
13. Ahmed b. Ebü Bekir(ö 1091 / 1680) 
1 049' da ( 1639) doğdu. Hayatının büyük 
bir kısmını doğum yeri olan Mekke'de 
geçirdi ve burada vefat etti. Çeşitli risa
leler, ayrıca bazı eseriere ta'lik* Ier yaz
dı. Osmanlılar'ın Yemen' i fethetmelerini 
konu alan Nehrevalf'nin el -Berku'l- Ye
manf adlı eserini kısaltarak kitaba bazı 
ilaveler yaptı. Şiirle de ilgilendi (Muhib
bi, I, 163) 

14. Abdullah b. Ca 'fer (ö 1168/ 1755) 
Hadramut'ta doğdu . Yirmi yıl Hindistan'
da kaldıktan sonra Mekke'ye geldi ve bu
rada vefat etti. Keşfü esrari 'ulumi'l
mukarrebfn, Keşfü'l-cilbdb 'an 'ilmi'l
J:ıisab, el-Le, ali'l - cevheriyye 'ale'l
'ak;ii, idi '1-Beni Feriyye, ŞerJ:ıu Dfvani 
Şey!] b. İsma 'n eş-ŞiJ:ırf gibi eserlerin
den başka bir divanı ve mektupları var
dır (Ceberti, I. I63; Zirikli, IV, 77) 

15. Muhammed b. Zeyn b. Sumayt (ö. 

1172 / 1758) 1100'de (1689) Terim'de 
doğdu. Üstatlarından Abdullah b. Alevi el
Haddad ile Ahmed b. Zeyn el-Habşi hak
kında Gayetü'l -k;asd ve'l -murad (Bom
bay ı885) adlı bir menakıbname yazdı. 
~urretü'l- 'ayn, Behcetü'l -fu, ad ve Lüb
bü'l-elbdb gibi eserlerinden başka bir 
de divanı vardır (GAL Suppl., ll, 566). 

16. Abdurrahman b. Hüseyin (ö ı 250/ 
ı 835 ı Hadramut müftüsü ve Şafii ali
midir. Bugyetü'l - müsterşidfn if tell]fsi 
Fetava ba ':ii'l -e, immeti'l-müte, al]l]i
rfn, Gayetü tell]fşi'l - murad min feta
va İbn Ziyad (Kahire 1303) gibi eserleri 
vardır ( GAL Suppl., II, 81 7; Serkis, I, 51 7). 

17. Abdullah b. Hüseyin el-Cavi (ö 

1272/ ı855). Terim'de doğdu . Süfi, fakih 
ve dil alimidir. Birkaç defa Mekke ve 
Medine'yi ziyaret edip buralarda bir sü
re kaldıktan sonra Hadramut'a gitti ve 
orada öldü. Vaaz, öğretim ve telifte meş
gul olan el -Cavi'nin Süllemü't-tevfik ila 
mahabbeti'llahi 'ale't-tahkik, Mi~ka
tü s.u'udi't- tasdfk, Sılatü'İ-~hl ve'l-~k
rabfn, MiftdJ:ı~ 1-İ 'rdb gibi eserleri va~
dır (GAL Suppl., ll, 820) 

18. Fazi b. Alevi (ö ı283/ 1866) Se
bflü'l-ezkdr ve'l-i'tibdr ve 'İkdü'l-fe

. ra'id ~in nüsuşi'l- ' ulema'i'J~emacid 
adlı eserleri vardır ( GAL Suppl., ll, 566; 
Serkis, I, 5 ı 7). 

19. Ebü Bekir b. Abdurrahman (ö ı341 / 

ı923) 1262'de (1846) doğdu. İbn Şihab 
diye tanınır. Çeşitli Arap ülkelerini dolaş

tıktan sonra Hindistan'a gidip Haydaril
bad 'a yerleşti ve orada öldü. Bi d' atıar

la amansız bir mücadeleye giren İbn Şi
Mb Hindistan, Malezya ve Endonezya'
da tanındı. Başta fıkıh ve usül-i fıkıh ol-

mak üzere edebiyat, mantık, tıp, kimya, 
matematik gibi ilimiere dair otuz kadar 
eser yazdı. Bunlardan bir kısmı Hindis
tan'da basıldı (Zirikli, I, 65; Serkis, I, 140). 

