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BEKIR b. ABDULlAH el-MUZENI 

( .jjoll .11~ .:.r...}.; ) 

Ebu Abdiilah Bekr b. Abdi ilah 
b. Amr el-Müzenl el-Basri 

(ö 108/ 726) 

L 
Muhaddis ve fakih tabii. 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Enes b. Malik, Abdullah b. Abbas. Abdul
lah b. Ömer. Hasan-ı Basri gibi sahabi 
ve tabiflerden hadis rivayet etmiş. ken
disinden de Sabit el-Bünanf, Süleyman 
et-Teymi, Katade, Asım el-Ahvel riva
yette bulunmuştur. Çok hadis rivayet 
ettiği kaydedilmişse de Ali b. Medinf 
onun elli kadar hadis naklettiğini belirt
miştir . Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer 
almıştı r. 

Hakkında verilen bilgiler Bekir b. Ab
dullah ' ın zühd ve takva sahibi bir fakih. 
sika" bir ravi ve ibretli nasihatlarıyla çev
resine müessir olmuş bir vaiz olduğunu 
göstermektedir. Zenginler gibi giyinir. 
gönüllerini almak maksadıyla fakirlerle 
sohbet ederdi. 

Kader konusunda münakaşa edildiği
ni duyduğu zaman bunu dinlemernek 
için kalkıp iki rek'at namaz kılmayı ter
cih eden Bekir b. Abdullah, doğru olma
sı halinde sevap kazandırmayan, yanlış 
olması halinde insanı günaha sokan su
izandan sakınmayı ısrarla tavsiye ederdi. 
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Iii İSMAİL L. ÇAKAN 

BEKİR HAKi EFENDi 

(1882 -1975) 

Son devir din alimlerinden. 
_j 

Dağıstan ' ın Karabağ eyaletinde doğ
du. Babası Safioğulları'ndan Molla Ah
med. annesi Medine Hanım'dır. İlk tah
silini önce babasından , sonra Karabağ'
da Seyyid Abdülaziz Çelebi 'den gördü. 
Burada Arapça ve Farsça gramer bilgi
lerinin yanı sıra din ilimlerinin tahsilin
de temel sayılan metinleri okudu. ·ı 900 
yılında ailesiyle birlikte hicret ederek ön
ce Van'a , sonra Tokat'a gitti: ailesi Zi le 
ilçesine bağlı Tevfikiye köyünde iskan 

edildi. Bekir Haki o tarihte Tokat müf
tüsü olan Hacı Osman Efendi'nin ders
lerine devam ederek icazet aldı. Bundan 
sonra istanbul'a gitmek istediyse de o 
sıralarda talebe-i ulümun İstanbul'a git
mesine izin verilmediğinden bu arzusu
nu ancak 1912'de gerçekleştirebildi. To
kat'ta çok iyi yetişmiş olan Bekir Haki 
Efendi. gerek disiplinli çalışması gerek
se zekası sayesinde, talebelik hayatının 
bundan sonraki bölümünde girdiği her 
seviyedeki imtihanı üstün derecelerle 
kazanmıştır. 

istanbul' un Süleymaniye semtindeki 
Yoğurtçuoğlu Medresesi ·ne yerleşerek 
Fatih dersiamlarından Muharrem Lutfı 
Efendi'nin derslerine devam etti ve Ha
ziran 1912'de ondan icazet aldı. Aynı yıl 
İstanbul'da ilk defa açılan Medresetü'l
vaizfn imtihanını kazandı. 28 Haziran 
1913'te Meclis -i Kebfr-i Maarif'te açı
lan imtihanı birineilikle kazandığı için 
Maarif Nezareti tarafından Üsküp Darül
muallimfni edebiyyat-ı Farisiyye hocalı
ğına tayin ediidiyse de bazı sebeplerden 
ötürü bu göreve gidemedi. 1914 yılında 

