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EBÛ AVN el-HORASÂNÎ

Ebû Avn’ı gö rev den alıp ye ri ne Ab bâ sî 

na kib le rin den Ebû Uyey ne Mûsâ b. Kâ‘b 

et-Te mî mî’ yi gö rev len dir di. Ebû Avn, ay nı 

yıl Ho ra san Va li si Ab dül cebbâr el-Ezdî’nin 

is ya nı nı bas tır mak üze re Mansûr’un mev-

lâ sı Ebü’l-Hâsib’le bir lik te Ho ra san’a gön-

de ril di. Ayak lan ma bas tı rı lın ca her iki si 

de ha li fe ta ra fın dan bu sı ra da Ta be ris-

tan’da baş la tı lan di ğer bir ayak lan ma yı 

bas tır mak la gö rev len di ril di. Ta berî’nin 

kay det ti ği (VII, 547), Ebû Avn’ın 144’te 

(761-62) Ha li fe Ebû Ca‘fer el-Mansûr’a 

Ho ra san’dan gön der di ği bir mek tup onun 

bu sı ra da Ho ra san va li si ol du ğu şek lin de 

yo rum lan mış tır (The Ency clo pa edia of Is-
lam Three, fas. 1, s. 22). Ebû Avn mek tu-

bun da Ho ra san aha li si nin ken di si ne il gi 

gös ter me yip Ehl-i beyt’ten Mu ham med b. 

Ab dul lah el-Mehdî’ye mey let ti ği ni bil dir di, 

bu nun üze ri ne ha li fe ya nın da hap set ti ği 

Mu ham med b. Ab dul lah’ı öl dürt tü. Ebû 

Avn’ın oğ lu Avn da Ebû Ca‘fer el-Mansûr 

ta ra fın dan sa ray da gö rev len di ril di.

Üstâzsîs’in 150 (767) yı lın da Ho ra san’da 

baş lat tı ğı bü yük is ya nın bas tı rıl ma sın-

da önem li rol oy na yan Ebû Avn 152’de 

(769) böl ge va li li ğin den az le dil di. 159’da 

(776) ye ni ha li fe Mehdî-Billâh onu yi ne 

Ho ra san’ da ulûhiy yet id di asıy la orta ya 

çı kan Mu kan na‘ üze ri ne gön der di, an-

cak başarı lı ola ma yın ca ye ri ne Muâz b. 

Müslim’i ta yin et ti. Hu meyd b. Kah ta-

be’nin ölü mü nün ar dın dan ha li fe ta ra fın-

dan ay nı yıl ikin ci de fa Ho ra san va li li ği ne 

ge ti ril di, fa kat er te si yıl az le dil di (Ta berî, 
VI II, 128). Ebû Avn em rin de ki Cür cân asıl lı 

as ker leriy le bir lik te Ho ra san’dan Bağ dat’a 

döndü ve ha li fe nin ken di si ne tah sis et ti ği 

böl ge ye yer leş ti. Bu ra sı Ra ba zu Ebû Avn 

di ye isim lendiril miş tir. Ebû Avn 168 (784-

85) yı lında Bağ dat’ta ve fat et ti (Ye zîd b. 
Muham med el-Ezdî, s. 252). Ancak Taberî 

Ha li fe Meh dî’ nin onu 169’da (785-86) has-

ta ya ta ğın da zi ya ret et ti ğini ri va yet eder 

(Tâ rîÅ, VI II, 180). Ge rek Ab bâ sîler’in ik ti da-

rı ele ge çir me si ge rek se ilk dö nem de dev-

le tin te mel le ri nin atıl ma sı ve yer leş me sin-

de önem li ro lü olan Ebû Avn kay nak lar da 

al çak gö nül lü, gü zel ahlâklı, sa dık bir ki şi 

ola rak ta nı tı lır. Ha li fe Mehdî ya şan tı tar-

zı ve son suz sa da ka ti se be biy le ona kar şı 

say gı lı dav ran mış, onu ken di si için gü müş 

ve ya al tın dan bir ev in şa edil me ye lâyık bi ri 

ola rak ni te le miş tir (a.g.e., a.y.).
BİB Lİ YOG RAF YA :
Halîfe b. Hayyât, TârîÅ (nşr. Mus ta fa Necîb Fev-

