BEKKİNE, Abdülaziz
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Kadiriyye tarikatının Ali el- Bekka'ya
(ö. 670 / 1271)
nisbet edilen bir kolu
(bk. KADiRİYYE).
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BEKKAR b. KUTEYBE
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Ebu Bekre Bekkar b. Kuteybe b. Esed
es-Sekafl el-Bekravl el-Basri
{ö. 270 / 884)
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BEKKE

Mısır'da kadılık yapmış
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Tekirdağlı Şeyh

BİBLİYOGRAFYA:

BEKKAİYYE

Hanefi fakihi, muhaddis.
_j

182 'de (798) Basra'da doğdu. Sahabi
Ebü Bekre es-Sekafi'nin torunlarından
olduğu için Bekravi nisbesiyle anılır. Ebü
Yüsuf'un talebelerinden Hilal b. Yahya'dan (Hiıatü'r-re'y) fıkıh okudu. Ebü Davüd et-Tayalisf. Yezid b. Harün, Ravh b.
Ubade, Vehb b. Cerir gibi devrin tanın 
mış muhaddislerinden hadis rivayet etti. Kendisinden de başta Ebü Ca'fer etTahavf olmak üzere Ebü Avane el-İsfe
rayfnf. İbn Huzeyme, İbn Ziyad en-Nisa.büri ve İbn Ebü Hatim gibi birçok alim
ders okudu ve rivayette bulundu.
Halife Mütevekkil- Aleilah tarafından
246'da (860) Mısır kadılığına tayin edilen Bekkar b. Kuteybe, Mısır Valisi Ahmed b. Tolun'un Muvaffak b. Mütevekkil'i veliahtlıktan azıetme isteğin i kabul
etmeyince hapse atıldı. Ancak İbn Tolun'un onu kadılıktan azil yetkisi bulunmadığından resmen bu makamda kalmaya devam etti. Onun yerine Muhammed b. Şazan el-Cevherf kadılık görevini yürüttü . ilim, t akva ve adaletiyle tanınan Bekkar'ın hapse girmesiyle onun
hadis derslerinden mahrum kalanlar.
önceleri Bekkar'a son derece saygı gösteren ve ders halkasına katılan İbn Tolun·a başvurarak onun bu derslerini sürdürmesi için izin istediler. Bekkar verilen
müsaade üzerine hapishanede özel bir
yerde hadis okuttu, fakat İbn Tolun'un
ölümüne kadar hapiste kaldı. Hapisten
çıktıktan kırk gün sonra da 6 Zilhicce
270 'te (5 Haziran 884) vefat etti. Kahire'de Karare Kabristanı'ndaki mezarı zi-
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BEKKİNE, Abdülaziz

(1895-1952)
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Nakşibendi- Halidi şeyhi,

alim.
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istanbul'un Mercan semtinde doğdu.
Kazan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşen tüccar Halis Efendi'nin oğludur. Beyazıt Kaptanpaşa Camii imamı Halil Efendi'den Arapça ve din dersleri okuduktan sonra Darüttedris Mektebi'ne girerek buradan mezun oldu. On beş yaşın
da iken ailesiyle birlikte Kazan'a gitti.
Öğrenimine bir süre Kazan'da devam etti. Daha sonra Buhara 'ya geçerek devrin tanınmış alimlerinden dini ilimleri
okudu. Babası vefat edince tekrar Ka zan' a döndü. 1917 Sovyet Devrimi ' nin
ardından on altı kardeşiyle birlikte istanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Bir süre Bakü'de kaldıktan sonra 1921'de istanbul'a geldi. Geçimini sağlamak için
kardeşleriyle birlikte bakkal dükkanı iş
letti. Daha sonra Beyazıt Medresesi'ne
{bugün Vakıf Hat Sanatları Müzesi) devam
etti. Bu yıllarda medrese arkadaşı Mehmet Zahit (Kotku) Efendi ile birlikte meş
hur Nakşib e ndf- Halidi şeyh i Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevf'nin halifelerinden

Mustafa Feyzi Efendi'ye
intisap etti. Kendisinden icazet

Gümüşhanevf'nin Rc'imuzü'l-efıadfş

ve

eserini okut ma izni ald ı (ı 922) Tarikat silsilesi Mustafa Feyzi. Ömer Ziyaeddin Dağıstani ve Gümüşhanevi vası
tasıyla Nakşibendfliğin Halidiyye k olunun kurucusu Halid el -Ba ğdadf'ye ulaşı r. Şeyhinin vefatından sonra uzun yıl
lar Serezli Hasib (Yardımcı) Efendi'den
(ö ı 949) istifade etti.
Abdülaziz Efendi irşad izni aldıktan
sonra imamlık görevine başl a dı; Beykoz
ve Aksaray'da iki camide bir süre imamlık yaptı. Bu göreve daha sonra Yazıcı
Baba ve Kefevi camilerinde devam etti.
Soyadı kanunu çıkınca Bekkine soya dını
aldı. Vazifesi 1939' da Zeyrek'teki Çivizade ümmü Gülsüm Camii'ne nakledildL
Bu camide on üç yıl hizmet yaptı. İkinci
defa gittiği hacdan dönüşünde hastatand ı ve 2 Kasım 1952'de vefat etti. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazın
dan sonra Edirnekapı Sakızağacı Şehit
liği'nde şeyh i Hasib Efendi'nin yanına
defnedildi. Ölümünden sonra irşad faaliyeti. imamlık görevini Bursa'dan Çivizade
Ümmü Gülsüm Camii'ne nakleden Mehmet Zahit Efendi tarafından sürdürüldü.
Abdülaziz Bekkine daha çok Hacı Aziz
Efendi adıyla tanındı. Tekkelerin kapatıl
masından sonra diğer şeyhler gibi i rşad
faaliyetini evinde yaptığı sohbetlerle sürdÜrdü ve özellikle üniversite öğrencileri
üzerinde etkili oldu. Cumhuriyet devrinin dikkate değer fikir adam la rından
Nurettin Topçu ona intisap ederek düşünce dünyasına yeni bir yön verdi. Topçu'nun "Yıldırım'ın Huzurunda " başlıklı
yazısı (Taşra /ı, s. 238-244) şeyhinin ölümünden duyduğu büyük acı ve uğ radığ ı
yıkımın bir ürünüdür.
Abdülaziz Bekkine'nin uzun yıllar okuttuğu Rc'imuzü 'J - e~1c'idiş dersleri derlenerek Rc'imuz el -Eh adı"s (Had isler Der·
adlı

yast Tercümesi) adıyla yayımlanmıştır (l -

ll. istanbu l 1982).
BİBLİYOGRAFYA:

yaretgahtır.

Kaynaklarda zikredilen eserleri şun
lardır : Kitc'ibü '1- Mefıc'idır ve 's - sicili at,
Kitc'ibü'ş-Şürut, Kitabü'I- Vesc'i ,ik ve'Icuhıld ve Ebü Hanife'yi tenkit ettiği konularda İmam Şafii'ye yazdığı reddiye.

(ö. ı 926)
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