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EBÜ BEKİR ed-DÜKKİ 

(bk. DÜKKİ). 

EBÜ BEKİR b. EBÜ ASlM 

(bk. İBN EBÜ ASlM). 

EBÜ BEKİR b. EBÜ ŞEYBE 

(bk. İBN EBÜ ŞEYBE, Ebıi Bekir). 

EBÜ BEKİR ei-ENBARt 

(bk. İBNÜ'I-ENBARI). 

EBÜ BEKİR ei-ESAM 

(bk. ESAM, Ebıi Bekir). 

EBÜ BEKİR ei-HADDAD 

(bk. HADDAD, Ebıi Bekir). 

EBÜ BEKİR el-HALIAL 

(bk. HALlAL, Ebıi Bekir). 

EBÜ BEKİR ei-HARİZMİ 

(bk. HAR.izMI, Ebıi Bekir). 

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. 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

_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 kay
naklarda ise künyesi Ebü Muhammed 
şeklinde geçmektedir. Ensarın Hazrec 
koluna mensup olduğu için Hazreel nis
besiyle de anılmaktadır. Yaşı küçük ta
biilerden olan Ebü Bekir iyi bir öğrenim 
imkanı elde ederek Hz. Osman'ın oğlu 
Eban'dan fıkıh dersleri almış, teyzesi Am
re bint Abdurrahman ile Ömer b. Abdü
laziz, Abdurrahman b. Avf'ın oğlu Ebü 
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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 çek
miş, kendisinden oğulları Abdullah ve 
Muhammed ile amcasının oğlu Muham
med b. Ammare, Abdurrahman el-Evzai, 
Amr b. Dinar, İbn Şihab ez-Zühri, Yahya 
b. Said ei-Ensari gibi muhaddisler riva
yette bulunmuşlardır. Sahabi Ammare 
b. Hazm'in kızı Fatıma ile evlenmiş, bu 
evlilikten siyer ve megazi müellifi Abdul
lah dünyaya gelmiştir (bk. ABDULlAH b. 
EBÜ BEKiR b. MUHAMMED). 

Ebü Bekir b. Hazm Emeviler dönemin
de 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 valilik
ten almakla beraber kadılık görevi 118 
(736) yılına kadar devam etmiştir. Daha 
sonra çok kısa bir dönem için tekrar Me
dine valiliğine getirildiği rivayet edilmek
tedir. Belazüri'nin onun Mekke kadılı

ğı yaptığını söylemesi ise bir zühul ese
ridir. 

Ömer b. Abdülaziz, hadislerin derlen
mesi konusunda Ebü Bekir b. Hazm' e 
gönderdiği ünlü fermanında alimierin 
ölüp gitmesiyle ilmin yok olmasından 
endişe ettiğini söyleyerek Hz. Peygam
ber'in hadislerini, sünnetlerini, bu ara
da teyzesi Amre bint Abdurrahman'ın 
ve Kasım b. Muhammed b. Ebü Bekir 
es-Sıddik'ın rivayetlerini araştırıp yaz
masını istemiştir. Bunun üzerine Ebü 
Bekir'in harekete geçerek halifenin is
tediği rivayetleri derleyip kendisine gön
derdiği belirtilmektedir. İbn Sa'd, onun 
Hz. Peygamber' e hizmet eden hür ve kö
le bütün sahabilerin isimlerini ve hücre-i 
saadete dair bilgileri toplayıp halifeye 
gönderdiğini kaydeder (et· Tabakat I, 497-
498, 500). Kendisiyle halife arasında baş
ka konularla ilgili olarak çeşitli yazışma
ların geçtiği anlaşılmaktadır. ömer b. Ab
dülaziz onu hac emiri olarak da görev
lendirmiştir. 

