فَػَلمَّا اْجَتمَ  َعا ِعْنَد النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، َصْوتِِو، قَاَؿ: َهَمرَّ بُِعَمَر ْبِن اٙتَْ

، قَاَؿ: َقْد َأْٖتَْعُت َمْن نَاَجْيُت يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ: « يَا أَبَا َبْكٍر، َمَرْرُت ِبَك َهأَْنَت ُتَصلّْي َِتِْفُض َصْوَتكَ »قَاَؿ: 
، قَاَؿ: فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، أُهِقُظ اْلَوْسَناَف، َهأَْطرُُد « ًعا َصْوَتكَ َمَرْرُت ِبَك، َهأَْنَت ُتَصلّْي رَافِ »َهقَاَؿ ِلُعَمَر: 

، « يَا أَبَا َبْكٍر اْرَفْع ِمْن َصْوِتَك َشْيًئا»فَػَقاَؿ النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  -زَاَد ا٘تََْسُن ِف َحِديِثِو:  -الشَّْيطَاَف 
 432 «اْخِفْض ِمْن َصْوِتَك َشْيًئا»َهقَاَؿ ِلُعَمَر: 

―Abdullah b. Rabâh, Ebû Katâde Ģöyle nakletti: Hz Peygamber (sav), bir 

gece çıkıp Ebû Bekir‘e uğradı. O, kısık bir kıraatle namaz kılıyordu. Hz 

Peygamber (sav) ona ‗niye böyle kısık sesle namaz kılıyorsun‘ diye sordu. O, 

‗münacatımı bu Ģekilde de duyurabiliyorum‘ diye cevapladı. Hz Peygamber (sav) 

ona sesini biraz daha yükseltmesi gerektiğini söyledi. Sonra Ömer‘e uğradı. O, 

kıraatını çok yükselterek namaz kılıyordu. Hz Peygamber (sav) ona ‗sesini niye 

böyle yükselttiğini sordu.‘ O, ‗uyuyanları uyandırmak ve Ģeytanı uzaklaĢtırmak 
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için‘ diye cevapladı. Hz Peygamber (sav), ona da sesini biraz kısması gerektiğini 

söyledi‖ 

 

4. Rivayet: 

Bu rivayet ‗Bâbun fi‘l-Vitri Kable‘n-Nevmi‘433 (Yatmadan Önce Vitir Namazı) 

bâbında geçen Ģu hadistir: 

َلِحيِِنُّ، حَ   ثَػَنا أَبُو زََكرِيَّا ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَؽ السَّيػْ ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن َأْٔتََد ْبِن َأِب َخَلٍف، َحدَّ ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َحدَّ دَّ
، قَاَؿ: أُهتُِر « َمََّت ُتوتُِر؟»، أَفَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ ِِلَِب َبْكٍر: ثَاِبٍت، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن رَبَاٍح، َعْن َأِب قَػَتاَدةَ 

َأَخَذ »َمَر: ، َهقَاَؿ ِلعُ « َأَخَذ َىَذا بِاْ٘تَْزـِ »، قَاَؿ: آِخَر اللَّْيِل، فَػَقاَؿ ِِلَِب َبْكٍر: « َمََّت تُوتُِر؟»ِمْن أَهَِّؿ اللَّْيِل، َهقَاَؿ ِلُعَمَر: 
  434«َىَذا بِاْلُقوَّةِ 

“Ebû Katâde anlatıyor; Rasûlullah (sav) Hz. Ebû Bekir'e: ‗Vitri ne zaman 

kılıyorsun?‘ diye sordu. Hz. Ebû Bekir: ‗Gecenin baĢında kılıyorum.‘ dedi. 

Rasûlullah (sav) aynı soruyu Hz. Ömer'e sordu. O: ‗gecenin sonunda kılıyorum.‘ 

dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav), Hz. Ebû Bekir'e: ‗Sen ihtiyatla amel 

ediyorsun.‘ dedi. Hz. Ömer'e de: ‗Sen de kuvvet (takvaya uygun olan) ile amel 

ediyorsun.‘ diye buyurdu.” 

Bu hadis ile bir önceki verdiğimiz 1329 numaralı hadiste Hz Ebû Bekir ile Hz 

Ömer‟in geceleyin kıldığı namazla/vitr konu alınmıĢtır. Ġki hadisin ravi kanalı bir kiĢi 

hariç aynıdır. 1329 nolu hadiste Ebû Dâvud, hadisi el-Hasan b. es-Sabâh‟dan alırken 

1434 nolu hadiste rivayeti Ebû Dâvud‟a nakleden ravi Muhammed b. Ahmed b. Ebî 

Halef‟tir. Senedin geri kalan kısmı yukarıya doğru Yahya b. Ġshâk, Hammâd b. 

Seleme, Sâbit el-Bünânî, Abdullah b. Rabâh ve Ebû Katâde‟dir. 

Bu kaynakta geçen Ebû Katâde‟nin diğer rivayetleriyle ilgili özetle Ģu bilgileri 

verebiliriz: Rivayetlerden iki tanesi Kitâbu‟t-Tahâret‟te geçer. Birisi, ‗Bâbu Keraheti 

Messi‘z-Zekeri bi‘l-Yemîni fi‘l-Ġstibrâi‘435 (Temizlikte sağ elin kullanılmasının nehyi), 

babında geçer. Diğeri ‗Bâbu Suvri‘l-Hirrati‘ 436 (Kediğinin içtiği suyun tahir olması) 
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babında geçen, kedinin içtiği suyla alakalı hadistir. Kitâbu‟l-Menâsık‟ın ‗Bâbu 

Lahmi‘s-Saydi li‘l-Muhrimi‘ 437 (Ġhramlı için av eti) babında bir, Kitâbu‟s-Savm‟da, 

Pazartesi, PerĢembe, Arefe ve Ģure oruçlarıyla ilgili 2,438 Kitâbu‟l-Cihâd‟ın, ‗Bâbun 

fi‘s-Selebi Yu‘tâl-Kâtile‘ 439 (savaĢ maktulü ganimetini/selebi öldürene vermek) 

babında 1, Kitâbu‟l-EĢribe‟nin „Bâbu fi‘l-Halîtayni‘ 440  (iki içeceği karıĢtırmak) 

babında 1 ve Kitâbu‟l-Edep‟te 2 tane rivayeti geçer. Biri ‗Bâbu Mâ Câe fi‘r-Rü‘yâ‘441 

(Rüya görmek) babında, diğeri ‗Bâbun fi‘r-Reculi Yekûlu li‘r-Reculi Hafizake‘l-

Lâhu‘442 (birisi diğerine ‗Allah seni korusun dediğinde) babındadır. Geriye kalanlar 

namazla ilgili olup Kitâbu‟s-Sâlat‟ın değiĢik bablarında yer alır. 

 

2. 5. en-Nesâî – es-Sünen  

en-Nesâî‟nin es-Sünen‟inde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği on yedi hadis vardır. 

Bu on yedi rivayet, 47 farklı yerde tekrar edilmiĢtir. Biri hariç geriye kalan on altı 

rivayet yukarıdaki kaynaklarda geçtiğinden burada tekraren almayacağız. 

Mezkûr kaynaklarda geçmeyip burada geçen hadis Kitabu‟z-Zîne‟nin ‗Teskînu‘Ģ-

ġa‘ri‘443 (Saçı Düzeltme/Saç Bakımı) babında bulunmaktadır. Hadis Ģudur: 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ   ثَػَنا ُعَمُر ْبُن َعِليّْ ْبِن ُمَقدَّـٍ قَاَؿ: َحدَّ ، قَاَؿ: َحدَّ ُٝتَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، ، َعْن َأْخبَػَرنَا َعْمُره ْبُن َعِليٍّ
َها، َهأَْف يَػتَػَرجََّل ُكلَّ »َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: َكاَنْت َلُو ُٓتٌَّة َضْخَمٌة، َفَسَأَؿ النَِِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم  فََأَمَرُه َأْف َُيِْسَن إِلَيػْ

 444«يَػْوـٍ 

―Ebû Katâde‘nin gür ve uzun saçları vardı. Bu durumu Hz. Peygambere (sav) 

sordu. O da, o saça iyi bakmasını ve hergün taramasını söyledi.‖ 

Buna benzer bir rivayet de el-Muvatta‟da geçer. Orada da Hz Peygamber (sav), 

Ebû Katâde‟den saçına iyi bakmasını, hatta yağlamasını istemiĢtir.445 
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 en-Nesâî‟nin es-Sünen‟inde bulunan Ebû Katâde‟nin diğer rivayetlerinin geçtiği 

bölümler ise Ģöyledir: 

Kitâbu‟t-Tahâre‟de ‗sağ elle temizlenmekten nehy‘446, ‗bir Ģey içerken kabın içine 

nefesini vermekten nehiy‘447 ve ‗kediğinin içtiği suyun artığı‘448 hadisleri, Kitâbu‟l-

Miyâh‟ta yine „kedinin içtiği suyun artığı‘449 hadisi geçmektedir. Kitâbu‟l-Cenâiz,450 

Kitâbu‟s-Siyâm,451 Kitâbu Menâsık-ı Hacc,452 Kitâbu‟l-Cihâd,453 Kitâbu‟s-Sayd ve‟z 

Zebâih, 454  Kitâbu‟l-Buyû‟ 455  ve Kitâbu‟l-EĢibe‟de 456  Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği 

hadisler mevcuttur. Bunların yanında, namazla alakalı kitablarda tekrarlarla beraber 

on yedi rivayeti, geçmektedir. 

 

2. 6. Ġbn-i Mâce – es-Sünen 

Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde Ebû Katâde‟nin 22 rivayeti vardır. Üç tanesi hariç 

diğerleri yukarıdaki kaynak eserlerde geçen hadislerdendir. Yukarıdaki eserlerde 

geçmeyip burada geçen üç rivayet Ģunlardır: 

1. Rivayet: 

Kitâbu‟l-Ġmân‟ın ‗Bâbu Sevâbi‘l-Müallimi‘n-Nâse‘l-Hayre‘457 (Ġnsanlara Hayrı 

Öğretmenin Sevabı) bâbında geçer. Hadis Ģudur: 

ثَػَنا ِإْٖتَاِعيُل ْبُن َأِب كَ  ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأِب َعْبِد الرَِّحيِم قَاَؿ: َحدََّثِِن زَْيُد ْبُن َحدَّ َأِب رِيََة ا٘تَْرَّاِنُّ قَاَؿ: َحدَّ
ُر َما أُنْيَسَة، َعْن زْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ  ى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: " َخيػْ
ُلُغُو َأْجُرَىا، َهِعْلٌم يُػعْ  َمُل بِِو ِمْن بَػْعِدِه " قَاَؿ: أَبُو ُُيَلُّْف الرَُّجُل ِمْن بَػْعِدِه َثََلٌث: َهَلٌد َصاِلٌح يَْدُعو لَُو، َهَصَدَقٌة ََتْرِي يَػبػْ

ثَػَنا أَبُو َحاِتٍِ قَاَؿ: َحدَّ  ثَػَنا يَزِيُد ْبُن ِسَناٍف، يَػْعِِن أَبَاُه قَاَؿ: ا٘تََْسِن، َهَحدَّ ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ِسَناٍف الرََّىاِهيُّ قَاَؿ: َحدَّ
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َثِِن َزْيُد ْبُن َأِب أُنَػْيَسَة، َعْن فُػَلْيِح ْبِن ُسَلْيَماَف، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن  اَدَة، َعْن أَبِيِو، ٖتَِْعُت َأِب قَػتَ َحدَّ
  458اللَّوِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم، َفذََكَر ١َتَْوُه َرُسوَؿ 

 
―Ġnsanın ardından üç Ģeyin sevabı devam eder. Onlar, kendisine duacı olan salih 

bir evlat, kendisine hayrı ulaĢan sadaka/sadaka-i cariye ve kendisinden sonra da 

amel edilebilecek bir ilimdir.‖ 

2. Rivayet: 

Kitâbu‟l-Cenâiz‟in ‗Bâbu Mâ Câe fî-mâ Yüstehabbe Mine‘l-Kefeni‘459 (Tercüme) 

ثَػَنا ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر، َعْن ِىشَ  ثَػَنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر قَاَؿ: َحدَّ ْبِن َحسَّاَف، َعْن اـِ َحدَّ
َُا َهِلَ َأَحدُُكْم َأَخاُه، فَػْلُيْحِسْن  »ُٝتَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  ِإ

 460َكَفَنوُ 

―Sizden biriniz velayeti altına bulunan kardeĢini kefenleyeceği zaman güzelce 

kefenlesin.‖ 

3. Rivayet: 

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن ا ثَػَنا َعْوُف ْبُن ُعَمارََة قَاَؿ: َحدَّ ُؿ قَاَؿ: َحدَّ َلَّ ثَػَنا ا٘تََْسُن ْبُن َعِليٍّ اٙتَْ ْلُمثَػَّنَّ ْبِن ُْتَاَمَة َحدَّ
ِه، َعْن أََنِس بْ  ِن َماِلٍك، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن أََنٍس، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ

 461«اآْليَاُت بَػْعَد اْلِمائَػتَػْْيِ »اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: 
 

―Deliller, 200‘den (yıl) sonradır.‖ 

Muhtemelen kıyamet alametleri kastediliyor. Kitâbu‟l-Fiten‟nin ‗Bâbu‘l-Âyâti‘462 

(Deliller Bâbı) içerisinde yer alan bu rivayet, sahih olarak kabul edilmemiĢtir. Avn b. 

Umâre‟den ötürü, bu rivayet, zayıf kabul edilmiĢtir. Bunu mevzu bir rivayet olarak 

da değerlendirenler olmuĢtur. 463  Senedindeki Avn b. Umâre 464  ve Abdullah b. 
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 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Ġman, hds. no., 241, (I/88). 
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 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Cenâiz, (I/472). 
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 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Fiten, (II/1347). 
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 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Fiten, 4057, II, 1348. 
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 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XXII, 463. 
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Müsenna‟dan 465  dolayı bu hadis mevzu, en iyi ihtimal zayıf olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

Ebû Dâvud‟un es-Sünen‟inde yer alan ve Saîd b. Müseyyeb‟in Ebû Katâde‟den 

naklettiği ‗günde beĢ vakit namazını koruyana cennet vaadi‘ 466  hadisi burada da 

geçmektedir. Sened zinciri de Ebû Dâvud‟un sened zincirinden sadece bir ravi 

farklıdır. Ebû Dâvud, hadisi Hayve b. ġureyh el-Hadremî‟den alırken; Ġbn Mâce, 

Yahya b. Osman b. Saîd el-Hımsî‟den almıĢtır. Sened zincirinin geri kalan kısmı 

ikisinde de aynıdır. 

Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisler arasında, Hz 

Ömer‟in Peygamber‟imize (sav) sorduğu oruç sorusu da bulunmaktadır. Hadis, 

Kitâbu‟s-Siyam‟ın ‗Mâ Câe fi-Siyâmi Dâvud‘ (Hz Dâvud‘un Orucu) babında geçer. 

Burada Ebû Katâde‟den hadisi rivayet eden Abdullah b. Mabed ez-Zımânî, ―Ebû 

Katâde‘den, o dedi ki, Ömer dedi ki, Ya Rasulullah…‘ diye ifade kullanılmıĢtır. 

Ġfadeye bakıldığında ―kâle Ömer b. Hattâb‖ lafzından ötürü hadisi Hz Ömer‟in 

rivayet ettiği anlaĢılabilir. Ancak Hz Ömer orada Ebû Katâde‟ye hadisi nakleden kiĢi 

değil, Hz Peygamber‟e soru sormaktadır. Hadis Ģudur: 

ثَػَنا َغْيََلُف ْبُن َجرِيٍر، َعْن َعْبدِ  ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن َزْيٍد قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا َأْٔتَُد ْبُن َعْبَدَة قَاَؿ: َحدَّ  اللَِّو ْبِن َمْعَبٍد الزّْمَّاِنّْ، َعْن َحدَّ
طَّاِب: يَا َرُسوَؿ اللَِّو َكْيَف ِبَْن َيُصوـُ يَػْوَمْْيِ َهيُػْفِطُر يَػْوًما؟ قَاَؿ: َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ:  َُِلَك َأَحٌد؟»قَاَؿ ُعَمُر ْبُن اٙتَْ « َهيُِطيُق 

َف ِبَْن َيُصوـُ يَػْوًما َهيُػْفِطُر قَاَؿ: َكيْ « َُِلَك َصْوـُ َداُهدَ »قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو َكْيَف ِبَْن َيُصوـُ يَػْوًما َهيُػْفِطُر يَػْوًما؟ قَاَؿ: 
َُِلكَ »يَػْوَمْْيِ؟ قَاَؿ:   467«َهِدْدُت َأِنّْ طُوّْْقُت 

Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde yer alan Ebû Katâde‟nin naklettiği diğer hadisler 

hakkında Ģu bilgileri verebiliriz: Kitâbu‟l-Ġmân‟da, ‗çok hadis rivayetinin tasvip 

edilmemesi ve hadis uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın‘ 468  hadisi 

bulunmaktadır. Kitâbu‟t-Ticarât‟ta „yeminin nehyi‘,469 Kitâbu Ta‟bir-i Rüya‟da „iyi 

rüya Allah‘tandır‘ 470  Kitâbu‟s-Sâdakât‟ta „Ebû Katâde‘nin meyyitin borcunu 
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üstlenmesi‘ 471  ve Kitâbu‟l-Menasık‟ta „Ebû Katâde‘nin avladığı zebra etinin 

ihramlılar tarafından yenilebilirliği‟472 hadisleri bulunmaktadır. Kitâbu‟t-Tahare‟de 

iki,473 Kitâbu Ġkâmeti‟s-Salâti ve‟s-Sünneti fî-hâ‟da beĢ,474 Kitâbu‟s-Siyâm‟da üç475, 

Kitâbu‟l-Cihâd‟ta iki476 ve Kitâbu‟l-EĢribe‟de iki477 hadisi bulunmaktadır. 

Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde Ebû Katâde el-Hâris b. Rib‟î dıĢında baĢka bir Ebû 

Katâde ismi daha geçmektedir. Kitâbu‟d-Diyât‟ın‗Bâbu‘l-Kâtilu Lâ Yerisu‘ (Katile 

Miras Yoktur) babında geçen bu hadiste Benî Müdliç‟ten olan bu Ebû Katâde, 

rivayete göre kendi oğlunu öldürmüĢ ve Hz. Ömer ondan 100 deve alıp maktulün 

kardeĢine vermiĢtir. Rivayet de Ģu Ģekildedir: 

ثَػَنا أَبُو َخاِلدٍ  ثَػَنا أَبُو ُكَرْيٍب، َهَعْبُد اللَِّو ْبُن َسِعيٍد اْلِكْنِديُّ قَاَا: َحدَّ اِْلَْٔتَُر، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْمرِه ْبِن  َحدَّ
ِبِل َثََلِثَْي ِحقًَّة َهَثََلِثَْي َجَذَعًة  -َرُجٌل ِمْن َبِِن ُمْدِلٍج  -ُشَعْيٍب، أَفَّ أَبَا قَػَتاَدَة  قَػَتَل ابْػَنُو، َفَأَخَذ ِمْنُو ُعَمُر ِمائًَة ِمَن اإْلِ

ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ: َهأَْربَِعَْي َخِلَفًة، فَػَقاؿَ   478 «لَْيَس ِلَقاِتٍل ِمريَاثٌ »: أَْيَن َأُخو اْلَمْقُتوِؿ؟ ٖتَِ

“Benî Müdlic‘ten biri olan Ebû Katâde oğlunu öldürmüĢtü. Ömer, ondan 30‘u üç 

yaĢında, 30‘u bir yaĢında ve 40‘da değiĢik yaĢlarda olmak üzere toplam 100 deve 

aldı. Sonra ‗maktulün kardeĢi nerde‘ diye sordu. Çünkü Rasûlullah‘ın (sav) ‗katile 

miras yoktur‘ dediğini iĢittim.‖ Bundan anlaĢılıyor ki Hz. Ömer, katilden diyet alıp, 

maktülün kardeĢine vermiĢtir. Çünkü Fıkhî olarak katile miras verilemez. 

 

2. 7. et-Tirmizî – es-Sünen 

Ebû Katâde‟nin et-Tirmizi‟nin es-Sünen‟inde üçü tekrar edilmiĢ, yirmi tane 

rivayeti vardır. Hepsi daha evvel geçen rivayetlerdendir. Ebû Katâde‟nin daha önce 

sadece Ebû Dâvud es-Sünen‟inde geçen Hz Ebû Bekir ve Hz Ömer‟e gece 
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namazındaki seslerini daha iyi kontrol etmeleri gerektiği rivayeti de geçmektedir. 

Hadisin iki kaynaktaki sened kısımları da sonravi dıĢındakiler aynıdır. Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن ِإسْ  ثَػَنا َٝتُْموُد ْبُن َغْيََلَف قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت البُػَناِنّْ، َعْن َعْبِد َحدَّ َحاَؽ قَاَؿ: َحدَّ
ْنَت َمَرْرُت ِبَك َهأَْنَت تَػْقرَُأ َهأَ »ْكٍر: اللَِّو ْبِن رَبَاٍح اِلَْنَصارِيّْ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، َأفَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ ِِلَِب بَ 

َمَرْرُت ِبَك َهأَْنَت تَػْقرَأُ َهأَْنَت »، َهقَاَؿ ِلُعَمَر: « اْرَفْع قَلِيًَل »، فَػَقاَؿ: ِإِنّْ َأْٖتَْعُت َمْن نَاَجْيُت، قَاَؿ: « َِتِْفُض ِمْن َصْوِتكَ 
 «ْض قَِليًَل اْخفِ »، قَاَؿ: ِإِنّْ أُهِقُظ الَوْسَناَف، َهأَْطُرُد الشَّْيطَاَف، قَاَؿ: « تَػْرَفُع َصْوَتكَ 

―Ebû Katâde Ģöyle nakletti: Hz Peygamber (sav), Ebû Bekir‘e dedi ki, ‗ben 

sana uğradım ve sen kısık bir sesle okuyordun, neden?‘ O, ‗duamı bu Ģekilde de 

duyurabiliyorum‘ diye cevapladı. Hz Peygamber (sav) ona sesini biraz 

yükseltmesi söyledi. Sonra Ömer‘e dedi ki ‗ben sana uğradım ve sen çok yüksek 

bir sesle okuyordun, neden? O, ‗uyuyanları uyandırmak ve Ģeytanı uzaklaĢtırmak 

için‘ diye cevapladı. Hz Peygamber (sav), ona da sesini biraz kısmasını söyledi‖ 

Hadis Ebvâbi‟s-Salâti‟nin‗Bâbu Mâ Câe fi‘l-Kırâati bi‘Leyli‘479 (Gece Namazı 

Kıraatı) bab baĢlığında geçer. Daha önce sadece Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde geçen 

Ebû Katâde‟nin bir rivayeti burada da geçmektedir. O da Ebvâbu‟l-Cenâiz‟in ‗Mâ 

Yüstehabbu Mine‘l-Ekfâni‘480 babında geçen Ģu hadistir: “Sizden biriniz defnedeceği 

kiĢiyi güzelce kefenlesin.” 

ثَػَنا ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر، َعْن ِىشَ  ثَػَنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر قَاَؿ: َحدَّ اـِ ْبِن َحسَّاَف، َعْن َحدَّ
َُا َهِلَ َأَحدُُكْم َأَخاُه، فَػْلُيْحِسْن َكَفَنوُ »َؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َهَسلََّم: ُٝتَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَا  481«ِإ

Burada geçen rivayetlerden birinin isnadı Ġbn Lehî‟a‟dan ötürü zayıf kabul 

edilmiĢtir. Hz. Peygamber‟in (sav) Kıble‟ye doğruyken de ihtiyaç giderdiği 

anlamında olan bu rivayet Ebvâbu‟t-Tahâre‟nin ‗Bâbu Mâ Câe Mine‘r-Rahsati fi-

Zâlike‘ babında geçer. ġöyleki: 

لَّى اللَُّو َعَلْيِو َهَسلََّم أَنَُّو رََأى النَِّبَّ صَ »َهَقْد َرَهى َىَذا ا٘تَِْديَث اْبُن َٛتِيَعَة، َعْن َأِب الزُّبَػرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، 
َلةِ  ِو َهَسلََّم ، َأْخبَػَرنَا ِبَذِلَك قُػتَػْيَبُة قَاَؿ: َأْخبَػَرنَا اْبُن َٛتِيَعَة، َهَحِديُث َجاِبٍر َعِن النَِِّبّْ َصلَّى اللَُّو َعَليْ « يَػُبوُؿ ُمْستَػْقِبَل اْلِقبػْ

 482َعَة َضِعيٌف ِعْنَد أَْىِل ا٘تَِْديِث؛ َضعََّفُو ََيََْي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُف َهَغيػْرُهُ َأَصحُّ ِمْن َحِديِث اْبِن َٛتِيَعَة. َهاْبُن َٛتِي
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Bu rivayet, Ġbni Lehi‟a da olmak üzere aynı senetle yukarıda Ahmed b. 

Hanbel‟in el-Müsned‟inde de geçmiĢti. 

Ebû Katâde‟nin, et-Tirmizi‟nin es-Sünen‟inde rivayet ettiği hadislerin geçtiği 

diğer bölümler ise söyledir: Ebvâbu‟t-Tahâre‟de iki, 483  Ebvâbu‟s-Salât‟ta dört, 484 

Ebvâbu‟l-Cumu‟â‟da bir 485 , Ebvâbu‟s-Sâvm‟da dört, 486  Ebvâbu‟l-Hâcc‟da üç, 487 

Ebvâbu‟l-Cenâiz‟de iki, 488  Ebvâbu‟s-Siyer‟de bir, 489  Ebvâbu‟l-Cihâd‟ta iki, 490 

Ebvâbu‟l-EĢribe‟de iki,491 Ebvâbu‟r-Ru‟yâ‟da bir492 ve Ebâbu‟d-Deavât‟ta bir.493 

 

2. 8. ed-Dârimî – es-Sünen 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisler ed-Dârimî‟nin es-Sünen‟inde de 

geçmektedir. Burada, yirmi bir rivayet tekrarlarla yirmi beĢ yerde geçer. Rivayetlerin 

biri hariç diğerleri yukarıda zikredilen kaynaklarda yer almıĢlardı. Daha evvel 

geçmeyen rivayet burada Kitabu‟s-Siyer‟in ‗fi-Beyâni Kavli‘n-Nebiyyi (sav) es-

Salâtü-Câmia (Hz Peygamber‘in (sav) es-Salâtü Câmia Sözü) babında geçmektedir.  

Rivayet Ģudur: 

نَ  ـَ َعَليػْ ثَػَنا اِْلَْسَوُد ْبُن َشْيَباَف، َعْن َخاِلِد ْبِن ُٖتَرْيٍ، قَاَؿ: َقِد ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ا َعْبُد اللَِّو ْبُن َربَاٍح َحدَّ
ثَػَنا أَ  -هََكاَنِت اِْلَْنَصاُر تُػَفقُّْهُو  -اِْلَْنَصارِيُّ  بُو قَػَتاَدَة، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم، بَػَعَث َجْيَش قَاَؿ: َحدَّ

اْلِمْنبَػَر، فََأَمَر فَػُنوِدَي: الصَََّلُة  اِْلَُمرَاِء. قَاَؿ: فَاْنطََلُقوا فَػَلِبُثوا َما َشاَء اللَُّو، ُُثَّ َصِعَد َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلَّمَ 
 494اِمَعةٌ جَ 

                                                 
483

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Tahâre, hds. no., 15, (I/23); hds. no., 92, (I/153). 
484

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Salât, hds. no., 177, (I/334); hds. no., 316, (II/129); hds. no., 327, 

(II/148); hds. no., 376, (II/214). 
485

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Cumua, hds. no., 517, (II/394). 
486

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Savm, hds. no., 749, (III/115); hds. no., 752, (III/117); hds. no., 761, 

(III/125); hds. no., 767, (III/129). 
487

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Hacc, hds. no., 846, (III/194); hds. no., 847, (III/195); hds. no., 848, 

(III/196). 
488

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Cenâiz, hds. no., 1024, (III/334); hds. no., 1069, (III/373). 
489

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Siyer, hds. no., 1562, (IV/131); 
490

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Cihâd, hds. no., 1696, (IV/203); hds. no., 1712, (IV/212). 
491

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. EĢribe, hds. no., 1889, (IV/304); hds. no., 1894, (IV/307). 
492

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Ru‟yâ, hds. no., 2277, (IV/535); hds. no., 1894, (IV/307). 
493

 et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Deavât, hds. no., 3453, (V/505). 
494

 ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, es-Sünen, thk.; Hüseyn Selîm Esed 

ed-Dârânî, Dâru‟l-Muğnî, Arabistan, 2000/1412, K. Siyer, hds. no., 2492, (III/1590) 
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―Ebû Katâde dedi ki: Hz Peygember (sav), Mute savaĢına göndereceği askerleri 

gönderdikten sonra ‗ayrılın ve Allah‘ın istediği Ģekilde giyinin‖ dedi. Sonra minbere 

çıktı ve namaza çağırılmasını/ezan okunmasını emretti.‖ 

Rivayetlerin biri dıĢındakiler sağlam kabul edilmiĢtir. Zayıf olarak 

değerlendirilen rivayetin zayıf kabul edilmesinin sebebi, isnadındaki Velîd‟den (b. 

Müslüm) ve Ġbn Lehîa‟dan dolayıdır.495 Bu rivayette, birisi at alma niyetindedir ve 

nasıl bir at alması gerektiğini Hz. Peygamber‟e (sav) danıĢıyor. O da vasıflarını 

söylüyor. Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‘inde de geçen bu hadis Ģudur: 

ثَػَنا اْلَولِيُد، َحدََّثِِن اْبُن َٛتِيَعَة، َعْن يَزِيَد  ، َحدَّ َمْشِقيُّ ْبِن َأِب َحِبيٍب، َعْن ُعَليّْ ْبِن َأْخبَػَرنَا َأْٔتَُد ْبُن َعْبِد الرَّْٔتَِن الدّْ
اْشََتِ » أُرِيُد أَْف َأْشََتَِي فَػَرًسا، فَأَيػَُّها َأْشََتِي؟ قَاَؿ: َربَاٍح، َعْن َأِب قَػَتاَدَة اِْلَْنَصارِيّْ، أَفَّ َرُجًَل قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، ِإِنّْ 

  496«الشَّْيِة، تَػْغَنْم َهَتْسَلمْ أَْدَىَم أَْرَُثَ ُٝتَجََّل طَْلَق اْلَيِد اْلُيْمََّن أَْه ِمَن اْلُكْمِت َعَلى َىِذِه 

―Ebû Katâde el-Ensârî‘nin naklettiğine göre bir adam Hz Peygamber‘e (sav), 

kendine bir at almak isteiğini ve nasıl bir atmasını tavsiye ettiğini sordu Hz 

Peygamber (sav) de ona Ģunu tavsiye etti: ‗Yağız, burnu ve üst dudağında beyazlık 

bulunan sekili, sağ ayağı sekisiz veya bu özellikleri taĢıyan doru (kahverengi) bir at 

al. Ganimet alır gibi salim kalırsın.‖ 

Ebû Katâde‟nin ed-Dârimî‟nin es-Sünen‟inde geçen diğer rivayetlerin bulunduğu 

bölümler Ģu Ģekildedir: Hadislerin on tanesi Kitâbu‟s-Salât‟ın değiĢik bablarında497 

bulunmaktadır. Bunun yanında Kitâbu‟l-Ġlm‟de bir, 498  Kitâbu‟t-Tahâret‟te iki, 499 

Kitâbu‟l-Menâsıh‟ta iki, 500  Kitâbu‟l-EĢribe‟de üç, 501  Kitâbu‟r-Ru‟yâ‟da iki, 502 

Kitâbu‟l-Cihâd‟ta bir,503 Kitâbu‟s-Siyer‟de bir504 ve Kitâbu‟l-Buyû‟da iki tane,505 Ebû 

Katâde‟nin rivayeti bulunmaktadır. 