vâz), Bey rut 1995, s. 285, 291; İbn Ab dül hakem, 

Fü tû¼u Mı½r ve’l-Ma³rib (nşr. Ali M. Ömer), 
Ka hi re 1415/1995, s. 162, 185, 269; Fe sevî, 
el-Ma£ri fe ve’t-târîÅ (nşr. Ek rem Ziyâ el-Ömerî), 
Me di ne 1410/1990, I, 136; Belâzürî, Ensâb, III, 

Emevî ha li fe si II. Mervân ile mü ca de le 

eden or du nun ku man dan lı ğı na ge ti ril di. 

132 yı lı Sa fe rin de (Ey lül-Ekim 749) Mu-

sul’a yö ne len Ebû Avn, Mu sul’un zap tın-

dan son ra el-Cezîre böl ge si nin di ğer şe hir-

le ri ni de ele ge çir mek için se fer ber ol du. 

Bu nu ha ber alan II. Mervân da Har ran’dan 

ay rı lıp böl ge de ki bü tün Emevî ta raf tar la-

rı nı ya nın da top la dı ve iki or du Bü yük Zap 

Su yu ci va rın da kar şı kar şı ya gel di. Ya pı lan 

sa vaş ta Ab bâ sîler’in za fer ka zan ma sın da 

Ebû Avn önem li rol oy na dı. Da ha son ra 

el-Ce zî re ve Su ri ye’de ki şe hir le rin zap tı-

na ka tıl dı. Ba zı kay nak lar da onun, Emevî 

Ha li fe si Mer vân’ı ta kip ede rek Dı maşk 

şeh ri ne ka dar gel di ği ve pek çok ki şi yi öl-

dür dü ğü ri va yet edi lir (Dîne verî, s. 366).

Ab bâ sî or du la rı baş ku man da nı Ab dul-

lah b. Ali b. Ab dul lah ve kar de şi Sâlih’in, 

Dı maşk’ın ele ge çi ril me si nin ar dın dan 

Fi lis tin’de ki Ebûfut rus neh ri ke na rın da 

Emevîler’i boz gu na uğ rat tı ğı sa vaş ta Ebû 

Avn da or du ku man dan la rın dan bi riy di. 

Ebü’l-Ab bas es-Seffâh, Sâlih b. Ali’yi II. 

Mer vân’ın pe şin den Mı sır’a gön der di ğin-

de Sâ lih or du su nun ön cü bir liği nin ba şı na 

Ebû Avn’ı ge tir di. Ta raf lar ara sın da mey-

da na ge len şid det li sa vaş ta Mervân’ın or-

du su boz gu na uğ ra dı. Da ha son ra ya ka-

la nıp öl dü rü len Mervân’ın ba şı Ebû Avn’a 

gön de ril di. Ebû Avn Fus tat’ın kuze yin de 

ile ri de As ker di ye ad lan dı rı la cak olan, cad-

de le ri ve çar şı la rıy la meş hur bir dış mahal-

le te sis et ti. Bu ra sı da ha son ra Abbâ sî ida-

re ci le ri nin Mı sır’da ki ikametgâhı ol du. Ebû 

Avn ma hal le yi iskân ede rek bir ya pı laş ma 

pro je si baş lat tı. Bu pro je de bir su ka nalı, 

dârü limâre ve bir mes cid de (Mes cid-i 
Avf) var dı. Ebû Avn, 133’te (751) Hali fe 

Ebü’l-Ab bas ta ra fın dan Sâ lih b. Ali’nin 

ye ri ne Mı sır va li li ği ne ta yin edil di (Kindî, 
s. 101).