Ebü Bekir b. Hazm güvenilir bir mu
haddis, aynı zamanda Medine'de kendi 
döneminin en iyi kadısı idi. İmam Malik, 
Ebü Bekir'in ensardan Medine'de valilik 
yapan tek şahsiyet olduğunu belirttik
ten sonra onun gibi mükemmel bir in
san, başarılı bir vali ve kusursuz bir ka
dı görmediğini söyler. Ebü Bekir oğlu 
Abdullah ile çok ilgilenir, onu hadis sa
hasında ilerlemeye. hadisleri tenkit süz
gecinden geçirmeye teşvik ederdi. Ab-

dullah, babasının tarih ve megazi konu
larına dair rivayetlerini ihtiva eden kitap
larının 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 öl
düğüne dair olan rivayet ağırlık kazan
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Darimi, "Mu~addime", 43; Buhari. "'ilim", 
34; ibn Sa'd, et-Tabal!:at, ı, 497·498, 500, 501; 
V, 346, 348, 364, 368, 391 , 400; a.e.: el·mü· 
temmim, s. 124 ·127; Belazüri, Fütah (Fayda), 
s. 63 ; Veki'. A!Jbarü 'l·l!:ur;ta.t, I, 135·148, 159, 
174-176, 264; ibn Ebu Hatim. el·Cerf:ı ve 't· 
ta' dil, IX, 337; İbn Hibban, Meşa.hrr, s. 76; Ha
tib, Tal!:yfdü ' l·'ilm, Dımaşk 1949, s. 105·106; 
Zehebi, A'la.mü'n·nübela.', V, 313·314; a.mlf .. 
el·'iber, ı , 117 ; İbn Hacer, Tefı?ibü't·Tefı?ib, 
XII, 38·40; a.mlf .. Fethu 'l ·barf, Bulak 1300, I, 
174 ; Cehşiyari, el·Videra.' ve'l ·kütta.b, s. 53· 
54; Mahmud Yasin, "Abdullah b. Ebi Bekir b. 
MuJ:ıammed b. 'Amr b . :f:Iazm el-En~ari", Ad3.· 
bü'r·r3.{ideyn, VI, Musul 1975, s. 163·166; Ah
med Zeki Safvet. Cemheretü resa.'ili ' l·'Arab, 
Beyrut, ts. (ei-Mektebetü ' I-İimiyye ) , s. 283·286. 
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li! SELMAN BAŞARAN 

EBO BEKİR İBNÜ'I-ARABİ 

(bk. İBNÜ'I-ARABİ, Ebıi Bekir). 

EBÜ BEKiR er-RAzi, 
Ahmed b. Ali 

(bk. CESSAS). 

EBÜ BEKİR er-RAzi, 
Muhammed b. Zekeriyya 

(bk. RAzi, Ebıi Bekir). 

EBÜ BEKİR es-SOıJ 

(bk. SÜLİ, Ebıi Bekir). 

EBÜ BEKİR eş-ŞAFii 
( ~L:':J\ _,.(; Y.f ) 

Ebu Bekr Muhammed 
b. Abdiilah b. İbrahim 

ei-Bezzaz eş-Şafii el-Bağdadl 
(ö. 354 / 965) 

Muhaddis ve fakih. 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

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



hadis öğrenmeye başladı. Mısır. Dımaşk, 
Cezire gibi ilim merkezlerini dolaşarak 
Ebü Kı la be er- Rakaşi, Muhammed b. 
Mesleme. Hikis b. Ebü Üsame, ibn Ebü'd
Dünya, Ebü Müslim ei-Kecci, Abdullah 
b. Ahmed b. Hanbel vb. meşhur hoca
lardan ders aldı. Daha sonra Bağdat'a 
yerleşerek hadis rivayet etmeye başladı. 
Büveyhiier burada ashabın faziletinden 
bahsetmeyi yasaklayarak cami kapıları
na onları kötüleyici ifadeler astırdıkları 
zaman Ebü Bekir eş-Şafii bu yasağa al
dırmayıp şehir camiinde talebelerine sa
habenin faziletine dair dersler vermiş, 

hadisler yazdırmıştır. Bu derslerinde ken
disinden Darekutni başta olmak üzere 
ibn Şahin. Ebü Abdullah ibn Mende, ibn 
Ş aza n el- Bağda di ve Ebu i sh ak el- iste
rayini gibi alimler faydalanmıştır. Uzun 
yıllar yaşaması sebebiyle birçok muhad
disten ali senedlerle sadece kendisi riva
yette bulunduğu için kalabalık talebe 
grupları etrafında toplanmış, Ebu Bekir 
de kurduğu imla* meclislerinde onlara 
hadis rivayet etmiştir. Darekutni, devri
nin muhaddisleri arasında ondan daha 
güvenilir bir kimse bulunmadığını ifade 
etmiş, Zehebi ise hadiste hüccet* oldu
ğunu belirtmiştir. 

ilmi çalışmalarının yanı sıra ticaretle 
de meşgul olduğu için muhtelif şehirle
re gidip gelen Ebü Bekir eş-Şafii Zilhic
ce 354'te (Aralık 965) Bağdat'ta vefat 
etti ve Ahmed b. Hanbel 'in mezarının 
yanına defnedildi. 