                                                 
495

 ed-Dârimî, es-Sünen, K. Salât, hds. no., 1367, (II/838). 
496

 ed-Dârimî es-Sünen, K. Cihâd, hds. no., 2472, (II/1574). 
497

 ed-Dârimî, es-Sünen, K. Salât, hds. no., 1296 ve 1297, (II/803); hds. no.,1320, (II/814); hds. 

no.,1328, (II/818); hds. no., 1330, (II/819); hds. no., 1399, (II/858); hds. no.,1400, (II/859); hds. 

no.,1433, (II/875). 
498

 ed-Dârimî, es-Sünen, K. Ġlm, hds. no., 243, (I/306). 
499

 ed-Dârimî, es-Sünen, K. Tahâret, hds. no., 700, (I/533): hds. no., 763, (I/571). 
500

 ed-Dârimî, es-Sünen, K. Menâsıh, hds. no., 1867 ve 1869, (II/1152). 
501

 ed-Dârimî, es-Sünen, K. EĢribe, hds. no., 2159, (II/1343): hds. no., 2168, (II/1348); hds. no., 

2181, (II/1355). 
502

 ed-Dârimî, es-Sünen, K. Ru‟yâ, hds. no., 2186 ve 2187, (II/1360). 
503

 ed-Dârimî es-Sünen, K. Cihâd, hds. no., 2456, (II/1563). 
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2. 9. Ġmam Mâlik - Muvatta 

Ġmam Mâlik‟in el-Muvatta‟ında Ebû Katâde‟nin on bir tane rivayeti 

geçmektedir. Bunlar: „Kedi arttığı suyu‟, 506  „tahiyyâtu‟l-mescit‟, 507  „Umâme‟, 508 

„cenazenin dünyadan kurtulup huzura ermesi veya göçüp çevresini rahatlatması‟,509 

„ihramlıların, avın etini yiyip yiyemeyeceği ve Hz. Peygamber‟in (sav) o avdan bir 

parça istemesi,510 „Huneyn muharasinde Ebû Katâde‟nin birini öldürmesi ve ganimet 

olan zırhıyla bir bostan alması‟, 511  „Ģehidin borcu/kul hakkı dıĢındaki günahların 

affı‟,512 „iyi rüya – kötü rüya‟513 ve „yaĢ-kuru hurma karıĢımından nebiz yapılasının 

nehyi‟514 hadisleridir. 

 

3. 10. el-Hâkim en-Nîsâbûrî– el-Müstedrek 

el-Hâkim en-Nîsâbûrî‟nin el-Müstedrek‟inde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği yirmi 

dört rivayet vardır. Bu yirmi dört rivayetten beĢ tanesi daha önce verdiğimiz 

Kütübü‟t-Tis‟a‟ (dokuz kitap) içerisinde geçmeyen rivayetlerdendir. Burada 

öncelikle bu beĢ rivayeti ele alacağız. Daha sonra diğer rivayetlerin geçtiği yerleri 

vereceğiz. 

1. Rivayet: 

دثنا علي بن ٔتشاُ، ثنا موسى بن ىارهف، هصاحل بن ٝتمد الرازي، ها٘تسْي بن ٝتمد بن زياد، قالوا: ثنا ح
سريج بن يونس، ثنا ىارهف بن مسلم العجلي، ثنا أباف بن يزيد، عن َيَي بن أِب كثري، عن عبد اهلل بن أِب قتادة، 

بة أه للجمعة؟ قاؿ: قلت: من جنابة. قاؿ: أعد قاؿ: دخل علي أِب هأنا أغتسل يـو اٗتمعة فقاؿ: غسل من جنا

                                                                                                                                          
504

 ed-Dârimî es-Sünen, K. Siyer, hds. no., 2528, (III/1614). 
505

 ed-Dârimî es-Sünen, K. Buyû‟, hds. no., 2631, (III/1687); hds. no., 2635, (III/1689). 
506

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Tahâre, hds. no., 13, (I/22). 
507

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Kâsri‟s-Salâti fi‟s-Seferi, hds. no., 57, (I/162). 
508

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Kâsri‟s-Salâti fi‟s-Seferi, hds. no., 81, (I/170). 
509

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Cenâiz, hds. no., 54, (I/241). 
510

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Hacc, hds. no., 76, (I/350); hds. no., 78, (I/351). 
511

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Cihâd, hds. no., 18, (II/454). 
512

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Cihâd, hds. no., 31, (II/461). 
513

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. Rü‟ya, hds. no., 4, (II/957) 
514

 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. EĢribe, hds. no., 8, (II/844). 
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من اغتسل يـو اٗتمعة كاف ِف طهارة إَل اٗتمعة »غسَل آخر فإِن ٖتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو هسلم يقوؿ: 
  515«اِلخرى

―Abdullah b. Ebî Ģöyle dedi: ‗Bir Cuma günü babam bana geldi. Ve ben o 

esnada yıkanıyordum.‘ Bana, ‗ihtiyaç için mi yoksa Cuma günü olduğu için mi 

yıkandın‘ diye sordu. Ben de ihtiyaç için yıkandığımı söyledim. Bana, ‗bu yıkanmayı 

Cuma günü için de say çünkü Rasulullah‘tan (sav) Ģunu iĢittim‘ dedi.: ‗Her kim 

Cuma günü yıkanırsa bir sonraki cumaya kadar temiz kalır.‖ Rivayet, Kitâbu‟l-

Cumua‟da ‗Hadîsu Hısan b. Atiyye‘516 baĢlığı altında geçmektedir. 

2. Rivayet: 

أخْبِن إٖتاعيل بن ٝتمد بن الفضل بن ٝتمد الشعراِن، ثنا جدي، ثنا نعيم بن ٔتاد، ثنا عبد العزيز بن ٝتمد 
، أف النِب صلى اهلل عليو هسلم حْي قدـ اٚتدينة سأؿ عن الْباء الدراهردي، عن َيَي بن عبد اهلل بن أِب قتادة، عن أبيو

بن معرهر، فقالوا: توِف هأهصى بثلثو لك يا رسوؿ اهلل، هأهصى أف يوجو إَل القبلة ٚتا احتضر، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى 
ر لو هارٔتو، اللهم اغف»، ُث ُىب فصلى عليو، فقاؿ: « أصاب الفطرة هقد رددت ثلثو على هلده»اهلل عليو هسلم: 

 517«هأدخلو جنتك، هقد فعلت

―Abdullah b. Ebî Katâde, babasından nakletti ki: Hz Peygamber (sav), 

Medine‘ye hicret ettiğinde el-Berrâ b. Ma‘rûr‘u sordu. Onun öldüğünü, mirasının 

üçte birini sana verilmesini ve senin, Medine‘ye geldiğinde kıbleye yönelmesini/onun 

namazını kıldırmanı/mezarda onu kıbleye doğru çevirmelerini vasiyet etti, dediler.‖ 

Hz Peygamber (sav) onun namazını kıldırdı ve ―Allah‘ım ona affet, ona merhamet et 

ve onu cennetine al.‖ diye dua etti ve “mirasına gelince, o üçte birini çocuklarına 

iade ettim.‖ dedi.  Hadis, Kitâbu‟l-Cenâiz‟de518 geçmektedir. Bu hadisin içeriğiyle 

alakalı Abdullah b. Ebî Katâde‟nin, babasından alıp naklettiği baĢka bir rivayet daha 

vardır. Kitâbu Ma‟rifeti‟s-Sahâbe‟de519 geçen hadis Ģudur: 

                                                 
515

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Cumua, hds. no., 1044, (I/419) 
516

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Cumua, (I/418) 
517

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K.-Cenâiz, hds. no., 1305, (I/505) 
518

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K.-Cenâiz, (I/489) 
519

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Ma‟rifeti‟s-Sahâbeti, (III/64) 
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بد اهلل ٝتمد بن أٔتد بن بطة اِلصبهاِن، ثنا ا٘تسن بن جهم، ثنا ا٘تسْي بن الفرج، عن ٝتمد بن حدثنا أبو ع
كاف موت الْباء بن معرهر ِف صفر قبل قدـه »عمر، عن َيَي بن عبد اهلل بن أِب قتادة، عن أبيو، عن جده قاؿ: 

 520«النِب صلى اهلل عليو هسلم بشهر، هكاف أهؿ من تكلم من النقباء

―Yahya b. Abdullah, babasından o da Ebû Katâde‘den nakletti ki: Berrâ b. 

Ma‘rûr‘un vefatı, Hz Peygamber‘in (sav) Medine hicretinden bir ay önce, Safer 

ayındaydı. O, konuĢan ilk liderdendi) 

 

 

3. Rivayet: 

َيَي بن سعيد، ثنا إٖتاعيل بن أِب خالد، عن حدثنا علي بن ٔتشاُ العدؿ، ثنا ٝتمد بن أيوب، أنبأ مسدد، ثنا 
ٓتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو هسلم بْي ا٘تج هالعمرة، ِلنو »عبد اهلل بن أِب قتادة، عن أبيو رضي اهلل عنو، قاؿ: إَّنا 

  521«علم أنو ليس ِباج بعدىا

―Abdullah b. Ebî Katâde, babasından nakletti ve dedi ki: Hz Peygamber (sav), 

bir daha Hacc‘a gelemeyeceğini biliyordu ki, Hacc ve Umre‘yi cem etti. ‖  

4. Rivayet: 

أخْبنا أبو جعفر ٝتمد بن ٝتمد البغدادي، ثنا ىاشم بن مرثد الطْباِن، ثنا عمره بن الربيع بن طارؽ، ثنا 
رباح، عن أِب قتادة رضي اهلل عكرمة بن إبراىيم، حدثِن سعيد بن أِب عرهبة، عن قتادة، عن عبد اهلل بن أِب 

عنو أنو كاف مع النِب صلى اهلل عليو هسلم ِف سفر فأدجل فتقطع الناس عليو، فقاؿ النِب صلى اهلل عليو هسلم: " 
  522إنو رفع القلم عن ثَلث: عن النائم حَّت يستيقظ، هعن اٚتعتوه حَّت يصح، هعن الصِب حَّت َيتلم

―Ebû Katâde‘nin Hz Peygamber‘le (sav) beraber oldukları bir seferde gecenin 

sonlarında dinlendiler/uykuya daldılar ve ondan dolayı oradakiler kendi aralarında 

tartıĢmaya baĢladılar. Bunun üzerine Hz Peygamber (sav), ‗buluğa erene kadar 

çocuktan, aklı baĢına gelene kadar aklı gidenden ve uyanana kadar uyuyandan 

olmak üzere üç Ģeyde sorumluluk kaldırılmıĢtır.‘ dedi‖ Rivayet, Kitâbu‟l-Hudûd523 

içerisinde geçmektedir. Ġnsanların tartıĢmasının sebebi sabah namazını kaçırmıĢ 

                                                 
520

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Ma‟rifeti‟s-Sahâbeti, hds. no., 4832, (III/199) 
521

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Menâsıh, hds. no., 1737, (I/645) 
522

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Hudûd, hds. no., 8171, (IV/430). 
523

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Hudûd, (IV/389). 
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olmalarındandır. Bununla ilgili baĢka kaynaklarda geçen rivayetlerde, Tebük seferi 

dönüĢünde yaĢadıkları olaylardır. Orada Hz Bilâl, onları uyandıracağını söyleyerek 

nöbet tutmaya baĢlamıĢ fakat o da uyuya kalmıĢtır. Ancak güneĢin yükselmesiyle 

uyanabilmiĢler… 

5. Rivayet: 

BeĢinci rivayet Kitâbu‟l-Fiteni ve‟l-Melâhimi‟de524 geçer. Rivayet Ģudur: 

حدثنا أبو العباس ٝتمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليماف، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن أِب ُئب، هحدثنا 
أبو عبد اهلل ٝتمد بن يعقوب ا٘تافظ هاللفظ لو، ثنا حامد بن أِب حامد اٚتقرئ، ثنا إسحاؽ بن سليماف الرازي، 

بن ٖتعاف، قاؿ: ٖتعت أبا ىريرة رضي اهلل عنو َيدث أبا قتادة، قاؿ: ٖتعت ابن أِب ُئب، َيدث عن سعيد 
يبايع رجل بْي الركن هاٚتقاـ، هلن يستحل ىذا البيت إا أىلو، فإُا »أف النِب صلى اهلل عليو هسلم، قاؿ: 

استحلوه فَل تسأؿ عن ىلكة العرب، ُث َتيء ا٘تبشة فتخربو خرابا ا يعمر بعده أبدا، هىم الذين يستخرجوف  
 525«كنزه

“Ebû Katâde, Hz Peygember‟in (sav) Ģöyle dediğini Ebû Hureyre‟ye 

nakletmiĢtir: ―Bir adam Ġbrahim‘in Makamı ile Kâbe‘in bir köĢesi arasında 

sözleĢti/biat etti. Bu ev/Kâbe sadece halkına helaldir. Eğer onu baĢkasına helal 

kılarsanız (düĢmanın oraya girmesine izin verirseniz), arık Arap‘ın nasıl yok 

olacağını hiç sorma! Sonra bir HabeĢli geldi ve orayı bir daha imar edilmeyecek 

bir Ģekilde harab etti. Oranın kıymetini bertaraf eden de onlardır.‖ 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği ve Kütübü‟t-Tis‟a‟da geçen bazı hadisler el-

Müstedrek‟te, de geçmektedir. ġöyleki: Kitâbu‟l-Ġlm‟de 526  hadis uyduran 

cehennemdeki yerini hazırlasın hadisi, Kitâbu‟t-Tahâre‟de527 kedinin içtiği suyun 

arttığı, Kitâbu‟s-Salâti‟l-Cemâati‟de528 namazdan çalan hırsız, Kitâbu‟l-Vitr‟de 

Peygamber‘imizin (sav), Hz Ebû Bekir ve Hz Ömer‘e vitir namazını ne zaman 

kıldıklarını sorması529 ile bu iki sahabeye seslerini kontrol etmlerini söylemesi530 

                                                 
524

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Hudûd, K. Fiteni ve‟l-Melâhimi, (IV/465). 
525

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Hudûd, K. Fiteni ve‟l-Melâhimi, hds. no., 8395, 

(IV/499). 
526

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Ġlm, hds. no., 379, (I/194). 
527

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Tahâre, hds. no., 567, (I/263). 
528

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Salâti‟l-Cemâati, hds. no., 835, (I/353). 
529

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Vitr, hds. no., 1120, (I/442);  
530

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Vitr, hds. no., 1168, (I/454). 
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hadisleri Kitâbu‟l-Cenâiz‟de 531  cenazenin iyi birisi olup olmadığını sorduktan 

sonra namazını kıldırması, Kitâbu‟l-Menâsıh‟ta532 Peygamber‘imizin (sav) gece 

ve sabahları dinlendiğinde uyuması/uzanması nasıldı, Kitâbu‟l-Buyû‟da 533 

ölünün borcunu üstlenme, Kitâbu‟l-Cihâd‟da 534  iyi bir atın vasıfları, Kitâbu 

Kısmı‟l-Fey‟i‟de535 Huneyn muharebesinde yaĢananlar ve Ebû Katâde‘nin bir 

düĢmanı öldürüp onun selebini alması, Kitâbu‟t-Tefsîr‟in „tefsîru Sureti‘l-

Cumati536 (Cuma suresinin tefsiri) bölümünde mazeretsiz bir Ģekilde üç Cuma 

namazını terkedenin kalbi damgalanır, Kitâbu Tevârîhu‟l-Mütekadîne Mine‟l-

Enbiyâi ve‟l-Mürselîn‟de 537  Peygamber‘imize (sav), Pazartesi ve arefe 

oruçlarının sorulması, Kitâbu Marifeti Sahâbe‟nin ‗Zikru Menâkîbu Ebî Katâde 

el-Ensârî‘ 538  (Ebû Katâde el-Ensari‘nin Menakıbları) bölümünde Ebû 

Katâde‘nin Zû Kâred gazvesinde MüĢrik olan Ma‘sed‘i öldürmesi ve 

Peygamber‘imizin (sav) ona dua etmesi, ile „Zikru Fedâili‘l-Ensâr‘ (Ensarın 

faziletleri) bahsinde Ensar‘ın Hz Peygamber‘e (sav) diğer insanlardan daha 

yakın olması, Kitâbu‟Edep‟de 539  yıldızlardan anlamlar çıkarmaktan nehiy, 

Kitâbu‟l-Fiteni ve‟l-Melâhimi‟de540 Enes b. Mâlik‟in Ebû Katâde‟den naklettiği 

delilller iki yüz yıl sonradır ve Kitâbu‟l-EĢribe‟de541 bir Ģey içerken kabın içine 

nefes vermekten nehyedilme, hadisi, geçmektedir. Yine Kitâbu‟l-EĢribe‟de bu 

konudaki bir rivayette hz Peygamber (sav), «542«إُا شرب أحدكم فليشرب بنفس هاحد   

(biriniz bir Ģey içtiğinde bir nefeste/kerede içsin) buyurmaktadır. 

 

                                                 
531

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Cenâiz, hds. no., 1348, (I/518). 
532

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Menâsıh, hds. no., 1631, (I/613). 
533

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Buyû‟, hds. no., 2346, (II/66). 
534

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Cihâd, hds. no., 2458, (II/101). 
535

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Kısmı‟l-Fey‟i, hds. no., 2591, (II/142). 
536

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Tefsîr, hds. no., 3811, (II/530). 
537

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Tevârîhu‟l-Mütekadîne Mine‟l-Enbiyâi ve‟l-

Mürselîn, hds. no., 4179, (II/658). 
538

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Marifeti Sahâbe, hds. no., 6032, (III/546). 
539

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Edeb, hds. no., 7773, (IV/319). 
540

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Fiteni ve‟l-Melâhimi, hds. no., 8319, (IV/475). 
541

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. EĢribe, hds. no., 7206, (IV/154). 
542

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. EĢribe, hds. no., 7207, (IV/155) 
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2. 11. Ġbn Hibbân - es-Sahîh 

Ġbn Hibbân‟ın es-Sahîh‘inde farklı konularla ilgili Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği 

25 hadis bulunmaktadır. Bu hadislerden birisi yukarıda verdiğimiz kaynaklarda 

geçmemiĢti. Burada, Kitâbu Ġhbârihi (sav) an-Menâkibi‟s-Sahâbe‟de geçen hadis 

Ģudur: 

ثَػَنا أَبُو ُعَمَر الضَّ  رِيُر، َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َعْن َٔتَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن َعْبِد َأْخبَػَرنَا اْلَفْضُل ْبُن اْ٘تَُباِب، َحدَّ
اُس أَبَا َبْكٍر َهُعَمَر، فَػَقْد اللَِّو ْبِن رَبَاٍح، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َهَسلََّم: "ِإْف يُِطِع النَّ 

  543أرشدها"

―Ġnsanlar Ebû Bekir ve Ömer‘e tabi olurlarsa doğruyu bulurlar.‖ Bu hadis, Ebû 

Bekir el-Beyhakî‟nin es-Sünen‟inde de geçer. Ancak orada ―Ġnsanlar Ebû Bekir ve 

Ömer‘e tabi olurlarsa doğruyu bulurlar‖ sözü Hz Peygamber‟e (sav) ait değil, 

ordaki insanlara aittir. Her iki rivayetin senedinde de Abdullah b. Rabâh hadisi Ebû 

Katâde‟den alıp Sâbit el-Bünânî aktarmaktadır. Bunun dıĢında ortak ravileri 

bulunmamaktadır. Rivayet Ģudur: 

اِْلَْصبَػَهاِنُّ , قَاَا: ثَػَنا أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُف، َأْخبَػرَنَا إِبْػرَاِىيُم َأْخبَػَرنَا أَبُو طَاِىٍر اْلَفِقيُو، َهأَبُو ُٝتَمٍَّد ْبُن يُوُسَف      
َثِِن ثَاِبٌت اْلبُػَناِنُّ، عَ  ْن َعْبِد اهلِل ْبِن َربَاٍح، َعْن َأِب ْبُن اْ٘تَاِرِث، ثَػَنا ََيََْي ْبُن َأِب ُبَكرْيٍ، ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن اْلُمِغريَِة، َحدَّ

 َعَلْيِو َهَسلََّم: " َما تَػَرْهَف َدَة، ِحَْي َِتَلََّف النَِِّبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َعْن َأْصَحابِِو ِِف َمِسريِِه، قَاَؿ النَِِّبُّ َصلَّى اهللُ قَػَتا
ْكٍر َهُعَمُر: َرُسوُؿ اهلِل بَػْعدَُكْم , َلَْ َيُكْن النَّاَس َصنَػُعوا؟ " , ُُثَّ قَاَؿ: " َأْصَبَح النَّاُس فَػَقُدها نَِبيػَُّهْم، فَػَقاَؿ أَبُو بَ 

أَبَا َبْكٍر َهُعَمَر تَػْرُشُدها  لُِيَخلَّْفُكْم , َهقَاَؿ النَّاُس: ِإفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم بَػْْيَ أَْيِديُكْم , َهِإْف ُتِطيُعوا
"544 

―Ebû Katâde‘den Ģöyle dedi: ‗Hz Peygamber (sav), bir yürüyüĢ seferinde 

ashabının gerisinde kalmıĢtı, ‗görüyor musun bunların yaptıklarını!‘ dedi. Sonra 

Ebû Katâde Ģöyle devam etti: ‗sabah olunca Ġnsanlar Peygamberler‘ini 

kaybettiler/ Peygember‘le (sav) aralarında mesafe arttı. Ebû Bekir ve Ömer, Hz 

Peygamber‘in (sav) arkada kaldığını, onu arkada bırakmamaları gerektiğini 

söyledi. Ve ordakiler de, Peygamber (sav) hala aramızdadır ve kim Ebû Bekir ve 

Ömer‘in söylediklerine uyarsa doğru yolu bulur, dediler.‖ 

                                                 
543

 Ġbn Hibbân, Ġbn Hıbbân, Muhammed b. Hıbbân b. Ahmed b. Hıbbân b. Muaz b. Ma‟bed et-

Temimî, es-Sahîh, thk., ġuayb el-Arnavûd, Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 1988, K. Ġhbârihi (sav) an-

Menâkibi‟s-Sahâbe, hds. no., 6901, (XV/327).  
544

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Kıtâli Ehli‟l-Bağyi, hds. no., 16592, (VIII/264). 
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Kitâbu Ġhbârihi (sav) an-Menâkibi‟s-Sahâbe‟de geçen baĢka bir rivayet de de 

Mute savaĢında Ģehid düĢecek üç komutanla ilgili hadistir.545  

Ġbn Hibbân‟ın - es-Sahîh‘inde geçen Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği diğer 

hadisleri kısaca Ģu Ģekilde verebiliriz: Ġnsanın kendisinden sonra da hayrını 

devam ettiren üç ameli 546 hadisi, Kitâbu‟l-Ġlm‟deve Kitâbu‟l-Vakf‟ta; sağ elle 

temizlikten ve bir Ģeyler içerken kabın içine nefes vermekten nehiy 547  hadisi, 

Kitabu‟l-EĢribe‟de iki yerde ve Kitabu‟t-Tahâre‟de geçmektedir. Yine Kitabu‟t-

Tahâre‟de Cuma günü için gusletme ve kedinin içtiği suyun arttığı hadisleri,548 

Kitabu‟l-EĢribe‟de de bir topluma içecek dağıtan kiĢi en son içer 549  hadisi 

mevcuttur. Umâme 550  hadisi de hem Kitabu‟t-Tahâre‟de ve Kitâbu‟s-Salât‟ta 

geçmektedir. Ayrıca Kitâbu‟s-Salât‟ta uykuda ihmal yoktur,551 Hz Bilâl‘in gece 

nöbet beklerken uyuyakalması ve ardından sabah namazının kazasının 

kılınması, 552  namaz için hz Peygamber‘i görmedikçe ayağa kalkılmaması, 553 

camiye girerken oturmadan evvel iki rekât namaz kılmak,554 namaza telaĢla acele 

etmemek, 555 ve namazın kıraatleriyle 556  ilgili rivayetler geçmektedir. Kitâbu‟r-

Rekâik‟te Peygamber‘imizin (sav) hz Ebû Bekir ve hz Ömer‘e sesini kontrol 

etmelerini söylemesi, 557  Kitâbu‟l-Cenâiz‟de 558  rahata eren kendisinden 

kurtulunan, cenazenin iyi birisi olup olmadığını sorması ve ölünün borcunu 

üstlenme hadisleri geçer. Kitâbu‟s-Siyâm‟da AĢure ve Arefe oruçları,559 Kitâbu‟l-

Hacc‟da Ebû Katâde‘nin zebra avlaması ve ihramlı olanların ondan 

                                                 
545

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Ġhbârihi (sav) an-Menâkibi‟s-Sahâbe, hds. no., 7048, (XV/522). 
546

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Ġlm, hds. no., 93, (I/295); Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Vakf, hds. no., 

4902, (II/266). 
547

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. EĢribe, hds. no., 5228, (XII/32) ve hds. no., 5328, (XII/146); Ġbn 

Hibbân, es-Sahîh, K. Tahâre, hds. no., 1434, (IV/282) 
548

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Tahâre, hds. no., 1222, (IV/24) ve hds. no., 1299, (IV/114). 
549

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. EĢribe, hds. no., 5338, (XII/154). 
550

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Tahâre, hds. no., 1109, (III/393); Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Salât, 

hds. no., 2338 ve 2339, (VI/108) 
551

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Salât, hds. no., 1460, (IV/317) 
552

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Salât, hds. no., 1579, (IV/447) ve hds. no., 2649, (VI/374). 
553

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Salât, hds. no., 1755, (V/51). 
554

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Salât, hds. no., 2495, (VI/242). 
555

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Salât, hds. no., 2147, (V/521). 
556

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Salât, hds. no., 1829, (V/137), hds. no., 1831, (V/139). 
557

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Rekâik, hds. no., 733, (III/6). 
558

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Cenâiz, hds. no., 3007, (VII/277), hds. no., 3057, (VII/328), hds. no., 

3058, (VII/329). 
559

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Siyâm, hds. no., 3631, (VIII/394). 
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yiyebilmesi560 hadisesi ve Kitâbu‟s-Siyer‟de561 cihad‘da Ģehid olanın kul hakkı 

hariç tüm günahlarının af olacağı, Huneyn muharebesindeki olaylar ve Ebû 

Katâde‘nin elde ettiği zırh ve iyi bir atın vasıflarının sayıldığı hadisler 

geçmektedir. Kitâbu‟t-Târîh‟te Peygamber‘imizin (sav) dinlendiğinde uzanması 

nasıldı ve Mehdi ile ilgili iki hadis mevcuttur. 562  Kitâbu‟r-Ru‟yâ‟da ise Ebû 

Seleme‟nin, Ebû Katâde‟den iyi rüya Allah‘tan kötü rüya (hilm) Ģeytandadır 

hadisi geçmektedir. Ebû Seleme, gördüğü rüyanın etkisinde kalarak hastalanmıĢ, 

bu hadisi duyunca kendini toparlayıp iyileĢmiĢtir. 563
 

 

2. 12. Ġbn Huzeyme – es-Sahîh 

Ġbn Huzeyme‟nin es-Sahîh‟in‟de Ebû Katâde‟nin naklettiği, üç tanesi daha önce 

verdiğimiz kaynakalarda geçmemiĢ, toplamda on dokuz rivayet bulunmaktadır. Bu 

rivayetler, Kitâbu‟l-Vudû‟, Kitâbu‟s-Salât, Kitâbu‟l-Ġmâmeti‟s-Salât, Kitâbu‟l-

Cumati, Kitâbu‟s-Siyâm ve Kitâbu‟l-Menâsıh‟ın değiĢik bablarında kırk yerde 

geçmektedirler. Daha fazla tekrara mahal vermemek için bu rivayetleri burada 

göstermeyip sadece daha evvel verdiğimiz kaynaklarda geçmeyen üç rivayetten 

bahsedeceğiz. O üç rivayet Ģunlardır: 

1. Rivayet: 

ُِْئٍب ِِف َىِذِه اْلِقصَِّة، َعْن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، أَفَّ  َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ  َهقَاَؿ اْبُن َأِب 
 بَِأْرِض َسْعدٍ ، ُُثَّ َصلَّى َعَلْيِو َهَسلََّم تَػَوضَّأَ 

―Hz Peygamber (sav) abdest aldı, sonra Sa‘d‘ın toprağında/bahçesinde namaz 

kıldı.‖ Rivayet, Kitâbu‟l-Vudû‟da ‗Bâbu Ġstıhbâbi‘l-Vudûi li‘d-Duâi‘564 (TERCÜME) 

bab baĢılığı altında geçer. 

2. Rivayret: 

                                                 
560

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Hacc, hds. no., 3966, (IX/279). 
561

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Siyer, hds. no., 4654, (X/511), hds. no., 4838, (XI/169), hds. no., 

4676, (X/531). 
562

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Târîh, hds. no., 6438, (XIV/349), hds. no., 6827, (XV/239). 
563

 Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Ru‟yâ, hds. no., 6058, (XIII/422). 
564

 Ġbn Huzeyme, Ebû Bekir Muhammed b. Ġshâk b. Huzeyme en-Nîsâbûrî, es-Sahîh, thk., 

Muhammed Mustafa el-A‟zamî, el-Mektebetü‟l-Ġslâmî, t.y., Beyrut, hds. no., 210, (I/105). 
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َثِِن َكْعُب ْبُن َعْبِد الرَّْٔتَِن نا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اللَِّو اْٙتُزَاِعيُّ،  َثِِن ُٝتَمَُّد ْبُن ِدْرَىٍم، َحدَّ نا زَْيٌد يَػْعِِن اْبَن اْ٘تَُباِب، َحدَّ
ُنوَف َمْسِجًدا، اِْلَْنَصاِر َهىُ  اِْلَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِيِو، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: أََتى َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَػْوًما ِمنَ  ْم يَػبػْ

  «أَْهِسُعوُه َّتَْلُئوهُ »ْم: فَػَقاَؿ ٛتَُ 

―Ebû Katâde Ģöyle dedi: Ensar‘dan bir grup bir mescit inĢa ediyordu. Hz 

Peygamber (sav), onlara ‗geniĢletin, doldurun‘ diye buyurdu.‖ Kitâbu‟s-Salât‟ın 

„Bâbu‘l-Emri bi‘t-Tavsiati‘l-Mesâcidi Ġzâ Büniyet‘565 (Mescitler geniĢ yapılsın emri) 

babında geçer ve senedinin zayıf olduğu bir rivayettir. 

3. Rivayet: 

Rivayet Kitâbu‟l-Menâsh‟ın ‗Îcâbi‘l-Ġbdâli‘l-Hedyi‘l-Vâcibi Ġzâ Dallet‘ babında 

geçer ve kurbanla alakalıdır. 

َلى، ثنا ُٝتَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن بَزِيٍع، ثنا زِيَاٌد يَػْعِِن اْبَن َعْبِد اللَِّو اْلَبكَّاِئيَّ، ثنا ُٝتَمَُّد ْبُن عَ   ْبِد الرَّْٔتَِن َهُىَو اْبُن َأِب لَيػْ
َمْن َساَؽ َىْديًا َتَطوًُّعا فَػَعَطَب »َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  َعْن َعطَاٍء، َعْن َأِب اْٙتَِليِل، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَّوِ 

ِف َدِمَها، ُُثَّ َيْضِرْب ِف َجْنِبَها َهِإْف   َفََل يَْأُكْل ِمْنُو؛ فَِإنَُّو ِإْف َأَكَل ِمْنُو َكاَف َعَلْيِو بََدلُُو، َهَلِكْن لِيَػْنَحْرَىا، ُُثَّ يَػْغِمْس نَػْعَلَها
َىَذا ا٘تَِْديُث ُمْرَسٌل بَػْْيَ َأِب اْٙتَِليِل، َهَأِب »قَاَؿ أَبُو َبْكٍر: « . َىْديًا َهاِجًبا، فَػْلَيْأُكْل ِإْف َشاَء؛ فَِإنَُّو َا بُدَّ ِمْن َقَضائِوِ َكاَف 

 566«قَػَتاَدَة َرُجلٌ 

 ―Her kim Allah rızası için gönülden bir kurban adar da ondan yerse yediği 

kadarının bedelini vermesi gerekir. O hayvanı boğazlasın, sonra o hayvanın ayağını 

onun kanına daldırıp kenarına vursun.??? Eğer verdiği kurban adak kurbanı ise 

ondan dilediğince yiyebilir. Çünkü zaten onun kazasını yapması gerekir/onun yerine 

tekrar kurban kesmesi gerekir.‖ 

 

2. 13. el-Beyhakî – es-Sünen 

Ebû Bekir el-Beyhakî‟nin es-Sünenü‘l-Kübrâ‘sında Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği 

33 tane hadis rivayeti vardır. Bu rivayetler yaklaĢık olarak 84 ayrı yerde 

geçmektedir. Bu rivayetlerden iki tanesi daha önceki kaynaklarda geçmemiĢti. Bu 

rivayetler Ģunlardır: 

                                                 
565

 Ġbn Huzeyme, es-Sahîh, hds. no., 1320, (I1/280). 
566

 Ġbn Huzeyme, es-Sahîh, hds. no., 2580, (IV/155). 
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1. Rivayet: Kitâbu‟s-Siyer‟de geçmektedir. 

