
L 

ı 

L 

BEKKAİYYE 
(;;;;~ı) 

Kadiriyye tarikatının Ali el- Bekka'ya 
(ö. 670 / 1271) 

nisbet edilen bir kolu 
(bk. KADiRİYYE). 

BEKKAR b. KUTEYBE 

( ~ .J; .)~ ) 

Ebu Bekre Bekkar b. Kuteybe b. Esed 
es-Sekafl el-Bekravl el-Basri 

{ö. 270 / 884) 

Mısır'da kadılık yapmış 
Hanefi fakihi, muhaddis. 
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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 Da
vüd et-Tayalisf. Yezid b. Harün, Ravh b. 
Ubade, Vehb b. Cerir gibi devrin tanın

mış muhaddislerinden hadis rivayet et
ti. Kendisinden de başta Ebü Ca'fer et
Tahavf 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 edi
len Bekkar b. Kuteybe, Mısır Valisi Ah
med b. Tolun'un Muvaffak b. Mütevek
kil'i veliahtlıktan azıetme isteğin i kabul 
etmeyince hapse atıldı. Ancak İbn To
lun'un onu kadılıktan azil yetkisi bulun
madığından resmen bu makamda kal
maya devam etti. Onun yerine Muham
med b. Şazan el-Cevherf kadılık görevi
ni yürüttü . ilim, t akva ve adaletiyle ta
nınan Bekkar'ın hapse girmesiyle onun 
hadis derslerinden mahrum kalanlar. 
önceleri Bekkar'a son derece saygı gös
teren ve ders halkasına katılan İbn To
lun·a başvurarak onun bu derslerini sür
dürmesi 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. Kahi
re'de Karare Kabristanı'ndaki mezarı zi
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'I
cuhıld ve Ebü Hanife'yi tenkit ettiği ko
nularda İmam Şafii'ye yazdığı reddiye. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Kindf, ei·Vulat ve'l·kuçlat, s. 360·362; Sem'a

nf. ei·Ensab, II , 273·274 ; İbn Hallikan. Ve{eyat, 
1, 279 vd.; Zehebf. A'lamü'n·nübela', XII, 599· 
605; Kureşf, ei·Cevahirü 'l ·mudiyye, 1, 458· 
462; İbn Tağrfberdf. en·Nücümü'z.zahire, lll , 
18·19; İ bn Kutlu boğa , Tacü't-teracim, Bağdad 
1962, s. 19·20; Süyütf. Hüsnü 'l·m uly'i.dara, 1, 
463; II, 144; Leknevf. el·Feva'idü 'l·behiyye, s. 
55; Abdülmecfd Mahmüd. Eba Ca' {er et· TaM· 
vf ve eşeruha {i'l ·l:ıadfş, Kahire 1395 / 1975, s. 
65· 71 ; Muhammed İbrahim ei-Cüyüşf, "Min 
A ' !funi'l- l):aza' fi'l -İsli'ı.m : Bekki'ı.r b. ıs:utey
be", Mecelletü'l·Ezher, XLVII /2, Kahire 1975, 
s. 178·183. Gl. 
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BEKKE 

(bk. MEKKE). 

BEKKİNE, Abdülaziz 

(1895-1952) 

Nakşibendi-Halidi şeyhi, alim. 
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istanbul'un Mercan semtinde doğdu. 
Kazan'dan göç ederek İstanbul'a yerle
şen tüccar Halis Efendi'nin oğludur. Be
yazıt Kaptanpaşa Camii imamı Halil Efen
di'den Arapça ve din dersleri okuduk
tan sonra Darüttedris Mektebi'ne gire
rek buradan mezun oldu. On beş yaşın
da iken ailesiyle birlikte Kazan'a gitti. 
Öğrenimine bir süre Kazan'da devam et
ti. Daha sonra Buhara 'ya geçerek dev
rin tanınmış alimlerinden dini ilimleri 
okudu. Babası vefat edince tekrar Ka
zan' a döndü. 1917 Sovyet Devrimi ' nin 
ardından on altı kardeşiyle birlikte is
tanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Bir sü
re Bakü'de kaldıktan sonra 1921'de is
tanbul'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 Meh
met Zahit (Kotku) Efendi ile birlikte meş
hur Nakşibendf- Halidi şeyh i Ahmed Zi
yaeddin Gümüşhanevf'nin halifelerinden 

