EBÜ BEKiR ed-DÜKKT

EBÜ BEKİR ed-DÜKKİ
(bk. DÜKKİ).
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EBÜ BEKİR b. EBÜ ASlM
(bk. İBN EBÜ ASlM).

L
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EBÜ BEKİR b. EBÜ ŞEYBE
(bk. İBN EBÜ ŞEYBE, Ebıi Bekir).

L
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EBÜ BEKiR b. MUHAMMED).

EBÜ BEKİR ei-ENBARt
(bk. İBNÜ'I-ENBARI).

L
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EBÜ BEKİR ei-ESAM
(bk. ESAM, Ebıi Bekir).

L
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EBÜ BEKİR ei-HADDAD
(bk. HADDAD, Ebıi Bekir).

L
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EBÜ BEKİR el-HALIAL
(bk. HALlAL, Ebıi Bekir).

L
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EBÜ BEKİR ei- HARİZMİ
(bk. HAR.izMI, Ebıi Bekir).

L
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EBÜ BEKİR b. HAZM
( i

.:r- .f. _,.(; Y.l )

Ebu Bekr b. Muhammed b. Arrır
b . Hazm el-Ensar!

(ö. 120/738 [?])

Muhaddis tabii,
hadislerin toplanmasına
yardımcı olan
Medine valisi ve kadısı .

L

_j

120 (738) yılında seksen dört yaşla
rında vefat ettiği rivayeti dikkate alınır
sa (Vekf'. ı, 143) 36 (656) yılı civarında
doğduğu söylenebilir. Adı ile künyesinin
aynı olduğu kaydedilmekte, bazı kaynaklarda ise künyesi Ebü Muhammed
şeklinde geçmektedir. Ensarın Hazrec
koluna mensup olduğu için Hazreel nisbesiyle de anılmaktadır. Yaşı küçük tabiilerden olan Ebü Bekir iyi bir öğrenim
imkanı elde ederek Hz. Osman'ın oğlu
Eban'dan fıkıh dersleri almış, teyzesi Amre bint Abdurrahman ile Ömer b. Abdülaziz, Abdurrahman b. Avf'ın oğlu Ebü

112

Seleme. Saib b. Yezid gibi ünlü kişiler
den hadis rivayet etmiştir. Sahabi olan
dedesi Amr b. Hazm'dan babası vasıta
sıyla rivayet ettiği hadislerle dikkati çekmiş, kendisinden oğulları Abdullah ve
Muhammed ile amcasının oğlu Muhammed b. Ammare, Abdurrahman el-Evzai,
Amr b. Dinar, İbn Şihab ez-Zühri, Yahya
b. Said ei-Ensari gibi muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. Sahabi Ammare
b. Hazm'in kızı Fatıma ile evlenmiş, bu
evlilikten siyer ve megazi müellifi Abdullah dünyaya gelmiştir (bk. ABDULlAH b.
Ebü Bekir b. Hazm Emeviler döneminde çeşitli idari görevlerde bulunmuştur.
Süleyman b. Abdülmelik onu Medine'ye
vali ve kadı olarak tayin etmiş (96 / 715 ),
bu görevini II. Yezid devrine kadar beş
yıl sürdürmüş, II. Yezid kendisini valilikten almakla beraber kadılık görevi 118
(736) yılına kadar devam etmiştir. Daha
sonra çok kısa bir dönem için tekrar Medine valiliğine getirildiği rivayet edilmektedir. Belazüri'nin onun Mekke kadılı
ğı yaptığını söylemesi ise bir zühul eseridir.
Ömer b. Abdülaziz, hadislerin derlenmesi konusunda Ebü Bekir b. Hazm' e
gönderdiği ünlü fermanında alimierin
ölüp gitmesiyle ilmin yok olmasından
endişe ettiğini söyleyerek Hz. Peygamber'in hadislerini, sünnetlerini, bu arada teyzesi Amre bint Abdurrahman'ın
ve Kasım b. Muhammed b. Ebü Bekir
es-Sıddik'ın rivayetlerini araştırıp yazmasını istemiştir. Bunun üzerine Ebü
Bekir'in harekete geçerek halifenin istediği rivayetleri derleyip kendisine gönderdiği belirtilmektedir. İbn Sa'd, onun
Hz. Peygamber' e hizmet eden hür ve köle bütün sahabilerin isimlerini ve hücre-i
saadete dair bilgileri toplayıp halifeye
gönderdiğini kaydeder (et· Tabakat I, 497498, 500). Kendisiyle halife arasında baş
ka konularla ilgili olarak çeşitli yazışma
ların geçtiği anlaşılmaktadır. ömer b. Abdülaziz onu hac emiri olarak da görev-

dullah, babasının tarih ve megazi konularına dair rivayetlerini ihtiva eden kitaplarının kaybolduğunu belirtmiştir.

Ebü Bekir b. Hazm'in 100 (718), 110
(728), 117 (735) veya 120 (738) yılların
da vefat ettiği kaydedilmektedir. Ancak
118 (736) yılına kadar kadılık görevine
devam ettiğine göre 120 (738) yılında öldüğüne dair olan rivayet ağırlık kazanmaktadır.
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BAŞARAN

EBO BEKİR İBNÜ'I-ARABİ
(bk. İBNÜ'I-ARABİ, Ebıi Bekir).

L

_j

EBÜ BEKiR er-RAzi,
Ahmed b. Ali
(bk. CESSAS).

L

_j

EBÜ BEKİR er-RAzi,
Muhammed b. Zekeriyya
L

(bk. RAzi, Ebıi Bekir).
_j

EBÜ BEKİR es-SOıJ
L

(bk. SÜLİ, Ebıi Bekir).
_j

EBÜ BEKİR eş-ŞAFii

lendirmiştir.

Ebü Bekir b. Hazm güvenilir bir muhaddis, aynı zamanda Medine'de kendi
döneminin en iyi kadısı idi. İmam Malik,
Ebü Bekir'in ensardan Medine'de valilik
yapan tek şahsiyet olduğunu belirttikten sonra onun gibi mükemmel bir insan, başarılı bir vali ve kusursuz bir kadı görmediğini söyler. Ebü Bekir oğlu
Abdullah ile çok ilgilenir, onu hadis sahasında ilerlemeye. hadisleri tenkit süzgecinden geçirmeye teşvik ederdi. Ab-

SELMAN

( ~L:':J\ _,.(; Y.f )
Ebu Bekr Muhammed
b. Abdiilah b. İbrahim
ei-Bezzaz eş-Şafii el-Bağdadl

(ö. 354 / 965)

L

Muhaddis ve fakih.

_j

260 (873-74) yılında Dicle yakınların
daki Cebbül kasabasında doğdu. "Bezzaz" lakabını elbise ticareti yaptığı için
aldığı rivayet edilir. On altı yaşında iken