açılan "ruüs imtihan ı " nı üstün başarı ile 
kazanarak müderris unvanını aldı ve 27 
Eylül 1914 tarihinden itibaren Beyazıt 
Darülhilafet-i Aliyye Medresesi ikinci sı
nıf birinci şube sarf ve lugat müderris
liğine tayin edildi. Bir yandan da Mek
teb-i Kuzat'a yazılarak 26 Haziran 1915'
te buradan mezun oldu. böylece naib 
(kad ı) olma hakkını kazandı. 14 Mayıs 
1917'de Muhallefat-ı Umümiyye Kas
sa mlığı dördüncü sınıf katipliğine. 18 
Ağustos 1918'de Darülhikmet-i istamiy
ye ikinci sınıf katipliğine, 22 Eylül 1920'
den itibaren de İstanbul Kadılığı ikinci 
sınıf katipliğine tayin edildi. 1 S Kasım 
1920'de ise önceki memuriyeti olan Da
rülhikmet-i İslamiyye ikinci sınıf katipli
ğ ine tekrar getirildi. 12 Ağustos 1922'
de Mahmud Paşa Mahkeme-i Şer'iyye 

ikinci sınıf katipliğine tayin edildi. 28 Ka
sım 1923'te İbtida - i Dahil Medresesi fe
raiz ve intikal müderrisi, 26 Ocak 1924'
te ise Sahn Medresesi belagat-ı Arabiy
ye müderrisi oldu. 4 Kasım 1924 tarihin
de tevhfd -i tedrfsat kanunu ile medre
seler lağvedilince görevine son verilen ve 
çok yetersiz olan dersiam maaşıyla ge
çinmek zorunda kalan Bekir Haki Efen
di İstanbu l Barosu'na bağlı olarak do
kuz yıl avukatlık yaptı. 

Soyadı kanunundan sonra Yener soya
dını alan Bekir Haki Efendi, 1 S Haziran 

BEKiR HAKi EFENDi 

Bekir Ha ki Yener 

1939'dan 1949'a kadar istanbul Müftü
lüğü müsewidliği yaptı. Bu ta rihte ken
di isteğiyle emekli oldu ; daha sonra üç 
yıl kadar Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
tasnif işinde çalıştı ve 19S3'te buradan 
da ayrıldı. Aralık 1954'te tekrar memu
riyete dönerek altı yıl süreyle Eminönü 
müftülüğü yaptı. 27 Mayıs 1960 ihtila
linden sonra İstanbul Müftüsü Ömer Na
suhi Bilmen Diyanet İşleri başkanlığına 

getirilince Bekir Haki Efendi 1 S Haziran 
1960'ta vekaleten. on beş gün sonra da 
asaleten onun yerine tayin edildi. Fakat 
dönemin İstanbul valisi ile ezanın Türk
çe okunması konusunda ağır bir tartış
ma yapması üzerine 2 Mayıs 1961 ·de gö
revinden alınarak istanbul Müftülüğü ra
portörlüğüne getirildi. Bunun yanı sıra 
Ağustos 1961'den itibaren İstanbul mer
kez vaizliğine başladı. Bu dönemde Şeh
zadebaşı ve Fatih camilerinde verdiği 

vaazlara kalabalık ve seçkin bir cemaat 
devam etmiştir. Raportörlük görevinden 
Nisan 1964'te ayrılan Bekir Haki Efendi 
Aralık 196S'te yeniden istanbul müftülü
ğüne vekaleten tayin edildi ve 11 Kasım 
1966'ya kadar bu görevde kaldı. Bun
dan sonra Ocak 1972'ye kadar İstanbul 
merkez va izliğine devam etti. İleriemiş 
yaşının da etkisiyle bu tar ihte resmi gö
revlerden ayrıldı. 4 Mart 197S'te doksan 
üç yaşında vefat etti ve Edirnekapı Kab
ristanı'na defnedildi. 

Üstün bir zeka ve güçlü bir hafızaya 
sahip olan Bekir Haki Efendi medrese 
sisteminin gereği olarak İslami ilimierin 
her dalıyla ilgilenmişse de özellikle ha
dis ve Arap edebiyatı alan larında otori
te sayılmış , Türkçe, Arapça ve Farsça şi 

irler yazmıştır. Kendisi rindmeşrep ve 
mahviyetkard ı. Bundan dolayı son dere
ce mütevazi bir hayat yaşadı. Son devir 
Osmanlı alimlerinin çoğu gibi ne yazık 
ki o da eser vermemiştir. 
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