ُِْئبٍ َأْخبَػَرنَا أَبُو َبْكِر ْبُن ُفوَرٍؾ، أنبأ َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُهَد، ثنا اْبنُ  ، َعْن  َأِب 
ْيِو َهَسلََّم، َفذََكَر اٗتَِْهاَد فَػَلْم َسِعيٍد اْلَمْقُْبِيّْ، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: " َخَطَب َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعلَ 

ْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة َحْيُث َفضََّل َعَلْيِو اْلَمْكُتوبََة بَِعْيِنَها، َهاهلُل أَْعَلُم يُػَفضّْْل َعَلْيِو َشْيًئا ِإاَّ اْلَمْكُتوبََة " َىَذا يَُدؿُّ َعَلى أَنَُّو فػَ 
"567  

―Abdullah b. Ebî Katâde, babasının Ģöyle dediğini nakletti: Hz Peygamber (sav), 

cihattan bahsettiği bir konuĢmasında, farzdan sonraki en faziletli iĢin cihad 

olduğunu söyledi.‖ Ebû Bekir el-Beyhakî, bunun, farz-ı kifâyeler içerisindeki en 

önemli ibadetin cihad olduğuna delalet ettiğini söylemektedir. 

2. Rivayet:  

يَػْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَف، َحدََّثِِن ِعيَسى ْبُن َأْخبَػَرنَا أَبُو ا٘تَُْسْْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُف، أنبأ َعْبُد اهلِل ْبُن َجْعَفٍر، ثنا    
ِد اهلِل ْبِن َأِب ُٝتَمٍَّد، أنبأ َعْمُره ْبُن الرَّبِيِع ْبِن طَارٍِؽ، َعْن رِْشِديَن ْبِن َسْعٍد، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعبْ 

 568ْيِتِو ِبَشاةٍ قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، أَنَُّو َكاَف ُيَضحّْي َعْن أَْىِل بػَ 

―Abdullah b. Ebî Katâde, babasının, kendi ev halkı için bir koyun kurban 

ettiğini söyledi.‖ Rivayet, Kitâbu‟d-Dehâyâ‟nın ―er-Racülü Yudahhî an-Nefsihi 

ve an-Ehli Beytihi‖ 569  (Ġnsanın kendine ve kendi ev halkına kurban kesmesi) 

babında geçer. 

Ebû Katâde‟nin, ölünün borcunu üstlendiği hadis de burada geçmektedir. 

Ancak hadisi, Ebû Katâde değil, Câbir b. Abdillah rivayet etmektedir.570 

 

2. 14. et-Taberânî – el-Mu’cemu’l-Kebîr 

el-Mu‘cemu‘l-Kebîr‘de Ebû Katâde‟nin naklettği dokuz rivayet, yirmi üç yerde 

tekrarlanmıĢtır. Özellikle Umâme hadisi ―Benâti Rasulullah (sav)‖571 baĢılığı altına 

                                                 
567

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Siyer, hds. no., 17944, (IX/83). 
568

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Dahâyâ, hds. no., 19054, (IX/450). 
569

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Dahâyâ, (IX/448). 
570

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Damân, hds. no., 11397, (VI/120). 
571

 et-Taberânî, el-Mu‘cemu‘l-Kebîr, XXII, 396. 
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peĢpeĢe on üç defa verilmiĢtir. 572  Sadece bir rivayet yukarıdaki kaynaklarda 

geçmemiĢti. O da Ģudur: 

ثَػَنا َأْٔتَدُ   َأِب َصْخٍر، َعْن ْبُن ََيََْي ْبِن َخاِلِد ْبِن ِحبَّاَف الرَّقّْيُّ، ثنا َعْبُد اهلِل ْبُن َعبَّاٍد اْلَعْبَداِنُّ، ثنا اْبُن َٛتِيَعَة، َعنْ  َحدَّ
لََّم َفَسأَلَُو َعِن السَّاَعِة، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل ََيََْي ْبِن النَّْضِر، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهسَ 

َُا أَْعَدْدَت َٛتَا؟»َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  فَأَْنَت َمَع »قَاَؿ: ُحبَّ اهلِل َعزَّ َهَجلَّ َهَرُسولِِو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم. قَاَؿ: « َفَما
  573«َمْن َأْحَبْبتَ 

―Ebû Katâde, bir adamın gelip Rasulullah‘a kıyamet vaktini sorduğunu söyledi. 

Rasulullah da o adama kıyamet için neler hazırladığını sordu. Adam da ‗Allah ve 

Peygember‘inin sevgisini hazırladım‘ diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz 

Peygember (sav) Ģöyle dedi: Sen kimi seversen onunla olacaksın.‖ Hadis, Bâbu‟l- 

Hâ‟nın ―ve Mâ Esnedu Ebû Katâde‖ baĢlığında geçmektedir. 

 

2.15. ed-Dârekutnî – es-Sünen 

ed-Dârekutnî‟nin es-Sünen‟inde Ebû Katâde‟nin beĢ tane rivayeti olup574 dokuz 

yerde geçmektedir ve biri hariç diğerleri daha önce verdiğimiz kaynaklar içerisinde 

yer almıĢtı. Bu münasebetle, bu hadisleri tekrar vermeyeceğiz. Ancak EKLER 

bölümünde hangi hadisin geçtiğini tabloya yerleĢtireceğiz. Burada geçen rivayetin 

senedinde Ġbn Lehîa bulunduğundan dolayı bu rivayet zayıf kabul edilmiĢtir. Rivayet 

Ģudur: 

ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َداُهَد , ِمْن ِحْفِظِو نا َٝتُْموُد ْبُن َخاِلٍد , نا َمْرَهاُف ْبُن ُٝتَمٍَّد , نا اْبنُ  َٛتِيَعَة , َعْن َعِقيِل ْبِن  َحدَّ
 575«َما ُأِكَل ٘تَُْمُو َفََل بَْأَس ِبَسْلِحوِ »َعْن أَبِيِو , قَاَؿ: َخاِلٍد , َعِن الزُّْىرِيّْ , َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة , 

(Eti yenen hayvanın gübresinde/sümüğünde? beis yoktur?) Rivayet, Kitâbu‟t-

Tahâre‟nin ―Bâbu Necâseti‘l-Bevli ve‘l-Emri bi‘t-Tenezzehi Minhu ve‘l-Hukmi fî-

bevli Mâ Yu‘kelu Lahmuhu‖576 bab baĢlığında geçer.  

                                                 
572

 et-Taberânî, el-Mu‘cemu‘l-Kebîr, hds. no., 1066-1078, (XXII/438-441). 
573

 et-Taberânî, el-Mu‘cemu‘l-Kebîr, hds. no., 3282, (III/242). 
574

 ed-Dârekutnî, Ebu‟l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed b. Mehdi, es-Sünen, thk., ġuayb el-Arnavût 

ve bĢk., Müessesetü‟r-Risâle, Beyrut, 2004, K. Tahâre hds. no., 219, (I/117); K. Salât, hds. no., 1442, 

(II/230); K. Hacc hds. no., 2617, (III/302); K. Hacc hds. no.,  2749, (III/358). 
575

 ed-Dârekutnî, es-Sünen, K. Tahâre, hds. no., 463, (I/232). 
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2. 16. Abdurrezâk b. Hemmâm -  el-Musannef 

Abdurrezâk b. Hemmâm‟ın - el-Musannef‘inde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği 

hadislerin üç tanesi daha önce verdiğimiz kaynaklarda geçmemekte olup, burada 

rivayet ettiği toplam hadis sayısı on beĢ tanedir. Burada geçen bu üç rivayet 

Ģunlardır: 

1. Rivayet:  

َمْن َلَْ ُيَصلّْ يَػْوـَ اٗتُُْمَعِة ِِف »َعْبُد الرَّزَّاِؽ قَاَؿ: َأْخبَػرَنَا َمْعَمٌر، َعْن قَػَتاَدَة، َعْن ُزرَاَرَة ْبِن أَْهََف، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: 
قَاَؿ َمْعَمٌر: فَِإِف اْضطَُر، فَِإفَّ ا٘تََْسَن َكاَف َا يَػَرى بَْأًسا أَْف ُيَصلّْيَػَها ِِف الطَّرِيِق، أَْه ِِف ِفَناِء ، « اْلَمْسِجِد َفََل ُٓتَُعَة لَوُ 

، فَػيَػُقوُؿ: اُث ااْلَمْسِجِد َحْيُثَما اْضطَُر ِمْن ِضيٍق، أَْه زَِحاـٍ فَػْلُيَصلّْ رَْكَعتَػْْيِ قَاَؿ: فَػنَػُقوُؿ لِْلَحَسِن: " إِنػََّها أَْرهَ  لدََّهابّْ
 577«ُيَصلّْي»

―Cuma günü cama namazı için camiye gelemeyen o Cuma namazını kılmaz.‖. 

Ma‟mer, ‗eğer bir zorluk varsa ne olacak‘ diye sordu. Çünkü Hasan, yol üzerinde 

veya caminin dar geldiği durumlarda caminin bahçesinde Cuma namazının 

kılınmasında herhangi bir besi görmüyordu. Hasan‟a „oralarda hayvan pisliği falan 

vardır‟ dediklerinde o, ‗kılın/bir Ģey olmaz‘ dedi.  Hadis, ‗Bâbu hel Limen Yahduri‘l-

Mescidi Cumua‘da geçmektedir. 

2. Rivayet:  

َُا »َعْن أَبِيِو قَاَؿ: َعْن ُٔتَْيٍد، َعِن ا٘تَْجَّاِج، َعْن ُعْثَماَف ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْوِىٍب، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة،  ِإ
َُا َرَمْيَتوُ  -َأَصْبَت َصْيًدا  َُا َأَصْبَت ِِف ا٘تََْرـِ َفَدَخَل ِف ا٘تِْلّْ َفَماَت  - يَػْعِِن ِإ ِف ا٘تِْلّْ َفَماَت ِِف ا٘تََْرـِ َفَكفّْْر َهِإ

 578«َفَكفّْرْ 

―Harem‘in dıĢında vurduğun av gelip Harem‘in içinde ölürse kefaret öde. Aynı 

Ģekilde Harem‘in içinde vurduğun av Harem‘in dıĢında ölürse yine kefaret öde.‖ 

Rivayet, ‗Bâbu‘s-Saydi ve‘z-Zebhihi ve‘t-Terabbasi bihi‖ (TERCÜME) babında 

geçmektedir.  

                                                                                                                                          
576

 ed-Dârekutnî, es-Sünen, K. Tahâre, I, 230. 
577

 Abdurrezâk b. Hemmân, el-Musannef, K. Cumuati, hds. no., 5453, (III/230). 
578

 Abdurrezâk b. Hemmân, el-Musannef, K. Menâsıh, hds. no., 8371, (IV/441). 
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3. Rivayet:  

َنا ِإََل أَْىِل َحَّتَّ  َأْخبَػَرنَا َعْبُد الرَّزَّاِؽ، َعْن َمْعَمٍر , َعِن الزُّْىرِيّْ , أَفَّ أَبَا قَػَتاَدَة , قَاَؿ: " َخَرْجَنا ِف الرّْدَّةِ  َُا انْػتَػَهيػْ  ِإ
١َتُْن ِعَباُد اللَِّو , فَػَقاُلوا: أَبْػَياٍت , َحَّتَّ طََلَعِت الشَّْمُس لِْلُغُرهِب , فََأْرَشْفَنا إِلَْيِهُم الرَّْماَح , فَػَقاُلوا: َمْن أَنْػُتْم؟ قُػْلَنا: 

َُا َأْصَبَح أََمَر أَْف ُيْضَرَب أَْعَناقُػُهْم " , قَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: فَػُقْلُت:  َه١َتُْن ِعَباُد اللَِّو فََأَسَرُىْم َخاِلُد ْبُن اْلَولِيدِ  اتَِّق »َحَّتَّ ِإ
َفَكاَف أَبُو قَػَتاَدَة ََيِْلُف »قَاَؿ: اْجِلْس فَِإفَّ َىَذا لَْيَس ِمْنَك ِف َشْيٍء , قَاَؿ: « , اللََّو يَا َخاِلُد فَِإفَّ َىَذا َا َيَِلُّ َلكَ 

َُِلَك ِِف  يَػْغُزه َمَع َخاِلٍد أَبًَدا , قَاَؿ هََكاَف اِْلَْعرَاُب ُىُم الَِّذيَن َشجَُّعوُه َعَلى قَػْتِلِهْم , ِمْن َأْجِل اْلَغَناَا  ئِِم هََكاَف 
 579«َماِلِك ْبِن نُػَويْػرَةَ 

―Ebû Katâde dedi ki: (Bir seferinde) Biz er-Ridde‘den çıkıp ev sahiplerinin 

yanına vardık. Sabahtan akĢama kadar orada kaldık. Onlar, ‗siz kimsizniz‘ dediler. 

Biz de ‗biz Allah‘ın kullarıyız‘ dedik. Onlar da ‗biz de Allah‘ın kullarıyız‘ dediler. 

Sonra Hâlid b. el-Velîd onları esir aldı ve sabah olunca da boyunlarının vurulmasını 

emretti. Ben, Hâlid b. el-Velîd‘e dedim ki ‗Allah‘tan kork Hâlid, böyle bir Ģey 

yapman sana helal değildir.‘ O da bana ‗otur yerine, bu seni ilgilendirmez‘ dedi.‖ 

Ordakiler de ganimet için Hâlid b. el-Velîd‟i, onları öldürmeleri konusunda teĢvik 

ettiler. Ebû Katâde, bir daha Halid‟le sefere çıkmayacağına yemin etti. Bu olay Mâlik 

b. Nuveyre hakkındadır. Rivayet, ‗Bâbun fî‘l-Kufri Ba‘de‘l-Ġmân‖580 (Ġman ettikten 

sonra küfre girmek) bab baĢlığı altında geçmektedir. 

 

2. 17. Ebû Dâvud et-Tayâlisî – el-Müsned  

Ebû Katâde‟nin, Ebû Dâvud et-Tayâlisî‟nin el-Müsned rivayet ettiği on altı hadis 

mevcuttur. Bu hadislerin on dört tanesi burada ―Ehâdîsu Ebî Katâde‖ 581  baĢlığı 

altında yirmi defa geçmektedir. Ġki tanesi baĢka yerlerde geçmektedir. Birisi Ebû 

Hureyre‟nin Ebû Katâde‟den aldığı ‗Biri geldi Kâbe‘nin köĢesi ile Makam-ı Ġbrahim 

arasında biat etti‘ rivayetidir.582 Diğeri de daha evvel verdiğimiz kaynaklar içerisinde 

geçmeyen ve ravi kalının biri Ebû Katâde‟ye dayanan Ģu rivayettir: 

                                                 
579

 Abdurrezâk b. Hemmân, el-Musannef, K. Lekatati, hds. no., 18722, (X/174). 
580

 Abdurrezâk b. Hemmân, el-Musannef, K. Lekatati, (X/164). 
581

 Ebû Dâvud et-Tayâlisî, Süleyman b. Dâvud b. el-Cârûd, el-Basrî, el-Müsned, thk., 

Muhammed b. Abdilmuhsin et-Turkî, Dâru‟l-Hicr, Mısır, 1999, hds. no., 621-640, (I/507-521). 
582

 Ebû Dâvud et-Tayâlisî, el-Müsned, hds. no., 2494, (IV/127). 
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ثَػَنا أَبُو َداُهَد قَاَؿ: َحدَّ  ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِب َسَلَمَة، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَف، َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَِّو، َعْن َحدَّ
َهقَاَؿ أَبُو َداُهَد َمرًَّة « ةِ َا َتُسبُّوا الدّْيَك فَِإنَُّو يَْدُعو ِإََل الصَََّل »َزْيِد ْبِن َخاِلٍد، قَاَؿ: قَاَؿ النَِِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: 

 583ُأْخَرى: َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن َصاِلٍح َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة َعْن أَبِيِو َهَىَذا أَثْػَبُت ِعْنِدي

―(öten) horoza karıĢmayın, çünkü o namaza çağırır‖ 

 

 

2. 18. el-Humeydî – el-Müsned 

el-Humeydî‟nin el-Müsned‟inde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği on hadis, 

―Ehâdîsu Ebî Katâdetü‘l-Ensâri‖584 baĢlığı altında peĢ peĢe on üç yerde (422-434 

nolu hadisler) geçmektedir. Hadisler daha önce verdiğimiz kaynaklarda geçmekte 

olup konuları Ģunlardır: Ġyi rüya Allah‘tan-kötü rüya Ģeytandandır, tahiyyatül mescit, 

Umâme, Huneyn‘deki maktülün zırhı, Cihad‘ta Ģehid olmanın kul hakkı hariç diğer 

günahlara keffaret olacağı, namaz için hz Peygamber (sav) camiye girmedikçe ayağa 

kalkılmaması, sağ elle taharetlenmemek, AĢure ve Arefe oruçları, kedinin içtiği 

suyun artığı ve zebra hadisidir. 

 

2. 19. Ġbn Ebî ġeybe – el-Musannef 

Ġbn Ebî ġeybe‟nin el-Musannef‘inde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadis sayısı 

24 tanedir. Biri hariç diğerleri daha evvelki kaynaklarımızda geçmektedir. Yukarıda 

geçmeyen hadis Ģudur: 

ثَػَنا َزْيُد ْبُن ُحَباٍب، َعْن ُموَسى ْبِن ُعبَػْيَدَة، نا َعْبُد اللَِّو ْبُن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: َلمَّ  قْػبَػْلَنا ِمْن َغْزَهِة تَػُبوَؾ ا أَ َحدَّ
 585«َمْن َلِقَي ِمْنُكْم َأَحًدا ِمَن اْلُمَتَخلِّْفَْي َفََل يَُكلَّْمنَُّو َهَا َُيَاِلَسنَّوُ »قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: 

―Ebû Katâde, Tebük Gazvesinden döndüğümüzde Hz Peygamber‘in (sav), 

‗Tebük‘e katılmayanlarla konuĢmayın ve onlarla oturmayın‘ dediğini nakletti‖ 

                                                 
583

 Ebû Dâvud et-Tayâlisî, el-Müsned, hds. no., 999, (II/261). 
584

 el-Humeydî, Ebû Bekir Abdullah b. ez-Zübeyr b. Ġsa, el-Müsned, thk., Hasan Selîm Esed ed-

Dârânî, Dâru‟s-Sekâ, DimaĢk/Suriye, 1996, I, 394-398. 
585

 Ebû Bekir Ġbn Ebi ġeybe, Abdullah b. Muhammed, b. Ġbrahîm b. Osmân, el-Kitâbu‘l-

MusannefĠ fî‘l-Ehâdîsi ve‘l-Âsâri, thk., Kemâl Yusûf el-Hût,  Mektebetu‟r-RüĢd, Riyâd, 1407, K. 

Fadli‟l-Cihâdi, hds. no,  19391, (IV/211). 
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2. 20. Ma’mer b. RâĢid – el-Câmi’  

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisler, Ma‟mer b. RâĢid el-Câmi‟nde de 

geçmektedir. Daha evvel tabakât kitaplarında geçen ve Medine‟ye gelen dönemin 

halifesi Muâviye‟yi karĢılamayan ensardan olan Ebû Katâde‟in Muâviye‟ye 

söylediği ‗Hz Peygamber‘in (sav), benden sonra bazı nahoĢ durumlar göreceksiniz, 

sabredin‘ burada da geçmektedir. ‗Bâbu fî-Fedâli‘l-Ensâri‘ kısmında geçen rivayet 

Ģudur: 

ـَ اْلَمِديَنَة َلِقَيُو َأْخبَػَرنَا َعْبُد الرَّزَّاِؽ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُٝتَمَِّد ْبِن َعِقيِل ْبِن َأِب طَاِلٍب، أَفَّ ُمعَ  اِهيََة، َلمَّا َقِد
رَُكْم يَا َمْعَشَر اِْلَْنَصاِر، َفَما َمنَػَعُكْم أَْف تَػْلَقوْ  أَبُو قَػَتاَدةَ  ِن؟ قَاَؿ: َلَْ َتُكْن لَنَا اِْلَْنَصارِيُّ، فَػَقاَؿ: تَػَلقَّاِن النَّاُس ُكلُُّهْم َغيػْ

، قَاَؿ ُمَعاِهيَُة: فَأَْيَن النػََّواِضُح؟ قَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: َعَقْرنَاَىا ِف طََلِبكَ  ، َهطََلِب أَبِيَك يَػْوـَ بَْدٍر، قَاَؿ: ُُثَّ قَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: َدَهابُّ
أََمرَنَا أَْف َنْصِْبَ »، قَاَؿ ُمَعاِهيَُة: َفَما أََمرَُكْم؟ قَاَؿ: « ِإنَّا لَنَػَرى بَػْعَدُه أَثَػَرةً »ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ لََنا: 

  586، قَاَؿ: فَاْصْبُها َحَّتَّ تَػْلَقْوهُ « اهُ َحَّتَّ نَػْلقَ 

―Abdurrezzak, Ma‘mer‘den o da Abdillah b. Muhammed b. Akîl b. Ebî Tâlib‘ten 

bize haber verdi: Muâviye, Medine‘ye geldiği zaman Ebû Katâde onu karĢıladı. 

Muâviye dedi ki, ‗ey Ensar topluluğu insanlar beni (Medine dıĢında) karĢıladılar da 

sizi beni orada karĢılamaktan men eden Ģey neydi, siz niye beni orada 

karĢılamadınız.‘ Ebû Katâde ‗binek bulamadık‘ dedi.  Muâviye, ‗develeriniz nerde‘ 

diye sordu. Ebû Katâde, ‗sizin ve babanızın isteği üzerine Bedir gününde kestik‘ diye 

cevapladı ve ekledi ‗‘Rasulullah, kendisinden sonra bazı kötü olaylarla 

karĢılaĢacağımızı söylemiĢti.‘ Muâviye, ‗size o zaman ne yapmanızı söyledi‘ Ebû 

Katâde, ‗kendisine kavuĢana kadar sabretmemizi emretti‘ dedi. Muâviye, ‗o halde 

sizde ona kavuĢana kadar sabredin‘ dedi. 

Ma‟mer b. RâĢid el-Câmi‟nde geçen Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği diğer hadisler 

Ģu Ģekilde verebiliriz. Kaba nefes vermenin nehyi hadisi, ‗Bâbu‘n-Nefesi fi‘l-Ġnâi‘587 

(kaba nefes vermek) babında geçer. ‗Ġtbâu‘l-Basari‘n-Necmi‘588 (yıldızın görüĢüne 

ittiba) babında yıldızlara bakarak anlamlar çıkarmaktan nehyedilmesi hadisi, 

                                                 
586

 Ma‟mer b. RâĢid, el-Câmi‘, thk., Habîburrahman el-A‟zamî, el-Meclisu‟l-Alemî, Pakistan, 

1403, hds. no., 19909, (XI/60). 
587

 Ma‟mer b. RâĢid, el-Câmi‘, hds. no., 19584, (XI/426). 
588

 Ma‟mer b. RâĢid, el-Câmi‘, hds. no., 20007, (XI/90). 
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‗Bâbu‘r-Ru‘yâ‘da 589  (rüya babı) iyi rüya-kötü rüya hadisi, „Bâbu‘n-Nübüvveti‘ 590 

(Peygamberlik babı) bölümünde Hayber seferinden dönüĢ yolunda vuku bulanların 

konu olduğu hadis ve ‗Bâbu‘Ģ-ġa‘r‘de591 (saç/tüy babı) Ebû Katâde‟nin saçlarıyla 

ilgili hadis geçmektedir. 

Ebû Katade‟nin rivayet ettiği hadislerin geçtiği diğer birkaç kaynak daha vererek 

bu bölümü bitireceğiz. eĢ-ġâfiî‟nin el-Müsned‟inde, kedinin içtiği sudan abdest 

alınması, Umâme, hadis uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın, Huneyn 

muharebesi ve Ebû Katâde‘nin avladığı zebradan ihramlı olanların yemesi hadisleri 

olmak üzere beĢ hadis geçmektedir. 592  Ġbnu‟l-Ca‟d‘ın el-Müsned‘inde daha evvel 

geçen hadislerden beĢ, 593  es-Serrâc‟ın el-Müsned‘inde de altı rivayet 594  yaklaĢık 

olarak yirmi üç yerde geçmektedir. Ġbn Asâkir‟in Mu‘cem‟inde beĢ595 ve el-Bezzar‟ın 

el-Müsned‟inde Ebû Katâde‟nin iki tane 596  rivayeti bulunmaktadır. Sufyan es-

Sevrî‟nin Cüz‟ünde de Ebû Katâde‟nin iki tane rivayeti geçer. Birisi, metin kriterleri 

açısından tartıĢılan 

597ا تسبوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر
  

(zamana sövmeyin, o Allah‘tır) hadisi ve diğeri ise oruç-arefe ile ilgili aĢağıdaki 

hadistir. 

  598عاشوراء كفارة سنةصياـ يـو عرفة كفارة سنتْي سنة قبلو هسنة بعده هصياـ يـو 

                                                 
589

 Ma‟mer b. RâĢid, el-Câmi‘, hds. no., 20353, (XI/211). 
590

 Ma‟mer b. RâĢid, el-Câmi‘, hds. no., 20538, (XI/276). 
591

 Ma‟mer b. RâĢid, el-Câmi‘, hds. no., 20517 ve 20517, (XI/270). 
592

 eĢ-ġâfiî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ġdris, el-Müsned, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiye, Beyrut, 1400, 

I/9; I/21; I/239; I/223; I/185. 
593

 Ġbnu‟l-Ca‟d, Ali b. el-Ca‟d b. Ubeydi‟l-Cavherî el-Bağdâdî, el-Müsned, thk, Âmr Ahmed 

Haydar, Müessesetü Nâdr, Beyrut, 1990, hds. no. 1567, (I/237); hds. no. 1740, (I/264); hds. no. 2756, 

(I/405); hds. no. 2810, (I/412); hds. no. 3075, (I/450). 
594

 es-Serrâc, Ebu‟l-Abbâs Muhammed, b. Ġshâk b. Ġbrâhîm, el-Müsned, Ġdâretü‟l- Ulûmi‟l-

Eseriyye, Faysal-Âbâd/Pâkistan, 2002, hds. no. 108, (I/70); hds. no. 903, (I/296); hds. no. 912, 

(I/299); hds. no. 1262, (I/420); hds. no. 1263, (I/420); hds. no. 1371, (I/424). 
595

 Ġbn Asâkir, Ebu‟l-Kâsım Ali b.Hasan Mu‘cemu‘Ģ-ġuyûh, thk., Vefa TakÎyuddin, Dâru‟l-

BeĢâir, DimaĢk, 2000, hds. no. 71, (I/72); hds. no. 343, (I/291); hds. no. 600, (I/491); hds. no. 721, 

(I/585); hds. no. 931, (II/747); hds. no. 945, (II/756). 
596

 el-Bezâr, Ebû Bekir Ahmed b Amr b. Abdulhâlık, el-Müsned, thk., Mahfûz er-Rahman 

Zeynullah ve bĢk., Mektebetü‟l-Ulûmi ve‟l-Hikmi, Medine, 2009, hds. no. 3344, (VIII/279); hds. no. 

8584, (XV/195). 
597

 es-Sevri, Ebû Abdullah Sufyân b. Saîd, Hadisu Sufyân b. Saîd es-Sevrî, rav.; Muhammed b. 

Yusuf-Sürrî b. Yahya, thk., Amr Hüseyin Sabrî, Dâru BeĢâiri‟l-Ġslamiyye, Beyrut, 2004, hds no: 310, 

(167). 
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(Arefe günü orucu kendisinden önceki ve kendisinden sonraki yıllara olmak üzere iki 

yılın, AĢure orucu da bir yılın keffaretidir) 

Abdullah b. el-Mübarek‟in el-Müsned‟inde de tahiyyâtu‟l-mescid ile ilgili Ebû 

Katâde‟nin rivayet ettiği nakil geçmektedir.599 Sufyân b. Uyeyne‟nin Cüz‟ünde ise 

Abdullah b. Ebî Katâde, Hacc ile Umre‘nin cem edilmesi hadisini rivayet etmektedir. 

Ancak burada Abdullah, babasının ismini zikretmeden hadisi nakletmeketedir.  

 

 

Rivayet Ģudur. 

َع َعْبَد اللَِّو ْبَن ]ص: ثَػَنا ُسَفْياُف، َعْن ِإْٖتَاِعيَل ْبِن َأِب َخاِلٍد، ٖتَِ َا " َٓتََع النَِِّبُّ 06َحدَّ [ َأِب قَػَتاَدَة، يَػُقوُؿ ِإَّنَّ
 600" َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم بَػْْيَ ا٘تَْجّْ َهاْلُعْمَرِة ِِلَنَُّو َعِلَم أَنَُّو َا ََيُجُّ بَػْعَدَىا

―Hz Peygamber (sav), bir daha Hacc‘a gelemeyeceğini biliyordu ki, Hacc ve 

Umre‘yi cem etti.‖ 

  

                                                                                                                                          
598

 es-Sevri, Hadisu Sufyân b. Saîd es-Sevrî, , hds no: 130, (90). 
599

 Ġbn Mübarek, Ebû Abdurrahman Abdullah b. Mübarek, Müsnedu Abdillah b. Mübarek, thk., 

Subhî el-Bedrî es-Sâmerrâî, Mektebetü‟l-Me‟ârif, Riyad, 1407, hds. no, 68, 39. 
600

 Sufyân b. Uyeyne b. Meymun, Cüz‘ü Hadîsi Sufyân b. Uyeyne, Mes‟ud b. Abdilhamîd es-

Sa‟dinî, Dâru‟s-Sahâbeti li‟t-Türasi, Tanta/Mısır, 1992, hds. no., 26, s. 56. 
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3. EBÛ KATÂDE RĠVAYETLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

3. 1. Rivayetlerin Ġçerik Bakımından Değerlendirilmesi 

Peygamber‟imizin (sav) yaĢantısını incelediğimizde bütün hayatı, „değer‟leri 

yükseltmek uğruna olduğunu görürüz. Aynı hedef, onun hadislerinde de söz 

konusudur. Onu iyi anlamak için hayatını ve hadislerini incelerken niyetin/amacın ne 

olduğu iyi saptanmalıdır. Hayat Ģartları iyi bilinmeli, sadece „söze‟ bağlı 

kalınmamalıdır. Hadisin hangi amaçla söylendiği ya da davranıĢın hangi amaçla 

yapıldığı iyi bilinirse, günümüzde aynı amaçla yapılan ve benzer sonucu veren 

uygulamalar da sünnetle bağdaĢtırılabilir. Çünkü sünnet durağan bir hayat dağildir. 

Aksine kendini zamana ve kültüre göre yenileyen bir yaĢantıdır. Söz gelimi diĢ 

temizliği misvak dıĢında baĢka gereçlerle de yapılabilir. Önemli olan misvak değil 

diĢin temiz olmasıdır. ġimdi bu açıdan Ebû Katâde‟nin rivayetlerine baktığımızda bu 

rivayetlerin çoğu güncel yaĢantımızda karĢılık bulmaktadır. Yani günlük hayatımızda 

bize rehberlik edecek rivayetlerdir. Bu rivayetlerde yirmiye yakın konu vardır. Bu 

konulardan bazılarını baĢlıklar halinde Ģu Ģekilde inceleyebiliriz. 

