
ri'nin oğludur. Kaynaklarda yedi yaşında 
hafız olduğu. aynı yıllarda ibn Malik'in 
el-Elfiyye 'sini, on yaşına gelince de Ebü 
ishak eş-Şirazi'nin et- Tenbih adlı Şafii 
fıkhına dair eserini ezberlediği zikredi
lir. Babası Ebü'l-Hasan el-Bekri, Ahmed 
er- Remli, Nasırüddin el- Le kani ve Mı

sır ' ın diğer tanınmış alimlerinden dini 
ilimleri öğrenen Ebü'l-Mekarim on altı 

yaşında iken Şafii fıkhına dair küçük bir 
eserle bazı tasawufi risaleler kaleme al
dı. On sekiz yaşına gelince babası tasav
vufi konularda konuşmak ve vaaz et
mek için kendisine izin verdi. Yirmi bir 
yaşında Camiu'l-ebyaz'da hadis. fıkıh ve 
kıraat dersleri vermeye başladı, ayrıca 

tasawuf sohbetlerine ve vaazlarına da 
devam etti. Lakabı Zeynelabidin olmak
la beraber daha çok Şemseddin unva
nıyla tanındı. Zeynelabidin ise oğlunun 
ve torununun lakabı olarak kaldı. Baba
sının, kendisinin, oğlunun ve torununun 
adlarının Muhammed olması , aile fert
leri ve eserlerinin birbirine karıştınlma
sına sebep olmuştur. Mısır'da Beytü's
Sıddik ve Beytü'l-Bekri diye tanınan bu 
aile mensupları şeyhü meşayihi ' s - süfiy

ye ve nakibüleşraflık görevlerini de üst
lenmişlerdir. Bunları temsil eden Bek
ri'ye Şeyhü's-seccade deniliyordu. Aile 
gücünü ve etkisini XX. yüzyıla kadar ko
rumuştur. 

Ebü'l-Mekarim el-Bekri geniş bilgi
sinden başka tasawuf konusundaki va
azları ve kerametleriyle kısa zamanda 
tanındı ; şöhreti Kuzey Afrika, Hicaz. Su
riye ve Anadolu'ya kadar yayıldı. ll. Se
lim Ebü'l-Mekarim ve soyundan gelen
ler için vakıflar kurmuştu . Fas sultanı 

ve Mekke şerifi de kendisine hediyeler 
gönderiyorla rdı. Büyük bir servete sa
hip olmasını ve sultanlar gibi yaşaması
nı tenkit edenlere. "Dünya gönlümüzde 
değil elimizde" diyordu (bk Tevfik et-Ta
vli , s. ı ı 9). Bekri ile iki defa hacca gitti
ğini söyleyen Şa'rani onun huyu güzel. 
ifadesi düzgün, sabırlı ve haysiyetli bir 
kişi olduğunu söyler. Oğlu Ebü's-Sürür 
el- Bekri kendisi hakkında el -Kevô.ki
bü 'd-dürri fi menôJ:u.bi'l-üstd~ MuJ:ıam

med el-Bekri adlı bir eser yazmış olup 
kaynaklarda bu esere atıfta bulunulmak
tadır. 

Ebü'l-Mekarim'in tasawufla ilgili şiir
lerini topladığı Tercümô.nü '1- esrô.r ad
lı bir divanı. tarikat evradı ile ilgili Ifiz
bü'l -Bekri diye tanınan bir hizb* i ve ta
sawufa dair bazı risaleleri bulunduğu 
kaynaklarda zikredilmektedir. 
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!il YAKUP ÇiÇEK 

BEKRİ, Ebü's-Sürôr 

( .sfl,l .J...ı_,....l~l ) 

Ebü's- Sürılr Zeynüdd!n Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed el -Bekrl 

(ö. 10071 1598) 

Mısırlı müfessir ve Şafii fakihi. 
_j 

971'de (1563) doğdu. Kaynaklarda kOn
yesi Ebü'I-Vefa, la kabı Tacü'l- arifin ve 
Zeynü'l-abidln diye de geçmektedir. Meş
hur alimierin yetiştiği bir sülaleye men
sup olup soyu baba tarafından Hz. Ebü 
Bekir' e, altıncı dedesi Ahmed b. Muham
med'in annesi tarafından da Hz. Ha
san'a dayanır (bk Ali Paşa Mübarek, lll, 

422) . Önce Şazeliyye tarikatının Bekriy
ye kolunun kurucusu olan babası Ebü'l
Mekarim el-Bekri'den, sonra devrin ile
ri gelen alimlerinden ders alarak Arap 
dili sahasında , tefsir ve usulde kendisi
ni yetiştirdi. Ayrıca şiir ve tasawufla da 
meşgul oldu. 

