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Ayden1siyye tarikatının kurucusu,
Aden'in en büyük velisi
ve manevi koruyucusu kabul edilen
Yemenli mutasawıf
L
ı

(bk. AYDERÜS; AYDERÜSİYYE) .
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Ebu Abdirrahman Ebu Bekr
b. Abdirrahman b. Haris
b. Hişam el·Mahzuml
(ö. 94/713)
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Medineli tabii,
fakih ve muhaddis.
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Hz. Ömer'in halifeliği döneminde (6 34644) doğdu. Hem adının hem künyesi-

nin EbG Bekir, adının Muhammed veya
Mugire, künyesinin EbG Abdurrahman
olduğu şeklinde çeşitli rivayetler vardır.
En kuwetli ihtimal adının EbG Bekir.
künyesinin EbG Abdurrahman olması
dır. Muhammed ve Mugire ise kardeş
lerinin isimleridir. EbQ Bekir' in dedesi
Haris b. Hişam, Kureyş'in kollarından Benı MahzQm'a mensup seçkin bir sahabi
olup EbQ Cehil 'in anne bir kardeşidir.
Babası Abdurrahman. Hz. Peygamber hayatta iken doğan ve Hz. Osman zamanında mushaf nüshalarının çoğaltılma
sıyla görevlendirilen heyetin içinde yer
alan bir tabii, annesi ise Lüeyoğulları ' n
dan Fahite bint lnebe'dir. Cemel Yak'ası'nda Hz. Ali'ye karşı savaşan orduya
katılmak isteyen EbQ Bekir yaşı küçük
olduğu için askere alınmamıştır.
Hadis alimleri yetiştiren bir aileye mensup olan EbQ Bekir iyi bir tahsil görmüş ,
hadis ve fıkıh alanında devrinin sayılı otoriteleri arasına girmiştir. Başta babası
olmak üzere Hz. Aişe, Ümmü Seleme,
ümmü Ma'kıl, Esma bint Umeys, Arnmar
b. Yasir, EbQ Mes'Qd ei-Bedrl. Ebu Hüreyre, Mervan b. Hakem, Ebu Rafi' gibi
birçok seçkin sahabi ve tabilden hadis
dinlemiştir. Kendisinden de oğulları Abdullah, Abdülmelik, Ömer ve Selerne'nin
yanı sıra Amr b. Dinar, Mücahid b. Cebr,
Ömer b. Abdülazlz, Şa'bl. Zührl gibi pek
çok alim hadis rivayet etmiştir. Kaynaklar, Kütüb-i Sitte 'de rivayetleri bulunan, naklettiği hadislerin çoğu kaza ve
ahkamla ilgili olan EbQ Bekir'in sika*
bir ravi sayıldığını kaydetmektedir.

EbQ Bekir bir görüşe göre, imam Maı
EBO BEKİR b. AYYAŞ
lik'in ilmi silsilesi arasında sayılan ve Me(.;.ı;.. cr. .Jv. Y.f )
dineli yedi fakih (fukaha-i seb'a*) diye ·
Ebu
Bekr Şu ' be b. Ayyaş
anılan alimlerdendir. Bunlar arasında sab. Salim ei -Esedl el-Kafi
yılıp sayılmaması bir yana. özellikle Me(ö. 193 / 809)
dine'de ashaptan sonraki dönemin ilim
Yedi kıraat imarnından Asım 'ın
ve fetva mercii konumuna gelen sayılı
meşhur iki ravisinden biri.
tabilden biri olduğu hususunda şüphe
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yoktur. Nitekim Medine Valisi Ömer b.
Kendisine dayanan bir rivayete göre
Abdülazlz'in danışma meclisinde yer alan
95 (713) yılında doğdu. Esedoğulları'n
on fakihten biriydi.
dan Vasıl b. Hayyan'ın mevla * sı olduğu
Her gün oruç tuttuğu ve çok namaz
için Esedl nisbesini alan EbQ Bekir. buğ
kıldığı için kendisine " Kureyş ' in rahi day ticareti yapması sebebiyle "Hannat"
bi (zahidi}" lakabı takılan EbQ Bekir'in
lakabıyla da anılmıştır.
ilmiyle amel eden, iç temizliği yanında
dış güzelliğine de önem veren, emanete riayette çok titiz davranan bir kimse olduğu kaydedilmektedir. Sultanlarla sık sık görüşen alimierin onlara ilimleriyle faydalı olacakları inancında olan
EbQ Bekir'in devrindeki devlet adamlarıyla yakınlık kurduğu bilinmektedir.
Mesela Halife Abdülmelik b. Mervan
kendisine çok saygı gösterip ikramda
bulunmuş , oğulları Velid ve Süleyman'a
da aynı şekilde davranmalarını vasiyet
etmiştir.

Ömrünün sonlarına doğru gözlerini
kaybeden EbG Bekir'in vefat tarihi olarak 93 (712) ve 95 (714) yıllarını verenler varsa da kaynakların çoğunluğuna
göre, içinde çok fakih öldüğü için "senetü'l-fukaha " denilen 94 (713) senesinde vefat etmiştir.
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Kıraat ilmini Asım'dan öğrendi. Bu konuda kendisi. Kur'an ' ı beşer ayetlik bölümler halinde Asım'dan öğrenip üç defa hatmettiğini, onun dışında hiç kimseden Kur'an ve kıraat dersi almadığını
söylemekte. yaklaşık üç yıl (başka bir rivayete göre yedi y ıl) bu maksatla hocasının yanına gidip geldiğini anlatmaktadır. Asım. EbG Abdurrahman es-Süleml'den öğrendiği kıraati Hafs b. Süleyman'a,
Zir b. Hubeyş'ten öğrendiği kıraati de
EbQ Bekir'e okuttuğunu söylediğine göre (Zehebf, Ma 'ri{etü ' l-~urra', 1, 92) EbG
Bekir'in kıraat rivayetindeki senedi Asım
Zir b. Hubeyş-Abdullah b. Mes'Qd-Hz.
Peygamber olarak ortaya çıkmaktadır.
Onun Ata b. Saib ve Eslem ei-Minkarl'den de kıraat okuduğu rivayet edilmiş
se de Zehebi bu rivayetin senedini zayıf
görmektedir (a.g.e., 1, 137 -1 38) Ebu Bekir hadis ilminde ise başta kıraat hocası Asım olmak üzere EbO İshak es- SebiT, Humeyd et-Tavli, A'meş , Hablb b.
EbQ Sabit. Hişam b. Urve gibi alimlerden rivayette bulundu. Kendisinden de
Abdullah b. Mübarek, Vekl'. Ebu DavQd
et-Tayalisl. Ahmed b. Hanbel, EbQ Bekir b. EbG Şeybe vb. tanınmış muhaddisler hadis rivayet etmişlerdir. Diğer
taraftan Yahya ei-Uieyml, EbQ Yusuf eiA'şa, Abdülhamid b. Salih ei-Bürcüml,
Hafs ed-DGrl ve kıraat-i seb'a imamlarından Kisa! başta olmak üzere pek çok
kişi ondan kıraat öğrendi. Ancak Ebu
Bekir, ölümüne yaklaşık yirmi yıl kala
kıraat okutmayı bırakıp bu ilme ait ihtilafları (vecihler) rivayet etmekle meşgul
oldu. Yahya b. Adem de bunları yazıya
geçirdi ve bu çalışma Asım kıraatinin yazılı kaynaklarından birini teşkil etti (Zehebi,A'lamü'n -nübela', VIII , 505) .

Ebu Bekir, devrinin yaygın anlayışına
göre çeşitli hocalardan ders almak yeri-
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