
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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l!!ıl MusTAFA BİLGİN 

1 
EBÜ BEKİR ez-ZÜBEYDİ 

ı 

L 
(bk. ZÜBEYDİ, Ebô Bekir). 

_j 

1 
EBÜ BEKR-i TiHRANl . ı 

( _;l_,+i~ _,t) 

(IX. / XV. yüzyıl) 

Akkoyunlular tarihine dair yazdığı 
Kitab -ı Diyarbekriyye adlı 

eseriyle tanınan münşl ve tarihçi 

L 
(bk. KİTAB-ı DİYARBEKRİYYE) . 

_j 

1 
EBÜ BEKRE 

ı 

( -~_,t ) 

Ebı1 Bekre Nüfey' 
b. Mesrı1h es-Sekafl 

(ö. 51 / 671 [?]) 

L 
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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l!!ıl AsRi Ç u BUKÇU 
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EBÜ BERZE 
( öj.,r. _,ı ) 

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

(ö. 65 / 685 [?] ) 

Sahabi. 
_j 

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. 



Ebü Berze ilk müslümanlar arasında 
sayılmaktadır. Hayber ve Mekke'nin fet
hi ile Huneyn Gazvesi'nde bulundu. Ay
rıca yedi sekiz gazveye katıldı. Hz. Pey
gamber onunla Ebü Bekre arasında kar
deşlik bağı (muahat*) kurdu. Mekke fet
hedildiğinde ölüm cezasından kurtulmak 
için Kabe'nin örtüsü altına sığınan Ab
düluzza b. Hatal'ı Hz. Peygamber'in iz
niyle onun öldürdüğü bilinmektedir. Hz. 
Peygamber'in vefatından sonraki dönem
lerde Basra'ya yerleşti. Horasan fetihle
rine iştirak etti. Sıffin ' de Hz. Ali tarafın
da yer aldı : onun Hariciler'le yaptığı Neh
revan Savaşı ' na ve Mühelleb b. Ebü Suf
re'nin Ezarika ile yaptığı savaşa katıldı. 
ı. Mervan ve Abdullah b. Zübeyr dönem
lerinde müslümanlar arasında çıkan ih
tilaflardan ve bu ihtilafların yol açtığı 

üzücü olaylardan son derece etkilendi. 
Kendisi bu çekişmelerin dışında kaldığı 
gibi çevresindekileri de uzak tutmaya 
çalıştı. Bunca kargaşaya sebep oldukları 
için Kureyşliler' e karşı duyduğu kızgınlık

tan dolayı Allah katında mükafat alma
yı umduğunu söylerdi. Hz. Hüseyin şehid 
edilip başı Yezid b. Muaviye'ye getirildi
ğinde Ebü Berze orada bulunuyordu. 

Ebü Berze 'nin nerede öldüğü kesin 
olarak bilinmemektedir. Yezid b. Muavi
ye döneminde (680-683) Basra'da veya 
60 (680) yılından önce yahut 64 (684) yı
lında vefat ettiğini söyleyenler bulundu
ğu gibi katıldığı savaşların birinde şehid 
düşerek Horasan'da, Merv'de, Herat'ta, 
Nişabur'da, Sicistan'la Herat arasındaki 
Mefaze'de öldüğünü ileri sürenler de var
dır. Fakat Buhari onun Abdülmelik b. 
Mervan'ın hilafetine kadar (65 1 685) ya
şadığına hükmetmiştir (bk. ibn Hacer, 
Tefı?ibü 't· Tefı?ib, X. 447) 

Hz. Peygamber ve Hz. Ebü Bekir'den 
rivayetleri bulunan Ebü Berze kırk altı 
hadis nakletmiş, bunlardan on yedisi K ü
tüb -i Si tte'de, ikisi hem Sa}Jf}J-i Bul].drf 
hem de Şa}JflJ- i M üslim 'de, ayrıca ikisi 
Buharf'de, ikisi Müslim'de yer almıştı r. 

Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned 'inde tek
rarlarıyla birlikte kırk yedi hadisi bulun
maktadır. Kendisinden en çok rivayette 
bulunan oğlu Mugire ile tarunu Münye 
bint Ubeyd 'den başka Ebü Osman en
Nehdf, Abdullah b. Büreyde, Hasan-ı Bas
ri. Abdullah b. Mutarrif gibi t abiiler ona 
talebelik etmişlerdi r. 

Müsamahakar bir insan olan Ebü Ber
ze dinde kolaylık göstermenin esas ol
duğunu söylerdi. Ahvaz 'da Hariciler'le 
savaştığı günlerde devesinin yularını tu
tarak namaz kıtarken deve onu kıbleye 

doğru çekti, o da arkasından yürüdü. Bu 
davranışını ayıplayan bir Harici'ye Hz. 
Peygamber'in sohbetlerinde bizzat bu
lunduğunu, onunla birlikte savaşlara ka
tıldığını , kendisinden hep kolaylık gör
düğünü ve kendisinin de bu anlayışı be
nimsediğini söyledi (Buhar!, "'Amel fi ' s 
şalat", ı ı ı 