Eserleri. Ebu Bekir eş- Şafii'nin günü
müze kadar gelen eserleri şunlardır: 1. 

el-Fe va , id. Hocalarından ali isoadla ri
vayet ettiği hadisleri ihtiva eden ve Ze
hebi tarafından on bir cüzden meydana 
geldiği belirtilen eserin yazma bir nüs
hası Zahiriyye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Mecmua, nr. 49 / 1, vr. ı •-143b). 
Talebesi Ebü Talib Muhammed b. Gay
lan tarafından rivayet edildiği için el 
Gaylaniyyat diye de meşhur olan ese
rin el-Feva ,idü'l-müntehabeti'l- cava
lf cani 'ş-şüyul]i'l-meşhı'ire bi'l - day
lôniyyat adlı başka bir nüshası British 
Museum'dadır (Suppl., 135, Or. 3059; di
ğer nüshaları için bk. Sezgin, I, 19 1) . Ze
hebi' nin 1 0.000 hadis ihtiva ettiğini söy
lediği eserin dört ravili hadislerini Da
rekutni e1-E]Jadfşü'r-rubôciyyat adıy
la bir araya getirmiştir (Darü'l-kütübi' z
Zahiriyye, Mecmua, nr. 85/2). 2. Müsne
dü Musa el-Kazım b. Cacfer b. Mu
]Jariımed. Eserin yazma bir nüshası Da
rü' l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Mecmua, 
nr. 34/3 ) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hatib. Tarff]u Bagdad, V, 456-458; İbnü 's
Salah. Tabakatü 'l - {ukahiJ.'i'ş -Şa{i'iyye, Sü
leymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 537, vr. 25 b·26 '; 
Zehebf. Tezkiretü 'l -hu{{az, lll, 880-881; a.mlf .. 
A' lamü'n--nübe!a', XVI, J9-44; a.mlf .. Düue
lü ' l-islam, Beyrut 1405/1985, s. 196-197; Sa
fedf, el- Va{f, lll , 347; İbn Kesfr, el-Bidaye, Xl, 
260; İbn Tağrfberdf. en-NücQmü'z-zahire, lll , 
343; Süyütf. Tabai!;atü '/-f:ıuffaz (Lecne). s. 361; 
Keş{ü ';;;-zunan, ll, 1214; İbnü'I-İmad, Şe;;;erat, 
lll , 16 ; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 274; Keh
hale, Mu'cemü'/-mü, elli{fn, X, 194; Hediyye
tü'l-'ari{fn, ll, 44; Kettanf, er-Risaletü'l-müs
tetra{e, s. 92; Sezgin, &\S, 1, 191; Dihlevf. Bus
tanü' l- muhaddisfn, s. 139-140. 
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~ SELMAN BAŞARAN 

EBÜ BEKİR et-TAMESTANi 
( .;ı:.....ı.ıı ~ yf ) 

Ebı1 Bekr et-Tamestanf ei-Farisf 
(ö. 340 /951) 

İlk dönem sı1filerinden. 
_j 

iran'ın Tamestan şehrinde doğdu. ilk 
tahsilini burada yaptıktan sonra tasav
vufa yöneldi. iran'ın birçok şehrini do
laştı. karşılaştığı safllerden istifade et
ti. Dönemin meşhur sütisi Ebü Bekir eş
Şibli ve Sirazlı ibrahim ed-Debbağ'ın soh
betlerine katıldı. Artar'ın Tezkiretü '1- ev
liyô., sında yanlışlıkla Ebu Bekir es-Say
dalani olarak tanıtılan Tamestani Nişa
bur'da vefat etti. Kuzey Irak' ın Hire şeh
rinde medfun olduğuna dair bir rivayet 
de vardır (Kuşeyri, s. 371) . 