Abdülaziz 
Bekkine' nin 
Sakızağacı 

sehitliği'nde ki 

meza rı 

Edirnekapı 1 
istanbul 

BEKKİNE, Abdülaziz 

Tekirdağlı Şeyh Mustafa Feyzi Efendi'ye 
(ö. ı 926) intisap etti. Kendisinden icazet 
ve Gümüşhanevf'nin Rc'imuzü'l-efıadfş 

adlı eserini okutma izni ald ı (ı 922) Ta
rikat silsilesi Mustafa Feyzi. Ömer Ziya
eddin Dağıstani ve Gümüşhanevi vası
tasıyla Nakşibendfliğin Halidiyye kolu
nun kurucusu Halid el -Bağdadf'ye ula
şır. Şeyhinin vefatından sonra uzun yıl
lar Serezli Hasib (Yardımcı) Efendi'den 
(ö ı 949) istifade etti. 

Abdülaziz Efendi irşad izni aldıktan 

sonra imamlık görevine başladı; Beykoz 
ve Aksaray'da iki camide bir süre imam
lık yaptı. Bu göreve daha sonra Yazıcı 
Baba ve Kefevi camilerinde devam etti. 
Soyadı kanunu çıkınca Bekkine soyadını 
aldı. Vazifesi 1939' da Zeyrek'teki Çivi
zade ümmü Gülsüm Camii'ne nakledildL 
Bu camide on üç yıl hizmet yaptı. İkinci 
defa gittiği hacdan dönüşünde hasta
tand ı ve 2 Kasım 1952'de vefat etti. Fa
tih Camii'nde kılınan cenaze namazın
dan sonra Edirnekapı Sakızağacı Şehit

liği'nde şeyh i Hasib Efendi'nin yanına 
defnedildi. Ölümünden sonra irşad faali
yeti. imamlık görevini Bursa'dan Çivizade 
Ümmü Gülsüm Camii'ne nakleden Meh
met 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 sür
dÜrdü ve özellikle üniversite öğrencileri 
üzerinde etkili oldu. Cumhuriyet devri
nin dikkate değer fikir adamlarından 

Nurettin Topçu ona intisap ederek dü
şünce dünyasına yeni bir yön verdi. Top
çu'nun "Yıldırım'ın Huzurunda " başlıklı 
yazısı (Taşra/ı, s. 238-244) şeyhinin ölü
münden duyduğu büyük acı ve uğradığı 

yıkımın bir ürünüdür. 
Abdülaziz Bekkine'nin uzun yıllar okut

tuğu Rc'imuzü 'J - e~1c'idiş dersleri derle
nerek Rc'imuz el -Ehadı"s (Hadisler Der· 
yast Tercümesi) adıyla yayımlanmıştır (l 
ll. istanbul 1982). 
BİBLİYOGRAFYA: 
Gümüşhanevi. Ramazü 'l·ehadfs (tre. Abdü l

aziz Bekkine, nşr. Lütfi Doğan- M. Cevad Ak
şit ). istanbul 1982, ı , n aş irl erin ön sözü, s. xv. 
XVIII; Nurettin Topçu, Taşra/ı, istanbul 1959, s. 
238·244; a.mlf., islam ve insan, istanbul 1969, 
s. 53, 67; Mustafa Kutlu . "Nurettin Topçu İçin 
Bir Biyografi Denemesi" , Hareket, sy. 112, is· 
tanbul 1976, s. 110·120; Necati Coşan. "Yolu
muzu Aydınlatanlar", islam, sy. 88, istanbul 
1988, s. 51·53 ; Ahmet Ersöz, "Manevi Dina
mik lerimiz: Abdiliaziz Bekkine Hazretleri", 
Zaman, istanbul 28 Mart 1990 · 3 Nisan 1990; 
Orhan Okay, "Abdülaziz Efendi 'den Birkaç Ha
tıra", Zaman, istanbul 12 Nisan 1990. 
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