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EBO BEKİR 

ı 

b. ABDUUAH ei-AYDEROS 

( V"'.J.J~\ .Wl~ .:.r. .Jv. Y.f ) 

Ayden1siyye tarikatının kurucusu, 
Aden'in en büyük velisi 

ve manevi koruyucusu kabul edilen 
Yemenli mutasawıf 

L 
(bk. AYDERÜS; AYDERÜSİYYE). 

_j 

ı 
EBÜ BEKiR b. ABDURRAHMAN 

ı 

( .:,.> )\~ cr. .Jv. Y.f ) 

Ebu Abdirrahman Ebu Bekr 
b. Abdirrahman b. Haris 

b. Hişam el·Mahzuml 
(ö. 94/713) 

Medineli tabii, 
fakih ve muhaddis. 

L _j 

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde (634-

644) 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 Be
nı MahzQm'a mensup seçkin bir sahabi 
olup EbQ Cehil ' in anne bir kardeşidir. 
Babası Abdurrahman. Hz. Peygamber ha
yatta iken doğan ve Hz. Osman zama
nında mushaf nüshalarının çoğaltılma
sıyla görevlendirilen heyetin içinde yer 
alan bir tabii, annesi ise Lüeyoğulları'n

dan Fahite bint lnebe'dir. Cemel Yak'a
sı'nda Hz. Ali'ye karşı savaşan orduya 
katılmak isteyen EbQ Bekir yaşı küçük 
olduğu için askere alınmamıştır. 

Hadis alimleri yetiştiren bir aileye men
sup olan EbQ Bekir iyi bir tahsil görmüş, 

hadis ve fıkıh alanında devrinin sayılı oto
riteleri 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 Hü
reyre, Mervan b. Hakem, Ebu Rafi' gibi 
birçok seçkin sahabi ve tabilden hadis 
dinlemiştir. Kendisinden de oğulları Ab
dullah, 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. Kaynak
lar, Kütüb-i Sitte 'de rivayetleri bulu
nan, naklettiği hadislerin çoğu kaza ve 
ahkamla ilgili olan EbQ Bekir ' in sika* 
bir ravi sayıldığını kaydetmektedir. 

EBÜ BEKiR b. AYYAŞ 

EbQ Bekir bir görüşe göre, imam Ma- ı 
lik'in ilmi silsilesi arasında sayılan ve Me
dineli yedi fakih (fukaha-i seb'a*) diye · 
anılan alimlerdendir. Bunlar arasında sa-

EBO BEKİR b. AYYAŞ 
(.;.ı;.. cr. .Jv. Y.f ) 

Ebu Bekr Şu' be b. Ayyaş 
b. Salim ei -Esedl el-Kafi 

(ö. 193 / 809) 
yılıp sayılmaması bir yana. özellikle Me
dine'de ashaptan sonraki dönemin ilim 
ve fetva mercii konumuna gelen sayılı 

tabilden biri olduğu hususunda şüphe 
yoktur. Nitekim Medine Valisi Ömer b. 
Abdülazlz'in danışma meclisinde yer alan 
on fakihten biriydi. 

Her gün oruç tuttuğu ve çok namaz 
kıldığı için kendisine " Kureyş ' in rahi 
bi (zahidi}" lakabı takılan EbQ Bekir'in 
ilmiyle amel eden, iç temizliği yanında 
dış güzelliğine de önem veren, emane
te riayette çok titiz davranan bir kim
se olduğu kaydedilmektedir. Sultanlar
la sık sık görüşen alimierin onlara ilim
leriyle faydalı olacakları inancında olan 
EbQ Bekir'in devrindeki devlet adam
larıyla 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 ola
rak 93 (712) ve 95 (714) yıllarını veren
ler varsa da kaynakların çoğunluğuna 

göre, içinde çok fakih öldüğü için "se
netü'l-fukaha" denilen 94 (713) sene
sinde vefat etmiştir. 
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EBO BEKİR b. AYDOGDU 

(bk. İBNÜ '1 · CÜNDİ). 
_j 
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Yedi kıraat imarnından Asım 'ın 
meşhur iki ravisinden biri. 