Ba Alevi ailesinin belli başlı önemli kol
Ian şunlardır: 

Bel Fakih ( ~ ). Bil Faklh de denilen, 
Ba Alevi'nin Eska' diye tanınan Faklh 
Muhammed b. Abdurrahman'a (ö 9171 
1512) nisbet edilen koludur. 

el- Üstactü'l-A'zam, el -Fakihü 'l-Mukad
dem ve Sahibü'l -Mirbat gibi unvanlarla 
tanınan Muhammed b. Ali'nin soyundan 
gelen Eska' çeşitli ilimleri tahsil etti. İbn 
Zahira ve Sehavi gibi tanınmış alimler
den ders aldı. Aden, Zebid, Mekke ve 
Medine'yi ziyaret etti; buralarda birçok 
alimle tanışıp kendilerinden faydalan
dıktan sonra Terim'e yerleşti ve burada 
vefat etti. Eska'ın tarihe dair el-Ejat ad
lı eser i, Ba Fakih eş-Şihrf'nin Şihr tari
hini yazarken faydalandığı en güvenilir 
kaynak olmuştur. 

Bel Faklh ailesine mensup seyyidlerin 
çoğu mutasawıf olmakla beraber içlerin
de müderris ve müftü olanlar da vardır. 

Eska'ın soyu Abdullah, Abdurrahman 
ve Ahmed adındaki üç oğlu vasıtasıyla 
devam etmiştir. Abdullah uzun süre Mek
ke' de kalmış ve burada vefat etmiştir 
(974 / 1567) Abdurrahman'ın Muhammed 
ve Hüseyin adında iki oğlu vardı. Hüse
yin'in Ahmed adındaki oğlu Terim'de ka
dılık yapmış, Ebü Bekir adındaki diğer 
oğlu Hindistan'a giderek Adil Şah ' ın hi
mayesine girmiş ve orada vefat etmiş
tir (1074 / 1663) 

Ret'u'l -estdr 'an mefatfJ:ıi'l - envar ad
lı eserin müellifi Abdurrahman b. Abdul
lah Bel Fakih (ö I 162/ 1749), ed-Düre
rü'l- behiyye fi'l-müselseldti'n -nebe
viyye'nin müellifi Abdullah b. Ahmed 
Bel Fakih (ö ı I 12/ 1700), Bedelü'n-nih
le if teshfli silsileti'l-vuşla ile Sadatina 
ehli'l-kıble adlı eserlerin müellifi Abdul
lah b. Hüseyin Bel Fakih (ö 1266/ 1850) 
gibi müellifler Bel Fakih ailesine men
sup tanınmış alimlerdendir. 

Ba Fakih ( ~4 ). Ba Alevi'nin, Mevla 
Aydid ve Sahibu Aydid unvanıyla tanı

nan Muhammed b. Ali 'ye (ö 862 / 1458) 
nisbet edilen koludur. Babası Ali b. Mu
hammed (ö 838 / 1434) Terim civarın

daki Havta'da yaşamakta idi. Oğlu Mu
hammed ise Aydid'i yurt edinmişti. Sa
hibü Aydid'in Ba Fakih diye tanınması, 
büyük ihtimalle, Sahibü Mirbat unvanıy
la tanınan Muhammed b. ~li'nin soyun
dan gelen ve el-Fakih diye anılan Ah-
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med b. Abdurrahman'ın (ö. 726/ 1326) 
neslinden gelmiş olmasıdır. Ba Fakih'in 
büyük cedleri olan Muhammed b. Ali 'nin 
atalarına ve eviadına evliya nazarıyla ba
kılmakla beraber aralarında fakihler ve 
müderrisler de vardı. Muhammed b. Ali '
nin nesli Abdurrahman, Abdullah, Ali, 
Alevi ve Zeyn adlı çocukları vasıtasıyla 

devam etti. Bu aileden ara larında fakih, 
kadı, müftü, mutasawıf, dilci, şair ve 
matematikçilerin de bulunduğu birçok 
ilim ve fikir adamı yetişmiştir. 