3. 1. 1. Namaz 

Ebû Katâde‟nin hayatını incelediğimizde daha çok savaĢçı yönünün olduğunu, 

genelde savaĢ seferlerinde, harp meydanlarında öne çıktığını yukarda söylemiĢtik. Bu 

yüzden onun rivayet ettiği hadislerin, daha çok bu konu hakkında olduğu 

düĢünülebilir. Ancak gerçek pek de öyle değildir. Diğer konularla ilgili rivayetleri 

daha çoktur. En çok da namaz hakkında rivayetleri mevcuttur. YaklaĢık olarak 50 

kadar rivayeti namaz hakkındadır. Bunlardan bazılarını ele alalım. 

Hz. Peygamber (sav), namaz esnasında en büyük kızı Zeynep‟ten ve damadı 

Ebu‟l-Âs b. Rebî‟den olma torunu Ümâme‟yi kucağında taĢımıĢtır. Hz. Peygamber 

(sav), rükûda ve secdede Ümameyi yere bırakır, kıraate kalkınca da tekrar kucağına 

alır. Böyle bir davranıĢın birçok amacı olabilir. BaĢta Arapların kız çocuklarına 

vermediği değeri en büyük Ģekilde vermek istemiĢ olabilir. Çocuklara namazı ve dini 

sevmede de bir örnek göstermiĢ olabilir. Günümüz evlerinde „günah‟ olur diye 

çocukların seccadeye yaklaĢtırmaması ile Hz. Peygamber‟in (sav) namaz esnasında 

çocuklara tanıdığı töleransı bir arada düĢündüğümüzde yaptığımızın yanlıĢ olduğunu 
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görürüz. O, namazı ve Allah‟ı çocuklara böyle sevdirirken bizim yaptığımız 

çocukları Allah ile korkutmaktır. Bu korku, çocukların dünyasında somut bir korku 

olarak yer buluyor. Yani herhangi bir cisimden, nesneden korkmaktır. Hz. 

Peygamber‟in (sav), bu davranıĢı Ümame‟ye olan Ģahsi sevgisinden de kaynaklı 

olabilir. Çünkü O, Ümâme‟yi çok severdi. Ümâme‟nin babası Ebu‟l-Âs b. Rebî‟ de 

Hz. Peygamber (sav) ile hem akraba hem de dostturlar. Ebu‟l-Âs‟ın annesi, Hz. 

Hatice‟nin ana-baba bir kardeĢidir. Ebu‟l-Âs, iman etmekte gecikmiĢ olsa da 

Mekke‟de sevilen, sözünde duran güvenilir birisidir. Bedir‟de müĢrik saflarında yer 

almıĢ ve Müslümanlara esir düĢmüĢtü. Fidye olarak Hz. Peygamber‟in (sav) kızı 

Zeynep‟in gönderdiği gerdanlık, Hz. Hatice‟nin düğün hediyesi olarak Zeynep‟e 

verdiği gerdanlıktı. Hz. Peygamber (sav) bu gerdanlığı tanımıĢ ve çok üzülmüĢtü. 

Sahâbe de esir olan Ebu‟l-Âs b. Rebî‟i serbes bırakmıĢ ve o gerdanlığı da Zeynep‟e 

geri göndermiĢti. Ebu‟l-Âs, Mekke‟ye gidince Zeynep‟i Medine‟ye göndermiĢ 

kendisi de bir müddet sonra Müslüman olup Medine‟ye hicret etmiĢti. O, Müslüman 

olup Medine‟ye hicret edince Hz. Peygamber (sav), Zeynep‟i tekrar ona 

nikahkamıĢtı. Ebu‟l-Âs‟ın vefatından sonra Ümâme‟nin velayeti Zübeyr b. Avvam‟a 

geçmiĢ o da Ümâme‟yi Hz. Ali‟ye nikâhlamıĢtı.601 

Namazla ilgili baĢka bir uygulama Ģöyledir: Hz. Peygamber (sav) namazların ilk 

iki rekâtında Fatiha ve ardından bir sure okur. Ġlk rekâtı, ikinci rekâte göre daha uzun 

olurdu. Ġlk oturuĢtan sonraki rekâtlarda ise sadece fatiha okur. Öğle ve ikindi 

namazlarını sessiz kıldırmasına rağmen okuduğunu bazen cemaate duyururdu. 

BaĢka bir uygulama da tahiyyâtu‟l-mescitle alakalıdır. Özetle, mescide giren 

birisi oturmadan evvel iki rakâtlık bir namaz eda etmelidir. BaĢka bir zaman da 

Sahâbi, cemaate yetiĢmek için acele edip gürültü-patırtı çıkarınca Hz. Peygamber 

(sav) onları uyarıp yetiĢemediklerini sonradan tamamlayabileceklerini söylemiĢtir. 

Aslında bu hadis bize olaylar karĢısında soğukkanlı ve olgun davramamız gerektiği 

dersini de vermektedir. 

Namazla alakalı baĢka bir konu da Cuma namazı hakkındadır. Bu, „herhangi bir 

mazeret olmadan üç kez Cuma namazına gitmeyenin kalbi mühürlenir‟ anlamı 

                                                 
601

 Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh, II, 454. 
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verilen hadistir. Hadiste geçen „ طبع على‟ (tubia alâ) „yatkın olmak, meyilli olmak‟602 

anlamındadır. Bilindiği üzre Cuma namazı Ģer‟î olarak erkekler için farzı-ı ayndır. 

Ġnkârı küfrü gerektirse de terki küfür değildir. Dolayısıyla „kalbi mühürlenir‟ 

anlamının verilmesi sakıncalı olabilir. Ancak kalp, rikkatini, hassasiyetini 

kaybedebilir. Umursamaz hale gelebilir. Harabe bir ev gibi olur. Harabe bir evin 

içine insan girmeyince yabanî olur ve sonunda yıkılır. Ġçine iyilik girmeyen kalp de 

buna benzer. Hassas değilse katılaĢır. Farz-ı ayn bir ibadet olan Cuma namazına üç 

kere mazeretsiz gitmeyen insan, dördüncü beĢinci ve devamında da gitmemeye daha 

meyilli olur. Zaman içinde alıĢkanlık halini alır ve „gözden ırak olan gönülden de 

ırak olur‟ sözünce kalbinde ibadeti uzaklaĢtırmıĢ olacak. Allah-ahiret-ibadet duygusu 

olmayan yahut bu duyguları zayıf olan insan dünyalık keyfi için yaĢar ve çevreye 

zararlı hale gelebilir. 

Diğer bir konu, namaz esnasında çocuk ağlaması duyulmasıdır. Saadet devrinde 

hanımlar, Hz. Peygamber‟in (sav) arkasında cemaatle namaz kılmak için camiye 

giderlerdi. Anneler camide olunca, haliyle çocuklar da orada olurdu. ĠĢte, Hz. 

Peygamber (sav) namaz kıldırırken bir çocuğun ağlamasını duyduğunda namazı 

hafifletirdi. Çünkü bir çocuğun ağlaması annesine meĢakattir ve Hz. Peygamber‟in 

(sav) ümmetine Ģefkati, namaz gibi son derece önemli bir ibadeti dahi 

hafifletebilmiĢtir. Namaz esnasında kucağında çocuk dahi taĢıtabilmiĢtir. Namazı 

önemsizleĢtirmiyorum. Kasdettiğim, Hz. Peygamber (sav), rükünleri yerine getirerek 

namazı hızlandırmıĢtır. Yoksa öbür türlüsü yani namazın erkânından kısmanın 

hırsızlık olduğunu yukarıda geçen bir hadisinde belirtmiĢti. Hasıl-ı kelam, çocuğu 

ağlayan annenin namaza huĢuyla devam etmesi zordur. Aklı sürekli çocuğunda kalır. 

Aynı Ģekilde cemaat de bundan rahatsızlık duyabilir.  Bu uygulamayı günümüze 

aktardığımızda Ģunu diyebiliriz. Zorluğun olacağı zamanlarda namaz hafifletilebilir.  

Bu konu hakkında bu kadarıyla iktafa edip Ebû Katâde‟nin rivayetleri arasında 

namaz hakkında daha birçok konunun olduğu da belirterek baĢka konulara geçeceğiz. 
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3. 1. 2. Cihadla ilgili Hadisler 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisler arasında cihad, ganimet ve seferlerle ilgili 

20 kadar rivayet bulunmaktadır. Birkaç tanesini inceleyecek olursak: 

Huneyn muharebesinde Ġslam askerleri panikleyip dağılınca Hz. Peygamber‟in 

(sav) etrafında çok az kiĢi kalmıĢtı. O esnada Ebû Katâde de bir düĢmanı yıkmıĢ ve 

Hz. Peygamber‟in (sav) yanına gelmiĢti. Hz. Peygamber (sav), „kim bir düĢmanı 

öldürürse öldürdüğü kiĢi üzerindeki eĢyalar öldüren kiĢinin olur.‟ buyurmuĢtu. Bu, 

sadece savaĢ esnasında geçerlidir. Normal Ģartlar altında ganimetin beĢte biri 

beytülmala aittir. Fakat burada böyle bir istisna söz konusudur. KiĢi öldürdüğü 

düĢmanın Ģahsi eĢyasına sahip olur. Ebû Katâde de elde ettiği bu ganimet ile 

kendisine bir bahçe almıĢtır. Böyle bir uygulama insanları ganimet için savaĢa 

sevkedebilir. Sahâbe bunu sezmiĢ ve Hz. Peygamber‟e (sav) de bunu sormuĢlar. Hz. 

Peygamber (sav), „kim ilay-ı kelimetulah için savaĢırsa o Allah yolundadır.‟ 

buyurmuĢtur. Aynî, „bu maksad dıĢında baĢka bir maksadla savaĢmanın sevabı 

olmaz‟ demiĢtir.603 Kastallânî de el-Buhârî‟nin, maksadın hem tevhîd hem de ganimet 

olması halinde sevabının eksilmeyebileceğini sezdirdiğini söylemiĢtir.604 

Cihad: Gayret etmek, mücadele etmek anlamlarına gelir. Daha dar manada ise 

islam için savaĢmak anlamına getirilmiĢtir. Tarihsel olarak baktımızda Ġslamın ilk 

dönemlerinde en büyük mücadele savaĢ alanındaydı. Çünkü Ġslamın var olma-yok 

olma mücadelesi vardı. Dönem dönem bu mücadeleler olmuĢtur. Fakat sonraki 

dönemlerin genelinde ve günümüzde, Ġslamın yok olması söz konusu değildir. Onun 

için bugünkü cihadın gerçek anlamı Ġslamî değerleri yaĢamak ve lisan-ı hal ile 

yaĢatmaktadır. Bu yüksek değerler için gayret sarfetmektir. Muharebe meydanlarında 

savaĢan mücahitler kadar olmasada, insan bu değerler için gayret içinde olduğu 

zaman yine de mücahittir. Hz. Peygamber (sav), en faziletli amelin Allah yolunda 

mücadele etmek olduğunu söylediği bir sohbetinde „Ya Rasûlullah, Allah yolunda 

savaĢıp ölürsem tüm günahlarım af olunur mu?‟ diye soran adama Hz. Peygamber 

(sav), kul hakkı dıĢında tüm günahlarının af olunacağını söylemiĢtir. Burada adamın 

kasdettiği mücadele „muharebe meydanı‟ mücadelesidir. Orada canından geçmek 
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vardır. Onun için onlar gerçek Ģehitlerdir. Diğer türlü mücadelede Ģehit olunsa dahi 

muhtemelen ecri diğeri kadar yoktur. Buna örnek bir durum da Amr b. Cemuh‟un 

durumudur. Ayağından sakat olduğundan Bedir‟e götürülmemiĢti. Uhud‟a gidip Ģehit 

olmayı çok arzuluyordu. Ġsteği gerçekleĢti. Hz. Peygamber (sav), cenazesinin baĢına 

gittiğinde, „seni ayağın sağlam Ģekilde Cennet‟te görür gibiyim.‟ buyurmuĢtu. 

3. 1. 3. Kul hakkı – Borç – Cenaze ĠĢlemleri 

Dinimizde, bir insanın tam anlamıyla af olunabilmesi yani cennete layık 

olabilmesi için üzerinde kul hakkının da olmaması gerekir. Hz. Peygamber (sav), 

buna çok dikkat etmiĢtir. Ebû Katâde‟nin yukarıda geçen birkaç rivayetini bu konu 

çerçevesinde ele alalım. 

Hz. Peygamber (sav), borcu olanın ya da kötü bilinen bir kısım meyyitin cenaze 

namazını kıldırmayıp yakınlarına „cenazenizle ilgilenin‟ buyurmuĢtur. Böyle bir 

davranıĢ elbette cenaze yakınlarına ağır gelir. Fakat unutulmamalıdır ki ahiret hayatı 

daha ağırdır. Hz. peygamber (sav), bir rahmet Peygamber‟idir. Bir müslümanıın 

cenaze namazını kıldırması o kiĢi için küçümsenecek bir Ģey değildir. Onun için 

diyoruz ki böyle bir uygulamanın elbetteki gayeleri vardır. Öncelikle meyitte kimin 

hakkı varsa meyyit yakınları tarafından ödenmesini sağlamıĢtır. Örneğin borcu olan 

ve ardından borcunu kapatacak bir Ģey bırakmayan cenazenin borcunun Ebu Katâde 

tarafından ödenmesine vesile olmuĢtur. Öbür tarafa borçlu gitmektense bu tarafta 

rencide olmak (rencide olunacaksa eğer) çok daha kârlıdır. Bu açıdan Hz. 

Peygamber‟in (sav), bu uygulaması hakikaten rahmettir. Ġkincisi, bu uygulamanın 

gayelerinden biri de Sahâbenin ve bizim fiillerimize daha çok dikkat etmemizi 

sağlamaktır. Hz. Peygamber‟in (sav), kötü bir insanın namazını kıldırmadığını 

görenler bundan ders alır. Ġyilik üzere yaĢamaya daha çok gayret eder. Kendi 

durumumuzu düĢündüğümüzde bizim daha da çok dikkat etmemiz gerektiği ortaya 

çıkar. Çünkü onlar, Hz. Peygamber‟in (sav) en yakınları olmalarına rağmen Hz. 

Peygamber (sav) onları, tabiri caizse bedavaya alıĢtırmamıĢ, herkesin yaptığı 

amelden sorumlu olduğunu sürekli olarak göstermiĢ oluyordu. Böylece bizi de, 

herhangi bir veliye, mezara, mehdiye vs. bel bağlayıp iĢimizi onlara yaptırtma 

tembelliğinden nehyetmiĢ olmaktadır.  
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Diğer bir konu da borçlarla ilgilidir. Ebû Katâde, alacaklı olduğu birisine 

alacağını istemeye gittiğinde adamı bulamamıĢ. Adam saklanmıĢ. BaĢka sefer 

gittiğinde ise adamı bulmuĢ fakat adam, „borcumu ödeyecek durumum yok, 

sıkıntıdayım‟ demiĢti. Bunun üzerine de Ebû Katâde Ģu hadisi nakletmiĢti. „Kim 

(borcunu ödeyemeyecek durumda olan) bir borçlunun borcunu öderse yahut silerse 

kıyamet günü arĢın gölgesinde gölgelenir.‘ Borçlu olana mühlet vermek ya da 

borcundan vazgeçmek kısaca maddi durumu zayıf olana yardımcı olmak bir 

sorumluluktur. Çünkü borçlu borcunu ödeyemediği takdirde ahlâkî olmayan alanlara 

yönelebilir. Bunun zararı sadece kendisinde kalmaz, topluma da yansır. Böyle bir 

durumdan, onu bu duruma sevkedenler de mes‟uldur.  Bunun önüne geçmek için 

dinimiz, bu guruba zekât dahi vermeyi emretmiĢtir. 

Ebû Katâde‟nin bu konuyla alakalı baĢka bir rivayeti de cenaze ile ilgilidir. 

Yanından geçen bir cenaze için ‗kurtulan ve kendisinden kurtulunan (rahatlayan ve 

rahatlatan)‘ diyen Hz. Peygambere (sav) bunlar ne demek diye soruluyor. O da Ģöyle 

cevap veriyor: ‗Eğer salih bir kulsa dünya eza ve cefasından kurtulup Allah‘ın 

rahmetine kavuĢmuĢtur. Yok eğer facir bir kul ise insanlar, hayvanlar hatta ağaçlar, 

Ģehirler bile (yani herĢey) ondan kurtulmuĢtur.‘ 

3. 1. 4. Temizlik - Nezaket – Görgü Kuralları 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisler arasında temizlik, nezaket ve görgü 

kurallaları ile alakalalı konular da vardır. Özellikle sağ ve sol ellerin kullanımı 

hakkında Hz. Peygamber (sav), uyarılarda bulunmuĢtur. Yeme ve içmede sağ, 

özellikle taharet temizliğinde de sol elin kullanılmasını buyurmuĢtur. Bir diğer 

mesele de bir Ģey yiyip içerken kabın içine üflememek/hohlamamaktır. O kaptan 

sonradan içen kiĢileri tiksindirmemek gerekir. Çünkü dönemin yaĢam Ģartlarına 

baktığımızda onlar, eĢyaların birçoğunu ortak kullanırlardı. Söz gelimi bir sohbet 

esnasında bir kap sütten veya sudan sırasıyla herkes içebiliyordu. Böyle bir durumda 

hassas olmak gerekir. Bunun temizlik ve dolayısıyla sağlık için ne kadar önemli 

olduğunu görebiliriz. 

Bu baĢlıkla ilgili Ģundan da bahsetmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ahmed 

b. Hanbel‟in el-Müsned‘inde Ebû Katâde‟nin Câbir b. Abdillah‟a naklettiği bir 

rivayette Hz Peygamber‟in (sav) yönü kıbleye doğruyken de ihtiyaç giderdiği 
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belirtilmiĢtir. 605  Bununla ilgili ed-Dârekutnî‟nin es-Sünen‟inde-ve el-Hâkim en-

Nîsâbûrî‟nin el-Müstedrek‘inde Câbir b. Abdillah‟ın kendisinin rivayet ettiği bir 

hadiste ise Hz Peygamber (sav), Kıble‟yi arkasına veya önüne alarak ihtiyaç 

gidermeyi nehyetmesine rağmen vefatından bir sene önce kendisinin bu Ģekilde 

ihtiyaç giderdiğini nakletmiĢtir. 606  Buradan anlaĢılıyor ki zamanın ve Ģartların 

değiĢmesine bağlı olarak farz olmayan dinî uygulamaların da dönemin Ģartlarına ve 

yaĢam koĢullarına göre değiĢim gösterebilir. Çünkü sünnet yaĢayan canllı bir 

olgudur. 

3. 1. 5. Kedinin içtiği su  

Hz. Peygamber (sav), abdest alacağı kaptan su içen bir kediyi görünce kabın 

ağzını daha da aĢağı eğerek kedinin suyu daha rahat içmesini sağlamıĢtı. Sonrasında 

kedinin etrafımızda çokça dolanan bir hayvan olduğunu yani pis olmadığı söylemiĢti. 

Ġmam ġafiî, bu rivayeti delil alarak, kedinin içtiği suyun necis olmadığı, 

dokunduğu/yaladığı kapların da temiz olduğu hükmüne varmıĢtır.607 Ebû Hanife ise 

kedinin içtiği suyu necis görmüĢtür. Çünkü O, kediyi avcı/canavar hayvanlardan 

saymıĢtır. Fakat etraftaki zararlıları avladığını da varsayarak ‗avlanmanın üzerinden 

zaman geçerse artığı sadece mekruh sayılır‘ demiĢtir. Kedinin yırtıcı yönünün 

bulunmasına rağmen kedinin kendisi necis sayılmamıĢ olup, onun gıda ihtiyacını 

temin etmek, bu hususta kolaylık sağlamak sünnet kabul edilmiĢtir. Ayrıca bu bir 

merhamet göstergesidir.  

3. 1. 6. Oruç 

Oruç, Ġslamın temel ibadetlerinden birisidir. Ramazan ayı boyunca oruç tutmak 

dinimizin, gücü yetenlere zorunlu kıldığı bir ibadetidir. Hem farz olan oruçlar hem 

nafile olan oruçlar hakkında çok fazla rivayet mevcuttur. Ebû Katâde‟nin bu konuda 

rivayet ettiği hadisler nafile oruçlarla alakalıdır. ġöyleki: 

Hz. Peygamber (sav), farz orucun dıĢında sık sık nafile orucu tutardı. Bir kısım 

Sahâbe her gün oruç tutmak istemiĢ, fakat Hz. Peygamber (sav) böyle bir orucun 

                                                 
605

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 252. 
606
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olmayacağını onlara söyleyip onları bundan men etmiĢtir. Hatta Sahâbenin visal 

orucunu (aralıksız iki günlük oruç) tutmasını da hoĢ görmemiĢtir. Çünkü böyle bir 

durum insanı takattan düĢürür. Günlük mecburi iĢlerinde aksaklık çıkartır. Hz. 

Dâvud‟un orucunu yani bir gün oruç, bir gün iftar ve pazartesi - perĢembe oruçlarını 

tavsiye etmiĢtir. Bunun yanında arefe ve aĢure oruçlarını soranlara da iki senenenin 

ve bir senenin keffaretidir cevabını vermiĢtir. Bu cevap mantığımızı biraz 

zorlayabilir ve aklımıza yeni sorular getirebilir. Birçok âlim, az bir ibadetin çokça 

günaha kefaret olamayacağı düĢüncesindeler. Çünkü herkese ancak çalıĢtığının 

karĢılı vardır. Yukarıdaki hadisin baĢka bir rivayetinde Hz. Peygamber‟in (sav), 

‗Ben, Allah‘ın arefe günü orucunu önceki ve sonraki birer senenin keffareti 

kılacağını ümid ederim.‘ dediği nakledilir. Yani insan, ihsanı bol olan Allah‟tan 

umabilir. Bunun yanında unutulmamalıdır ki müslümanlar için arefe ve aĢure günleri 

çok önemlidir. Haccıların hac ibadetini yerine getirme bayramıdır. Yukarıdaki 

rivayet Arafat‟ta yapılan duaların önemi ile beraber düĢünülebilir. Bunun yanında 

kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı olması da böyle bir ibadetin senelere keffret 

olabileceğine örnek gösterilebilir. Bazı âlimler de bu oruçların sadece küçük 

günahlara keffaret olacağı görüĢündeler. Hz. Peygamber (sav), Hicrî 2. senede 

Ramazan orucu farz kılana dek müslümanların aĢure orucunu tutmalarını 

tembihlemiĢti. 

3. 1. 7. Ġhramlının Fiilleri 

Hadis kısaca Ģöyledir: Ebû Said el-Hudrî‟nin rivayet ettiği bir hadiste, Ebû 

Katâde, Hudeybiye seferine ihrama girmeden katılanlardan biriydi608. Ebû Katâde, 

ihramsızken kimseden ima yoluyla da olsa yardım almadan bir zebra avlar. Buna 

rağmen ihramlılar, ihramlı oldukları için o zebranın etinden yeme konusunda 

Ģüpheye düĢerler. Hz. Peygamber (sav), onun etinden ihramlılarında yiyebileceğini 

söyler. Fıkhî olarak ihramlı birisi avlanamaz. Avlanırsa bedel öder. Hanifî ve Mâlikî 

mezheplerine göre ihramlı birisi avlanırsa o avdan kendisi de baĢkası da 

faydalanamaz, ancak ġafiî mezhebine göre kendisi yemese de baĢkası yiyebilir. 

Ġhramlı olmayan birisinin avından ise ihramlı yiyebilir. Fakat ihramlının hiçbir 
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Ģekilde ona yardım etmemiĢ olması gerekir. Avcıya yardımcı olmuĢsa o da o avdan 

yiyemez. Bu hadisten çıkarılan diğer hükümler ise vahĢi eĢeğin yani zebra avının 

caiz olması ve etinin yenilebilir olmasıdır. 

3. 1. 8. Rüya 

Ebû Katâde‟nin bu konuda rivayet ettiği iki hadis vardır. Bunlar, rüyanın iyisi-

kötüsü ve Hz. Peygamber‟i (sav) rüyada görme meseleleridir. Birincisi, „HoĢ ve 

doğru rüya Allah‘tan, kötü rüya (hilm) Ģeytandandır. Biriniz acaip (karıĢık, korkunç) 

bir rüya gördüğünde onu anlatmasın. Uyandığında hemen isti‘aze edip sol tarafına 

üç defa tükürsün. Böylece o rüyanın Ģerrinden emin olsun.‘ hadisidir. Ġsti‟aze, eûzu-

besmele getirmek suretiyle Allah‟a sığınmaktır. Sol tarafa tükürmek ise genelde 

kötüyü yani Ģeytanı temsil eder Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Ġnsan, sol tarafına 

tükürmekle Ģeytanı tahkir etmiĢ olur. Ayrıca böyle yapmakla kendisini psikolojik 

olarak daha iyi hisseder. Gördüğü kötü rüyanın etkisinden daha çabuk kurtulur. 

Rivayetlerde, rüya (ْؤَيا  kavramları geçmektedir. Burada hulmun (اْلُحْلمُ ) ve hulm (الرُّ

ne olduğu ve hulm ile rüya arasındaki farktan bahsetmek yararlı olacaktır. Hulm, 

sözlükte h-l-m kelimesinin masdarı olup uykuda rüya görmek, buluğa eriĢmek, halim 

selim olmak, düĢ, rüya gibi anlamlara gelir ve çoğulu ahlâm‟dır.609 Istılahta kullanılan 

hulm ise, kiĢinin rüyasında gördüğü ancak anlamlandıramadığı tahayyüller, Ģekiller, 

Ģahıslar, sesler vesairedir.610 Uykuda görülen korkunç düĢlere de hulm denilmiĢtir.611 

Özetle, insanın, hölanmadığı, sevmediği, tiksindiği etkisinde kaldığı, anlamsız, 

korkunç, Ģeytanî, yalancı düĢlere hulm denilmiĢtir.612 Rüyada Ģekiller, tahayyüller, 

suretler vs anlamlıdır. Ancak hulmde bunlar az hatırlanır ve hatırlananlar da 

anlamsızdır ve yorumlamak güçtür.613 
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Rüya konusunda geçen diğer rivayet ise, „Beni rüyasında gören gerçekte 

görmüĢtür/görecektir. Çünkü Ģeytan benim suretime giremez.‘ hadisidir. Hz. 

Peygamber (sav) de fani bir insandı. Netice itibariyle vefat etti, gitti. Vefat eden biri 

dünyada görülmeyeceğine ve ayrıca her rüyayla da amel edilemeyeceğine göre bu 

rivayet nasıl yorumlanmalıdır? Çünkü birçok rüya gündüz insanın zihnini meĢgul 

eden hadiselerin bilinçaltında yer edinmesiyle gerçekleĢir. Bunları da göz önünde 

bulundurarak hadisi Ģöyle yorumlayabiliriz: 

- Hz. Peygamber‟imizi (sav) rüyasında gören kiĢi onun Ģemalini yani yüzünü 

görmüĢtür. ġeytanın Hz. Peygamber‟in (sav) suretine giremeyeceği kısmı da 

muhtemelen bununla ilgilidir. 

- Bu hadis, Hz. Peygamber (sav) hayattayken vuku bulan rüyalar içindi. Yani 

Hz. Peygambere (sav), O‟nu rüyasında görecek kadar özlem duyan kiĢi 

Medine‟ye hicret edecek ve Hz. Peygamber‟i görecektir.614 

- Hz. Peygamber‟i (sav) rüyasında gören onu ahirette görecek ki bu da Cennet 

ile tebĢir olunur.615 

- Bu hadis, onu rüyasında görenin sünneti yaĢayacağına yorumlanabilir. 

Bazı tarikatlarda ve bazı ġiî kollarında bu hadis okunduğu gibi anlaĢılmıĢtır. 

Yani Hz. Peygamber‟i (sav) rüyasında gören kiĢi onu bu dünyada görecektir. 

3. 1. 9. AlıĢ-veriĢte Yemin 

‗AlıĢ-veriĢte çokça yemin etmekten sakının. Çünkü yemin sürümden kazandırsa 

da malın bereketini siler.‘ Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği bu hadis, Ġslam hukukunda 

da kullanılan bir hadistir. Yemin, karĢıdakini inandırmaya zorlar. Eğer satılacak mal 

kötü değilse zaten yemine ihtiyaç duymaz. Tersinden ele alırsak yemin ediliyorsa 

malın kötü olma ihtimali yüksektir. Yemine kanıp malı alan kiĢinin, malın kötü 

çıkmasından ötürü dini duygusu da sömürülmüĢ olur. Çünkü yeminde genelde din 

kullanılır. Mal iyi olsa dahi yemin mekruh hatta günah olabilmektedir. Çünkü din, 

baĢka bir deyiĢle Allah cc ticarete alet edilmiĢ oluyor. Din istismar ediliyor. Basit, 

dünyalık bir kazanca din-ahiret alet ediliyor ki bazı âlimler buna „dinini satmak‟ da 

demiĢlerdir. Dolayısıyla kazancın da herhangi bir bereketi kalmıyor. ĠĢte bunlar ve 
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bunlar gibi nedenlerden dolayı Hz. Peygamber (sav), ticarette çok yemin etmekten 

insanları nehyetmiĢtir. 

3. 1. 10. Yıldızlardan Anlamlar Çıkarmak 

Cahiliye döneminde sihir, falcılık, büyü vb gibi inanıĢlar yaygındı. Yıldızlara 

bakarak çeĢitli anlamlar çıkarmak da bunlara dâhildi. Konuyu teĢkil eden hadis 

Ģudur: „Yıldızlara bakarak anlamlar çıkarmaktan nehyedildik.‘ Bir kısım 

müneccimler yıldızların hareketlerini yorumlayarak gelecek hakkında bilgi sahibi 

olduklarını iddia ediyorlardı. Böyle bir inanç batıldır. Allah‟ın insana verdiği akıl ve 

iradeye zıttır. Ayrıca iman inancımıza da zıttır. Çünkü gelecek, yalnızca Allah‟ın 

bilgisindedir. Nass böyle bir inanıĢı yasaklamıĢtır.  

3. 1. 11. Kocası Yanında Bulunmayan Kadının Yatağında Uzanmak 

Hadisin ahlaki değerler için ne kadar önemli olduğu oldukça açık olduğundan 

sözü uzatmanın pek manası olmayacaktır. 

3. 1. 12. Ammar’ın Ölümü 

Bir rivayette, Hz. Peygamber (sav), mucizevi bir Ģekilde gaybtan haber verip Hz. 

Ammar b. Yâsir‟in ölümünün nasıl olacağını söylemiĢtir. Ona: „Seni azgın bir 

topluluk katledecektir.‟ buyurmuĢtur. 

3. 1. 13. Hayber Fethi DönüĢ Gecesi 

Ebû Katâde‟nin Bedir harbi dıĢındaki bütün seferlere katıldığını yukarıda 

söylemiĢtik. Hayber fethi de bu seferlerden biridir. Hayber fethinin dönüĢ yolunda 

Müslümanlar, Hz. Peygamber‟den (sav) birçok insanlık dersi almıĢ ve onun 

mucizelerine tanık olmuĢlardı. 

Hayber‟den dönüĢ yolunda, Hz. Peygamber (sav), binek üstünde birkaç kez 

uyuklamıĢ ve düĢecek gibi olmuĢtu. Her seferinde Ebû Katâde de onu düzeltmiĢti. 

Hz. Peygamber (sav), uyandığında ‗Allah seni muhafaza etsin‘ diye dua etmiĢti. 

Peygamber duası almak çok mühim olsa gerek. Çünkü kabul olacak bir duadır. Ebû 

Katâde, daha önce de Hz. Peygamber‟in (sav), ‗Allah‘ım Ebû Katâde‘nin derisine ve 

saç/sakalına bereket ver‘ diye dua etmiĢti. Ebû Katâde vefat ettiğinde onu 
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yıkayanlar, Hz. Peygamber‟in (sav) duasının kabul olduğuna Ģahit olmuĢlardı. Çünkü 

Ebû Katâde‟nin derisi ve saç/sakalı çok diri kalmıĢtı. 