Ebû Avn 5 Rebîülâhir 136’da (8 Ekim 
753) va li lik ten az le dil di, ye ri ne Fi lis tin ve 

İf rî kı ye va li li ği uh de sin de bı ra kı lan Sâlih 

b. Ali ta yin edil di. Sâlih b. Ali onu bir or-

du nun ba şın da Ab bâ sî hâki mi ye ti ni kur-

mak için Ku zey Af ri ka böl ge si ne yol la dı. 

An cak Ha li fe Ebü’l-Ab bas es-Seffâh’ın ay-

nı yıl ölü mü üze ri ne Mı sır’a ge ri çağ rıl dı. 

Ebû Avn or du suy la ön ce Ber ka’ya gel di, 

ora da bir mes cid yap tır dı ve Mı sır’a dön-

dü. He men son ra Hâricî Ha kem b. Dab‘an 

el-Cüdâmî’nin ayak lan ma sı nı bas tır mak 

için Fi lis tin’e gön de ril di ve is yan kan lı bir 

şe kil de bas tı rıl dı. Ar dın dan Mı sır va li li ği ne 

ta yin edil di. Ebû Avn 26 Ra ma zan 137’de 

(15 Mart 755) Mı sır’a gi rip As ker şeh ri ne 

yer leş ti. Ye ni ha li fe Ebû Ca‘fer el-Mansûr 

15 Re bîülev vel 141’de (26 Tem muz 758) 

– —EBEDÝYET
( ّ ( ا

Allah Teâlâ’nýn
sonsuz oluþu yanýnda

hâricî vücutlarý son bulan
mümkin varlýklarýn mahiyetlerinin

ilm-i ilâhîde devam ettiðini
ifade eden bir terim

(bk. EZELÝYET; SERMEDÎ).˜ ™

– —EBÛ AVN el-HORASÂNÎ
א ) ا ن ا ( أ 

Ebû Avn Sâhibü’d-devle Abdülmelik
b. Yezîd el-Horâsânî el-Ezdî

(ö. 168/784-85)

Abbâsî ihtilâlinin önde gelen dâî,
kumandan ve valilerinden.˜ ™

Da ha çok Ebû Avn kün ye siy le bi li nir. Ho-

ra sânî nis be siy le meş hur ol mak la bir lik te 

Cür cânî, Ezdî, Atekî nis be le riy le de anı lır. 

Ezd ka bi le si ne men sup Hunâ‘ bo yu nun 

âzat lı sı ol du ğu ve Ab bâ sî ih tilâl ha re ke ti 

ön ce si Cür cân’ da ya şa dı ğı bi lin mek te dir. 

Ab bâ sî da ve ti nin ilk dö nem le rin de Cür-

cân’ da böl ge nin baş dâîsi Bü keyr b. Mâ-

hân ta ra fın dan hiz me te alın dı, Cür cân’ da 

Ab bâ sîler’in en önem li dâîsi ha li ne gel di ve 

on iki nakîbden bi ri ol du. Mu ham med b. 

Ali’nin ölü mü nün ar dın dan ye ri ne ge çen 

oğ lu İbrâhim el-İmâm’ı Cür cânlı Şiîler ile 

bir lik te 125’te (743) Mek ke’de zi ya ret et ti, 

an cak Emevî aleyh ta rı fa ali yet le ri yü zün-

den Emevî Ha li fe si II. Mer vân’ın em riy le 

böl ge va li si ta ra fın dan tu tuk lan dı.

