
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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(bk. İBNÜ'l-MÜNZİR el-BAYTAR). 

EBO BEKİR b. BEHRAM 
( ~~c.r.~y,!) 

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

Osmanlı coğrafyacısı . 
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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-



dir. Onun ekiediği birtakım derkenarlar 
ve eserin sonundaki iki varaktan ibaret 
ilaveler asıl metinden sanılarak Cihan
nüma'nın bu nüshadan yapılan kopya
larının pek çoğunda ve basma nüshasın
da tekrarlanmıştır. Ayrıca EbQ Bekir'in 
müsveddelerdeki haritaları da elden ge
çirdiği anlaşılmaktadır. 2. Ebu Bekir' in 
Cihannüma üzerindeki bir başka çalış
masını. ikinci telif Cihannüma'ya yap
tığı zeyil teşkil eder. İsimsiz olan bu ça
lışmaya ait nüsha (London British Lib
rary, Or. nr. ı 030), Rumeli dışındaki bü
tün Osmanlı ülkelerinin tarihi coğrafya
sı ile önemli kısmı Anadolu şehirlerine 

ait on beş haritayı içine alır. Yukarıda 

sözü edilen müdahalelerin geliştirilerek 
aktarılması ile meydana gelen bu zeyil, 
İbrahim Müteferrika'nın 1145'te ( 1732) 
neşrettiği Cihannüma 'ya ilave ettiği kı
sımların da yegane kaynağı olarak bü
yük bölümüyle basılmıştır. Müellifin ay
nı sahada parçalar halinde kalmış çalış

maları da bulunmaktadır. Dresden'deki 
nüshada (Londesbibliothek, nr. 370) ken
disini "el-mütercim" olarak belirten Ebü 
Bekir, Atlas Maior tercümesiyle meş
gul iken 1683'te Almanya ve Macaristan 
ahvalinin bir an önce hazırlanması em
rini aldığını ifade etmektedir. Ayrıca Boğ
dan, Eflak, Besarabya ve Kırım'ın tasvir
lerinin bulunduğu ona ait bir başka ça
lışma da Viyana'dadır (Nationalbibliothek. 
H.O. 231). 3. Nusretü'l-İslam ve's-sü
rılr If tahriri Atlas Mayor. Eser Coğraf
ya-yı Umılm.f, Tercüme-i Coğrafya-yı 
K e bir, Coğrafya- yı K e bir, Tercüme-i 
Atlas Mayorve Nusretü'l-İslam ve's
sürılr ii tercüme.fiAtlas Mayor gibi de
ğişik isimlerle anılmaktadır. Ancak Ebü 
Bekir'in eserine verdiği ad başlıkta be
lirtilen şekildedir. Bu eser, baba oğul 

Wilhelm ve Joan Blaeu 'nun 1662'de ba
sılan ve Atlas maior sive cosmographia 
Blaviana qua solum salum Coe1um 
accuratissime describuntur adını taşı
yan dünya coğrafyasının tercümesidir. 
Hollanda elçisi Justinus CoUer, 1668'de 
Edirne'de bulunan IV. Mehmed'e bu ese
ri takdim ettiğinde tercümesiyle önce 
Divan-ı Hümayun tercümanlarından he
kim A. Mavrocordato görevlendirilmiş 

ve kendisine yardımcı olarak Sakızlı bir 
Fransız Cizviti tayin edilmişti. Ancak bu 
görevin yerine getirilememesi üzerine 
daha sonra Köprülüzade Fazı! Ahmed 
Paşa'nın teklifi ve IV. Mehmed'in ferma
nı ile tercüme işi Mayıs 1675'te Ebü Be
kir' e verilmiştir. Tercümesini 1685'te biti
rerek altı cilt halinde saraya teslim eden 
müellifin "tahrir" olarak belirttiği, eser
de tercümenin dışına çıkılan konular, is-

lam memleketlerine ve özellikle Osman
lı ülkelerine aittir. Nusretü '1- İslôm ay
rıca Copernicus sisteminden ilk bahse
den eserler arasında bulunmakla da dik
kati çekmiştir (müellif müsveddelerinin 
beş ci ldi Kahire'de Hidiviyye Ktp., nr. 8890'
da ve saraya takdim için hazırlanmış olan 
iki cilt eksiğiyle mevcut dokuz ciltlik takı
mı TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 325-333'te
dir. Muhtelif nüshaları arasında dört cilt
lik takımı da bulunmaktadır). 4. İhtisar-ı 
Tahrir-i Atlas Mayor. Bazı nüshaların
da adı İhtisar-ı Tercüme-i Atlas Ma
yar veya Muhtasar-ı Atlas Mayor şek
lindedir. Ebü Bekir, yaptığı tercümeye 
ait nüshaların elinde kalmaması yüzün
den devamlı olarak elinin altında bulun
durup kullanabilmesi amacıyla Nusre
tü '1- İslôm 'ı kı saltıp kendisi için bu ese
ri hazırladığını belirtir. Osmanlı ülkeleri
nin daha geniş olarak ele alındığı bu iki 
ciltlik eser çok tutulmuş ve çoğaltılmış 
(bir nüshası TSMK, Revan Köşkü, nr. 1634'
tedir), Arapça'ya da tercüme edilmiştir 
(Köprülü Ktp., Ahmed Paşa, nr. 1 76). S. Ce
velanü'l- efkôr If avalimi'l- aktar. Di
ğer coğrafya çalışmalarını tamamlayıcı 

bir muhtevaya sahip olduğu müellifin 
ifadelerinden anlaşılan bu eserin şimdi
lik herhangi bir nüshasına rastlanmamış
tır. 6. el-Fethu 'r-rahmani ii tarzi'd-Dev
leti 'l- Osmani. ll. Süleyman' ın emri üze
rine 1689'da kaleme alınan eser, Osman
lı Devleti'nin genel durumu ve teşkilatı 
hakkındadır. Macaristan'da bulunan bir 
nüshası G. Hazai tarafından neşre ha
zırlanmaktadır. 
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