Hayber‟den dönüĢ yolunda gece Sahâbe Peygamber‟le (sav) beraber 

uyuyakalmıĢ ve sabah namazını kaçırmıĢlardı. Dolayısıyla paniklemiĢlerdi. Hz. 

Peygamber (sav) onları, ‗din iĢlerinde bana uyunuz, uykuda ihmal yoktur‘ diye 

uyarmıĢtı. Dünya aydınlanıp güneĢ yükseldikten hemen sonra, abdest alıp sabah 

namazının kazasını eda etmiĢlerdi. Bu bizim için bir örnek uygulama olmuĢtur. 

Ayrıca o gece nöbet tutacağını söyleyip uyuyakalan Hz. Bilal‟e kızmamıĢ, ‗Allah 

istediği an ruhlarınızı kabzeder, istediği zaman da sizi diriltir‘ deyip ölümü 

hatırlatmıĢtır. Çünkü insan aslında her akĢam ölür, her sabah dirilir. Uyku ölümün 

küçük bir provasıdır. 

Yine o gece ve sonraki günün öğleye doğru kısmında Hz. Peygamber‟in (sav) 

yanındaki Sahâbe ciddi manada su sıkıntısı çekmiĢlerdi. Su aramıĢ fakat 

bulamamıĢlardı. Ardından Ebû Katâde, kırbasındaki bir abdestlik suyu Hz. 

Peygamber‟e (sav) vermiĢti. O da o suyun üzerine biraz daha su ilave etmiĢ ve 

sahabeye vermiĢti. O gün, orada bulunan herkes o bir kırbalık sudan ihtiyacını 

gidermiĢ ve kırbasına da su doldurmuĢtu. Normal Ģartlarda böyle bir Ģeyin olması 

muhaldir. Fakat Allah, Peygamberler‟i (sav) aracılığıyla insanlara bazen yardım 

etmek, bazen de onların inanmaları için yahut imanlarını daha da güçlendirmek 

olağanüstü olaylar yaĢatır. Biz buna mucize diyoruz. 

DönüĢ yolunda Hz. Peygamber‟in (sav) uyuma Ģekli ile ilgili bilgiler de var ki 

bu, ümmeti bağlayıcı değildir. Yani bir ibadet yahut yapılması lazımgelen bir sünnet 

değil, sadece insana has bir fiildir. Orada Hz. Peygamber (sav), gece yattığında sağ 

elini baĢının altına koyardı. Böyle bir durumda yan, ya da yarı yüzüstü uyumak icab 

eder. Gündüz dinlendiğinde ise baĢını sağ elinin avucuna koyar, dirseğini kaldırırdı. 

Böyle bir durumda ise sırtüstü uzanmak lazım gelir. 

3. 1. 14. Dua 

Bu konuda Hz. Peygamber‟in (sav) özel olarak Ebû Katâde için duları olduğunu 

yukarıda söylemiĢtik. Hz. Peygamber (sav),  Muhacirlerin hicretten sonra Medine‟ye 

alıĢması için de dua buyurmuĢtur. Hicret esnasında Medine‟de salgın bir hastalık 
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hasıl olmuĢtu. Bir kısım muhacir Medine‟nin havasına alıĢamamıĢ, orada 

hastalanmıĢtı. Bir kısmı Mekke‟yi ve orada bıraktıklarını çok özlemiĢlerdi. Hz. 

Peygamber (sav), onlar için Ģöyle dua etmiĢti: ‗Allah‘ım, Ġbrahim senin kulun ve 

dostun idi. Senden Mekkeliler için yardım istemiĢti. Ben Muhammed de senin kulun 

ve Resulünüm. Senden Medineliler için yardım talep ediyorum. Onların meyvelerini, 

tahıllarını ve hurmalarını bereketlendir. Ġbrahim ve ehlini sevdiğin gibi Medine 

ehlini de sev. Onlardaki kötü kokulu bu salgını gider. Hz. Ġbrahim‘in duasıyla 

Mekke‘yi hürmetli kıldığın gibi benim duamla da Medine‘yi muhterem/bereketli kıl.‘ 

Hz. Peygamber‟in (sav) bir cenaze defni sırasındaki Ģu duası da Ebû Katâde‟nin 

rivayet ettiği hadisler arasındadır. „Allah‘ım, kadınımızı-erkeğimizi, küçüğümüzü-

büyüğümüzü, burada olanımızı-olmayanımızı ve ölülerimizi-dirilerimizi affet.‟  

3. 1. 15. Ensarı Tercih Etmesi 

Yukarıda Hz. Peygamber‟in (sav), ensarı herkese tercih ettiğini hatta eğer hicret 

olmasaydı ensardan olmak istediğini belirten bir rivayet geçmiĢti. Bu rivayet, Hz. 

Peygamber‟in (sav) ensarı çok sevdiğini bildiren bir rivayettir. Çünkü onlar en zor 

zamanlarda Hz. Peygamber‟e (sav) ve Ġslam dinine sahip çıkmıĢlardı. Yani Akabe‟de 

verdikleri sözü yerine getirmiĢlerdi. Hz. Peygamber (sav) de onların bu ahdine, 

vefasıyla karĢılık vermiĢ, onları hiç bırakmamıĢtı. Mekke‟yi çok sevmesine rağmen, 

orayı fethettikten sonra da Medine‟ye dönmüĢ, ensarın yanında kalmayı tercih 

etmiĢti. 

3. 1. 16. Hadis Uyduran Hakkında 

Bu konu hakkında çok bilinen bir hadis vardır. ‗Benim adımı kullanarak 

söylemediğimi söyleyen kiĢi cehennemdeki yerini hazırlasın.‘ Yalan konuĢmak 

dinimizin de yasaklarındandır. Hele de bu yalan Ġslam‟ın ikinci temel kaynağı olan 

hadis konusunda ise yalancının akibeti en fena olacaktır. Hz. Muhammed (sav), diğer 

Peygamber‟ler (sav) gibi fetanet sahibidir. Hadis uydurma vakaların olacağını 

öngörmüĢtür. Ġyi niyet uğruna dahi olsa hadis uydurmak kabul edilemezdi. Çünkü 

sonuçları hem din hem de insanlık için çok vahim olacaktı. Yukarıdaki hadisin 

gayelerinden biri de bunun önüne geçmek olabilir. 
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3. 1. 17. Hanımına Hediye Almak 

Bu baĢlığa konu olan rivayetin zayıf kaldığını yukarıda söylemiĢtik. Ancak zayıf 

olsa da ihtiva ettiği konu mühim bir konudur. ‗Karısını yüzükle veya bilezikle 

sevindirmek isteyen onları gümüĢ değilde altından alsın. GümüĢ çocukçadır. Karısını 

onunla kandırmasın.‘ Bu, aile iliĢkisi açısından son derece önemlidir. Çünkü kadınlar 

biraz da fıtratları gereği hediyelere önem verirler. 

3. 1. 18. Dehr  

Bu konudaki hadis, senedi sağlam olmasına rağmen metin bakımından sürekli 

tartıĢma konusu olmuĢtur. Hadis Ģudur: 

 616َا َتُسبُّوا الدَّْىَر؛ فَِإفَّ اللََّو ُىَو الدَّْىرُ »قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم:  

Günümüz Türkçesiyle salt bir anlam verirsek Ģöyle demek olur: ‗Dehre 

sövmeyin. Muhakkak ki Allah dehrdir.‘ Dehr, bizde daha çok zaman ve kader 

anlamlarında kullanılmıĢtır.617 Kur‟an-ı Kerim‟de geçen dehr kavramı da bu anlamda 

kullanılmıĢtır.
618

 ĠĢte bundan dolayı bir kısım hadis yorumcuları tarafından bu rivayet 

sağlam bir hadis olarak değerlendirilmemiĢtir. Bu hadisi iyi anlayabilmek için 

Arapça‟ya biraz vakıf olmak gerekir. Bu kelimenin o dönemde hangi anlama 

geldiğini ve nerelerde kullanıldığını bilmek lazım gelir. Ayrıca hadisin vürud sebebi 

hakkında da bilgi sahibi olmak lazımdır ki ne demek istediği anlaĢılsın. Öncelikle 

dehr kavramını ele alalım. Dehr kelimesi ed-dehr (الدهر) dünyanın (baĢtan sona) 

ömrü, uzun müddet, az veya çok zaman, bin sene, yüz bin sene, gaye ve galib 

anlamlarına gelir.619 Zaman herĢeye galip gelen demekti. 

Elmalılı, tefsirinde dehri Ģöyle açıklamıĢtır: „Dehir, aslında dünyanın ömrü 

demektir… Zaman, geçmiĢ, Ģimdiki ve gelecek kısımlara ayrılır. Dehr (الدهر) ise 

âlemin baĢtan sonuna kadar, bir sürenin ifadesi demek olduğundan zaman, dehrin 
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makamlarından olarak düĢünülür.‟ 620  Bundan Ģunu anlıyoruz ki zaman dehrin bir 

parçasıdır yani dehr zamandan daha kapsamlıdır. 

ez-Zebidî, Tecrîd-i Sarîh‟te zaman ile dehrin birbirlerinin zıttı olduğunu 

söylemiĢtir. Zamanın kısıtlı/parçalı bir süre, dehrin ise aralıksız süre olduğunu 

savunmuĢtur.621 Bu dahi Elmalılı‟nın tarif ettiği dehr kavramına paralel bir tariftir. 

Cahiliye döneminde Allah‟a ve ahirete inanmayanlar için sadece bu dünya vardı. 

Onu da dehr/zaman helak ediyordu. Yani „zamanla yok olup gideceğiz‟ 

düĢüncesindeydiler. Diğer bir kısım insanlar da Allah‟a inanıyor, iyi iĢleri O‟na 

nispet edip kötü iĢleri de dehre/zamana/gece-gündüze nispet ederlerdi. Yani 

kendilerince kötü bir Ģey olduğunda dehri/zamanı suçlayıp söverlerdi. Örneğin ölüm 

üzerine böyle davranırlardı. Bu, bizim kültürümüzde bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

kaderi suçlamaya ve ona sövmeye benzer. ĠĢte bu rivayet, böyle bir durumdan 

nehyediyor. „Allah dehrdir‟ ifadesi Allah dehri yaratandır, dehrin sahibidir, anlamına 

gelmektedir. Nitekim Tükçemizde de buna benzer çok kullanım vardır. Örneğin 

„sobayı yak‟ derken sobanın kendisi değil, içindekiler kastedilir. Rivayetin baĢka 

tariklerinde „geceyi-gündüzü ben evirip döndürüyorum‟ ziyadesi vardır ki bu, „sizin 

sövüp durduğunuz Ģeyi de, baĢınıza gelen o kendinizce kötü Ģeyi de yaratan benim‟ 

anlamı verilir…  

3. 1. 19. Atın Ġyisi 

(Atların en hayırlısı (iyisi, güzeli) alnında küçük bir sakar, üst dudağında beyaz 

beneği olan siyahtır. Bunun üçayağı sekili. Ön sağ ayağı sekisiz siyah takip eder. 

Eğer siyah değilse alacası, böyle olan kahverengi hayırlıdır) 

Hz. Peygamber‟in (sav) herhangi bir atın, o da muhtemeldir ki beğendiği bir atın 

özelliklerini, rengini belirtmiĢtir. Ġnsanın beğendiği atın vasıflarını söyleme 

mukabilinden olsa gerektir. Yani insanî bir durumdur. Yoksa öyle bir atın en iyi at 

olması demek değildir. Neticede en iyi cins bir atın vasıfları Hz. Peygamber‟in (sav) 

yukarıda saydığı vasıflara tam olarak zıt da olabilir. Bu da, o atın kötü olduğu 

anlamına gelmez.  
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3. 2. Hadislerin Sebeb-i Vürudunda Ebû Katâde 

Ebû Katâde, hayatının çoğunun Hz Peygamber‟in (sav) yanında geçirmiĢtir. 

Onunla beraber hareket etmiĢ, onun bulunduğu toplumda bulunmuĢ, onun gittiği 

yerlere onunla beraber gitmiĢ, onunla beraber seferlere çıkmıĢ, onun gönderdiği 

seriyelere katılmıĢtır. Kısacası o dönemde meydana gelen olayların merkezinde olan 

sahabeden biri olmuĢtur. OluĢmaya baĢlayan Ġslam medeniyetinin inĢasında 

dolayısıyla yer almıĢtır. Onun rivayet ettiği hadislere baktığımızda birçoğunun vurud 

sebebi ya kendisi olmuĢ ya da içinde kendisinin de bulunduğu topluluk olmuĢtur. Bu 

bölümde kendisinin vesile olduğu yahud içinde kendisinin de bulunduğu topluluğun 

vesile olduğu rivayetleri inceleyeceğiz.  

 

3. 2. 1. Tahiyyatü’l-Mescid 

ثَػَنا ُٝتَمَّ  ثَػَنا َعْمُره ْبُن ََيََْي اِْلَْنَصارِيُّ، َحدَّ ثَػَنا زَائَِدُة، َحدَّ ثَػَنا ُمَعاِهيَُة ْبُن َعْمرٍه، َحدَّ ُد ْبُن ََيََْي ْبِن َحبَّاَف، َعْن َحدَّ
اِْلَْنَصارِيّْ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َهَرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َجاِلٌس َعْمرِه ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َخْلَدَة 

قَاَؿ: «  قَػْبَل َأْف ََتِْلَس؟َما َمنَػَعَك أَْف تَػرَْكَع رَْكَعتَػْْيِ »بَػْْيَ َظْهَرِي النَّاِس َفَجَلْسُت، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: 
َُا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد، َفََل ََيِْلْس َحَّتَّ يَػرَْكَع رَْكَعتَػْْيِ »قُػْلُت: ِإِنّْ رَأَيْػُتَك َجاِلًسا َهالنَّاُس ُجُلوٌس. قَاَؿ:   622«َهِإ

Bir keresinde Hz. Ebû Katâde camiye girdiğinde Hz. Peygamber‟in (sav), 

içerdeki insanlarla beraber oturduklarını görür ve o da hemen onların yanına oturur. 

Hz. Peygamber (sav), Ebû Katâde‟ye niye namaz kılmadan oturduğunu sorar. O da: 

„Herkes oturuyordu, ben de oturdum.‟ diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber (sav) Ģöyle buyurdu: ―Mescide girdiğinizde oturmadan evvel iki rekât 

namaz kılın.‖ 

Bu namaz, tahiyyatü‟l-mescit namazı olarak geçer ve Hz. Peygamber‟in (sav), 

sünnet ibadetlerinden birisidir.  
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3. 2. 2. Ebû Katâde’nin Ölünün Borcunu Üstlenmesi 

Ebû Katâde‟nin vesile olduğu baĢka bir hadis de ölünün borcuna kefil olunması 

hadisidir. Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah nakletmiĢtir. Hz. Peygamber‟e (sav), cenaze 

namazını kıldırması için meyitler getiriliyor. O, meyyitlerin borçlarının olup-

olmadığını teyit ettirdikten sonra namazlarını kıldırmaktadır. Ġlkinin borcu yoktur ve 

cenaze namazını kıldırmıĢtır. Ġkincisinin borcu vardır fakat geride borcunu kapatacak 

malı da vardır. Onun da namazını kıldırmıĢtır. Sonrakinin borcu vardır fakat geride 

borcunu karĢılayacak bir Ģey bırakmadığından Hz. Peygamber (sav), onun cenaze 

namazını kıldırmak istemez. „ArkadaĢınızın namazını siz kıldırın.‘ der. Cemaatte 

bulunan Ebû Katâde, onun borcunu üstlenir. Hz. Peygamber de (sav), Ebû 

Katâde‟den söz aldıktan sonra o meyyitin de cenaze namazını kıldırmıĢtır. Hadisin 

bir örneği Ģudur: 

ثَػَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُعْثَماَف ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْوَىٍب، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن أَ  ثَػَنا َعفَّاُف، َحدَّ ِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: َحدَّ
َنا النَِِّبَّ َصلَّى  قَاُلوا: َا َهاللَِّو َما تَػَرَؾ ِمْن « َىْل تَػَرَؾ ِمْن َشْيٍء؟»اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم لُِيَصلَّْي َعَلْيِو قَاَؿ: تُػُوِفَّْ َرُجٌل ِمنَّا َفأَتَػيػْ

قَاُلوا: َا. َهاللَِّو  «فَػَهْل تَػَرَؾ َٛتَا َقَضاًء؟»قَاُلوا: نَػَعْم. َْتَانَِيَة َعَشَر ِدْرَْهًا. قَاَؿ: « فَػَهْل تَػَرَؾ َعَلْيِو ِمْن َدْيٍن؟»َشْيٍء. قَاَؿ: 
قَاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، أََرأَْيَت ِإْف َقَضْيُت َعْنُو أَُتَصلّْي َعَلْيِو؟ « . َفَصلُّوا أَنْػُتْم َعَلْيوِ »َما تَػَرَؾ َٛتَا ِمْن َشْيٍء. قَاَؿ: 

قَاَؿ: « أَْهفَػْيَت َما َعَلْيِو؟»اَؿ َفَذَىَب أَبُو قَػَتاَدَة فَػَقَضى َعْنُو. فَػَقاَؿ: قَ « . ِإْف َقَضْيَت َعْنُو بِاْلَوفَاِء َصلَّْيُت َعَلْيوِ »قَاَؿ: 
 623نَػَعْم. َفَدَعا بِِو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َفَصلَّى َعَلْيوِ 

 

3. 2. 3. Ebû Katâde’nin Ġhramsızken Zebra Avlaması ve Ġhramlıların O 

Etten Yemesi 

Bununla ilgili hadisler kaynakların büyük çoğunluğunda bulunmaktadır. 

Hudeybiye yolculuğunda Ebû Katâde‟de vardı ve Ebû Katâde ihrama 

girmeyenlerdendi. Ebû Katâde yolculuk esnasında vahĢi eĢek dedikleri bir zebra 

görür. Ġhramlı olanlardan yardım almadan mızrağını kullanarak o zebrayı avlar. 

Ġhramlı olanlar bunu yemekte Ģüpheye düĢerler. Konu Hz. Peygambere (sav) intikal 

eder ve ondan ihramlı olanların da yiyebileceği fetvası çıkar. Rivayetin bir örneği 

Ģudur: 
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ثَػَنا َعْبُد الرَّزَّاِؽ، َأْخبَػَرنَ   ا َمْعَمٌر، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: َخَرْجُت َمَع َحدَّ
َمْلُت َعَلْيِو فَاْصَطْدتُُو، َفذََكْرُت ارًا َفحَ َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َزَمَن ا٘تَُْديِْبَيِة َفَأْحَرـَ َأْصَحاِب، هَلَْ أُْحِرـْ فَػرَأَْيُت ِٔتَ 

َا اْصَطدْ  ََُكْرُت َأِنّْ َلَْ َأُكْن َأْحَرْمُت، َهَأِنّْ ِإَّنَّ فََأَمَر النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو »تُُو َلَك: َشْأنَُو ِلَرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم َه
 624«هَََلْ يَْأُكْل ِمْنُو ِحَْي َأْخبَػْرتُُو َأِنّْ اْصَطْدتُُو َلوُ َهَسلََّم َأْصَحابَُو فََأَكُلوا، 

 

Bununla ilgili başka bir rivayet de şudur: 

ثَػَنا َأِب، َعِن اْبِن ِإْسَحاَؽ، َحدََّثِِن َمْعَبُد ْبُن َكْعِب ْبِن َماِلٍك َعْن َأِب قَػَتادَ  ثَػَنا يَػْعُقوُب، َحدَّ رِْبِعيٍّ َة اْ٘تَاِرِث ْبِن َحدَّ
َعَدنَا أَْف نَػْلَقاُه ِبُقَدْيٍد َفَخَرْجنَا قَاَؿ: بَػَعثَػَنا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإََل َسْيِف اْلَبْحِر ِف بَػْعِض ُعَمرِِه ِإََل َمكََّة َههَ 

ـُ قَاَؿ: َفُكْنُت َحََلًا َفذََكرَ  ا٘تَِْديَث قَاَؿ: َهِفيِو َىِذِه اْلَعُضُد َقْد َشَويْػتُػَها َهأَْنَضْجتُػَها َهأَطَْبتُػَها.  َهِمنَّا ا٘تَََْلُؿ، َهِمنَّا ا٘تَْرَا
َها« . فَػَهاِِتَا»قَاَؿ:  ـٌ َحَّتَّ فَػرََغ ِمنػْ  625قَاَؿ: َفِجْئُتُو ِبَا فَػنَػَهَسَها َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َهُىَو َحرَا

―Ebû Katâde Ģöyle dedi: ‗Mekke‘ye yapılan bir Umre seferinde, Kudeyd‘te 

(tekrar) buluĢmak üzere Rasûlullah (sav), bizi sahil tarafına gönderdi. Kimimiz 

ihramlı, kimimiz de ihramsız idik. KurutulmuĢ, piĢirilip hazırlanmıĢ bir but (et) 

vardı. Onunla Rasûlullah‘a (sav) geldim. Rasûlullah (sav), ihramlı olduğu halde onu 

yiyip bitirdi.‖  

 

3. 2. 4. Ebû Katâde’nin de Ġçinde Bulunduğu Topluluğun Sabah Namazını 

Kaza Etmeleri 

Bir seferde Ebû Katâde, gece boyunca Hz. Peygamber‟i (sav) kollamıĢ ve binek 

üzerindeyken her uyukladığında onu (sav) düzelmiĢtir. En son da Hz. Peygamber 

(sav) uyanmıĢ ve Ebû Katâde için ‗Gece boyu Allah Rasulünü gözetleyip koruduğun 

için Allah da seni gözetleyip korusun.‘ diye dua etmiĢtir. Sonrasında Sahâbe 

dinlenmek istemiĢ, Hz. Peygamber (sav), sabah namazına dikkat etmeleri için onları 

tembihledi. Sonra uyumuĢ ve güneĢin yükselmesiyle birlikte ancak uyanabilmiĢlerdi. 

Oradakiler, yedi-on iki kiĢi kadardır. Hz. Peygamber (sav), yanlarında su bulunup 

bulunmadığını sorar. Ebû Katâde, yanında bir abdestlik su kaldığını söyler. Hz. 

Peygamber (sav) o bir abdestlik suyu getirmesini ister. Oradakiler ve Hz. Peygamber 
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(sav), o suyla abdest alırlar. Hz. Peygamber (sav), Ebû Katâde‟ye su kabının ağzını 

kapatmasını/bağlamasını söyler.  Çünkü o su onların kurtuluĢu olacak. Ardından 

sabah namazının kazasını eda edip yola koyulurlar. Yolda Sahâbi kendi aralarında 

konuĢurlar, „namazı kaçırdık, namazı ihmal ettik, uyuyakaldık, namaz bizden 

kaçtı…‟ gibi sözler söylerler. Hz. Peygamber (sav) onları uyarır: ‗uykuda ihmal 

olmaz, dünyalık iĢlerinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz fakat din iĢlerinde bana 

uyunuz.‘ buyurur. Yola devam ederler. Suları biter. Su arayıp bulamazlar. Öğle 

sıcağında Hz. Peygamber‟e (sav), durumdan yakınırılar. „Biz bittik susuzluktan‟ 

derler. Hz. Peygamber (sav) onlara, „size bir Ģey olmaz.‟ der ardından Ebû 

Katâde‟den, muhafaza etmesini istediği o bir abdestlik suyu getirmesini ve kabın 

ağzını açmasını ister. O kabın içine biraz daha su ilave eder. O gün orada o bir kap 

sudan 300 civarı bir kalabalık su ihtiyacını giderir ve kaplarını doldururlar. En sonda 

Hz. Peygamber (sav) kendi kabını doldurur. 

Bunun ilgili hadisler de birçok kaynakta geçmektedir.626 

 

3. 2. 5. Huneyn Gazvesinde Hakettiği Ganimet 

ثَػَنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن   ثَػَنا ُىَشْيٌم، َحدَّ ُعَمَر ْبِن َكِثرِي ْبِن أَفْػَلَح، َعْن َأِب ُٝتَمٍَّد، َجِليٍس َكاَف ِِلَِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: َحدَّ
ثَػَنا أَبُو قَػَتاَدَة، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ:  ـَ اْلبَػيػَّْنَة َعَلى قَِتيٍل، فَػَلُو َسَلُبوُ »َحدَّ   627«َمْن أَقَا

 

Hadis, ganimetle ilgili olup yine birçok kaynakta geçmektedir. Ebû Katâde, 

Huneyn muharebesinde bir düĢmanı etkisiz hale getirmiĢ, sonrasında baĢka biri onun 

üzerindeki ganimeti almıĢtı. Rasûlullah (sav) ‗Her kim (savaĢta) bir düĢmanı 

öldürürse onun üzerindeki ganimeti öldüren kiĢinin hakkıdır.‘ buyurunca konu 

mevzubahis olmuĢ ve Ebû Katâde o ganimeti geri almıĢtır. Ebû Katâde Medine‟ye 

varınca onları satıp kendisine bir bostanlık almıĢ ve „bu, benim Medine‟de aldığım 

ilk arazimdir.‟ demiĢti.  

                                                 
626

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, (hds. no, 22546), 235; el-Buhârî, es-Sahîh, 9, 

Mevâkîtu‟s‟Salât, 35, (111); Müslim, es-Sahîh, 5, Mesâcid ve Mevâdi‟i‟s-Salât, 55, (I/471). 
627

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 196. 



 

127 

 

Bundan sonraki iki hadisin sebeb-i vürüdu bizzat Ebû Katâde‟nin kendisi olmasa 

da Ebû Katâde‟nin de içinde bulunduğu grup olmuĢtur.  

 

3. 2. 6. Namaza Giderken Ġtidalli Olmak 

Ebû Katâde: „Rasûlullah‟la (sav) beraber namazdaydık. Bir patırtı-gürültü geldi. 

Sonra Rasûlullah (sav) onlara, ne yaptıklarını sordu. Onlar, ‗cemaate yetiĢmek için 

acele ediyorduk.‘dediler. Hz. Peygamber (sav), onlara böyle davranmamalarını 

söyledi. ―Namaza geldiğinizde sükûnet üzere olun. YetiĢtiğinizi cemaatle kılarsınız, 

yetiĢmediğinizi (selamdan) sonra tamamlarsınız.‖ buyurdu. Hadis Ģudur: 

ثَػَنا َشْيَباُف، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب َكِثرٍي، َعْن  ثَػَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َهُحَسْْيُ ْبُن ُٝتَمٍَّد قَاَا: َحدَّ َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب َحدَّ
َنَما ١َتُْن ُنَصلّْي َمَع  َع َجَلَبَة رَِجاٍؿ، فَػَلمَّا َصلَّى َدَعاُىْم فَػَقاَؿ: قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو قَاَؿ: بَػيػْ ُْ ٖتَِ النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم ِإ

َُا أَتَػْيُتُم الصَََّلَة فَػَعَلْيُكُم ال»قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو اْستَػْعَجْلَنا ِإََل الصَََّلِة. قَاَؿ: « َما َشْأُنُكْم؟» سَِّكيَنَة، َفَما َفََل تَػْفَعُلوا ِإ
  628«أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، َهَما ُسِبْقُتْم َفَأّتُّوا
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3. 3. Ebû Katâde’nin Mürselleri 

Bu baĢlık altında Ebû Katâde‟nin sahabeye naklettiği ve sahabeden aldığı 

hadisleri vereceğiz. Sahâbinin, Sahâbiden naklettiği hadislere Sahâbi Mürseli 

denmesinden dolayı burada Ebû Katâde‘nin Mürselleri baĢlığının kullandık. Yani, 

rivayet ettiği hadisi doğrudan Hz. Peygamber‟den duymadığı (bir baĢka Sahâbiden 

duymuĢ olduğu) halde Hz. Peygamber‟den nakleden Sahâbinin rivayetlerine Sahâbi 

Mürseli denilmiĢtir.
629

 Ebû Katâde‟nin de Hz Peygamber‟den alıp Sahâbiye aktardığı 

veya diğer Sahâbinin Hz Peygamber‟den alıp Ebû Katâde‟ye naklettiği hadislerde 

ismi geçmeyen baĢka sahâbi de bulunmuĢ olabilir. Bundan dolayı ve gereksiz baĢka 

baĢlıkları da kullanmamak için bu baĢlığı kullanmayı gerekli ve yeterli gördük. 

Tespit ettiğimiz kadarıyla Ebû Katâde, üç sahabeden hadis almıĢ, biri bunlardan 

olmak üzere üç sahabeye de hadis nakletmiĢtir. Bunları ele almadan evvel Ģundan da 

bahsetmek gerekir. Ebû Katâde‟nin, el-Bera b. Ma‟rur‟dan da hadis rivayet ettiği 

bilgisi kaynaklarımız arasında geçmektedir.630 Bununla ilgili Ebû Katâde‟nin el-Bera 

b. Ma‟rur‟dan aldığı herhangi bir hadisi tesbit edemedik. el-Bera b. Ma‟rur, 

Medinelidir ve Hz Peygamber‟in (sav), Medine‟ye hicretinden evvel vefat etmiĢtir. 

el-Hâkim en-Nîsâbûrî‟nin el-Müstedrek‟inde, Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği bir 

hadiste, Hz Peygamber‟in (sav), Medine‟ye geldiği zaman sorduğu ilk kiĢinin el-

Bera b. Ma‟rur olduğu söylenmiĢtir.631 Bununla ilgili rivayetler yukarıda geçmiĢti. 

ġimdi, kaynaklarda en çok rivayeti bulunan sahabeden baĢlamak üzere Ebû 

Katâde‟nin Mürselleri dediğimiz rivayetlere geçelim.  

 

3. 3. 1. Hz Ebû Hureyre 

Ebû Katâde, Ebû Hureyre‟den sadece bir hadis almıĢtır. Senedi sağlam kabul 

edilmiĢ olup birçok kaynakta geçmekte ve bu kaynaklardaki sened zincirinin ilk dört 
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halkasında Ebû Katâde, Ebû Hureyre, Saîd b. Sem‟ân ve Ġbn Ebî Zi‟b vardır.632 Hadis 

Ģudur. 

َثِِن َسِعيُد ْبُن َٖتَْعاَف،  ُِْئٍب، َحدَّ ثَػَنا اْبُن َأِب  ثَػَنا َزْيُد ْبُن اْ٘تَُباِب، َحدَّ ْعُت أَبَا ُىَريْػرََة، َُيَدُّْث أَبَا قَػَتاَدَة، قَاَؿ: َحدَّ ٖتَِ
، َهَلْن َيْسَتِحلَّ ا َُا اْسَتَحلُّوُه َفََل قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: " يُػَبايَُع ِلَرُجٍل بَػْْيَ الرُّْكِن َهاْلَمَقاـِ ْلبَػْيَت ِإاَّ أَْىُلُو، فَِإ

زَهُ َلَكِة اْلَعَرِب، ُُثَّ َتَِيُء اْ٘تََبَشُة فَػُيَخرّْبُونَُو َخرَابًا َا يَػْعُمُر بَػْعَدُه أَبًَدا، ُىُم الَِّذيَن يَ َتْسَأْؿ َعْن ىَ   633ْسَتْخرُِجوَف َكنػْ

Ġbn Ebî Zi‟b, Saîd b. Sem‟ân‟ın Ģöyle dediğini nakletti Saîd b. Sem‟ân dedi ki, 

Ebû Hureyre‟nin, Ebû Katâde‟ye Ģöyle dediğini duydum: Hz Peygember‟in (sav) 

Ģöyle dedi: ―Bir adam Ġbrahim‘in Makamı ile Kâbe‘in bir köĢesi arasında 

sözleĢti/biat etti. Bu ev/Kâbe sadece halkına helaldir. Eğer onu baĢkasına helal 

kılarsanız (düĢmanın oraya girmesine izin verirseniz), artık Arap‘ın nasıl yok 

olacağını hiç sorma! Sonra bir HabeĢli geldi ve orayı bir daha imar edilmeyecek bir 

Ģekilde harab etti. Oranın kıymetini bertaraf eden de onlardır.‖ 

 

3. 3. 2. Hz Câbir b. Abdîllah 

Câbir b. Abdîllah, Ebû Katâde‟den sadece ―Ebû Katâde, Hz. Peygamber‘in (sav) 

kıbleye doğruyken de ihtiyaç giderdiğini görmüĢtür‖ rivayetini almıĢtır. Ahmed b. 