Ebü Bekir et-Tamestani, tasawufun 
kuruluş döneminde görüş ve tesbitleriy
le bu disipline önemli katkılarda bulunan 
süfilerden biridir. Sohbet, hicret, nefis, 
ilim, zühd, tasawuf, tarikat, r iyazet gibi 
terimiere getirdiği yorumlar tasawufi 
çevrelerde kabul görmüş ve yaygınlık 

kazanmıştır. Allah'a giden yolların insan
ların sayısı kadar çok olduğunu söyle
yen ilk süfi odur (SülemT, s. 472) Ebü Be
kir bu tesbitiyle, bir yandan psikolojik 
ve pedagojik bir gerçeğe işaret ederken 
öte yandan özellikle Hallac-ı Mansur'un 
idamıyla birlikte ortaya çıkan olumsuz 
atmosferi yumuşatmayı hedeflemişti. 

Ona göre insanların en iyisi, kendi tut
tuğu yolu tek doğru yol kabul etmeyen, 
dolayısıyla kendi kusurlarını görebilen 
kimsedir (a.e., s. 472). 

Nefehô.tü '1- üns Tercümesi'nde (s . 

238). Ebü Bekir'in sekr ve muhabbet 
ağırlıklı bir tasawufi anlayışı benimse
diği söyleniyorsa da kendisinden nakle
dilen sözlerde bu husus pek görülme-

EBÜ BEKiR et-TAMESTANf 

mektedir. Bunun sebebi Melami tavrı 
olabileceği gibi Hallac'ın idamına sebe
biyet veren ortamdan çekinmesi de ola
bilir. Hallac gibi coşkun bir süfi olan Ebü 
Bekir eş - Şibli ' nin Tamestani'ye büyük 
saygı duyması da meşrebi konusunda 
dikkate alınması gereken bir husustur. 
Tevhid kavramını "tevhid, tevhid eden 
ve tevhid edilen" şeklinde üçe ayırması 
da "enelhak" olarak ortaya çıkan ve da
ha sonraki asırlarda vahdet- i vücudun 
temelini oluşturan tasawufi tevhid an
layışına farklı bir yaklaşım biçiminde de
ğerlendirilebilir. 

Ebu Bekir et-Tamestani'ye göre esas 
eğitim metodu sohbettir. Tamestani, "sa
habe" kelimesinin "sohbet" kökünden 
geldiğine dikkat çekerek ashabın "sabi
kun" (en önde gidenler) şeklinde nitelen
dirilmesinin temel sebebini Hz. Peygam
ber'le sohbet etmiş olmalarıyla açıklar. 
Esas olan Allah ile sohbet edebilmektir; 
bunu yapamayanlar öncelikle Allah ile 
sohbet edebilenlerle sohbet etmeli, on
lardan faydalanmalıdır (SülemT, s. 473). 
Sohbetin vazgeçilmez şartı hicrettir. Hic
ret nefsin arzularını öldürmek, gönül 
eğitiminin önündeki engelleri kaldırmak. 
batıldan hakka, yanlıştan doğruya göç 
etmektir. Hicretin en önemli unsuru zühd 
ve riyazet. az yemek, az uyumak, az ko
nuşmak ve yalnız yaşamaktır. Ashabın 
üstünlüğü , zahiri planda Hz. Peygam
ber'in sohbetlerine katılmış olmaların
dan. batıni planda ise Allah'a hicret et
melerinden ileri gelir (a.e., s. 473). 

Allah ile kul arasındaki en kesif hica
bın nefis olduğunu söyleyen ve nefsani 
arzuların öldürülmesi konusuna ayrı bir 
önem veren EbQ Bekir, bu konunun ti
tizlikle takip edilmesi gerektiği kana
atindedir. Çünkü bazı nefsani arzular 
sönerken başka arzular yeniden alevle
nebilir. Ona göre ilim de böyledir; zira 
bir yandan cehaleti ortadan kaldırırken 
öte yandan nefsin arzularına alet olma
sıyla manen küçülmeye ve çöküntüye 
sebep olabilir. Bunun en belirgin teza
hürlerinden biri, nefıs terbiyesini ger
çekleştiremeyen ilim adamlarının birta
kım te'villere başvurarak kendilerini sa
vunmaya kalkışmalarıdır. Tamestani ay
rıca zihinden geçen bir kötülüğün kalp
te yarattığı huzursuzluğa bu kötülüğün 
cezası olarak bakmış, bu cezayı da fi
kirde kalmayıp fiile dönüşmesi halinde 
verilecek daha ağır cezaya karşı bir uya
rı olarak değerlendirmiştir. 

Süfiler arasında tartışma konusu olan. 
kul ile Allah arasındaki manevi yolun 
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