Ba Alevi'nin diğer bir kolu Alü's-Sek
kaf diye tanınır. Ba Aleviler'in büyük ced
di Abdurrahman es-Sekkaf (ö . 819/ 1416) 
bunların da ceddidir. Alü's-Sekkaf aile
sinden de birçok mutasawıf ve alim ye
tişmiştir. Şeyh b. Abdurrahman (ö 829 / 
1426), Şeyh b. İsmail (ö 950/ 1543), Ale
vi b. Abdurrahman (ö 1273 / 1856), Alevi 
b. Ahmed (ö 1355 / 1916), es-Sekkaf un
vanıyla tanınmış alimlerdendir (bk. Ay
derüs. s. 212 ; Nebhani, ı , 155, 201, 320, 
399; II, 44, 63, 156; Kehhale, V, 39; VI, 
295; Zirikli, V, 51 -52). 
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L 

BAFADL 
( ~ 4) 

Fadl b. Muhammed 
b. Abdülkerim b. Muhammed'e 

nisbet edilen, Hadramut'un 
T erim kasabasında yaşayan 

eski bir şeyh ailesi. 
_j 

Mezhic kabilesinin Sa'd el-Aşire kolu
na mensup olan Ba Fadl, Ba Aleviler'in 
IX. (XV.) yüzyılda Terim'de hakim duru
ma gelmelerinden önce buranın en nü-
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fuzlu ve hatırı sayılır ailesi idi. Bu aile
den birçok mutasawıf ve fakih yetiş

miştir. Cemaleddin Muhammed b. Ah
med (ö 903/ 1498) Ba Fadl'ın Aden ko
lunun kurucusu olup burada müderris- · 
lik ve müftülük yapmış, çeşitli eserler 
yazmış, Yemen'deki Tahiri hükümdar
larından Sultan Amir b. Abdülvehhab'ın 
(Amir l l ) nezdinde büyük bir itibar ka
zanmıştı. 

Ba Fadl'ın Şihr'de yerleşmiş olan diğer 
kolu Bel Hac diye anılır. Bu kolun kuru
cusu Abdullah b. Abdurrahman b. Ebu 
Bekir (ö. 918/ 151 3) öğrenimine Şihr 'de 

başlamış, bilgisini arttırmak için çeşitli 

seyahatler yapmış, bir süre Mekke'de 
ikamet ettikten sonra memleketi olan 
Şihr'e dönerek müderrislik ve müftülük 
yapmaya başlamıştır. Bazı tasawufl ve 
fıkhf eserler yazmış ve burada vefat et
miştir. Herkesin saygı gösterdiği ünlü 
bir kişi olan Abdullah b. Abdurrahman, 
Hadramut sultanları ile kabileler arasın
da çıkan ihtilaflar konusunda ara bulu
culuk yapardı. 

Abdullah'ın Ahmed ve Hüseyin adın
da iki oğlu vardı. eş-Şehid diye anılan 
Şehabeddin Ahmed b. Abdullah babası
nın ölümünden sonra onun yerine geçe
rek ders ve fetva verdi, çeşitli eserler 
yazdı. Portekizliler'in şehri istilası sıra

sında çıkan çatışmalar esnasında şehid 

düştü (929/ 1523) ve babasının yanına 

gömüldü. Şazeliyye tarikatına meyleden 
diğer oğlu Hüseyin (ö 979/ 1572), İbnü'l 
Arabfnin eserlerine büyük değer verir
di. 

Hüseyin b. Ahmed eş-Şehid (ö 10871 

1677), Zeynüddin b. Ahmed (ö: 1026/ 
1617), Muhammed b. İsmail (ö. 1006/ 
1597). Ahmed b. Abdullah es-Sudi (ö. 

1044/ 1634) gibi kişiler bu ailenin tanın
mış simalarındandır. 
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BAMAHREME 
( ... fo~) 

Takıyyüdd!n Abdullah b. Ömer 
b. Abdiilah Ba Mahreme el-Yemen! 

(ö. 972 / 1565) 

Yemenli 
fıkıh ve astronomi alimi. 