Hanbel el-Müsned ve et-Taberânî el-Mu‘cemu‘l-Kebîr‘inde geçen bu rivayet, 

senedindeki Ġbn Lehîa‟dan ötürü zayıf olarak kabul edilmiĢtir. Rivayeti, Ebû Katâde, 

Câbir b. Abdîllah‟a, o da Ebu‟z-Zubeyr‟e, Ebu‟z-Zubeyr‟de Ġbn Lehîa‟ya 

nakletmiĢtir. Senedin sonraki kısmı iki kaynakta birbirinden farklıdır. Rivayet, iki 

yerde aĢağıdaki Ģekilde geçmektedir: 

ثَػَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َهُموَسى ْبُن َداُهَد قَ  ثَػَنا أَبُو الزُّبَػرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِب َحدَّ ثَػَنا اْبُن َٛتِيَعَة، َحدَّ اَا: َحدَّ
َلةِ »قَػَتاَدَة أَنَُّو رََأى َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  ثَػَنا ِإْسَحاُؽ يَػْعِِن اْبَن الطَّبَّاِع ِمثْػَلُو قَ « يَػُبوُؿ ُمْستَػْقِبَل اْلِقبػْ َؿ: اَحدَّ

 634 َأْخبَػَرِن أَبُو قَػَتاَدة

                                                 
632

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Fiteni ve‟l-Melâhimi, hds. no., 8395, (IV/499); Ebû 

Dâvud et-Tayâlisî, el-Müsned, hds. no., 2494, (IV/127); Ebû Dâvud et-Tayâlisî, el-Müsned, hds. no., 

2494, (IV/127); Ġbn Hibbân, es-Sahîh, K. Târîh, hds. no., 6827, (XV/239); Ġbn Ebi ġeybe, el-

musannef, hds. no. 37244, (VII/462); Ġbnu‟l-Ca‟d, el-Müsned, hds. no. 1567, (I/237). 
633

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Musnedu Ebî Hureyre, XIII, 474. 
634

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 252. 
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ثَػَنا َأْٔتَُد ْبُن َٔتَّاِد ْبِن ُزْغَبَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َأِب َمْرََيَ، ثنا اْبُن َٛتِيَعَة، َعْن َأِب الزُّبَػرْيِ  ، َعْن َجابٍِر، َعْن َأِب قَػَتاَدَة َحدَّ
َلةَ َرَأى َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم »أَنَُّو   635«يَػُبوُؿ ُمْستَػْقِبًَل اْلِقبػْ

 

3. 3. 3. Hz Enes b Mâlik 

Enes b Mâlik, Ebû Katâde‟den iki rivayet alıp ona bir rivayet nakletmiĢtir. 

Rivayetler Ģunlardır: 

ثَػَنا َعْوُف ْبُن ُعَماَرَة قَاَؿ:  ُؿ قَاَؿ: َحدَّ َلَّ ثَػَنا ا٘تََْسُن ْبُن َعِليٍّ اٙتَْ ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن اْلُمثَػَّنَّ ْبِن ُْتَاَمَة ْبِن َعْبِد َحدَّ َحدَّ
ِه، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَّوِ  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  اللَِّو ْبِن أََنٍس، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ

 636«ْْيِ اآْليَاُت بَػْعَد اْلِمائَػتػَ »

Enes b. Mâlik, Ebû Katâde‘den nakletti, Ebû Katâde dedi ki, Hz Peygamber 

(sav) Ģöyle dedi:―Deliller, 200‘den (yıl) sonradır.‖ Bu rivayetin senedindeki Avn b. 

Umâre ve Abdullah b. Müsenna zayıf olarak kabul edilmiĢlerdir. Dolayısıyla bu 

rivayet de sahih bir rivayet olarak değerlendirilmemiĢtir. Rivayet, mevzu bir rivayet 

olarak da değerlendirilmiĢtir.637 

Enes b Mâlik‟in, Ebû Katâde‟den aldığı baĢka bir rivayet de Ģudur: 

ثَػَنا َعْبُد اهلِل ْبُن ا٘تََْسِن ا٘تَْرَّاِنُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن  َداُهَد ا٘تَْرَّاِنُّ، ثنا أَبُو ِىََلٍؿ، َعْن ِإْسَحاَؽ ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َحدَّ
َمْن َسرَُّه » َهَسلََّم يَػُقوُؿ: َأِب طَْلَحَة، َأْحَسُبُو َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: ٖتَِْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيوِ 

   638«ْن َغمّْ يَػْوـِ اْلِقَياَمِة فَػْليَػْنظُْر ُمْعِسرًا أَْه لَِيَضْع َعْنوُ َأْف يَْأَمَن مِ 

―Her kim kıyamet günü güvende olmak/sevinmek isterse zor durumdaki borçluya 

mühlet versin veya onun borcunu silsin‖ 

Enes b Mâlik‟in, Ebû Katâde‟ye naklettiği tek rivayet vardır. Oruçla ilgili olan 

bu rivayette göre Enes b Mâlik, Hz Peygamber‟in (sav), AĢure orucunun kendisinden 

önceki bir senenin, Arefe orucu da kendisinden önceki ve sonraki birer senenin 

kefareti olduğu söylediğini belirtmiĢtir. Rivayet Ģudur: 

                                                 
635

 et-Taberânî, el-Mu‘cemu‘l-Kebîr, hds. no., 3276,  (III/240). 
636

 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Fiten, hds. no., 4057, (II/1348). 
637

 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, K. Fiteni ve‟l-Melâhimi, hds. no., 8319, (IV/475). 
638

 et-Taberânî, el-Mu‘cemu‘l-Kebîr, hds. no., 3277,  (III/240). 
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أخْبنا علي بن ٝتمد بن علي بن عمر بن احمللباف أبو ا٘تسن بقراءِت عليو ببغداد قاؿ ثنا أبو يعلى ٝتمد بن 
ا٘تسْي بن ٝتمد الفقيو إمَلء أبنا أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد اهلل السراج قراءة عليو ثنا أبو بكر ٝتمد بن 

نرسي ثنا ٔتاد بن سلمة عن قتادة عن غيَلف بن جرير عن عبد ٝتمد بن سليماف الباغندي ثنا عبد اِلعلى بن ٔتاد ال
اهلل بن معبد الزماِن عن أِب قتادة عن أنس عن النِب صلى اهلل عليو هسلم قاؿ صـو يـو عاشوراء يكفر العاـ الذي 

 639يكفر العاـ الذي قبلو هالذي بعدهقبلو هصـو يـو عرفة 

Rivayet birçok kaynakta geçmektedir.640  Hadisin metin kısmı baĢka sened 

zincirleriyle birlikte hadis kaynaklarının büyük bölümünde mevcuttur. 

 

3. 3. 4. Hz Ebû Saîd el-Hudrî 

Hz Ebû Saîd el-Hudrî, Ebû Katâde‟den bir hadis almıĢtır. O hadiste ―Ebû Saîd 

el-Hudrî dedi ki, benden daha hayırlı birisi olan Ebû Katâde bana Ģöyle bildirdi: Hz 

Peygamber (sav), Ammâ b. Yâsir‘e ‗seni azgın bir topluluk öldürecektir‘ dedi.‖  

ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِب َمْسلَ  ثَػَنا َحَسُن ْبُن ََيََْي ِمْن أَْىِل َمْرَه، َأْخبَػَرنَا النَّْضُر ْبُن َُشَْيٍل، َحدَّ َأِب َنْضرََة،  َمَة، َعنْ َحدَّ
ٌر ِمِنّْ أَبُو قَػَتاَدَة، أَفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل  َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ لَِعمَّاِر ْبِن َعْن َأِب َسِعيٍد اْٙتُْدرِيّْ قَاَؿ: َأْخبَػَرِن َمْن ُىَو َخيػْ

 641يَاِسٍر: " تَػْقتُػُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة "

Rivayet, birçok kaynak geçmektedir.642 Bazı kaynaklarda Hz Ebû Saîd el-

Hudrî, kendisinden daha hayırlı kiĢi dediği Ebû Katâde‟nin ismini zikretmemektedir. 

 

3. 3. 5. Hz Ömer 

Ebû Katâde, oruçla ilgili bir hadisi Hz Ömer‟den almıĢtır. Hz Ömer‟in, Hz 

Peygamber‟in (sav) yanında olduğu sırada bir adam Hz Peygamber‟e (sav), Ya 

Rasulullah, bu kiĢi kaç zamanıdır oruçludur‟ der. Hz Peygamber (sav) de öyle bir 

oruç olmaz cevabını verir. Rivayet, en-Nesâî‟nin es-Sünen‘inde Kitabu‟s-Siyâm‟ın 

                                                 
639

 Ġbn Asâkir, Mu‘cemu‘Ģ-ġuyûh, hds. no., 931, (II/747). 
640

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 195; Müslim, es-Sahîh, 13, Siyâm, 36, (II/819); Ġbn 

Hibbân, es-Sahîh, K. Siyâm, hds. no., 3632, (VIII/395);  
641

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 298. 
642

 Ebû Dâvud et-Tayâlisî, el-Müsned, hds. no., 637, (I/517); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 

XXXVII, 297; el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Kıtâli Ehli‟l-Bağyî, hds. no., 16789, (VIII/327);  
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‗en-Nehyu an-Siyâmi‘d-Dehri 643  (Dehr orucunun/hergün oruç tutmanın 

yasaklanması) babında geçmektedir.  

ثَػَنا ا٘تََْسُن ْبُن ُموَسى، قَاَؿ: أَنْػَبأَنَا أَبُو ِىََلٍؿ، قَاَؿ: حَ  ثَػَنا َغْيََلُف َهُىَو َأْخبَػَرِن َىاُرهُف ْبُن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ: َحدَّ دَّ
ثَػَنا َعْبُد اللَِّو َهُىوَ  اْبُن َمْعَبٍد الزّْمَّاِنُّ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن ُعَمَر، قَاَؿ: ُكنَّا َمَع َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ  اْبُن َجرِيٍر، قَاَؿ: َحدَّ

ـَ َهَا أَ »َعَلْيِو َهَسلََّم َفَمَرْرنَا بَِرُجٍل، فَػَقاُلوا: يَا َنِِبَّ اللَِّو، َىَذا َا يُػْفِطُر ُمْنُذ َكَذا هََكَذا، فَػَقاَؿ:   644«ْفطَرَ َا َصا

Hz Ömer‟in Ebû Katâde‟den rivayet ettiği baĢka bir hadiste ise Hz Peygamber‟e 

(sav) pazartesi orucu hakkında soru sorulmuĢ o da, kendisinin pazartesi günü 

doğduğu ve peygamberlik görevinin kendisine pazartesi günü tevdi edildiği cevabını 

vermiĢtir. Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا أَبُو ِىَلٍؿ، قَاَؿ: َحدَّ  ثَػَنا ا٘تََْسن بن ُموَسى اِلشيب، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا َأْٔتَُد ْبُن َمْنُصوٍر، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا َغْيَلُف ْبُن َحدَّ
ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن َمْعَبٍد الزّْمَّاِنُّ، َعْن أَ  َجرِيٍر اْلِمْعَوِلُّ قَاَؿ: ِب قَػَتاَدَة، َعْن ُعَمَر َرِٔتَُو اهلل انو ]قاؿ للنِب ص: يَا َنِبَّ اللَِّو، َحدَّ

َُاَؾ يَػْوـٌ ُهِلْدُت ِفيِو، َهيَػْوـٌ أُْنزَِلْت َعَليَّ ِفيِو النُّبُػوَّةُ   645َصْوـُ يَػْوـِ ااثْػنَػْْيِ؟ قَاَؿ: 

Hz Ömer‟in, Peygamber‟imize (sav) oruçla ilgili bazı soruları sorduğu baĢka bir 

hadis daha vardır. Orada Hz Ömer ravi değil, soru sorandır. Hadisi Ebû Katâde 

nakletmektedir. Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا َٔتَّاٌد، َعْن َغْيََلَف ْبِن َجرِيٍر، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْعَبٍد الزّْمَّاِنّْ  ، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ قَاَؿ َأْخبَػَرنَا قُػتَػْيَبُة، قَاَؿ: َحدَّ
ـَ َهَا أَْفطَرَ »ُعَمُر: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َكْيَف ِبَْن َيُصوـُ الدَّْىَر ُكلَُّو، قَاَؿ:  ، قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ « َلَْ َيُصْم هَلَْ يُػْفِطرْ »أَْه « َا َصا

َُِلَك َأَحٌد؟»؟ قَاَؿ: اللَِّو، َكْيَف ِبَْن َيُصوـُ يَػْوَمْْيِ َهيُػْفِطُر يَػْوًما ، قَاَؿ: َفَكْيَف ِبَْن َيُصوـُ يَػْوًما َهيُػْفِطُر يَػْوًما؟ « أََه يُِطيُق 
َُِلكَ »، قَاَؿ: َفَكْيَف ِبَْن َيُصوـُ يَػْوًما َهيُػْفِطُر يَػْوَمْْيِ؟ قَاَؿ: « َُِلَك َصْوـُ َداُهَد َعَلْيِو السَََّلـُ »قَاَؿ:   ،« َهِدْدُت َأِنّْ أُِطيُق 

ـُ الدَّْىِر ُكلّْوِ »قَاَؿ: ُُثَّ قَاَؿ:   646«َثََلٌث ِمْن ُكلّْ َشْهٍر، َهَرَمَضاُف ِإََل َرَمَضاَف، َىَذا ِصَيا

―Ebû Katâde‘den, o dedi ki: Ömer dedi ki, ‗Ya Rasulullah bütün günleri oruçlu 

geçirmek hakkında ne buyurursun?‘ Hz Peygamber ( sav), ‗öyle bir oruç yoktur‘ 

dedi. Sonra Ömer, ‗peki iki gün oruç tutup bir gün tutmamak hakkında ne dersin‘ 

dedi. O (sav), kim buna güç yetirebilir ki‘ dedi. Ömer bu sefer de ‗bir gün oruç tutup 

bir gün tutmamak hakkında ne buyurursun?‘ dedi. O (sav), ‗bu Davud‘un orucudur‘ 

dedi.‖ Ömer bu sefer de Ģunu sordu, ‗bir gün oruç tutup iki gün tutmamak hakkında 
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 en-Nesâî, es-Sünen, K. Siyâm, (IV/206). 
644

 en-Nesâî, es-Sünen, K. Siyâm, hds. no., 2382, (IV/207). 
645

 et-Taberî, Târîhu‘t-Taberî, II, 293. 
646

 en-Nesâî, es-Sünen, K. Ġftitâh, hds. no., 2387, (IV/1208). 
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ne buyurursun?‘ Hz Peygamber (sav), Ģöyle cevap verdi: ‗ben bu Ģekil oruç tutmayı 

seviyorum.‘ Sonra Ģöyle dedi. ‗Her aydan üç gün ve Ramazan ayında oruç tutmak 

bütün sene oruç tutmak gibidir.‖ 
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3. 4. Ebû Katâde’nin Hadis ile Cevap Vermesi 

Ebû Katâde, kimseden çekinmeden doğru bildiğini söyleyen bir sahabeydi. Söz 

gelimi Haife Muaviye‟yi Medine‟de karĢıladığında aralarındaki konuĢma yahud 

komutanı olan Halid b. Velid‟in Malik b. Nüveyre‟yi öldürmesine karĢı gelmesi 

bunun örneklerindendir. Ebû Katâde, bazı sorulara yahud problemlere de bizzat 

hadislerle cevap vermiĢtir. ġimdi sözü fazla uzatmadan bunlardan bazısını 

rıralayacağız. 

3. 4. 1. Ebû Katâde’nin, Gelini KebĢe’ye Kedinin Ġçtiği Suyun Temiz 

Olduğunu Bildirmesi 

Ka‟b b. Mâlik‟in kızı Ebû Katâde‟nin gelinidir. O diyor ki: „Rasulullah (sav) 

bize gelmiĢti. Abdest alması için ona su getirdim. Kedi gelip o sudan içmeye baĢladı. 

Ebû Katâde de kedinin daha rahat su içmesi için su kabının eğdi. Benim ona hayretle 

baktığımı görünce Raslullah‟ın (sav) Ģöyle buyurduğunu nakletti: ‗Kedi pis değildir. 

Çünkü o devamlı olarak etrafınızda dolaĢan (ehil) hayvanlardandır.‘ Hadis, 

incelediğimiz kaynakların büyük çoğunluğunda geçmekte olup yukarıda geçtiği 

yerleri belirttiğmizden burada tekrar hepsini vermeyip sadece bir örneğini vereceğiz 

Ģöyleki:  

ثَػَنا ِإْسَحاُؽ يَػعْ  ِِن اْبَن ِعيَسى، َأْخبَػَرِن َماِلٌك، َعْن ِإْسَحاَؽ ْبِن َعْبِد اللَِّو قَاَؿ: قَػرَْأُت َعَلى َعْبِد الرَّْٔتَِن: َماِلٌك، َهَحدَّ
اُؽ ِِف َحِديِثِو: هََكاَنْت َُتَْت ْبِن َأِب طَْلَحَة، َعْن ُٔتَْيَدَة ابْػَنِة ُعبَػْيِد ْبِن رِفَاَعَة، َعْن َكْبَشَة بِْنِت َكْعِب ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: ِإْسحَ 

َها، َفَسَكَبْت َلُو َهُضوَءُه، َفَجاَءْت ِىرٌَّة َتْشَرُب ِمْنُو، فََأْصَغى َٛتَا اإْلِ اْبِن َأِب قَػَتاَدةَ  نَاَء َحَّتَّ َشرَِبْت. ، َأفَّ أَبَا قَػَتاَدَة َدَخَل َعَليػْ
َقاَؿ ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَلْت َكْبَشُة: فَػَرآِن أَْنظُُر إِلَْيِو، فَػَقاَؿ أَتَػْعَجِبَْي يَا بِْنَت َأِخي؟ فَػَقاَلْت: نَػَعْم. فػَ 

 647«الطَّوَّافَاتِ »َهقَاَؿ ِإْسَحاُؽ: أَْه « إِنػََّها لَْيَسْت بَِنَجٍس ِإنػََّها ِمَن الطَّوَّاِفَْي  َعَلْيُكْم َهالطَّوَّافَاتِ »قَاَؿ: 

 

3. 4. 2. Ebû Seleme’nin Gördüğü Rüya ile ilgili Cevap Vermesi 

َنَة  يًعا َعِن اْبِن ُعيَػيػْ ثَػَنا َعْمٌره النَّاِقُد، َهِإْسَحاُؽ ْبُن إِبْػرَاِىيَم، َهاْبُن َأِب ُعَمَر، ٓتَِ  -َهاللَّْفُظ ِاْبِن َأِب ُعَمَر  -َحدَّ
ثَػَنا ُسْفَياُف، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َأِب َسَلَمَة، قَاَؿ: ُكْنُت أََرى الرُّْؤيَا أُعْ  َها، َغيػَْر َأِنّْ َا أَُزمَُّل، َحَّتَّ َلِقيُت أَبَا قَػَتاَدَة َحدَّ َرى ِمنػْ

                                                 
647

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 272. 
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َُِلَك لَُو، فَػَقاَؿ: ٖتَِْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ:  َُا َحَلَم »َفذََكْرُت  الرُّْؤيَا ِمَن اهلِل، َهاْ٘تُْلُم ِمَن الشَّْيطَاِف، فَِإ
ُْ بِاهلِل ِمْن َشرَّْىا، فَِإنػََّها َلْن َتُضرَّهُ َأَحدُُكْم ُحلْ  ُفْث َعْن َيَسارِِه َثََلثًا، َهْلَيتَػَعوَّ  648«ًما َيْكَرُىُو فَػْليَػنػْ

Hadis, değiĢik kaynaklarda yer almaktadır. Hadisi Ebû Katâde‟den alan kiĢi Ebû 

Seleme‟dir.  Ebû Seleme, kötü bir rüya görmüĢ ve bu rüyasının etkisinde kalarak 

rüyayı Ebû Katâde‟ye atlatmıĢtı. Ebû Katâde de cevap olarak, Hz Peygamber‟den 

(sav) iĢittiği bir hadisi Ebû Seleme‟ye nakletmiĢti.  Bir örneğini yukarıda verdiğimiz 

hadisin farklı kaynaklardaki metnine baktığımızda Ģöyle bir anlam çıkmaktadır. 

“Rüya Allah‘tan, hilm ise ġeytan‘dandır. Biriniz tiksindiği kötü bir rüya gördüğünde 

Allah‘a sığınsın ve o rüyayı kimseye anlatmasın. Ayrıca sol tarafına üç kere 

tükürsün. Böylece gördüğü rüyadan kendisine bir zarar gelmez. (o rüyanın etkisinde 

kalmaz)” 

 

3. 4. 3. Hadis Uyduran Hakkında 

ثَػَنا َٔتَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخبَػرَنَا أَبُو ُٝتَمَِّد ْبُن َمْعَبِد ْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعِن  ثَػَنا َعفَّاُف، َحدَّ اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك قَاَؿ: َحدَّ
لَّى اهللُ َعلَْيِو َهَسلََّم َكَذا َنا أَبُو قَػَتاَدَة َه١َتُْن نَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: َكَذا َهقَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صَ َخرََج َعَليػْ 

َمْن قَاَؿ َعَليَّ َما َلَْ أَُقْل »َعَلْيِو َهَسلََّم يَػُقوُؿ:  فَػَقاَؿ: َشاَىِت اْلُوُجوُه، أََتْدُرهَف َما تَػُقوُلوَف؟ ٖتَِْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ 
 649قَاَؿ َعفَّاُف: َهَقْد قَاَؿ ِل ُٝتَمَُّد ْبُن َكْعٍب،« فَػْلَيَتبَػوَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

Ġbn Ka‟b b. Mâlik dedi ki: Biz kendi aramızda, Rasulullah (sav) Ģöyle dedi, 

Rasulullah (sav) böyle dedi, diye konuĢuyorduk. Sonra Ebû Katâde geldi ve „siz ne 

söylediğinizin farkında mısınız, onu gördünüz mü?‟ dedi. Sonra, Rasulullah‟ın (sav), 

―Benim adımı kullanarak söylemediğimi söyleyen kimse, cehennemdeki yerini 

hazırlasın.‖ dediğini iĢittim dedi. 

 

3. 4. 4. Zor durumdaki Borçlu Hakkında 

Bir adamın Ebû Katâde‟ye borcu vardı. Ebû Katâde, borcunu istemeye gittiğinde 

adam saklandığı için Ebû Katâde onu bulamamıĢtı. BaĢka sefer gittiğinde adam 

                                                 
648

 Müslim, es-Sahîh, 42, Rü‟yâ, 3, ( IV/1772). 
649

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 318. 
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sıkıntıda olduğuna yemin etmiĢti. Bunun üzerine Ebû Katâde, Hz. Peygamber‟in 

(sav) Ģu hadisini o adama söylemiĢti. ―Kim bir borçlunun borcunu öderse yahut 

silerse kıyamet günü arĢın gölgesinde gölgelenir.‖ Hadisin bir örneği Ģudur: 

، َعْن ُٝتَمَِّد ْبنِ  ْطِميُّ ثَػَنا َٔتَّاٌد يَػْعِِن اْبَن َسَلَمَة، َأْخبَػرَنَا أَبُو َجْعَفٍر اٙتَْ ثَػَنا َعفَّاُف، َحدَّ َأفَّ أَبَا  َكْعٍب اْلُقَرِظيّْ،  َحدَّ
َُاَت يَػْوـٍ َفَخرََج َصِِبّّ َفَسأََلُو َعْنُو فَػَقاَؿ: نَػَعْم. قَػَتاَدَة َكاَف لَُو َعَلى َرُجٍل َدْيٌن، هََكاَف يَْأتِيِو يَػتَػَقاَضا ُه فَػَيْخَتِبُئ ِمْنُو، َفَجاَء 

؟ قَاُىَو ِف اْلبَػْيِت يَْأُكُل َخزِيَرًة فَػَناَداُه يَا ُفََلُف، اْخرُْج فَػَقْد ُأْخْبُْت أَنََّك َىاُىَنا َفَخرََج إِلَْيِو فػَ  َؿ: ِإِنّْ َقاَؿ: َما يُػَغيُّْبَك َعِنّْ
وَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو ُمْعِسٌر َهلَْيَس ِعْنِدي. قَاَؿ: آللَِّو إِنََّك ُمْعِسٌر؟ قَاَؿ: نَػَعْم. فَػَبَكى أَبُو قَػَتاَدَة ُُثَّ قَاَؿ: ٖتَِْعُت َرسُ 

 650ْرِش يَػْوـَ اْلِقَياَمِة "َهَسلََّم يَػُقوُؿ: " َمْن نَػفََّس َعْن َغرِيِِو أَْه َٝتَا َعْنُو َكاَف ِِف ِظلّْ اْلعَ 

 

3. 4. 4. Muaviye ile KonuĢması 

ثَػَنا َمْعَمٌر، َأْخبَػَرِن َعْبُد اللَِّو ْبُن ُٝتَمَِّد ْبِن َعِقيٍل يَػْعِِن اْبَن َأِب  ثَػَنا َعبُد الرَّزَّاِؽ، َحدَّ ـَ ُمَعاِهيَةُ  َحدَّ طَاِلٍب قَاَؿ: َقِد
قَاَؿ: فَِبَم « ِإنَُّكْم َستَػْلَقْوَف بَػْعِدي أَثَػرَةً »قَػَتاَدَة فَػَقاَؿ: أََما ِإفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َقْد قَاَؿ: اْلَمِديَنَة فَػتَػَلقَّاُه أَبُو 

ًُا  651أََمرَُكْم؟ قَاَؿ: أََمرَنَا أَْف َنْصْبَ. قَاَؿ: فَاْصْبُها ِإ

Muâviye, halifeliği döneminde Medine‟ye uğramıĢtı. Medinelilerin bir kısmı onu 

Ģehir dıĢında karĢıladıkları halde Ebû Katâde‟nin de içinde bulunduğu bir ensar 

topluluğu Ģehir dıĢına çıkmamıĢ, Muâviye‟yi Ģehirde karĢılamıĢtı. Muâviye, niçin 

kendisini Ģeir dıĢında karĢılamadıklarını sorunca Ebû Katâde, binek bulamadıklarını 

ifade ederek kendisine Hz Peygamber‟in (sav), ―Sizler benden sonra bazı 

nahoĢ/egoistlik durumlarla karĢılaĢacaksınız.‖ hadisini söylemiĢti. Muâviye, „Hz 

Peygamber‟in (sav) böyle bir durumda ne yapmanız gerektiğini söyledi‟ diye sordu. 

Ebû Katâde, „sabretmemizi gerektiğini söyledi‟ dedi. Muâviye de „öyleyse sabredin‟ 

dedi. 

 

3. 4. 5. Yıldızlara Bakarak Anlamlar Çıkarmanın Nehyedilmesi 

ـٌ، َعْن ُٝتَمٍَّد قَاَؿ: ُكنَّا َمَع َأِب قَػتَ  ثَػَنا ِىَشا ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َىاُرهَف، َحدَّ اَدَة َعَلى َظْهِر بَػْيِتَنا، فَػرََأى َكوَْكًبا انْػَقضَّ َحدَّ
  652«إِنَّا َقْد ُُنِيَنا أَْف نُػْتِبَعُو أَْبَصاَرنَا»فَػَنَظُرها إِلَْيِو فَػَقاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: 
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 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 308. 
651

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 282. 
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 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,  XXXVII,   244. 
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Yezîd b. Hârun, HiĢâm‟dan o da Muhammed‟den Ģunu nakletmiĢtir. Muhammed 

dedki ki: „ Biz Ebû Katâde ile birlikte bizim damdaydık derken kayan bir yıddız 

gördük ve onun ilgili konuĢtuk. Bunun üzerine Ebû Katâde ‗Biz, yıldızlara bakarak 

anlamlar çıkarılmaktan nehyedildik.‘ dedi. 

 

3. 4. 6. Hâlid b. el-Velîd ile MünakaĢa  

َنا ِإََل أَىْ  َأْخبَػَرنَا َعْبُد الرَّزَّاِؽ، َعنْ  َُا انْػتَػَهيػْ ِل َمْعَمٍر , َعِن الزُّْىرِيّْ , أَفَّ أَبَا قَػَتاَدَة , قَاَؿ: " َخَرْجَنا ِف الرّْدَِّة َحَّتَّ ِإ
ُن ِعَباُد اللَِّو , فَػَقاُلوا: ١تَْ أَبْػَياٍت , َحَّتَّ طََلَعِت الشَّْمُس لِْلُغُرهِب , فََأْرَشْفَنا إِلَْيِهُم الرَّْماَح , فَػَقاُلوا: َمْن أَنْػُتْم؟ قُػْلَنا: 

َُا َأْصَبَح أََمَر أَْف ُيْضَرَب أَْعَناقُػُهْم " , قَ  اتَِّق »اَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: فَػُقْلُت: َه١َتُْن ِعَباُد اللَِّو فََأَسَرُىْم َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َحَّتَّ ِإ
َفَكاَف أَبُو قَػَتاَدَة ََيِْلُف »: اْجِلْس فَِإفَّ َىَذا لَْيَس ِمْنَك ِف َشْيٍء , قَاَؿ: قَاؿَ « , اللََّو يَا َخاِلُد فَِإفَّ َىَذا َا َيَِلُّ َلكَ 

َُِلَك ِِف َا يَػْغُزه َمَع َخاِلٍد أَبًَدا , قَاَؿ هََكاَف اِْلَْعرَاُب ُىُم الَِّذيَن َشجَُّعوُه َعَلى قَػْتِلِهْم , ِمْن َأْجِل اْلَغنَ  ائِِم هََكاَف 
 653«نُػَويْػرَةَ  َماِلِك ْبنِ 

―Ebû Katâde dedi ki: (Bir seferinde) Biz er-Ridde çıkıp ev sahiplerinin yanına 

vardık. Sabahtan akĢama kadar orada kaldık. Onlar, ‗siz kimsizniz‘ dediler. Biz de 

‗biz Allah‘ın kullarıyız‘ dedik. Onlar da ‗biz de Allah‘ın kullarıyız‘ dediler. Sonra 

Hâlid b. el-Velîd onları esir aldı ve sabah olunca da boyunlarının vurulmasını 

emretti. Ben, Hâlid b. el-Velîd‘e dedim ki ‗Allah‘tan kork Hâlid, böyle bir Ģey 

yapman sana helal değildir.‘ O da bana ‗otur yerine, bu seni ilgilendirmez‘ dedi.‖ 

Ordakiler de ganimet için Hâlid b. el-Velîd‟i, onları öldürmeleri konusunda teĢvik 

ettiler. Ebû Katâde, bir daha Halid‟le sefere çıkmayacağına yemin etti. Bu olay Mâlik 

b. Nuveyre hakkındadır.
654
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 Abdurrezâk b. Hemmân, el-Musannef, K. Lekatati, hds. no., 18722, (X/174). 
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 Mâlik b. Nüveyre, Temîm Kabilesine bağlı Hanzale koluna mensup Ģair ve savaĢçı birisidir. 

Müslüman olduktan sınra Hz Peygamber (sav), bazı Temîm kollarının zekâtını toplama görevini ona 

vermiĢti. Hz Peygamber (sav), vefat edince o topladığı zekâtları sahiplerine geri dağıtarak zekât 

vermekten vaz geçmiĢti. Bunun üzerine Halîd b. Velîd ve emrindekiler onu yakalayıp, Ebû Katâde‟nin 

ısrarlı bir Ģekilde karĢı çıkmasına rağmen onu öldürmüĢlerdi. (GeniĢ bilgi için bkz. Fayda, Mustafa, 

“Mâlik b. Nüveyre” md., DĠA, Ankara, 2003, XXVII, 514.) 
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3. 5. Ebû Katâde’nin Bazı Hadislerinin Zayıf Rivayetleri 

Ebû Katâde‟nin naklettiği rivayetlerin bazısı, senedindeki kimi raviler sebebiyle 

zayıf olara değerlendirilmiĢtir. ġimdi kısaca bu rivayetlerden bahsedelim.   