129’da (746) Ebû Müs lim Ho ra san’da 

Ab bâ sî ayak lan ma sı nı baş la tın ca Ebû Avn, 

İmam İbrâhim’in em ri üze ri ne Cür cân’-

da ki Ab bâ sî ta raf tar la rın dan top la dı ğı 

mal lar la bir lik te Ebû Müs lim’in or du su na 

ka tıl dı (Ta berî, VII, 363). Kah ta be b. Şe-

bîb’in or du sun da Cür cân as ker le rin den 

olu şan bir li ğin ku man dan lı ğı nı yap tı. Kah-

ta be’nin ya nın da Ebîverd, Tûs, Nîşâbur ve 

Cür cân’ın zap tın da bu lun du. 131 (748-49) 

yı lın da Kah ta be ken di si ni Rey ile He me dan 

ara sın da ki Des tabâ’da top la nan Hâricîler 

üze ri ne gön der di. Hâricîler’i boz gu na uğ-

ra tan Ebû Avn Eb her’e ulaş tı ve ora da üç 

ay ka lıp böl ge de gü ven li ği sağ la dı. Eb-

her’de iken, Kah ta be’nin em riy le İs fa han’ı 

ele ge çi re cek olan Âmir b. İsmâil’e yar dım 

için 500 ki şi lik bir as kerî bir lik gön der di. 

Kah ta be Nihâvend’i al ma ya ça lı şır ken Ebû 

Avn’ı Mâlik b. Tarîf’le bir lik te bü yük bir or-

duy la Şeh ri zor’a yol la dı. Ebû Avn ya pı lan 

sa vaş ta Emevî Va li si Os man b. Süfyân’ı 

öl dü rüp böl ge ile ay nı adı ta şı yan şeh ri 

zap tet ti (Belâzürî, III, 137). Ar dın dan son 
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EBÛ AVN el-HORASÂNÎ

Sâ lim Mevlâ £İnât; Mu ham med b. Ab-

dur rah man b. Sirâced din el-Had ra mî, Bü-

lû ³u’¾-¾afer ve’l-me³ånim fî me nâ šı bi 

Ebî Bekr b. Sâlim; Ab dul lah b. Ah med 

el-Hed dâr, el-Cevâhir fî menâšıbi şeyÅ 

el-ekâ bir (Ka hi re 1391/1971); Ab dul lah 

b. Ah med b. Cendân, el-Vü fû dü’l-vâ-

ri de £alâ sey yi dinâ Ebî Bekr b. Sâ lim 

es-Seš šåf (Şil lî, II, 61; Ay derûs b. Ömer 
el-Ha be şî, II, 962).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ebû Be kir b. Sâlim, Mi£râcü’l-ervâ¼ ve’l-men-
he cü’l-veŠŠâ¼ (nşr. Ah med Ferîd el-Me zîdî), 
Bey rut 2013, tür.yer.; Ab dülkådir el-Ay derûsî, en-
Nû rü’s-sâfir, s. 368-369; Şillî, el-Meş re£u’r-revî 
fî menâšıbi Benî £Alevî, Ka hi re 1982, II, 58-62; 
Ab dul lah b. Mu ham med b. Sâlim Bâ Kesîr el-Kindî, 

Rı¼ le tü’l-eşvâšı’l-šaviy ye ilâ mevâ¹ıni’s-sâde-
ti’l-£Ale viy ye (nşr. Ab dul lah b. Mu ham med b. 
Hâmid es-Sekkåf), Bey rut 1405/1985, s. 45-47; 
Ay derûs b. Ömer el-Ha be şî, £İšdü’l-yevâš¢ti’l-
cev he riy ye ve sim¹ü’l-£ay ni’×-×ehe biy ye bi-×ik-
ri ¹arîšı’s-sâ dâti’l-£Ale viy ye (nşr. Mu hammed 
b. Ebû Bekir b. Ab dul lah Bâ Zîb), Am man 
1432/2011, II, 960-965; He diy ye tü’l-£ârifîn, I, 
238; R. B. Ser jeant, The Sai yids of Had ra mawt, 
Lon don 1957, s. 17-18; Sâlih el-Hâmid, TârîÅu 
¥aŠra mevt, Cid de 1388/1968, I, 68, 69; Ab-

