
EBÜ BEKiR et -TAMESTANf 

kuldan Allah'a doğru mu gittiği , yoksa 
Allah'tan kula doğru mu geldiği mese
lesine Ebü Bekir, "Yol O'nundur. bunun 
için O'nsuz O'na yol yoktur" tesbitiyle 
açıklık getirmiştir. Bu tesbitiyle de kişi
nin kamil insan olmasında kendi gayret 
ve çabasının rolü olmakla birlikte esas 
unsurun Allah ' ın lutuf ve ihsanı olduğu
na işaret etmiştir. 

Ebü Bekir et-TamestanT' nin, "Ölüm 
ahiretin kapısıdır ve oradan girmeden 
vuslat gerçekleşmez " sözü, sonraki yüz
yıllarda Mevlana'da " şeb-i aras· tabirin
de ifadesini bulacak olan anlayışın te
melini teşkil etmiştir. Nefsini öldürerek 
gerçeği bulan kişi, dünyada hayatının 

sona ermesiyle gerçek sevgilisine kavu
şacaktır. Onun için Tamestani, "Kalbin 
hayatı nefsin ölümündedir" demiştir (Sü
lemi, s. 47 1, 472) 

Onun, "Tasawuf bir harekettir, sükG
nun olduğu yerde tasawuf yoktur· şek
lindeki tarifi bütün tasawuf klasiklerin
de yer almıştır. 
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(IX. / XV. yüzyıl) 

Akkoyunlular tarihine dair yazdığı 
Kitab -ı Diyarbekriyye adlı 

eseriyle tanınan münşl ve tarihçi 
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Ebı1 Bekre Nüfey' 
b. Mesrı1h es-Sekafl 

(ö. 51 / 671 [?]) 
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Sahabi. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Va
sıt yakınlarındaki Zendeverd şehrinden 
olan annesi Sümeyye'nin İran kisrası ta
rafından Yemen Meliki Ebü'l -Hayr'a he-
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diye edildiği , melikin de ülkesine döner
ken Taif'te hastalandığı sırada kendisi
ni tedavi eden meşhur Arap tabibi Haris 
b. Kelede'ye onu hediye ettiği bilinmek
tedir. Sümeyye, Haris b. Kelede'nin kö
lesi Mesrüh ile evlendirilmiş ve bu evli
likten Nüfey· dünyaya gelmiştir. Kaynak
ların birçoğunda Haris b. Kelede'ye nis
bet edilmesi onun kölesi olması sebebiy
ledir. Ebü Bekre'nin müslüman olduk
tan sonra Haris b. Kelede'ye nisbet edil
meyi reddetmesi de onun oğlu olmadı
ğını göstermektedir (Zehebi, lll , 6). Ziyad 
b. Ebih Nüfey'in anne bir kardeşidir. 

Taif Muhasarası ' nda (8 / 630) müslü
manlara katılacak hürlerin serbest. kö
lelerin hür olacağ ı ilan edilince Taif Ka
lesi'nden kaçıp gelen yirmi üç köleden 
bir i de Nüfey' idi. Kaleden aşağıya bek
re (veya bekere) denen bir kuyu çıkrığı 
ile indiğ i için Hz. Peygamber kendisine 
"Ebü Bekre" diye iltifat etti ve o günden 
sonra hep bu künye ile anıldı. Hz. Pey
gamber'in emriyle islamiyet'i Amr b. Said 
b. As'tan öğrendi. Kız kardeşi Ezde'nin 
kocası olan ashab-ı Suffe'den Utbe b. 
Gazvan Hz. Ömer devrinde Basra'ya vali 
tayin edilince Bahreyn'de bulunan Ebü 
Bekre'yi yanına aldı rdı. Ebü Bekre bu
rada uzun süre kaldığı için Basri nisbe
siyle de anılır. 