3. 5. 1.  

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned‟inde, Müsnedu Ebî Katâde bölümünde iki yerde 

geçen “Her kim, kocası yanında bulunmayan bir kadının yatağında oturursa/uzanırsa 

Allah kıyamet gününde ona bir yılan musallat eder.” rivayetidir. Rivayet, Ġbn 

Lehîa‟dan dolayı zayıf olarak değerlendirilmiĢtir. Ġbn Lehîa‟nın hafıza yönünden iyi 

olmadığı söylenir. 655  et-Tirmizî, Yahya b. Saîd el-Kattân ve daha baĢka 

muhaddislerin Ġbn Lehîa‟yı zayıf olarak gördüğünü söylemektedir.656 Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا ُعبَػْيُد اللَِّو ْبُن َأِب َجْعَفٍر،  ثَػَنا اْبُن َٛتِيَعَة، َحدَّ ثَػَنا أَبُو َسِعيٍد َمْوََل َبِِن َىاِشٍم، َحدَّ ِن اْبِن َأِب قَػَتاَدَة َعْن أَبِيِو، عَ َحدَّ
 657«َمْن قَػَعَد َعَلى ِفرَاِش ُمِغيَبٍة قَػيََّض اللَُّو َلُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ثُػْعَبانًا»َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: 

 

3. 5. 2.  

Ġbn Lehîa‟nın sened zincirinde bulunduğu Ebû Katâde‟nin baĢka bir rivayeti 

daha var. ‗Hz. Peygamber‘in (sav) kıbleye doğruyken de ihtiyaç giderdiği‘ ile ilgili 

olan bu rivayet de zayıf olarak değerlendirilmiĢtir. 

ثَػنَ  ثَػَنا اْبُن َٛتِيَعَة، َحدَّ ثَػَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َهُموَسى ْبُن َداُهَد قَاَا: َحدَّ ا أَبُو الزُّبَػرْيِ، َعْن َجابٍِر، َعْن َأِب قَػَتاَدَة أَنَُّو َحدَّ
َلةِ »َرَأى َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم:  ثَػَنا ِإْسَحاُؽ يَػْعِِن اْبَن الطَّبَّاِع ِمثْػَلُو قَاَؿ: َأْخبَػَرِن أَبُو « يَػُبوُؿ ُمْستَػْقِبَل اْلِقبػْ َحدَّ

 658قَػَتاَدةَ 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği ve sened zincirinde Ġbn Lehîa‟nın bulunduğu iki 

rivayet daha vardır. Ancak birincisi Ģudur: 

                                                 
655

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 253; et-Taberânî, el-Mu‘cemu‘l-Kebîr, hds. no., 

3278, (III/241). 
656

 et-Tirmizî, es-Sünen, I/15. 
657

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 249-250. 
658

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 252; et-Tirmizî, es-Sünen, E. Tahâre, hds. no, 10 

(I/15). 



 

139 

 

ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َداُهَد , ِمْن ِحْفِظِو نا َٝتُْموُد ْبُن َخاِلٍد , نا َمْرَهاُف ْبُن ُٝتَمٍَّد , نا اْبنُ  , َعْن َعِقيِل ْبِن  َٛتِيَعةَ  َحدَّ
 659«َما ُأِكَل ٘تَُْمُو َفََل بَْأَس ِبَسْلِحوِ »َخاِلٍد , َعِن الزُّْىرِيّْ , َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب قَػَتاَدَة , َعْن أَبِيِو , قَاَؿ: 

―Eti yenen hayvanın gübresinde beis yoktur.‖ Rivayet, ed-Dârekutnî‟nin es-

Sünen‟inde, Kitâbu‟t-Tahâre‟nin ―Bâbu Necâseti‘l-Bevli ve‘l-Emri bi‘t-Tenezzehi 

Minhu ve‘l-Hukmi fî-bevli Mâ Yu‘kelu Lahmuhu‖660 () bab baĢlığında geçer. Burada 

rivayetin sıhhatine dair bir herhangi bir Ģey söylenmemiĢtir. Fakat Câbir b. Abdillah 

ve daha baĢka kiĢilerin naklettiği bu rivayetin baĢka sened zincirinde bulunan Amr b. 

el-Huseyn el-Ukaylî, Yahya b. el-Alâ‟ er-Râzî ve Sevvâr b. Musab adlı raviler zayıf 

ve metruk olarak görülmüĢtür.661 

Diğer rivayette ise, iyi bir atın vasıflarının sayıldığı rivayette, at alma niyetinde 

olan adamın biri Hz Peygamber‟e (sav) danıĢmaktadır. O da (sav) beğendiği vasıfları 

belirtmektedir. Rivayet Ģudur: 

ثَػَنا اْبُن َٛتِيَعَة، َهََيََْي ْبُن ِإْسَحاَؽ قَاَؿ: َأْخبَػرَنَا اْبُن َٛتِيَعَة قَاَؿ  ثَػَنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َحدَّ  َحِديِثِو: َحَسٌن ِِف َحدَّ
ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َأِب َحِبيٍب، َعْن َعِليّْ ْبِن رَبَاٍح، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعلَ  ُر اْٙتَْيِل »ْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: َحدَّ َخيػْ

َحجَُّل ثَََّلِث، ُمْطَلُق اْلَيمِ 
ُ
 662«ِْي، فَِإْف ََلْ َيُكْن أَْدَىَم، َفُكَمْيٌت َعَلى َىِذِه الشَّْيةِ اِْلَْدَىُم، اِْلَقْػرَُح، اِْلَْرَُثُ اٚت

―Atların en hayırlısı (iyisi, güzeli) alnında küçük bir sakar, üst dudağında beyaz 

beneği olan siyah attır. Bunu, üç ayağı sekili ön sağ ayağı sekisiz siyah at takip eder. 

Eğer siyah değilse alacası, böyle olan kahverengi hayırlıdır.‖ 

3. 5. 3.  

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن ا ثَػَنا َعْوُف ْبُن ُعَمارََة قَاَؿ: َحدَّ ُؿ قَاَؿ: َحدَّ َلَّ ثَػَنا ا٘تََْسُن ْبُن َعِليٍّ اٙتَْ ُْتَاَمَة ْبِن َعْبِد اللَِّو  ْلُمثَػَّنَّ ْبنِ َحدَّ
ِه، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِب قَػَتاَدَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى  اآْليَاُت »اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم: ْبِن أََنٍس، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ

 663«بَػْعَد اْلِمائَػتَػْْيِ 

―Deliller, 200‘den (yıl) sonradır.‖  

                                                 
659

 ed-Dârekutnî, es-Sünen, K. Tahâre, hds. no., 463, (I/232). 
660

 ed-Dârekutnî, es-Sünen, K. Tahâre, I, 230. 
661

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Salât, hds. no., 4148, (II/579); ed-Dârekutnî, es-Sünen, K. 

Tahâre, hds. no., 460, (I/231). 
662

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 253. 
663

 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Fiten, hds. no., 4057, (II/1348); el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, 

K. Fiteni ve‟l-Melâhimi, hds. no., 8319, (IV/475). 
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Rivayetin senedindeki Avn b. Umâre ve Abdulla b. el-Müsenna zayıf olarak 

kabul edilmiĢlerdir. 664  Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde ve el-Hâkim en-Nîsâbûrî‟nin el-

Müstedrek‟inde geçen bu rivayette. Her iki yerde de senedinde bu raviler vardır. 

3. 5. 4.  

ثَػَنا  َثِِن َأِسيُد بْ َحدَّ ثَػَنا َعْبُد الرَّْٔتَِن يَػْعِِن اْبَن َعْبِد اللَِّو ْبِن ِديَناٍر قَاَؿ: َحدَّ ُن َأِب أَِسيٍد، َعْن َعْبُد الصََّمِد قَاَؿ: َحدَّ
َمْن َسرَُّه أَْف َُيَلَّْق »ى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم قَاَؿ: اْبِن َأِب ُموَسى، َعْن أَبِيِو، أَْه َعْن اْبِن َأِب قَػَتاَدَة، َعْن أَبِيِو، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّ 

ََُىٍب، َهَمْن َسرَُّه أَْف ُيَسوَّْر َحِبيَبَتُو ِسَوارًا ِمنْ  ََُىٍب، َحِبيَبَتُو َحْلَقًة ِمْن نَاٍر فَػْلُيَحلّْْقَها َحْلَقًة ِمْن   نَاٍر فَػْلُيَسوّْْرَىا ِسَوارًا ِمْن 
    665«اْلَعُبوا ِبَا َلِعًباَهَلِكِن اْلِفضَُّة فَ 

―Karısını bir yüzükle veya bir bilezikle sevindirmek isteyen kiĢi altın yüzük veya 

altın bilezik alsın. GümüĢ oyuncak gibidir, onunla onu kandırmasın.‖ 

Rivayetimiz „Ebû Musa el-EĢ‘ârî Hadisleri‘ arasında geçer. Hadisin zayıf senetli 

olduğundan yukarda bahsetmiĢtik. Senetteki Esid b. Ebî Esid, hadisi kimden aldığını 

tam olarak hatırlamayıp bu konuda Ģüphe içinde kalmıĢtır. Abdullah b. Ebî Katâde 

(onun da babasından) ve Ġbni Ebî Musa (onun da babasından) arasında „veya‟ lafzını 

kullanmıĢ, Ģüpheye düĢmüĢtür.  Ayrıca dördüncü tabaka ravisi Abdurrahman b. 

Abdullah b. Dinar Sika bir ravi olarak kabul edilmemiĢtir.666  

3. 5. 5.  

ثَػَنا ُٝتَمَُّد ْبُن ِدْرَىٍم اِْلَْزِديُّ، قَاَؿ: َحدََّثِِن َكْعُب  ثَػَنا أَبُو َداُهَد قَاَؿ: َحدَّ ْبُن َعْبِد الرَّْٔتَِن اِْلَْزِديُّ، َعِن اْبِن َأِب َحدَّ
 667 «أَْهِسُعوُه َّتَْلُئوهُ »َمْسِجَد، فَػَقاَؿ: قَػَتاَدَة اِْلَْنَصارِيّْ، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: أَتَانَا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َهَسلََّم َه١َتُْن نَػْبِِن الْ 

―Ensar‘dan bir grup bir mescit inĢa ediyordu. Hz Peygamber (sav, onlara 

‗geniĢletin, doldurun‘ diye buyurdu.‖ Bu rivayet, incelediğimiz kaynakların üçünde 

geçmektedir. Ebû Dâvud et-Tayâlisî, el-Müsned‘inde rivayetin zayıf olduğuyla ilgili 

herhangi bir Ģey söylememiĢtir. Ebû Bekir el-Beyhakî, peĢpeĢe iki defa verdiği bu 

rivayetin birinin isnadında ihtilaf olduğunu söylemiĢtir.668 Ġhtilaflı olduğunu belirttiği 

                                                 
664

 Ebu‟l-Ferec el-Cevzî, Cemâlu‟d-Dîn Abdurrahman b. li b. Muhammed, ed-Duafâi ve‘l-

Metrûkîn, thk., Abdullah el-Kâdî, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1406, II, 137 ve 237. 
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 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXII, 491. 
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 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXII, 491. 
667

 Ebû Dâvud et-Tayâlisî, el-Müsned, hds. no., 639, (I/520). 
668

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Salât, hds. no., 4305-4306, (II/616). 
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sened zincirinde Ebû Dâvud et-Tayâlisî de vardır. Ġbn Huzeyme‟nin es-Sahîh‟inde de 

senedinin zayıf olduğu belirtilmektedir.669
  

3. 5. 6.  

َلى، ثنا ُٝتَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن بَزِيٍع، ثنا زِيَاٌد يَػْعِِن اْبَن َعْبِد اللَِّو اْلَبكَّاِئيَّ، ثنا ُٝتَمَُّد ْبُن عَ  ْبِد الرَّْٔتَِن َهُىَو اْبُن َأِب لَيػْ
َمْن َساَؽ َىْديًا َتَطوًُّعا فَػَعَطَب »قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َهَسلََّم: َعْن َعطَاٍء، َعْن َأِب اْٙتَِليِل، َعْن َأِب قَػَتاَدَة قَاَؿ: 

ِبَها َهِإْف  ِف َدِمَها، ُُثَّ َيْضِرْب ِف َجنْ  َفََل يَْأُكْل ِمْنُو؛ فَِإنَُّو ِإْف َأَكَل ِمْنُو َكاَف َعَلْيِو بََدلُُو، َهَلِكْن لِيَػْنَحْرَىا، ُُثَّ يَػْغِمْس نَػْعَلَها
 «َكاَف َىْديًا َهاِجًبا، فَػْلَيْأُكْل ِإْف َشاَء؛ فَِإنَُّو َا بُدَّ ِمْن َقَضائِوِ 

―Her kim Allah rızası için gönülden bir kurban adar da ondan yerse yediği 

kadarının bedelini vermesi gerekir. O hayvanı boğazlasın, sonra o hayvanın ayağını 

onun kanına daldırıp kenarına vursun. Eğer verdiği kurban adak kurbanı ise ondan 

dilediğince yiyebilir. Çünkü zaten onun kazasını yapması gerekir/onun yerine tekrar 

kurban kesmesi gerekir.‖ 

Hadis, hem Ġbn Huzeyme‟nin es-Sahîh‘inde hem de Ebû Bekir el-Beyhakî‟nin 

es-Sünen‘inde geçmektedir. Ġbn Huzeyme, Ebû Katâde ile Ebû Halîl arasında bir 

inkıta olduğunu ve rivayetin mürsel olduğunu söylemektedir. Bundan dolayı, Ġbn 

Huzeyme‟nin es-Sahîh‘inin tahkikini yapan el-Azamî de bu rivayetin zayıf olduğunu 

söylemektedir.670
 el-Beyhakî‟deki sened zincirinde Ġbn Huzeyme de bulunmakta ve 

el-Beyhakî, Ġbn Huzeyme‟nin bu hadisi mürsel olarak değerlendirdiğini 

aktarmaktadır.671 
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 Ġbn Huzeyme, es-Sahîh, hds. no., 1320, (II/280). 
670

 Ġbn Huzeyme, es-Sahîh, hds. no., 2580, (IV/155). 
671

 el-Beyhakî, es-Sünenü‘l-Kübra, K. Hac, hds. no., 10261, (V/400). 
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3. 6. Ravilerin Değerlendirilmesi 

Bu baĢlık altında Ebû Katâde‟den hadis alan ravilerin hayatlarıyla ilgili bilgiler 

verilecektir. Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadislerin hemen hemen hepsi Ahmed b. 

Hanbel‟in el-Müsned‟inde geçtiğinden dolayı bu eserdeki hadisleri rivayet eden 

ravilere öncelik verilecektir. Bunun yanında, bu eserde geçmeyip de baĢka 

kaynaklarda geçen raviler varsa bunlar da incelenecektir. Burada, ravileri üç baĢlık 

altında ele alacağız. Birinci baĢlığımızda Sahabe, ikinci baĢlığımızda tabiin ve 

üçüncü baĢlığımızda ise sened zincirinde ismi çokça geçen raviler ve devamında 

zayıf raviler ele alınacaktır. 

3. 6. 1. Ebû Katâde’nin Rivayet Ettiği Hadislerin Senedindeki Sahabe  

Öncelikle Ebû Katâde‟den hadis alan sahabeleri ele alalım. Tespit ettiğmiz 

kadarıyla Ebû Katâde, sahabeden Ebû Hureyre, Câbir b. Abdillah, Enes b. Mâlik, 

Ebû Said el-Hudrî ve Ömer b. el Hattâb olmak üzere beĢ sahabede ile hadis alıĢveriĢi 

yapmıĢtır. Câbir b. Abdillah‟tan rivayet ettiği hadislerin sened zincirinde sika 

olmayan raviler bulunduğundan, rivayet zayıf kabul edilmĢtir. Bunun yanında, Ebû 

Katâde‟nin Muâz b. Cebel‟den de hadis aldığı bilgisi kaynaklarımız arasında 

mevcuttur.672 Ancak biz, kaynaklarımız arasında Ebû Katâde‟nin Muâz b. Cebel‟den 

aldığı her herhangi bir rivayete rastlanadık.  

ġimdi sahabeden baĢlamak üzere Ebû Katâde‟den rivayet almıĢ kiĢiler ve 

hakkında kısaca Ģöyle bilgiler verilebilir. 

3. 6. 1. 1. Ebû Hureyre: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Hz 

Peygamber‟den (sav) 5300 fazla hadis rivayet ettiği söylenir. Asıl adı AbduĢĢems 

olup Müslüman olduktan sonra Abdullah ismini kullanmıĢtır.673 Hicrî 58 yılında vefat 

etmiĢtir.674 Ebû Katâde‟den bir rivayet etmiĢtir.675 

3. 6. 1. 2. Ömer b. el-Hattâb (Ġkinci Halife): Fil olayından 13 sene sonra 

doğmuĢ ve Miladî 644‟te hançerlenerek Ģehid edilmiĢtir. Ebû Katâde kendisinden 

                                                 
672

 el-Mizzî, Tehzîbu‘l-Kemal, XXXIV, 194. 
673

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, IV, 325. 
674

 Ebû Nuaym, Ma‘rifetu‘s-Sahâbe, IV, 1888. 
675

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Musnedu Ebî Hureyre, hds. no, 8114, XIII, 474. 
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oruç konulu bir hadis almıĢtır.676 Ayrıca Ģunu ifade etmekte yarar görmekteyiz. Ömer 

b. el-Hattâb‟ın, Hz Peygamber‟e (sav) oruçla ilgili sorduğu bir soruyu ve Hz 

Peygamber‟in (sav) cevabını konu alan bir hadis, Hz Ömer‟in rivayeti gibi 

görünmektedir.677 

3. 6. 1. 3. Ebû Saîd el-Hudrî el-Ensarî: Asıl adı Sa‟d b. Mâlik‟tir. Ebû 

Katâde‟den hadis nakleden az sayıdaki sahâbeden biridir. Hicrî 74 yılında 94 yaĢında 

iken vefat ettiği söylenir.678 Ebû Katâde‟den iki hadis nakletmiĢtir.679 

3. 6. 1. 4. Cabir b. Abdillâh: En çok hadis nakleden sahâbeden biridir. Aynı 

zaman da ensarın fakih ve müfessirlerindendir. Hicrî 74 yıllarında 90 küsür yaĢında 

vefat etmiĢtir.680 Ebû Katâde‟den bir hadis nakletmiĢtir.681 Bu rivayet, senedindeki Ġbn 

Lehî‟a‟dan dolayı zayıf kabul edilmiĢtir. 

3. 6. 1. 5. Enes b. Mâlik: Medineli müsümanların ileri gelenlerindendir. O daha 

küçükken, annesi onu Hz. Peygamber‟in (sav) hizmetine vermiĢti. Bu vesile ile 

kendisine „Hâdim-u Rasûlullah‟ lakabı verilmiĢtir. Hicret‟ten 10 sene kadar önce 

doğmuĢ ve hicrî 93 yılında vefat etmiĢtir.682 Ebû Katâde‟den bir nakli mevcuttur.683 

Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde geçen bu nakil, mevzu kabul edilmiĢtir. Ayrıca 

senedindeki Avn b. Umâre ve Abdullah b. Müsenna‟dan alınan rivayetler sahih kabul 

edilmemiĢtir. 

3. 6. 2. Ebû Katâde’den Hadis Rivayet Eden Tabiinden Bazısı 

3. 6. 2. 1. Abdullah b. Ebî Katâde: Ebû Katâde‟nin oğludur. Ebû Katâde‟den en 

çok hadis alan tabiîndir. Ahmed b. Hanbel‟in el-Müsned‟inde Ebû Katâde‟den gelen 

hadislerin 68 tanesini Abdullah b. Ebî Katâde nakletmiĢtir. Hicrî 95-97 yıllarında 
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 en-Nesâî, es-Sünen, K. Siyâm, hds. no., 2382, (IV/207). 
677

 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Siyâm, hds. no., 1713, (I/546); en-Nesâî, es-Sünen, K. Siyâm, hds. 

no., 2387, (IV/208). 
678

 Ebû Nuaym, Ma‘rifetu‘s-Sahâbe, III, 1260. 
679

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, hds. no., 22609 ve 22610, XXXVII, (297-298). 
680

 Ebû Nuaym, Ma‘rifetu‘s-Sahâbe, II, 529. 
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 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXVII, 252; et-Tirmizî, , es-Sünen, E. Tahâre, hds. no., 10, 

(I/15). 
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 Ġbn Abdilberr, el-Ġstiâb, I, 109; Ġbnü‟l-Esîr, Üsdü‘l-Gâbe, I, 294; Ġbn Hacer, Tehzîbû‘t-Tehzîb, 

I, 376. 
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 Ġbni Mâce, es-Sünen, K. Fiten, hds. no., 4057, (II/1348). 
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vefat etmiĢtir.684 Sika bir ravi olup685 Medinelilerin meĢhurlarındandır.686 KebĢe bt. 

Ka‟b b. Mâlik ile evlenmiĢtir.687 

3. 6. 2. 2. Amr b. Süleym ez-Zürakî: Medineli tabiînin meĢhurlarından olup, 

Sika bir ravidir.688 Ebû Katâde‟den on beĢ kadar hadis rivayet etmiĢtir. Hicrî 91-100 

yılları arasında vefat etmiĢtir. 689  Bildiğimiz kadarıyla Sahâbeden sadece Ebû 

Katâde‟den rivayet almıĢtır. Amr b. Süleym ez-Zürakî‟den rivayet alanlar arasında 

Saîd el-Makberî ve Amr b. Abdullah b. Zübeyr b. Avvam da vardır.690 

3. 6. 2. 3. Abdullah b. Rabâh el-Ensarî: Ensardan iyice fıkıh öğrenen 691 

Medineli Sika bir tabiîndir.692 Basra‟ya göçmüĢ693 ve hicrî 91-100 yılları arasında 

orada vefat etmiĢtir.694 Ebû Katâde‟den on bir tane hadis rivayet etmiĢtir. Ebû Halid 

künyesiyle de tanınır. 

3. 6. 2. 4. Ma’bed b. Ka’b b. Mâlik: Ebû Katâde‟den dokuz rivayeti olan 

Medineli Sika tabiîndendir.695 Hicrî 101-110 yılları grubunda vefat edenlerdendir.696 

3. 6. 2. 5. Ebû Seleme Abdullah b. Abdurrahman b. Avf ez-Zührî: 

Medine‟nin tabiîninden Sika biri olup 697  Ebû Katâde‟den sekiz rivayeti 

bulunmaktadır. Hicrî 94. yıllarında vefat etmiĢtir.698 

3. 6. 2. 6. Abdullah b. Ma’bed ez-Zımanî: Ebû Katâde‟den gelen rivayetlerin 

yedi tanesini rivayet eden Basralı Sika bir tabiîndir. 699  Abdullah b. Ma‟bed ez-
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 Ġbn Hıbbân, es-Sika, V, 43. 
685

 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, I, 272. 
686

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, II, 963. 
687

 Ġbn Hacer, Tehzîbû‘t-Tehzîb, XII, 447. 
688

 ez-Zehebî, ġemsettin Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz Mîzânu‘l-

Ġ‘tidâli fî-Nakdi‘r-Ricâli, thk., Ali Muhammed el-Becâvî, Dâru‟l-Marifeti li‟t-Tabâeti ve‟n-NeĢri, 

Beyrut, 1963, III, 263. 
689

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, II, 1150. 
690

 el-Buhârî, et-Târihu‘l-Kebîr, VI, 333. 
691

 en-Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. ġuayb b. Ali el-Horâsânî, Fedâilu‘s-Sahâbe, Dâru‟l-

Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, 1405, 43. 
692

 Ġbn Sa‟d, Tabakât, VII, 212. 
693

 el-Mizzî, Tehzîbû‘l-Kemal, XIV, 487. 
694

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, II, 1122. 
695

 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, I, 433. 
696

 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, III, 169. 
697

 el-Iclî, Tarîhû‘s-Sika, I, 499. 
698

 Celâluddîn es-Suyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekir, Tabakâtu‘l-Huffâz, Dâru‟l-Kutubi‟l-

Ġlmiyye, Beyrut, 1403, 30. 
699

 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, I, 280. 
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Zimanî, Ömer, Abdullah b. Utbe, Ebû Hureyre 700  ve Ġbn Mes‟ud‟tan 701  da hadis 

almıĢtır. el-Buhârî, Abdullah b. Ma‟bed‟in Sika bir ravi olduğunu belirtir ancak onun 

Ebû Katâde‟den hadis naklettiğini duymadığını söyler.702 Abdullah b. Ma‟bed ez-

Zimani, Hicrî 81-90 yılları arasında vefat etmiĢtir.703 

3. 6. 2. 7. Ebû Muhammed Nâfi’: Asıl ismi Nâfi‟ b. Abbas (veya AyyaĢ) el-

Akraî‟dir.704 Az hadis rivayet etmiĢ güvenilir ravilerdendir. Ebû Katâde‟nin mevlası 

olup ondan dört hadis rivayet etmesinin yanında, Ebû Hureyre‟den de hadis alıp 

rivayet etmiĢtir.705 Kaynaklarımızda Ebû Muhammed Nâfi‟ hakkında, Ebû Katâde 

dıĢında, daha baĢka birkaç kiĢinin mevlası olduğu bilgisi de mevcuttur.706 

3. 6. 2. 8. Ebû Harmele eĢ-ġeybanî: Ġsminin Harmele b. Ġyyas veya Ġyyas b. 

Harmele olduğunu söyleyenler de vardır. 707  el-Buhârî, Ebû Harmele‟nin 100 – 

110‟larda vefat ettiğini, Ġbn Hıbbân da onun Sika olduğunu söyler.708 Ebû Katâde‟den 

beĢ hadis rivayet etmiĢtir. 

3. 6. 2. 9. KebĢe Binti Ka’b b. Mâlik: Ebû Katâde‟nin gelinidir. Kâdim 

kaynakların büyük çoğunluğu, onu Ebû Katâde‟nin oğlu Abdullah‟ın zevcesi olarak 

tanıtır.709 Ġbn Sa‟d ise onun, Sâbit b. Ebî Katâde‟nin zevcesi olduğunu belirtir. 710 

„Kedinin içtiği su‟ hadisiyle alakalı üç nakli bulunmaktadır. el-Mızzî, Ġbn Hıbbân‟ın 

onun Sika bir kiĢi olduğunu söylemiĢtir.711  

3. 6. 2. 10. Yahya b. en-Nadr: Medineli Sika tabiîndendir.712 Ebû Katâde‟nin 

yanında Ebû Hureyre ve daha baĢkalarından da hadis nakletmiĢtir. Yahya b. en-Nadr 

hicrî 121-130 yılları arasında vefat etmiĢtir.713 Ebû Katâde‟den iki hadis almıĢtır. 

                                                 
700

 Ġbn Ebî Hatim,  el-Cerh ve‘t-Ta‘dîl, V, 173. 
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 ez-Zehebî, Siyer, IV, 207. 
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 Ġbn Hacer, Tehzibu‘t-Tehzib, X, 406. 
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 Ġbn Hacer, Tehzibu‘t-Tehzib, II, 228. 
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 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XXXIV, 195. 
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 Ġbn Sa‟d, Tabakât, VIII, 478. 
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3. 6. 2. 11. Muhammed b. Ka’b el-Kurazî: Ebû Hamza künyesiyle de bilinen 

Medineli tabiînden olup Sika bir ravidir.714 Ebû Katâde‟den iki hadis nakletmiĢtir. 

3. 6. 2. 12. Ali b. Rabâh b. Kesîr el-Lahmî: Hicrî 111 ila 120 yılları arasında 

vefat eden tabiîndendir.715 Ebû Katâde‟den bir hadis nakletmiĢtir. 

3. 6. 2. 13. Atâ b. Yessar el-Hilâlî: Hz. Meymune annemizin mevlasıdır. Çok 

hadis rivayet eden ve Sika olarak değerlendirilen Atâ b. Yessar, hicrî 103‟lerde 94 

yaĢlarında iken vefat etmiĢtir.716 Ebû Katâde‟den bir hadis nakletmiĢtir. 

3. 6. 2. 14. Muhammed b. Sîrîn: Sahabeden Enes b. Mâlik‟in mevlasıdır ve 

onun kâtipliğini yapmıĢtır.717 Künyesi Ebû Bekr olan Basralı tabiînden olup Sika bir 

ravidir. 718  Hz. Osman‟ın hilafete geçmesinden iki sene sonra doğmuĢ 719  ve 77 

yaĢlarında vefat etmiĢtir.720 Ebû Katâde‟den bir hadis nakletmiĢtir. 

3. 6. 2. 15. Abdullah b. Ebî Bekr: Tabiîndendir. Ebû Katâde‟den bir hadis 

nakletmiĢtir. 

3. 6. 2. 16. Abdurrahman b. el-A’recî: Tabiîndendir. Ebû Katâde‟den bir hadis 

nakletmiĢtir. 

3. 6. 2. 17. Abdurrahman b. el-Hubâb es-Sülemî el-Ensarî: Medineli 

tabiînden olup Sika bir ravidir.721 Ebû Katâde‟den bir hadis nakletmiĢtir. Naklettiği 

hadis el-Muvatta‟da geçen „iki yiyeceğin karıĢımından yapılan nebizin nehyi‟ 

hadisidir.722 
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 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, I, 411. 
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 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, III, 283. 
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 Ġbn Hacer, Tehzibu‘t-Tehzib, IX, 216. 
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 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, I, 291. 
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 Ġmam Mâlik, Muvatta, K. EĢribe, 8, II, 844. 
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3. 6. 2. 18. Muhammed b. el-Münkedr: Ebû Abdullah künyesiyle de tanınan ve 

Hicrî 130‟larda vefat eden723 Medineli güvenilir tabiînindendir.724 Ebû Katâde‟den bir 

hadis nakletmiĢtir. O hadis de en-Nesâî‟nin es-Sünen‟inde yer almaktadır.  

3. 6. 2. 19. Saîd b. el-Müseyyeb: Hicrî 93 yıllarında vefat eden725 Medineli 

tabibinin güvenilir ravilerdendir. Ġbn Mâce ve Ebû Dâvud‟un es-Sünen‟lerinde geçen 

bir rivayeti Ebû Katâde‟den almıĢtır. 

Bundan sonraki isimler Ebû Katâde‟den bizzat hadis almayıp onun rivayet ettiği 

hadislerin sened zincirinde yer alan önemli ravilerden birkaçıdır. 

3. 6. 2. 20. Yahya b. Ebî Kesîr: Sahâbeden Enes b. Mâlik‟i görmüĢ, ondan 

rivayette bulunmuĢ bir tabiîndir. 726  Sika kabul edilmiĢtir. 727  Ebû Katâde‟nin oğlu 

Abdullah‟tan gelen rivayetlerin büyük çoğunluğunu Yahya b. Ebî Kesîr nakletmiĢtir. 

Künyesi Ebû Nasr olan Yahya b. Ebî Kesîr Hicrî 129 veya 130‟da vefat etmiĢtir.728 

3. 6. 2. 21. Osman b. Abdullah b. Mevhîb: Ebû Abdullah künyesiyle bilinir. 

Medineli tabiînden olup Sika bir ravidir.729 Ebû Hureyre‟den de hadis almıĢ olan 

Osman b. Abdullah, Sufyan es-Sevrî‟ye de hadis aktarmıĢtır. Sonradan Irak‟a 

taĢınmıĢ ve hicrî 121-130 yılları arasında vefat etmiĢtir.730 

3. 6. 2. 22. Saîd b. Ebî Saîd el-Makberî: Abdullah b. Ebî Katâde‟den hadis alan 

Medine‟nin güvenilir ravilerindendir. Hicrî 123 – 126 yıllarında vefat etmiĢtir.731 

3. 6. 2. 23. Abdulazîz b. Rufey’: Mekkeli tabiînden olup Sika biridir. Kûfe‟ye 

yerleĢmiĢtir. Künyesi Ebû Abdullahtır.  Hicrî 130‟larda vefat etmiĢtir. YaklaĢık 60 

kadar hadis rivayeti vardır.732 
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 Ġbnu‟l-Mustevfî, el-Mubârek b. Ahned b. el-Mubârek el-Erbilî, Târîhu Erbil, thk., Sâmî b. 

