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( ~~ .;._f:JI ~ly,l ) 

Ebü'l-Hasen Ahmed b. Abdiilah 
b. Muhammed el-Bekrl 

(ö. VII / XIII. yüzyılın sonları [?]) 

İslamiyet'in ilk yıllarına dair 
hayal mahsulü hikayeleriyle tanınan 

bir müellif. 
L _1 

Bekrfnin hayatına dair bilgi bulunma
dığı gibi hangi yüzyılda yaşadığı da ke
sin olarak belli değildir. Zehebf V. (Xl.) 
yüzyılda yaşadığını tahmin etmekte. lll. 
(IX.) yüzyılın ortalarında öldüğünü kay
deden Luvfs Şeyho ise bu bilgiyi hangi 
kaynaktan aldığını belirtmemektedir. F. 
Rosenthal onun VII. (XIII.) yüzyılın sonla
rına doğru yaşamış bazı müelliflerden 
nakiller yaptığını söyleyerek bu yüzyılda 
yaşamış olabileceğini ve ona nisbet edi
len eserlerin hepsinin kendisine aidiye
tinin de kesin olmadığını ileri sürmek
tedir. Bekrf'nin " Basralı vaiz" şeklindeki 
unvanına itibar edilecek olursa muhte
melen Irak'ta yaşadığı söylenebilir. Hz. 
Peygamber'in hayatını anlatan Siretü 'n
nebi adlı eseri hayali hikayelerle ve yan
lış bilgilerle dolu olduğu için okunması 
bir fetva ile yasaklanmıştır. Zehebf onu 
"iftira etmekten ve yalan söylemekten 
utanmayan, hatta Müseylimetülkezzab'
dan daha yalancı biri " olarak tavsif et
mekte, yazdığı şeylerin hiçbir mesnedi 
bulunmadığını veya anlattığı olaylara pek 
çok uydurma bilgi ilave ettiğini söyle
mektedir. 

Bekrf'nin başlıca eserleri şunlardır: 1. 
ed-Dürretü 'l-mükellele ii fütılhi M ek 
kete 'l-mübeccel e. Mekke'nin fethini an
latan bu manzume Vakıdf'nin Fütıllıu'ş 

Şam adlı eserinin kenarında birçok defa 
basılmıştır (Kah i re 1278, 1293, ı 297, 1300, 
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1301 , 1303, 1304, 1310, 1343) z. Fütılhu 'l

Yemen. J:Iikôyetü ( Gazvetü ) re' si'i- gul 
diye de tanınan bu kitabın birçok bas
kıs ı yapılmıştır (Kahire 1282, 1288, 1297. 
1299, 1302, 1305 , 1315, 1324; Bombay 
1295) . 3. Gazvetü 'l-İmam 'Ali b. Ebi Ta
lib ma 'a 'l -la ' in Heddam b. el-Hac~af. 
Bazı kaynaklarda eİ ~Huşunü's ~ seb'a 
veya Gazôtü se b' J:ıusun adıyla geçen 
ve asılsız hikayelerle dolu olan bu kitap
ta yedi kaleye sahip olan Heddam b. Hac
caf ile Hz. Ali arasında geçen savaşlar an
latılmaktadır (Kahire I 280, 1304, 1307). 4. 
Gazvetü 'l - aJ:ızab. Hz. Ali'nin ve bazı sa
habilerin kahramaniıkiarını anlatan eser 
Vô.J:ı:ı 'atü 'l-ljende.J:ı: adıyla da bilinmek
tedir (Kahire 1301 , 1305) . s. Beda'i'u·z
zühr1r ve ve.J:ı:ii' i 'u 'd -dühur. Hz. Pey
gamber'in sireti ile Mısır' a dair asılsız 
hikayelerin anlatıldığı kitap ~ıssatü '1-
mukaddem 'ale'z-zeybak ile birlikte ya
yımlanmıştır (Kahire 1297, 1304). 6. ~ış

şatü İslômi 't- Tufeyl b. 'Amir ed-Dev
si (Kahire 1322). 7. Feia'ilü 'n-nısf min 
Şa 'bôn. Eser birçok uydurma hadis ih
tiva etmektedir (İ skende ri ye 1286) B. İn
tikiilü envari mevlidi'l-M ustafa el-muh
ta.r ve mu ' cizatühu ve me~azih. Brock
elmann eserin birçok defa basıldığını 

söylemektedir (bk GAL Suppl., 1, 6 16). 9. 