dul lah Mu ham med el-Ha be şî, e½-Øûfiy ye ve’l-
fušahâß fi’l-Ye men, San‘a 1396/1976, s. 70, 80; 
a.mlf., Me½âdirü’l-fik ri’l-İslâmî fi’l-Ye men, Bey rut 
1408/1988, s. 321; Ab dur rah man b. Ubey dul lah 

es-Sekkåf, Mu£ ce mü büldâni ¥aŠra mevt, San‘a 
2002, s. 555; Ab dul lah b. Mu ham med b. Hâmid 

es-Sekkåf, Tâ rî Åu’ş-şu£arâßi’l-¼aŠra miyyîn, Ka-
hi re 2004, I, 167-171; Emîn b. Ah med es-Sa‘dî, 

e½-Øûfiyye fî ¥aŠ ra mevt, Ri yad 2011, s. 125-
128; Amin Bux ton, Imams of the Wal ley, Wes-
tern Ca pe 2012, s. 36-40; Ab dul lah Mu ham med 

el-Gazzâlî, “Ebû Be kir es-Seššåf ve Tâßiy ye tüh”, 
MMMA (Küveyt), XL/2 (1417/1969), s. 111-140; 
Ka zu hi ro Arai, “Ab† Bakr b. Sålim”, The Ency-
clo pa edia of Is lam Three, Lei den 2010, fas. 1, 
s. 25, 26.

ÿMeh met Yıl dız

– —EBÛ GUDDE, Abdülfettâh
ة ) ّ ّאح أ  (  ا

Ebû Zâhid Abdülfettâh
b. Muhammed b. Beþîr Ebî Gudde

el-Kureþî el-Mahzûmî
(1917-1997)

Halepli âlim.˜ ™

9 Ma yıs 1917’de Ha lep’te doğ du. Sahâbî 

Hâ lid b. Velîd’in so yun dan gel di ği kay de-

di lir. Ba ba sı do ku ma ti ca re ti ya pı yor du. 

İlk öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra ça lış-

ma ha ya tı na atıl dı. On do kuz ya şın da iken 

ti ca re ti bı ra kıp Ha lep’in ün lü Hüs re viy ye 

Med re se si’ne kay dol du. Bu ra dan me zun 

olun ca (1942) Ka hi re’ ye gi de rek Ez her 

Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’nde oku du 

(1944-1948). Ay nı üni ver si te nin Arap Di li 

ders al dı. Ba ba sı Sâlim b. Ab dul lah’tan Ale-

viy ye şey hi Ah med Şehâbed din b. Ab dur-

rah man b. Ali’den Med ye niy ye hi lâfe ti al dı. 

Yir mi li yaş lar da Terîm’in 15 km. do ğu sun-

da ki İ‘nât kö yü ne yer leşerek öğ re tim ve 

ir şad fa ali ye ti ne başla dı, şöh re ti kı sa sü-

re de çev re ye ya yıl dı. Yemen’in çe şit li böl-

ge le rin den, Hin dis tan ve Kuze y Af ri ka’dan 

ken di si ne bir çok ta le be geliyor du. Böy le-

ce İ‘nât kö yü bü yük bir yerleşim ala nı na 

dö nüş tü. En meş hur ta lebeleri Ah med 

b. Mu ham med el-Ha beşî, Abdurrah man 

b. Mu ham med el-Cufrî, Mu ham med b. 

Alevî, Ab dur rah man el-Bîd eş-Şihrî, Yû suf 

el-Kådî, Ha san Bâ Şu ayb, Ah med b. Sehl, 

Mu ham med b. Sirâced din’dir (Şillî, II, 59).

Kay nak lar da Ebû Be kir b. Sâlim’in âlim 

ve bü yük bir sûfî ol du ğu, Had ra mut’ta ki 

bir çok sey yid ai le si gi bi ma lı nı mül kü nü 

fa kir le re da ğıt tı ğı, evin de her gün yüz ler-

ce ki şi ye ye mek ver di ği kay de dil mek te dir. 