_j 

Kendisine dayanan bir rivayete göre 
95 (713) yılında doğdu. Esedoğulları'n

dan Vasıl b. Hayyan'ın mevla*sı olduğu 
için Esedl nisbesini alan EbQ Bekir. buğ
day ticareti yapması sebebiyle "Hannat" 
lakabıyla da anılmıştır. 

Kıraat ilmini Asım'dan öğrendi. Bu ko
nuda kendisi. Kur'an ' ı beşer ayetlik bö
lümler halinde Asım'dan öğrenip üç de
fa hatmettiğini, onun dışında hiç kimse
den Kur'an ve kıraat dersi almadığını 
söylemekte. yaklaşık üç yıl (başka bir ri
vayete göre yedi y ıl) bu maksatla hoca
sının yanına gidip geldiğini anlatmakta
dır. Asım. EbG Abdurrahman es-Süleml'
den öğrendiği kıraati Hafs b. Süleyman'a, 
Zir b. Hubeyş'ten öğrendiği kıraati de 
EbQ Bekir 'e okuttuğunu söylediğine gö
re (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 Be
kir hadis ilminde ise başta kıraat hoca
sı Asım olmak üzere E bO İshak es- Se
biT, Humeyd et-Tavli, A'meş, Hablb b. 
EbQ Sabit. Hişam b. Urve gibi alimler
den rivayette bulundu. Kendisinden de 
Abdullah b. Mübarek, Vekl'. Ebu DavQd 
et-Tayalisl. Ahmed b. Hanbel, EbQ Be
kir b. EbG Şeybe vb. tanınmış muhad
disler hadis rivayet etmişlerdir. Diğer 

taraftan Yahya ei-Uieyml, EbQ Yusuf ei
A'şa, Abdülhamid b. Salih ei-Bürcüml, 
Hafs ed-DGrl ve kıraat-i seb'a imamla
rından Kisa! başta olmak üzere pek çok 
kişi ondan kıraat öğrendi. Ancak Ebu 
Bekir, ölümüne yaklaşık yirmi yıl kala 
kıraat okutmayı bırakıp bu ilme ait ihti
lafları (vecihler) rivayet etmekle meşgul 
oldu. Yahya b. Adem de bunları yazıya 
geçirdi ve bu çalışma Asım kıraatinin ya
zılı kaynaklarından birini teşkil etti (Ze
hebi,A'lamü'n -nübela', VIII , 505) . 

Ebu Bekir, devrinin yaygın anlayışına 
göre çeşitli hocalardan ders almak yeri-
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EBO BEKiR b. AYYAŞ 

ne kıraat ilmini sadece Asım'dan öğren
mesi sebebiyle onun pek çok talebesi 
arasında seçkin yerini aldı ve Küfeliler'in 
Asım kıraatı konusunda en çok güven
dikleri kişilerden biri oldu. Asım 'ın üvey 
oğlu Hafs'la birlikte bu kıraatın ebedi
leştirilmes i ni sağladı. ibn Mücahid'in (ö. 
324 / 936) Kitô.bü 's-Seb 'a 'sından sonra 
kıraat-i seb'a imamlarının ravi sayısını 

iki ile sınıriayarak telif edilen kaynak
larda (mesela bk. İbnü ' l-Baziş , I, 55-148) 
.Asım' ın iki ravisinden biri olarak Ebü 
Bekir'in rivayeti esas alındı. Kur 'an-ı Ke
rim'de Hafs'a göre 520 yerde (İbnü'l