Ebü Berze fakirlere, yetimlere ve kim
sesiz kadınlara karşı son derece merha
metli davranır, onlara sabah akşam ye
mek vermeye çalışırdı . Çok ibadet eder, 
gece namaziarına aile fertlerini de kal
dırırdı. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Müsned, IV, 4ı 9·426; Buhari, "'Amel fi 'ş 

sal at", ı ı ; a.mlf., et· Tarfhu'l · kebfr, VIII, 118; 
i.bn sa·d, et- Tabakat, IV, Z98 ·300 ; VII , 9, 366; 
Halife b. Hayyat. et· Tabakat (Zekkar), 1, 241, 
441 ; İbn Ebü Hatim, el·Certı ve't ·ta 'dfl, lll , 355; 
VI II , 499; ibn Hibban, es·Sikat, lll , 419·420 ; Ebü 
Nuaym, ijilye, ll, 32 ·33 ; ib~ Abdülber, el-ist(ab, 
IV, 24; Hat ib, Ta rf!] u Bagdad, ı , 182· ı 83; ib
nü'I-Esir, Üsdü'l·gabe, V, 32 ı ·322; VI, 3 ı ·32; 
Nevevi. Tehzib, ll , 179 ; Zehebi, A' lamü 'n·nü· 
bela', lll , 4Ö·43 ; a.mlf., Tarfl]u'l ·İslam : sene 
4 1·60, s . 331·333; ibn Hacer, el· İşabe, lll , 556· 
557; IV, ı 9; a.mlf., Teh?fbü 't· Tefı?ib, X, 446· 
447; Zürkani, Şerhu 'l·Mevahib, Kahire 1329-
Beyrut ı393/ ı 973 , ll , 314; ZirikiL el ·A' lam, 
VIII, 358. Iii S EL MAN BAŞARAN 

L 

L 

ı 

L 

EBÜ BEYHES 
( ~Y-I) 

Ebu Beyhes Heysam b. Cabir 
(ö. 94 / 713) 

Hariciler'e bağlı 

Beyhesiyye kolunun kurucusu 
(bk. BEYHESİYYE). 

EBÜ Bil.AL 

(bk. MiRDAS b. UDEYYE). 

EBÜ BÜRDE, 
Amir b. Ebu Musa 

(bk. EŞ'ARİ, Ebü Bürde). 

_j 

ı 
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ı 
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ı ü .. ı 
EB BURDE, Büreyd b. Abdullah 

L 

( .iıl ..lf- .:r. ~...r. ;;~.r. Y-1 ) 

Ebu Bürde Büreyd b. Abdiilah 
b. Ebi' Bürde 

b. Ebi' Musa el - Eş'ari' el-KOfi 
(ö. 140/ 757 [?]) 

Muhaddis. _j 

Dedesi Ebü Bürde ei-Eş'ari Küfe ka
dısıydı. Büyük dedesi ise meşhur sahabi 
Ebü Müsa ei-Eş' arf'dir. Babası Abdullah 
b. Ebü Bürde, dedesi Ebü Bürde Amir 

EBU CA ' FER ei-AHVEL 

b. Ebü Müsa el-Eş' arf'den hadis rivayet 
etmiştir. Ebü Bürde Küfe'de yetişti. De
desinden başka Hasan-ı Basri ve Ata b. 
Ebü Rebah gibi tabiilerden hadis öğren
di. Kendisinden de Süfyan es-Sevri. Ab
dullah b. Mübarek. Süfyan b. Uyeyne Ebü 
üsame Hammad b. üsame. Ebü Nuaym 
Fazi b. Dükeyn vb. muhaddisler rivayet
te bulundular. Kendisinden en fazla ri
vayette bulunan öğrencisi EbO Üsame'
dir. Hadis münekkitlerinden Yahya b. 
Main ve Ebü'I -Hasan ei-İclf, İbn Adi gibi 
alimler onun güvenilir bir muhaddis ol
duğunu söylemektedirler. Ancak Ahmed 
b. Hanbel. Ebü Hatim er- Razi ve Nesai 
rivayetlerine önem vermemekte, özel
likle tek başına rivayet ettiği hadisler 
kabul görmemektedir. Kütüb-i Sitte mü
ellifleri ise onu saduk* bir ravi kabul 
ederek rivayetlerine eserlerinde yer ver
mişlerdir. 

EbO Bürde'nin vefat tarihi kesin ola
rak bilinmemekte, 140 (757) yılı civarın

da vefat ettiği sanılmaktadır. 

Ebü Bürde'nin dedesinden, onun da 
babası EbO MOsa el-Eş'ari'den rivayet 
ettiği M üsnedü Büreyd, bir çeşit kırk 
hadis olup Darekutni tarafından tertip 
edilen bir cüzü Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde Kitabü '1-Erba ' In ve gayruh 
adlı bir mecmua içinde bulunmaktadır 
( Şeh id Ali Paşa, nr. 541 , vr. 136a -174b ) 

Kırk ayrı konuya ayrılmış olan eserde 
bazan bir hadisin -metinleri de az çok 
farklılık arzeden- ondan fazla rivayeti 
zikredilmektedir. Tamamı sahih rivayet
lerden meydana gelen Müsnedü Bü
reyd 'deki otuz yedi hadisin hem ŞafJI}J -i 

Buly1ri'de hem de ŞafJI}J-i Müslim 'de 
yer alması onun muteber bir metin ol
duğunu göstermektedir. Eser İsmail Ba
bacan tarafından Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek li
sans tezi olarak incelenmiştir. 
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~ M. yAŞAR KANDEMİR 

EBÜ CA'FER ei-AHVEL 

(bk. ŞEYTANÜTIAK). 
_j 
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