İda re ci ler nez din de bü yük iti bar gö ren Bâ 

Alevî ai le si nin di ğer fert le ri gi bi Ebû Be-

kir b. Sâlim’in de dö ne min yö ne ti ci le riy le 

ara sı iyiy di. Had ra mut’un bü yük bir kıs mı-

na hük me den Kesîrîler ai le sin den Sul tan 

Ömer b. Bedr Bû Tü vey rik ile ara la rın da 

çok sı kı bir iliş ki var dı. Ye men’de özel lik le 

Ze bîd ve Had ra mut böl ge le rin de ye ti şen 

he men bü tün sûfîler gi bi Ebû Be kir de 

İb nü’l-Arabî’nin fi kir le rin den et ki len miş, 

vah det-i vücûd, hakîkat-i Mu ham me diy-

ye, insân-ı kâmil gi bi ko nu lar üze rin de 

dur muş tur. 27 Zil hic ce 992’de (30 Ara lık 
1584) İ‘nât kö yün de ve fat eden Ebû Be-

kir’in me za rı nın üze ri ne bü yük bir tür be 

in şa edil miş tir.

Eser le ri. 1. Mi£râcü’l-ervâ¼ ile’l-men-

he ci’l-veŠŠâ¼. Hakîkat-i Mu ham me diy-

ye, mür şi din ge rek li li ği, tev hid, ke ra met, 

insân-ı kâmil, aşk, ruh la rın te şek kü lü, 

ilm-i mükâşe fe, ilm-i le dün, Ki tap ve 

Sün net’e bağ lı ol ma gi bi ko nu la rı içe ren 

eser Ah med Ferîd el-Mezîdî ta ra fın dan 

neş re dil miş tir (Bey rut 2013). 2. Fet¼u’l-

me vâhib ve bu³ye tü ma¹la bi’¹-¹âlib. 

3. Mif tâ¼u’s-serâßir ve ken zü’z-zeÅâßir 

(Ka hi re 1964). 4. Me£âri cü’t-tev¼îd. Ebû 

Be kir b. Sâlim’in Terîm’de ki Mek te be tü’l-

Ah kâf’ ta bu lu nan di va nın dan bir şi iri Ab-

dul lah Mu ham med el-Gazzâlî neş ret miş tir 

(bk. bibl., eser le ri nin yaz ma nüs ha la rı için 
bk. Ab dul lah b. Mu ham med el-Ha beşî, 
Me ½â di rü’l-fik ri’l-İslâmî, s. 321).

Ebû Be kir b. Sâlim hak kın da menâkıb 

tü rü eser ler ka le me alın mış olup ba zı la rı 

şun lar dır: Ab dul lah b. Ebû Be kir Bâ Şu-

ayb el-Vâsıtî, ez-Zeh rü’l-bâsim fî rü ba’l-

cen nât fî menâšıbi’ş-şeyÅ Ebî Bekr b. 

134-137; Dîne verî, el-AÅbârü’¹-¹ıvâl, s. 366-367; 
Ya‘ k† bî, el-Büldân (nşr. M. Emîn Dannâvî), Bey-
rut 1422/2002, s. 42, 138; AÅbârü’d-devle ti’l-
£Abbâsiy ye (nşr. Ab dü lazîz ed-Dûrî – Abdülceb-
bâr Mut ta libî), Bey rut 1971, tür.yer.; Ta be rî, 

Tâ rîÅ (Ebü’l-Fazl), VII, tür.yer.; VI II, 31-38, 116, 
123, 128, 180; İbn A‘sem el-Kûfî, el-Fütû¼, 
Bey rut 1406/1986, VI II, 355-356, 360-361; İbn 

Ab dü rab bih, el-£İšdü’l-ferîd (nşr. Ab dülme cîd 
et-Terhînî – Müfîd M. Ku mey ha), Bey rut 1404/ 
1983, V, 223-224; Yezîd b. Mu ham med el-Ez dî, 
TârîÅu’l-Mev½ıl (nşr. Ali Habîbe), Ka hi re 1387/ 
1967, s. 125-126, 129, 132, 134-135, 140, 236, 
252; Mes‘ûdî, et-Tenbîh, s. 249, 303; a.mlf., 