Cezeri, ı. 254) farklı okuyuşu olan Ebü 
Bekir'e ve onun kıraattaki rivayetine ilk 
dönemlerde KOfeliler tarafından Hafs 
ve Asım· ın diğer talebelerine nisbette 
daha çok güvenildiği ileri sürülmüşse de 
(İbn Mücahid, s. 71) zaman geçtikçe onun 
rivayeti yayılma şansını kaybetmiş, pek 
çok kurra ve ravinin kıraat ve rivayetle
rinde olduğu gibi kitapların satırları ara
sında kalmıştır (Ebü Bekir'le Hafs arasın
daki farklı okuyuşları bir arada toplayan 
müstakil eseriere örnek olarak bk. Ebü Be
kir Abdullah b. MansOr el-Bakıllani, Risa· 

le fi ?ikri'l-il]tilaf beyne şaf!ibey 'Aşım Ebi 
Bekr ve f:la{ş, Süleymaniye Ktp ., Hamidi
ye, nr. 1457, vr. I 9b- 42"; TSMK, lll. Ahmed, 
nr. ı 177, vr. 225" -261 b). 

Kıraat ilmindeki tartışılmazlığına kar
şılık Ebü Bekir' in hadis rivayetindeki 
yeri hakkında değişik görüşler ileri sü
rülmüştür. Yahya b. Main onun sika • ol
duğunu söylerken Ahmed b. Hanbel ay
nı görüşe katılmakla birlikte zaman za
man yanıldığına dikkat çekmiş (el · 'ile/, 
ll, 481), Yahya b. Said el-Kattan'ın ona 
önem vermediğini kaydetmiştir. Bir baş

ka rivayette Ahmed b. Hanbel'in onun 
için, "Çok hata yapardı, ancak yazdıkları 
sağlamdır· dediği zikredilmiştir (Zehebi, 
A' lamü'n·nübela', Vlll, 497). Ebü Nuaym 
Fazı b. Dükeyn ise şeyhleri arasında Ebü 
Bekir'den daha çok hata yapan bir kim
senin bulunmadığını kaydetmiştir. Di
ğer taraftan Ebü Abdullah el-Muayti'
nin naklettiğine göre, bir gün Mekke'de 
meşhur muhaddis Süfyan b. Uyeyne ile 
Ebü Bekir'in birlikte oldukları sırada yan
larına gelen birisi Süfyan'a bir hadis sor
muş, o da Ebü Bekir'i gösterip, "Bu şeyh 
dururken bana sorma" demek suretiyle 
ona verdiği değeri ve duyduğu güveni or
taya koymuştur. Bu değişik değerlendir
melerden anlaşıldığına göre Ebü Bekir 
zaman zaman ve özellikle ileri yaşlarda 
(İbn Hibban, VII, 669) yanılmaları ile dikkat 
çekmiş olsa da sağlam karakteri, geniş 
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bilgisi ve üstün ahlakı sebebiyle muhad
disler onun rivayetlerine itibar etmişler, 

Müslim dışındaki Kütüb-i Sitte müellif
leri senedinde onun da yer aldığı hadis
Iere eserlerinde yer vermişlerdir. 

Kaynaklarda ibadete düşkünlüğün

den söz edilen ve kırk yıl süreyle her gün 
bir hatim (bir rivayete göre hayatı boyunca 
18.000 hatim) indirdiği kaydedilen Ebu 
Bekir, sözünü esirgemeyen, gösteriş ve 
riyadan hoşlanmayan, sünnete bağlılığı 
ve helal-haram anlayışındaki titizliğiyle 
tanınan bir kişiydi. Kaynaklarda bu ka
rakterini ortaya koyan çeşitli olaylar an
latılır (bk. Zehebi, A' Iamü'n-nübela', VIII, 
498-500). Zehebi, onun kırk yıl süreyle 
her gün bir hatim indirdiğini bildiren ri
vayeti değerlendirirken bunun gerçek
ten takdirle karşılanması gerektiğini an
cak Hz. Peygamber'in tavsiyesine uyma
nın daha önemli olduğunu kaydetmiş, 

Peygamber'in Abdullah b. Amr b . .As'ı üç 
günden az bir süre içinde Kur'an'ı hat
metmekten menettiğini ve, "Üç günden 
az bir zaman içinde Kur'an'ı hatmeden 
ondan hiçbir şey anlamaz" dediğini ha
tırlatmıştır (A' Iamü 'n · nübela', VIII, 503; 
a.mlf., Ma'ri{etü 'l-~urra', vr. 41 " ; ayrıca 
bk. Buhari, "Feza'ilü'l-~ur\lıı", 34; Ebü 
Davüd, "Şalat", 323 ; Tirmizi, "~a'at", 13). 