_j 

İslami ilimlerde temayüz etmiş Ba 
Mahreme ailesinin en önemli isimlerin
den biri olan Abdullah b. ömer. 1 O Ce
maziyelahir 907'de (21 Aralık 1501) Had
rainut'un Şihr adlı liman şehrinde dün
yaya geldi. İlk öğrenimini fakih ve sQfi 
olan babası ile tarihçi ve fıkıh alimi olan 
amcası Abdullah Tayyib Ba Mahreme'
nin yanında yaptı. Daha sonra, "Bu çocu
ğun benden istifade etmesinden çok ben 
ondan istifade ettim" sözleriyle talebe
sini takdir eden Kadi Abdullah b. Ahmed 
Ba Sürumi'nin derslerine devam etti. Ba 
Mahreme ciddi, düzenli ve titiz çalışma
larıyla zamanının ilimlerinde, bilhassa 
fıkıh, matematik ve astronomi sahala
rında ese·r verecek derecede yetişip te
mayüz etti. Zebid, Şihr, Aden, Taiz ve 
Haremeyn'de eğitim ve öğretim faaliyet
lerinde bulunarak aralarında fakih Mu
hammed b. Abdürrahim Ba Cabir'in de 
yer aldığı birçok talebe yetiştirdi. ilim 
ve fetvada kendisine başvurulan tanın
mış şahsiyetlerden biri oldu, şöhreti Ye
men ve çevre bölgelere yayıldı. Çok uzak
lardan fetva almak için gelenlerin en zor 
meselelerini rahatlıkla hallederdi. Eser
leri ve fetvalarında vermiş olduğu ce
vaplar zekasının kuwetini ve bilgisinin 
derinliğini göstermektedir. İki defa Şihr 
kadılığına tayin edildi, ancak kendi iste
ğiyle bu vazifeden ayrılıp hac farizasını 
ifa ettikten sonra Aden'e yerleşti ve ölü
müne kadar (ll Receb 972 1 12 Şubat 
1565) orada kalarak telif ve tedrisatla 
meşgul oldu. Abdullah Ba Mahreme ay
nı zamanda şairdi. 

Eserleri. Fıkıh, matematik ve astrono
mi sahalarında çoğu risale şeklinde yir
miye yakın çalışması bulunan Ba Mah
reme'nin başlıca eserleri şunlardır : 1. 
en -Nüket <ala Şerl)i'l-Minhdc. Nevevi'
nin Şafii fıkhıyla ilgili Minhdcü'Hdlibfn 
adlı eserinin şerhi olan İbn Hacer el-Hey
temi'nin TuJ:ıfetü'l-mul)tac li -şerl)i'l
Minhac'ına yazdığı iki ciltlik haşiyedir. 

2. Zeyl cala Taba~ati'ş-Şdticiyye. İsne
vi'nin Taba~atü'l -tu~aM 'rş-Şati ciyye 

adlı eserine yapılan bir zeyildir. Muham
med b. Abdurrahman el-Hadrami'nin ed
Dürrü 'l-fal].ir if teracimi a cyani'l-~ar
ni'l- caşir adındaki eserinin (Eymen Fuad 
Seyyid. s. 210-211) kaynaklarından biri 
olan bu kitabı Abdullah Muhammed el
Habeşi Meşô.dirü'l-fikri'l-İslamf fi'l- Ye
men 'de (s 480) Reşfü'z-zülô.l fi't-tekmfl 
ve't-te?yil, Meracicu tô.rfl]i'l- Yemen'

de ise (s 88) Tetimmetü Taba~iiti'ş-Şa
fi ciyye adıyla kaydetmekte ve kayıp 
olduğunu belirtmektedir. 3. Haşiye <ala 
Esne1-metalib. İbnü'l-Mukri el-Yeme
ni'nin Raviü't-talib adlı eserine Zeke
riyya el -Ensari'nin yaptığı şerhten iba
ret olan dört ciltlik Esne'l-metô.lib üze
rine yazdığı haşiyedir. 4. ed-Dürretü (er· 

Rauiatü) 'z-zehiyye ii şerl)i'r-Ral)biyye. 

Muhtemelen İbnü'l-Mütefennine'nin fe
raiz ilmine dair kaleme aldığı er-Ral)biy
ye adıyla bilinen Bugyetü'l-bô.l)iş adlı 
urcuze*sinin şerhidir. s. Ha~i~atü't-tev
l)fd. Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin vahdet-i 
vücud* görüşüne reddiye olarak yazıl
mıştır. 6. Mişkô.tü'l-misbô.l) li-şerl)i'l

cidde ve's-silô.h. Yazarın basılmış tek 
eseridir (Kahire. ts.). 7. el-Fetô.vô.. 8. el
Lümca if cilmi 'l -felek. 9. Risô.letü'r
rub ci'l-müceyyeb. 10. Risô.le ff cilmi'l
l)isô.b. 11. Risô.le ii 'l]tilô.fi'l-metalt ve't
tifô.lphô. (diğer eserleri ve bunların yazma 
nüshaları için Abdullah Muhammed ei-Ha
beşi'nin Meşadirü'l-{ikri'l-İslamf fi'l- Yemen 
adlı kitabına bakılabilir) . 
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