Mürûcü’×-×eheb (nşr. Müfîd M. Ku mey ha), Bey-
rut 1986, III, 298-299, 310-311; Kindî, el-Vü lât 
ve’l-šuŠât (Gu est), s. 96, 101, 102-103, 105-
106, 355; İbn Mis ke veyh, Tecâri bü’l-ümem (nşr. 
Ebü’l-Kåsım İmâmî), Tah ran 2000, III, 323, 324, 
330, 446-447; VII, 301, 302, 305, 315, 322; VI II, 
230, 237; İbn Asâkir, TârîÅu Dı maşš (Amrî), XV, 
10, 20; XXV, 6; XXXVII, 180-182; LVII, 346; İb-

nü’l-Cevzî, el-Mun ta¾am (Atâ), VII, 301-302, 321; 
Yâ k†t, Mu£ce mü’l-büldân, Bey rut 1977, III, 25; 
IV, 123; İb nü’l-Esîr, el-Kâmil, V, tür.yer.; VI, 39, 
41, 46; İbn Hal likân, Ve feyât, I, 443; E. L. Da ni el, 

The Po li ti cal and So ci al His tory of Khu ra san un-
der Ab ba sid Ru le: 747-820, Min ne apo lis 1979, 
s. 40-41, 48, 76, 135, 142; Ab dü lazîz ed-Dûrî, 

el-£A½rü’l-£Ab bâ siy yü’l-ev vel, Bey rut 1997, s. 
46-47, 52; K. V. Zet terstéen, “Ab† £Awn”, EI° 
(İng.), I, 108; R. W. Bul li et, “Ab† £Avn”, EIr., I, 
260-261; Elad Ami kam, “Ab† £Awn £Abd al-Ma-
lik b. Yaz¢d al-Khu råsån¢”, The Ency clo pa edia 
of Is lam Three, Lei den 2010, fas. 1, s. 19-25.

ÿOs man Ay dın lı

– —EBÛ BEKÝR b. SÂLÝM
א ) כ   ( أ 

Ebû Bekr b. Sâlim b. Abdillâh
b. Abdirrahmân es-Sekkåf

el-Alevî el-Hadramî
(ö. 992/1584)

Yemenli âlim, sûfî ve þair.˜ ™

13 Cemâzi yelâhir 919’da (16 Ağus tos 
1513) Ye men’in Had ra mut böl ge sin de ki 

Te rîm şeh rin de doğ du. IV. (X.) yüz yıl dan 

gü nü mü ze ka dar Ye men’in dinî, fikrî, ilmî, 

idarî ve si yasî ha ya tın da önem li rol oy na-

yan, Hi caz’dan Hin dis tan’a ka dar olan sa-

ha da fa ali yet gös te ren Bâ Alevî ai le si ne 

men sup tur. Kay nak lar da şe ce re si, Alevî 

ai le si nin ku ru cu su ka bul edi len Alevî b. 

Ab dul lah (Ubey dul lah) b. Ah med b. Îsâ el-

Mu hâ cir’e da yan dı rı lır. Alevî b. Ab dul lah’ın 

so yu da Ca‘fer es-Sâdık ka na lıy la Hz. Pey-

gam ber’e ulaş tı rı lır (Ab dul lah b. Mu ham-
med b. Hâmid es-Sekkåf, s. 167-168).

Ebû Be kir, baş ta Ömer Bâ Şeybân, Ab-

dul lah b. Mu ham med b. Sehl Bâ Ku şeyr, 

Ah med b. Alevî Bâ Cah deb, Ma‘rûf b. Ab-

dul lah Bâ Cemâl, Mu ham med b. Ab dul lah 

Bâ Mah re me ol mak üze re birçok ho ca dan 