"Saltanat müftüsü" lakabı Mısır'da ilk 
defa kendisi için kullanılan Ebü's-Sürür 
aynı zamanda ailesinin zengin bir ferdi 
idi. Muhibbi'nin naklettiğine göre Nec
meddin el-Gazzl kendisini 1 007'de ( 1598) 
Mekke'de görmüş, gerek şahsında ge
rekse çevresinde müşahede ettiği şey
lerden dolayı onu bir alim, şeyh ve ermiş 
kişiye değil sultaniara ve ümeraya ben
zetmiş ; altın ve gümüş işlemeli k.ılıçları, 

kalkanları . ipek elbiseler içinde hizmet 
eden çeşitli milletiere mensup hizmet
çileri ve köleleri olduğunu zikretmiştir. 
Hac dönüşü 8 Reblülahir 1 007'de (8 Ka
sım 1598) genç yaşta yolda ölen Ebü's
Sürür'un cenazesi Kahire'ye götürülüp 
defnedildi. Ölüm tarihi kaynaklarda Sa
fer 1008 (Eylül 1599) olarak da kaydedil
mektedir. 

BEKRT, ibn Ebü 's - SürCır 

Ebü's- Sürür'un çeşitli ilim dallarında 
yazdığı risaleleri yanında dört ciltlik Tef
sirü'I-Kur'ô.n, iki ciltlik Tefsiru sureti'I
En 'a~, büyük birer cilt halinde de Tef
siru sureti ']- Kehf ve Tefsiru sureti'l
FetJ:ı adlarında eserleri olduğu kaynak
larda zikredilmekte, bunlardan Tefsiru 
sureti 'J-Kehf'e ait yazma bir nüsha Sa
raybosna (Sarajevo) Gazi Hüsrev Bey Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 2695). 
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!il ABDULLAH AYDEMİR 

BEKRİ, İbn Ebü's-Sürur 
( sfl.~__,_,...JI._,:I 0-:l ) 

Ebu Abdiilah Şemsüddlrı 
Muhammed b. Muhammed Ebi's -Sürılr 

el-Bekrl es- Sıddlki 

(ö. 1087 / 1676) 

Mısırlı tarihçi. 
_j 

Mısırlı tanınmış Bekri ailesine men
sup olup müfessir ve fakih Ebü's-Sürür 
ei-Bekrl'nin oğludur. en-Nüzhetü'z-ze
hiyye adlı eserinde Mısır Valisi Hızır Pa
şa zamanından bahsederken babasının 
otuz altı yaşında vefat ettiği ve kendi
sinin o sırada dokuz yaşında olduğuna 
dair verdiği bilgiden (M . Tevfik ei-Bekrf, 
s. 79) 998'de (1589-90) dünyaya geldi
ği anlaşılmaktadır. Doğum yeri olan Ka
hire'de büyüdü. Hıfzını tamamladıktan 

sonra iyi bir öğrenim gördü. Dini ilimler
deki geniş bilgisi yanında tarihçiliğiyle 

temayüz etti. 12 Rebiülewel 1 087'de (25 
Mayıs 1676) Kahire'de vefat etti. 

Hal tercümesinde onu "büyük üstat" 
ve "kutublar kutbu " diye takdim ettik
ten sonra ilirnde Allah'ın bir ayeti, ve
lllikte ise son mertebeye yükselmiş biri 
olarak gösteren, devlet adamlarının ya
nında itibarı yüksek ve zor meselelerde 
kendisine danışılan bir şahsiyet olduğu
nu bildiren Muhibbi, anlaşılmaz bir şe
kilde onun ne tarihçiliğinden ne de ta
rihle ilgili herhangi bir eserinden bah
setmektedir. Ancak kitabının çeşitli yer
lerinde Bekri'nin eserlerine atıfta bulu
nurken, " ... Bekrl'nin halifeler ve sultan
lar hakkında telif edip Mısır naib ve ka
dılarıyla ilgili bir de zeyil yazdığı tarihte 
buldum" (ljulaşatü 'l -eşer, 1, 488), " ... Bek
ri'nin tarihinde gördüm" (a.g.e., IV, 343), 
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