Seyid Humâs es-Sakâr, Vezâratu‟s-Sekâfeti ve‟l-Ġ‟lâm/Dâru‟r-ReĢîd li‟n-NeĢr, Irak, 1980, II, 425. 
724

 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, I, 414. 
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 Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halife b. Hayyât, I, 306. 
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 Ebu‟Ģ-Seyh el-Esbehânî, Ebû Ahmed Abdullah b. Muhammed b. Cafer b. Hayân el-Ensârî, 

Tabakâtu‘l-Muhaddisîn, thk, Abdulgafur Abdulhakk Hüseyn el-BelûĢî, Müessesetu‟r-Risâle, Beyrut, 

1992, IV, 202; Tâcuddîn es-Subkî, Abdulvehâb b. Takîyyiddîn, Mu‘cemu‘Ģ-ġuyûh, thk, BeĢâr Avâd-

Mustafa Ġsmail el-A‟zamî-Râid Yusuf el-Anbekî, Dâru‟l-Garbi‟Ġslâmî, Beyrut, 2004, 436.  
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 Ġbn Hacer, Tehzibu‘t-Tehzib, XI, 269. 
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 Ebû Zur‟a ed-DımaĢkî, Abdurrahman b. Amr b. Abdullah b. Safvân en-Nasrî, Târîh, thk, 

ġukrullah Nimetullah el-Kûcâni, Mu‟cemu‟l-Luğâti‟l-Arabiyye, DimaĢk, t.y, 253;  
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 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, I, 328. 
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 ez-Zehebî, Târihu‘l-Ġslam, III, 461. 
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 el-Iclî, Târihu‘s-Sika, IV, 285. 
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3. 6. 2. 24. Husayn b. Abdurrahman: Ebû Muhammed‟le künyelenmiĢtir. Sa‟d 

b. Muaz‟ın torunudur. Hicrî 126‟da vefat etmiĢtir. Abdullah b. Ebî Katâde‟den de 

hadis rivayeti almıĢtır. 

3. 6. 2. 25. Amr b. Abdullah b. Zübeyr el-Avvâm: Medineli tabiînden olup 

Sika bir âlimdir. 121 veya buna yakın bir tarihte vefat etmiĢtir.733 

3. 6. 3. Ebû Katâde’nin Rivayet Ettiği Hadislerin Senedinde Ġsmi Çokça 

Geçen Diğer Bazı Raviler ve Ebû Katâde’nin Rivayet Ettiği Hadislerin 

Senedinde Ġsmi Geçen Zayıf Raviler 

3. 6. 3. 1. HiĢam ed-Destüvâî: Asıl adı Ebu Bekir HiĢam b. Ebî Abdullah el-

Basrî‟dir. Güvenilir muhaddislerdendir.734 Hicrî 150‟lerde vefat etmiĢtir.735 

3. 6. 3. 2. Ebû Halil: Asıl adı Mücahit olduğu da söylenen Ebû Halil, Ebû 

Katâde‟den bir rivayet almıĢtır. Ebû Dâvud‟un es-Sünen‟inde geçen bu rivayette Ebû 

Dâvud, bu hadisin mürsel bir hadis olduğunu, çünkü Ebû Halil‟in Ebû Katâde‟den 

hadis almadığını söylemiĢtir. Bunun gibi Ġbn Mâce‟nin es-Sünen‟inde,  Amr b. 

ġuayb‟ın Ebû Katâde‟den naklettiği rivayet ve Ġbn Mâlik‟in el-Muvatta‟sında Yahya 

b. Saîd‟in Ebû Katâde‟den naklettiği rivayetin de mürsel olduğu görülüyor. Çünkü 

Amr b. ġuayb‟ın ve Yahya b. Saîd‟in tabiîn olduğuyla ilgili herhangi bir bulguya 

rastlamadık. 

3. 6. 3. 3. Muaz b. Fedale ez-Zehrânî: el-Buhârî‟nin, Basralı Sika 

ravilerindendir.736 Hicrî 210 yıllarında vefat etmiĢtir.737 

3. 6. 3. 4. Salih b. Ebî Hasan: Abdullah b. Ebî Katâde‟den hadis almıĢ Medineli 

biridir. Pek tanınmaz. Hadis otoriterleri tarafından zayıf,738 münkeru‟l-hadis739 olarak 

görülür. 
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 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XVIII, 134 – 136. 
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 Ġbn Hacer, Tehzibu‘t-Tehzib, V, 74. 
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 ez-Zehebî, Siyer, VI, 568. 
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 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XXX, 222. 
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 el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XXVIII, 129. 
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 Ġbn Hacer, Tehzibu‘t-Tehzib, X, 293. 
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 Ġbni Ebî Hatim, el-Cerh ve‘t-Ta‘dî‘l, IV, 399. 
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 el-Buhârî, et-Târihu‘l-Kebîr, IV, 275. 
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3. 6. 3. 5. Ġbni Lehi’a: Asıl adı Abdullah b. Lehîa b. Ukbe el-Hadremî el-

Ğâfıkî‟dir. Hicrî 96 yılında doğmuĢ ve 174 yılında vefat etmiĢtir.740 Cerh ve ta‟dil 

ölçütleri bakımından zayıf kabul edilmiĢtir.741 Ebû Katâde‟nin naklettiği iki rivayetin 

sened zincirinde Abdullah b. Lehî‟a vardır. Biri et-Tirmizi‟nin es-Sünen‟inde, diğeri 

ed-Dârimî‟nin es-Sünen‟inde geçen bu iki rivayet de zayıf rivayet olarak 

değerlendirilmiĢtir. 
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 Ġbn Hıbbân, Muhammed b. Hıbbân b. Ahmed b. Hıbbân b. Muaz b. Ma‟bed et-Temimî, el-

Mecrûhîn mine‘l-Muhaddisîn ve‘d-Duafâi ve‘l-Metrûkîn, thk., Muhammed Ġbrahim Zâyed, 

Dâru‟l-Va‟î, Halep, 1396, II, 11. 
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 Ebu‟l-Ferec el-Cevzî, ed-Duafâi ve‘l-Metrûkîn, II, 136; el-Mizzî, Tehzibu‘l-Kemâl, XV, 499. 
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4. SONUÇ 

Dinimizin Kur‟an‟dan sonraki ana kaynağı olan ve Hz. Peygamber‟in (sav) söz 

ve uygulamalarından oluĢan hadislerin ilk ravileri olan Sahâbeye Ģükran ve minnet 

borçluyuz. Hadislerin her biri önemli olduğundan, ister az hadis rivayet etmiĢ olsun; 

ister çok hadis rivayet etmiĢ olsun, farketmez. Her Sahâbenin bilinmesi önem arz 

eder. Çünkü Sahâbenin yaĢantısı da bizim için örnek teĢkil etmektedir. Bu 

münasebetle hem rivayet ettiği hadisler, hem de örnek yaĢantısı bakımından örnek 

bir sahabe olan Ebû Katâde bu çalıĢmamızın konusu olmuĢtur. 

Akabe biatlarından sonra müslüman olan Ebû Katâde‟nin hayatına baktığımızda 

daha çok seferlerde ön plana çıktığını görüyoruz. Bunların yanında ilimle de meĢgul 

olmuĢ, hadis rivayeti yapmıĢtır. EvlenmiĢ, aile sahibi olmuĢ ve geçimini sağlamak 

için de çalıĢmıĢ ve ticaret yapmıĢtır. 

Sürekli olarak Hz. Peygamber‟e (sav) yakın olan Ebû Katâde, Bedir savaĢı hariç 

onunla birlikte her sefere katılmıĢ, onun gönderdiği seferlere katılmıĢ ve kimi 

seferlere de kumandanlık etmiĢtir. Seferlerde, Hz. Peygamber‟i (sav) korumuĢ ve 

onun duasına mazhar olmuĢtur. Hz. Peygamber‟in (sav) vefatından sonra da yine 

Ġslam dini için mücadele etmiĢ, her türlü sefere çıkmıĢtır. Kısa süreliğine Mekke 

valiliği de yapmıĢ olan Ebû Katâde, hicrî 54‟te vefat etmiĢtir. 

Haktan yana sözünü/fiilini esirgemeyen Ebû Katâde‟nin vesile olduğu birçok 

uygulama fıkhî delil sayılmıĢtır. Söz gelimi, kedinin su içtiği kapta arta kalan suyla 

abdest alınması, kedinin içtiği suyun temiz olduğuna delil olması; ihramlıyken avcıya 

imâ yoluyla da olsa herhangi bir yardımda bulunmayan kiĢinin o avdan yiyebilmesi 

ise, hareketle ima etmenin nikâh için cevap olmasına delil sayılması gibi 

uygulamaları buna örnek gösterilebilir. 

Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisler, hadisle alakalı hemen hemen her kaynakta 

yer bulmuĢlardır. Farklı kaynak ve kanalda 170 kadar rivayeti mevcuttur. Bazı 

kaynaklarda geçen rivayetleri az olsa da bazı rivayetleri ise kaynakların hemen 

hepsinde geçmektedir. Söz gelimi, „mescide girerken oturmadan evvel iki rekât 

namaz kılma‟ hadisi incelediğimiz 20 kadar eserin hemen hepsinde geçerken; ‗üç 
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Ģeyde sorumluluğun kaldırılması/olmaması‘ hadisi ise sadece el-Hâkim en-Nîsâbûrî 

el-Müstedrek‘inde geçmektedir. 

Ebû Katâde sahabeden hem hadis almıĢ hem de sahabeye hadis nakletmiĢtir. Ebû 

Katâde‟den en çok hadis alanların baĢında ise oğlu Abdullah gelmektedir. Bununla 

beraber Amr b. Süleym, Abdullah b. Ma‟bed, Abdullah b. Abdurrahman b. Avf, 

Abdullah b. Rabâh, Ma‟bed b. Ka‟b b. Mâlik ve Ebû Muhammed Nafî b. Abbas da 

Ebû Katâde‟den hadis rivayet eden tabiinlerdendir. Abdullah b. Ebî Katâde‟den de 

gelen hadislerin büyük kısmını Yahya b. Ebî Kesir nakletmiĢtir. Bunlar, dönemin 

önemli Ģahsiyetlerindendirler. 

Ebû Katâde kanalıyla gelen hadisler, konu itibariyle çok çeĢitlidir. Yani o, her ne 

kadar daha çok seferlerde öne çıkmıĢ biri olsa da rivayet ettiği hadisler sadece 

seferlerle ilgili olmayıp gündelik yaĢamın birçok alanıyla ilgilidir. Kimi zaman 

herhangi bir sefer esnasında gerçekleĢen bir olayı konu almıĢ, kimi zaman da Ģehirde 

mukim iken mevzubahis olan bir konu iĢlenmiĢtir. Konularda en çok namazla ilgili 

rivayetler yer almıĢtır. Oruç, alıĢ-veriĢ, ihramlıyken yapılacak/yapılamayacaklar, kul 

hakkı, borç, cenaze, temizlik, nezaket, görgü kuralları, dua, rüya ve daha birçok 

konuyla ilgili rivayetleri mevcuttur.  
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EKLER 

Bu bölümünde iki EK olacaktır. Birinci EK‟de Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği 

hadislerin geçtiği kaynaklar tablo Ģekinde verilecektir. Ġkinci EK‟de ise Ebû 

Katâde‟nin, hayatında uğradığı ve tezimizde geçen bazı yerler, günümüz haritasında 

gösterilecektir. 

EK 1: TABLO 

Bu bölümde Ebû Katâde‟nin rivayet ettiği hadisleri tablo Ģeklinde göstereceğiz. 

Burada rivayetin konusu belirtip bu rivayetin hangi kaynaklarda geçtiğini + 

simgesiyle iĢaretiyleyeceğiz. Böylece rivayetleri toplu bir Ģekilde sunacağız ve hangi 

rivayetin hangi kaynaklarda geçtiği ve rivayetlerin tümünde geçen ortak hadisler 

ortaya çıkacaktır. ġunu da belirtelim ki buradaki rivayet sayısı ile yukarıda tezimiz 

içerisinde rivayetlerin sayısı arasında farklılık olabilecektir. O da Ģundan 

kaynaklanmaktadır. Bazı eserlerde bir rivayet uzun bir Ģekilde verilmiĢken baĢka bir 

kaynakta bu uzun rivayet bölüm bölüm, ayrı hadisler Ģeklinde verilmiĢtir. Tez 

içerisinde biz bu bölümlerin bir kısmını ayrı olarak verdik ancak buradaki rivayeti 

uzun Ģekliyle aldık. Yani içerisinde geçen konuların hepsini aynı yerde verdik ve 

kaynaklarda bu konulardan herhangi biri dahi geçtiyse karĢısına + iĢaretini koyduk. 

Tabloda, olayı/tarihi belli olan rivayetleri Ebû Katâde‟nin hayatındaki kronolojiye 

göre sıraladık. Olayı/tarihi belli olmayan rivayetleri de geçtiği eserin bölüm 

sıralamasına göre dizmeye gayret ettik. 
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1 
Zebra hadisi, Ġhramlıların 

avlanmadan av etini yiyebileceği 

(Hudeybiye) 
+ + + + +  + + +  + + +   + +  + + 15 

2 

SavaĢta maktülün selebini 

öldürene vermek, Ebû 

Katâde‟nin Huneyn savaĢında 

kazandığı zırhı satıp Medine‟de 

bir bostan alması (Huneyn) 

+ + + +  + +  + + +  +    +  + + 13 

3 

 Ebû Katâde‟nin 

Peygamber‟imizi (sav) gece 

boyunca gözetlemesi ve onun 

duasını alması (Hayber) 

+   +          + +      2 

4 

Tebük‟ten/Hayber‟den dönüĢteki 

olayları (Hz Bilâl‟in nöbet 

beklemesi ve sabah namazının 

kaza etmeleri, uykuda ıhmalin 

olmaması, susuz kalmaları) 

+ + + + + + +    + + +  + +   + + 14 

5 
Hz Peygamber (sav) 

dinlendiğinde nasıl uzanırdı) 
+ + +       + + + +        7 

6 

Mute seferine tayin edilen üç 

komutan ve Halid b. Velid‟in 

„Seyfullah‟ lakabı alması 
+       +   +         + 4 

7 

Sakat birisi olan Amr b. 

Cemuh‟un Uhud‟a katılıp Ģehid 

olması 
+                    1 

8 

Hz Peygamber‟in (sav) ihramlı 

olduğu halde kendisine verilen 

butu/eti yemesi (bir Umre seferi) 
+                    1 

9 

Ebû Katâde‟nin Muâviye‟yi 

karĢılaması ve ―benden sonra 

bazı nahoĢ durumlar 

göreceksiniz, sabredin.‖ hadisi 

+                    1 

10 

Ġçeceklerde kabın içine nefes 

vermemek, taharette sağ eli 

kullanmamak 
+ + + + + + + +  + + + +  +  + +  + 16 
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11 
Mescide giriĢte oturmadan evvel 

iki rekât namaz kılmak 
+ + + + + + + + +  + + + +   + + + + 17 

12 Umâme  + + + + +   + +  + + + +   + + +  14 

13 
Namaz için ben camiye 

girmedikçe ayağa kalkmayın 
+ + + + +  + +   + + +    + + + + 14 

14 
Çocuk ağlaması sebebiyle 

namazı hızlandırmak 
+ +  + + + +      +       + 8 

15 Namaz rekâtlarının kıraatı + + + + + +  +   + + +      + + 12 

16 
Namaza telaĢla acele etmekten 

nehiy 
+ + +    + +   + + +        8 

17 
TeĢehüdte sağ elin iĢaret 

parmağıyla iĢaret etmek 
+                    1 

18 

Namazda imamın arkasında 

fatiha dıĢında herhangi bir 

okumamak 
+                    1 

19 
Üç tane Cuma namazını 

mazeretsiz terk eden kiĢi 
+     +    +           3 

20 
Ġnsanların en kötüsü namazdan 

çalan hırsızdır  
+       +  +  + + +       6 

21 
Günde beĢ vakit namaz kılana 

Cennet vaadi 
   +  +               2 

22 

Peygamber‟imizin (sav), gece 

namazı için Hz Ebû Bekir‟e ve 

gece namazında sesini 

yükseltmesini, Hz Ömer‟e, sesini 

biraz düĢürmesini söylemesi  

   +   +   + + + +        6 

23 

Peygamber‟imizin (sav) Hz Ebû 

Bekir ve Hz Ömer‟e, vitri ne 

zaman kıldıklarını sorması 
   +      +  + +        4 

24 

Cuma günü hariç diğer günlerde 

günün tam ortasında/güneĢ en 

tepede olduğu zaman namaz 

kılmanın nehyi 

   +         +        2 

25 Cuma günü gusletmek          + + + +       + 5 

26 
Oruçlar (Pazartesi-PerĢembe-

Arefe-AĢure-Hz Dâvud) 
+  + + + + +   + + + +    + + + + 14 
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27 
Ġki yiyeceğin karıĢtırıp 

nebiz/hoĢap yapmanın nehyi 
+ + + + + +  + +    +     + + + 12 

28 Kedinin içtiği suyun arttığı +   + + + + + + + + + +   + +  + + 15 

29 
Kurtulan ve kendisinden 

kurtulunan meyyit hakkında 
+ + +  +    +  +  +      +  8 

30 
Ġyi rüya Allah‟tandır-kötü rüya 

(hulm) ise Ģeytandandır 
+ + + +  + + + +  +    +  +   + 12 

31 
Hz Peygamber‟i (sav) rüyada 

gören kimse 
+  +     +             3 

32 
Hadis uyduran cehennemdeki 

yerini hazırlasın 
+     +  +  +          + 5 

33 

Allah yolunda cihad edip Ģehit 

düĢen kiĢinin kul hakkı hariç tüm 

günahların affedileceği  
+  +  +  + + +  +  +    + +  + 11 

34 Ölünün borcunu üstlenme +   + + + + +  + +        + + 10 

35 AlıĢ-veriĢte çok yeminden nehiy +  +  + +       +       + 6 

36 Dehre sövmeyin +                    1 

37 

Hz Peygamberin (sav). ―Allah‘ım 

büyüğümüzü-küçüğümüzü…‖ 

Ģeklinde dua etmesi 
+      +      +        3 

38 

Hz Peygamberin (sav) cenazenin 

namazını kıldırmadan evvel onu 

iyi biri olup olmadığını sorması 
+         + +       +   4 

39 
Kocası yanında olmayan kadının 

yatağında uzanan kimse 
+             +       2 

40 
Zor durumdaki borçluya mühlet 

verme yahut borcunu silme 
+  +     +     + +      + 6 

41 Kıbleye karĢıyken bevletme +      +       +       3 

42 Ġyi atın vasıfları +     + + +  + +  +     +   8 

43 
Ammar b. Yasir‟i azgın bir 

topluluk öldürecektir 
+            +     +   3 

44 
Ensarın, Hz Peygamber‟e diğer 

insanlardan daha yakın olması  
+         +           2 
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45 

Hz Peygamber‟in (sav), hicret 

edip Medine‟ye alıĢamayan 

Ensar için dua etmesi 
+                    1 

46 
Yıldızlardan anlamlar 

çıkarmaktan nehiy 
+         +     +     + 4 

47 
Karısına hediyelik almak isteyen 

onu gümüĢle kandırmasın 
+                    1 

48 
Peygamber‟imizin (sav) yemini 

nasıldı 
+                    1 

49 

Peygamber‟imizin (sav), Ebû 

Katâde‟ye, saçlarına iyi 

bakmasını tavsiye etmesi 
    +    + +     +     + 5 

50 

Ġnsanın ölümünden sonra da 

devam eden üç hayrı: Sadaka-i 

cariye, hayırlı evlat ve faydalı 

ilim 

     +     +          2 

51 
Bir topluluğa içecek dağıtan kiĢi 

en son içer 
+  +   + + +   +         + 7 

52 
Din kardeĢini kefenleyecek olan 

kiĢinin onu güzelce kefenlemesi 
     + +              2 

53 Deliller iki yüz yıl sonradır      +    +           2 

54 

Peygamber‟imizin (sav) 

Medine‟ye gelince Berâ‟ 

b.Ma‟rûr‟u sorması ve onun vefat 

ettiğini söylemeleri 

         +   + +       3 

55 
Peygamber‟imizin (sav), Haccı 

ve Umre‟yi cem etmesi 
         +      +     2 

56 Suyu içerken bir kerede içmek          +           1 

57 
Üç Ģeyde mesuliyetin 

kaldırılması 
         +           1 

58 
Kâbe‟nin bir köĢesi ile Makam-ı 

Ġbrahim arasında biat eden adam  
         + +       +  + 4 

59 

Ebû Katâde‟nin, halife Muâviye‟yi 

Medine‟de karĢılaması ve‗Hz 

Peygamber‘in (sav), benden sonra 

bazı nahoĢ durumlar göreceksiniz, 

sabredin‘ demesi  

              +      1 
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60 Hz Ebû Bekir ve Hz Ömer‟e tabi 

olanların doğruluğa eriĢtiği 
          +  +        2 

61 Peygamber‟imizin (sav), 

mescitleri geniĢ yapın emri 
           + +     +   3 

62 Adak kurbanı             + +        2 

63 Peygamber‟imizin (sav), abdest 

alıp Hz Sa‟d‟ın bahçesinde 

namaz kılması 
           +         1 

64 Cihad‟tan, yazmak dıĢında daha 

faziletli bir iĢin olmadığı 
            +     +   2 

65 Ebû Katâde‟nin kendi ev halkı 

için bir koyun kurban etmesi 
            +        1 

66 Kimi seversen onunlasın              +       1 

67 Eti yenen hayvanın 

gübresinde/sümüğünde beis 

olmaması 
               +     1 

68 (öten) horozun namaza davet 

etmesi 
                 +    

69 Cuma namazında cemaate 

yetiĢemeyen kiĢi Cuma namaıznı 

kılmaz 
                  +   

70 Harem‟in dıĢında vurulan av 

Harem‟in içinde ölürse, yahud 

Harem‟in içinde vurulan av 

Harem‟in dıĢında ölürse kefaret 

verilmesi 

                  +  1 

71 Hâlid b. el-Velîd‟in Mâlik b. 

Nuveyre‟ye öldürmesi ve Ebû 

Katâde‟nin buna karĢı çıkması  
                  +  1 

72 Tebük‟e katılmayanlarla 

oturmayın onlarla konuĢmayın 
                   + 1 
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EK 2 : HARĠTALAR 

Bu bölümde Ebû Katâde‟nin hayatında uğradığı yerlerin haritasını çıkartıp 

sunduk. Bu da doğal olarak bize daha çok Saadet döneminde ve belki daha sonraki 

dönemlerinin de muharebelerin yapıldığı yerleri gösterecektir. Haritaları hazırlarken, 

aynı yerin biri küçük ölçekli diğeri büyük ölçekli olmak üzere iki haritasını çıkardık. 

Yani aynı yerin yakından ve uzaktan görünüĢünü aldık. Bunun nedenleri arasında, 

bölgeyi yakından görmek, günümüzdeki durumunu nasıl olduğuna bakmak, bölgenin 

bulunduğu mevkiyi, Mekke ve Medine‟ye uzaklığını bilmek vb. sayılabilir. Burada 

haritaları verirken bir kronoloji gözetilmeyip, haritalar tezin içindeki önceliğe göre 

verilmiĢtir. Haritanın büyük ölçeklisini yani yakından görünüĢünü tam sayfa olarak 

verdik. Küçük ölçeklisini yani bölgedeki yerini uzaktan gösteren haritayı da tam 

sayfa olarak verdiğimiz haritanın sol alt köĢesine yerleĢtirdik. Böylece gereksiz sayfa 

kullanımından da kaçınmayı hedefledik. ġimdi haritaların resimlerini gösterelim. 
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Resim 1: AKABE 

 

Arap yarımadasında Akabe adını taĢıyan birçok yer vardır. Akabe biatlarının 

yapıldığı yer ise Mekke‟de Mescid-i Harâm‟a yaklaĢık 3 km. uzaklıkta ve Mina 

hudutları içindedir. Hac sırasında Ģeytan taĢlanan Cemerât bölgesinde, Cemre-i 

Akabe ismiyle anılan büyük Ģeytanın taĢlandığı yere yakın etrafı tepelerle çevrili 

küçük, kuytu bir vadidir. Haritadaki iĢaretli Big Jamarah olarak geçen yer Büyük 

ġeytanın taĢlandığı yerdir. Akabe, ise tespit ettiğimiz kadarıyla onun arkasında kalan 

ve yuvarlak içine aldığımız bölgedir. Akabe biatları burada yapılmıĢtır. Ebû Katâde, 

burada yapılan biatlarda Müslüman olmuĢtur. 
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RESĠM 2: BEDĠR 

 

Bedir, Medine‟nin 170 km kadar Güney batısında, Kızıldeniz‟e 27 km kadar 

uzaklıkta bulunan bir yerdir. Bedir savaĢı burada yapılmıĢtır. Ancak Ebû Katâde, bu 

savaĢa katılmamıĢtır. 
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RESĠM 3: UHUD 

 

Uhud, Mescid-i Nebi‟ye 5 km kadar uzaklıkta bulur. Bu yer, günümüzde 

Medine‟nin Ģehir yapılaĢması içinde kalmıĢtır. Burada, Müslümanların 

mağlubiyetiyle neticelen Uhud savaĢı yapılmıĢtır. Ebû Katâde, bu savaĢa katılmıĢtır. 
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RESĠM 4: ĞABE/ZU KÂRED 

 

Ğâbe/Zû Kared Medine‟ye yaklaĢık 1 günlük bir mesafede,  Mescid-i Nebi‟nin 

13 km kadar kuzeyinde, Medine ile Hayber arasındadır. Hz Peygamber‟in (sav) 

develeri bu bölgede gasbedilmiĢ ve onları geri almak için gidenler arasında Ebû 

Katâde de bulunmuĢtu.  Ebû Katâde, burada birçok kahramanlık yapmıĢ, develeri 

gasbeden eĢkıyanın komutanını öldürmüĢtü. Aynı zamanda yüzünden yaralanmıĢ ve 

Hz Peygamber (sav) onun yarasın tedavi etmiĢti. Ebû Katâde, yine burada Hz 

Peygamber‟den  (sav) „en hayırlı süvari‟ iltifatını kazanmıĢ ve ondan (sav) dua 

almıĢtı.  
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RESĠM 5: HADRA 

 

Ebû Katâde, Hicrî 8. senenin ġaban ayında gerçekleĢen Hadra Seriyyesine 

kumandanlık etmiĢtir. Bu seriyyeye 15 kiĢilik bir askeri gurupla 200 deve, 1000 

koyun ve esirler ganimet olarakgetirilmiĢtir. 
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RESĠM 6: SÎFULBAHR 

 

Bu yer, Medine‟nin batısında, Yenbu‟ taraflarında Kızıldeniz sahilinde el-Îs 

 kentinin bir nahiyesidir. Buraya gönderilen Ubeyde b. Cerrah komutasındaki (اْلِعيصِ )

askerler Kızıldeniz‟in kıyısına vuran Anber türü büyük bir balinanın etiyle günlerce 

gıdalanmıĢlardır ve ondan kurutulmuĢ bir parçayı da Medine‟ye getirerek Hz 

Peygamber‟e (sav) ikram etmiĢler. Ebû Katâde de bu seriyyeye katılanlar arasındadır ve 

binekli olduğu halde o balığın kaburga kemiklerinin altından geçtiği söylenir ki bu olay 

genel de balığın büyüklüğünü anlatmak için aktarılır. 
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RESĠM 7: HUNEYN 

 

(Huneyn, yer olarak günümüzde tam olarak tespit edilmemiĢ olsa da Mekke ile 

Taif arasında bulunan bir vadi olduğu bilinir. Ebû Katâde, burada yapılan Huneyn 

gazvesine katılmıĢtır. Burada, güçlü bir düĢmanı öldürmüĢ ve onun ganimeti ile 

Medine‟de bir bostan satın almıĢtır.  
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RESĠM 8: TEBÜK 

 

Tebük, Medine‟nin 630 km kadar kuzeyinde bulunan bir Ģehirdir. Buraya Bizans 

ordusuyla çarpıĢmak üzere gidilmiĢ ancak ve herhangi bir çarpıĢma olmamıĢtır. 

DönüĢte Arabistan‟ın kuzey bölgelerindeki kabilelerle çeĢitli anlaĢmalar yapılmıĢ, 

bölgelerde güven temin edildikten sonra Medine‟ye geri dönülmüĢtü. Tebük seferi, 

meĢakkatli bir sefer olduğundan CeyĢü‟l-Üsre, Gazvetü‟l-Üsre ve Saatü‟l-Üsre 

adlarıyla da anılmıĢtır. Ebû Katâde, bu seferin dönüĢ yolunda bir gece süresice Hz 

Peygamber‟i (sav) gözetlemiĢ ve Hz Peygamber (sav) uyanınca ona dua etmiĢtir. 

bununla alakalı geniĢ bilgi, bu çalıĢma  içerisinde mevcuttur. 
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RESĠM 9: NAHREVAN 

 

Günümüzdeki Nehrevan, Dicle‟nin kıyısında Bağdât ile Vâsıt arasında yer alan 

bir kasabadır. Hz Ali‟nin hilafeti döneminde hariciler bu bölgede toplanıp isyan 

etmiĢlerdi. Bunun üzerine Hz Ali bunların üzerine asker yollamıĢ ve onları 

dağıtmıĢtı. Ebû Katâde, burada yapılan bu savaĢa katılmıĢtır.  
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RESĠM10: HUDEYBĠYE 

 

Hudeybiye, Mekke‟nin kuzey batısında ve Mescid-i Haram‟a 24 km uzaklıkta bir 

yerdir. Günümüzde ġümeysi adıyla bilinen bir kasabadır. Hz Peygamber (sav) ve bir 

gurup Müslüman hac ibadeti için Medine‟den buraya kadar gelmiĢlerdi. Burada 

müĢrikler onları engellemiĢ ve aralarında bir antlaĢma imzalandı. AntlaĢmaya göre 

Müslümanlar bu sene Mekke‟ye girmeden geri dönecek ancak sonraki sene Kâbe‟yi 

ziyaret edebileceklerdi.  
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RESĠM 11: HAYBER 

 

Hayber, Medine‟nin 180 km kadar kuzeyinde bulunan etrafı volkanik dağlarla 

çevrili ve hurma ağaçlarıyla zengin bir yerdir. Medine‟den sürgün edilen bir kısım 

Yahudiler buraya yerleĢmiĢ ve bozgunculuk çıkarmıĢlardı. Bunun Hz Peygamber 

(sav) ve Müslümanlar orayı fethetmiĢlerdi. Ebû Katâde bu fethe katılanlar 

arasındaydı. Ebû Katâde‟nin bir seferde gece süresince Hz Peygamber‟i binek 

sırtındayken gözetleyip uyuklayınca düzeltmesi hadisesinin bu seferde olduğu da 

söylenir.  
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RESĠM 12: KUDAYD 

 

Kudeyd mevkii, Mekke ile Medine arası bir yer olup, Mekke‟ye 150, 

Kızıldeniz‟e 40 km uzaklıktadır. Cahiliye Araplarının meĢhur Menat putu burada 

bulunurdu. Mekke‟ye yapılan bir Umre seferinde, Kudeyd‟te (tekrar) buluĢmak üzere 

Rasulullah (sav), Ebû Katâde‟nin de içinde bulunduğu bir gurubu sahil tarafına 

gönderdi. Bu yolculukta Ebû Katâde ihrama girmeyenlerdendi. Yolculuk esnasında 

bir zebra avlamıĢ ve ihramlı olanlar da ondan yemiĢti. 

 

SON 