Ebü Bekir b. Ayyaş halku'l-Kur'a.n• 
konusundaki tartışmalara da girerek 
Kur'an mahlüktur diyenin kafir, zındık 
ve Allah düşmanı olduğunu söylemiştir. 

Kur'an-ı Kerim'in otuz cüze bölünmesiy
le ilgili olarak Eczô. 'ü şelô.şfn adıyla bir 
eser telif ettiği kaydedilen (İbnü'n-Nedim, 
s. 39) Ebu Bekir, Cemaziyeleweı 193'te 
(Mart 809) Küfe'de vefat etti. Bazı kay
naklarda vefat tarihi 194 (810) olarak 
da zikredilir. 
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EBÜ BEKİR ei-BAYTAR 

(bk. İBNÜ'l-MÜNZİR el-BAYTAR). 

EBO BEKİR b. BEHRAM 
( ~~c.r.~y,!) 

Ebu Bekir b. Behram ed-Dımaşki 
(ö. 1102 / 1691) 

Osmanlı coğrafyacısı . 

_j 

ı 
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Coğrafyacı Ebubekir Efendi adıyla da 
bilinen müellif. bazı eserlerde yanlış ola
rak ibn Behram diye tanınan Ebü Bekir 
Abdullah b. Muhammed b. Behram ed
Dımaşki'ye ait künye ile gösterilmekte
dir. Hayatının ilk dönemleri hakkında 

bilgi yoktur. Kendisinden bahseden kay
naklarda Şam'da doğduğu ve Türk asıllı 
olduğu belirtilmektedir . Tahsilini Şam'

da tamamladı. Muhtemelen Köprülüza
de Fazı! Ahmed Paşa'nın Şam beylerbe
yiliği sırasında onun hizmetine girdi. Bu 
sebeple Köprülüzade'nin sadaret kayma
kamlığı vazifesine getirildiği tarih olan 
1661 'de İstanbul'da bulunduğu söylene
bilir. Kendi ifadesine göre paşanın 1663 
Avusturya seferine de katılmıştır. Daha 
sonra ilmiye sınıfına geçerek İzzeti Şeyh 
Mehmed Efendi' den mülazemet almış 
ve müderris olmuştur (1669) . İstanbul'da 
yirmi yılı aşkın bir süre müderrislik yap
mış, Süleymaniye müderrisi iken Şubat 
1690' da Halep kadılığına getirilmiş, bir 
yıl kadar bulunduğu Halep kadılığından 
aziedildikten bir ay sonra vefat etmiştir 
(Cemaziyelahir ı 102 / Mart 1691). 

XVII. yüzyıl Osmanlı coğrafyacılığının 

son temsilcisi olan Ebü Bekir b. Behram, 
öncülüğünü Katib Çelebi'nin yaptığı Ba
tı kaynaklı coğrafya kitaplarının aktarıl

masında muhtevalı çalışmalarıyla önem
li rol oynamış ve kendinden sonra ge
lenleri daha farklı eserler hazırlamaya 
sevk etmiştir. 

Eserleri. 1. Ebü Bekir'in coğrafya ça
lışmalarının temelini, Cihannümô. 'nın 
müellif müsveddelerine yaptığı müda
haleler teşkil etmektedir. Kati b Çelebi'
nin ilk telifini aksettiren nüshasında (Vi
yana, Nationalbibliothek, Mxt. 389) onun 
bahis ve başlık açtığı halde yazamadığı 
veya bir iki satırlık bilgi verdiği konuları 
kendi müşahedeleri ve devrine ait bilgi
lerle. fakat genelde çeşitli eserlerden 
nakiller yaparak. tamamlamaya çalışmış
tır. Katib Çelebi'nin ikinci telifine ait mü
ellif müsveddesinde (TSMK. Revan Köş
kü, nr. 1624) yaptığı ilavelerse ilkine oran
la daha az olup kolayca farkedilmekte-