Siretü'n-nebi. Eserin Siyer-i Nebi Ter
cümesi adlı çevirisinin bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Hacı Mahmud Efendi, nr. 436 1. 397 
va rak). 
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Ebü'l-Hasen Tacü'l-arifln 
Muhammed b. Muhammed 
b. Abdirrahman es-Sıddikl 

(ö. 952 / 1545) 

Mısırlı mutasavvıf - şair, 
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tefsir, hadis ve fıkıh alimi. 
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898'de (1493) Kahire'de doğdu . Soyu 
Hz. Ebü Bekir' e ulaşan Bekrf ailesine 
mensuptur. Mısır' ın tanınmış fakih ve 
kadılarından Celal el-Bekrf diye meşhur 
Ebü' I- Beka Muhammed b. Abdurrah
man'ın oğlu ve Şazeliyye tarikatının Bek
riyye kolunun kurucusu Ebü'l -Mekarim 
el-Bekrf'nin babasıdır. 

Bekrf küçük yaşta kadı Zekeriyya el
Ensarf ve Bürhan b. Ebü'ş-Şerff gibi Mı

sır' ın en ünlü bilginlerinden ders alma
ya başladı. Daha sonra tasawufi sohbet
lerine katıldığı Abdülkadir ed-Deştütf'

nin tavsiyesiyle, 917'de (1511) Suriye'
den Kahire'ye gelen Kadirf şeyhi Radiy
yüddin el-Gazzf'ye intisap etti. Şeyhinin 
bir süre sonra Sur iye'ye dönmesi üzeri
ne Kahire'de onun halifesi oldu. Genç 
yaşta Mısır, Hicaz. Suriye ve Kuzey Afri
ka ülkelerinde çağının en meşhur muta
sawıfı haline gelen Ebü'l-Hasan el-Bek
rf Kahire'de vefat etti ve imam Şafii' nin 
kabrine yakın bir yerde toprağa verildi. 

Eserleri. Bekr f'nin eserlerinden sade
ce Teshilü's-sebil ii fehmi me ' ani't-ten
zil'in zamanımıza ulaştığı bilinmektedir. 
Daha çok et-Tefsir ü1-Bekri diye bilinen 
eserin Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde 
bir nüshası vardır (nr. 73) Gazzf ve ib
nü'I-imad gibi Ebi.i'l -Hasan el-Bekrf'ye 
yakın zamanda yaşamış olan müellifler 
onun Şerhu 'l-Minhôc, Şerhu 'l- 'Ubôb, 
Şerhu 'r -Ravi gibi eserlerini kaydeder
ler. Bu kaynaklarda Bekrf'nin tasawuf 
konusundaki 5000 beyti yanlış anlaşıl
masından endişelendiği için imha etti
ği de zikredilir. Ayrıca Hizbü 'l -feth adıy
la anılan bir hizb*i de (Haririzade, 1, vr. 
136b ) mevcuttur. Brockelmann ' ın kay
dettiği (GAL, ll, 438) eserlerin ona aidi
yeti ise kesin değildir. 
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BEKRİ, Ebü'l-Mekarim 
( .;._f:JI ~_; K.Jiy,1 ) 

Ebü'l-Mekarim Şemsüdd1n Muhammed 
b. Ebi'I-Hasen Muhammed el-Bekri 

(ö. 994/ 1586) 

Şazeliyye tarikatı Vefaiyye kolunun 
Bekriyye şubesinin kurucusu 

Mısırlı mutasavvıf. 
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930'da (1523) Kahire'de doğdu. Eb
yazü'l-vech, el-Kutbü'l -Bekrf. el-Bekriy
yü'l-kebfr. Sfdf Muhammed el-Bekrf gibi 
unvanlarla tanınır . Ebü'l-Hasan el -Bek-