Ebu Bekre ve kardeşi Ziyad b. Ebih, 
iki kişiyle birlikte Mugire b. Şu ' be' nin zi
na yaptığını ileri sürdüler. Ancak Ziyad ' ın 

olayda gördüğü şahsı tam teşh is ede
mediğini söylemesi üzerine Mugire b. 
Şu'be recm cezasından kurtuldu. Ebu 
Bekre ile diğer iki kişi ise iddialarını is
pat edebilmek için yeterli sayıya (en az 
dört ki ş i ) ulaşamadıklarından had ceza
sına çarptırıldıla r. Bundan böyle şahit
liklerinin kabul edilebilmesi için Mugire 
hakkındaki bu iddiaları ile ilgili olarak 
tövbe etmeleri teklif edilince iki arka
daşı bu isteği yerine getirdiği halde Ebu 
Bekre tövbe teklifini kabul etmedi. Kar
deşi Ziyad'ın gerek bu olaydaki tutumu, 
gerekse Muaviye'nin hilafet mücadelesi 
sırasında Ebu Süfyan' ın oğluymuş gibi 
ona nisbet edilmeyi uygun görmesi se
bebiyle onunla bir daha konuşmadı. Oğul
larının kardeşi tarafından himaye edilip 
önemli mevkilere getirilmelerini de tas
vip etmedi. Cemel Vak'ası'nda Hz. Aişe 
taraftarı iken Hz. Peygamber'den duy
duğu bir hadisi hatıriayarak geri çekildi 
ve tarafsız kalmayı tercih etti. Aynı ge
rekçe ile Sıffin Savaşı'na da katılmadı. 

Kırk çocuğu olduğu nakledilen Ebü 
Bekre, Hz. Peygamber'den 132 hadis ri-

vayet etmişti r. Bunlardan sekizi Sahi
~ayn 'da bulunmakta, ayrıca beşi yalnız 

Buhari' de, biri Müslim 'in eserinde yer 
almaktadır. Rivayetlerinin tamamı K ü
tüb -i Sitte'nin diğer eserleriyle öteki ha
dis kitaplarında yer almış olup Ahmed 
b. Hanbel'in Müsned 'indeki rivayetleriy
le ilgili olarak Ebü Bekir b. Ali es-Soma
li Merviyyatü 'ş - şa~abi Ebi Bekre ii 
Müsnedi 'l-İmam Ahmed adlı bir yük
sek lisans tezi hazırlamıştır (Mekke Üm
mülkura Üniversitesi, 13991 I 979). Ebü 
Bekre'den oğulları Abdullah. Ubeydul
lah. Abdurrahman. Abdülazi z. Müslim, 
Merrar ve torun u Bahr b. Merrar ile Ebu 
Osman en-Nehdi, Hasan - ı Basri, İbn Si
r in ve daha başkaları rivayette bulun
muşlardır. 

Ebu Bekre, kardeşi Ziya d b. Ebih ' in 
valiliği zamanında 51 (671) veya 52 (672) 
yılında Basra'da vefat etti. Cenaze na
mazını sahabi EbG Berze ei-Eslemi kıl
dırdı. 
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EBÜ BERZE 
( öj.,r. _,ı ) 

Ebu Berze Nadle b. Ubeyd 
b. el-Haris el- Esiemi 

(ö. 65 / 685 [?] ) 

Sahabi. 
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Künyesiyle meşhur olduğu ıçın hem 
kendinin hem babasının adı hususunda 
ihtilaf edilmiştir. Adı Nadle iken Hz. Pey
gamber tarafından Abdullah olarak de
ğİştirildiği veya adının Halid olduğu söy
lenmekte. babasının ise Amr. Aiz. Niyar, 
Nadle. Ubeyd veya Abdullah diye bilin
diği kaydedilmektedir. Ahmed b. Hanbel. 
Yahya b. Main ve daha birçok alime gö
re ise adı ve soy şeceresi yukarıda gös
terildiği şekildedir. 


