
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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rek, e l · !jıtatü 't· Tevtrkıyye, Bulak 1306, III , 

428·430; Tevfik et-Tavil, et- Tasauvuf tr Mısr, 
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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), 

367 



BEKRf. ibn Ebü's-Sürür 

" ... Bekri Mısır valilerine dair telif ettiği 
eserinde bunu zikretti" (a.g.e., ı. 4 74) gibi 
ifadeler kullanmakta ve eserlerinin adı
nı açıkça vermemektedir. 

Eserleri. BekrT'nin eserlerini dört grup
ta toplamak mümkündür. 

A) Umumi Tarih ile İlgili Eserleri. 1. cUyıl
nü'l-al]bdr ve nüzhetü'l-ebsar. Başlan
gıçtan 1032'ye (1622) kadar gelen umu
mi bir tarihtir. Müellifin "ne çok kısa ne 
de uzun ve sıkıcı" diye tanıttığı bu eser 
onun en büyük tarih kitabıdır. On altı 

kısma (maksad) ayrılan eserde. tarih il
minin değeri hakkındaki bir önsözden 
sonra Hz. Adem ve diğer peygamber
lerden. İran ve Sasaniler. Yunan ve Bi
zans hükümdarları. ardından sırasıyla 

Asr-ı saadet. Hulefa-yi Raşidin, Emevi
ler, Abbasiler. Endülüs Emevileri, Büvey
hiler, Fatımiler ve Selçuklular, Eyyübf
ler, Memlükler ve kuruluşundan 1 032'ye 
( 1622) kadar Osmanlı tarihi hakkında 
bilgi verilmiştir. Eserin mevcut nüsha
ları birbirinden farklıdır. Berlin nüsha
sı (nr 94 73) 1622'ye kadar gelirken yine 
Berlin'de (nr. 94741 bulunan başka bir 
nüsha ile Darü'l -kütüb (Tarih, nr. 72m) 

nüshası 1516'da Kansu Gavri devrinde 
Memlük Sultanlığı'n ın düşmesiyle sona 
erer. Bu da eserin iki versiyonu olduğu
nu gösterir. Müellif bu eserinde Osman
lı Devleti 'ne yer vermediğini, çünkü Os
manlı Devleti için el-Minefıu'r-rafıma
niyye adlı ayrı bir eser telif ettiğini açık
lar (bk Berlin nüshası, nr. 9474, vr. 3"; Da
rü ' l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 72m, vr. ı b-2 •). 

Ancak Berlin'deki diğer nüshasının (nr. 
9473) son kısmı. Osmanlı Devleti'nin ku
ruluşundan Sultan ll. Osman'ın öldürül
mesine (1622) kadarki Osmanlı tarihin
den bahsetmektedir. cUyılnü'l-al]bô.r'ın 
muhtasar bir versiyonu Beyrut Ameri
kan Üniversitesi'nde (nr 8971 92) bulun
maktadır. Hz. Peygamber devriyle baş
layan bu nüsha Osmanlı Devleti'nin ku
ruluşundan 1031 'e ( 1621) kadar Mısır 
tarihini ihtiva eder. Burada Osmanlı dö
nemi Mısır valilerinden. ayrıca Hanefi 
kadılarından da bahsedilir. Eserin muh
tasarında Osmanlı Devleti ve Mısır'ın 

1031 'e ( 1621) kadarki tarihinin ele alın
ması, bu bölümün kitabın aslında da 
mevcut olduğunu gösterir. 2. Nüzhetü'l
ebsar ve cüheynetü'l-al]bô.r. cUyılnü'l
al]bar'ın biraz değiştirilmiş bir şekli 

olup 12 kısma (makale) ayrılmıştır. Ese
rin birinci kısmında tarih ilminin değe

ri anlatılmış, 12. kısmı ise Osmanlı Dev
leti'nin başlangıcından Sultan IV. Mu
rad'ın ölümüne ( 1640) kadarki tarihine 
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tahsis ·edilmiştir (eserin tavsifi için bk. 
Ahlwardt, IX, 80) 3. Tulıfetü'z-zureta' 
bi-zikri'l-müW.k ve'l-huleta' (iskende
riye~ Tarih, nr. 1 ı 9) MOellifin cUyılnü '1-
al]bô.r ile el-Mine}ıu'r-ra}ımaniyye ad
lı eserlerinin bir hulasasıdır (bk Keşfü '?· 

zunun, 1, 369. 389; Brockelmann, GAL, ll , 

30ı) 

B) Osmanlı Tarihiyle İlgili Eserleri. 1. 

el-Minefıu 'r-ra}ımaniyye fi'd-devleti'l
cOşmaniyye (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 
ı922. 1926, 5424). ı. Osman'dan ı. Mus
tafa'ya (ö. 1027/ ı618) kadar her biri bir 
Osmanlı sultanından bahseden on beş 
bölüm halinde tertip edilmiştir. Eserde 
I. Selim'den itibaren Mısır'a tayin edilen 
valiler zamanında burada cereyan eden 
hadiselerden de bahsedilmektedir. Mü
ellif bu eserini yalnızca Osmanlı Devle
ti'nden bahsettiği için kısa bir tarih ki
tabı olarak gösterir (bk. Dürerü'l·eşman, 
vr. 2b). Bekri bu eserine zeyil mahiye
tinde ayrıca iki kitap yazmıştır. el-Le
ta 'itü'r-rabbaniyye ve Dürrü'l-cüman 
ii devleti's-Sultan cOşman adlarını ta
şıyan bu iki eser. el-Mineh'in kaldığı 
1027 (1618) yılından 1029'a (1620) ka
dar geçen olayları ihtiva eder. 2. Fey
iü '1- mennan if ~ikri devleti Ali c Oş
man (Rabat, Celii.vl, nr. 848). Müellifin Dü
rerü'l-eşman'ında (vr. 2b) küçük bir ta
rih kitabı olarak gösterdiği bir diğer ese
ridir ve el-Mine}ı'in genişletilmiş şekli
dir. ·ı 027 ( 1618) yılına kadar gelen eser 
Mısır valileri hakkında da bilgi verir. 3. 

Dürerü'l- esman ii asli menba ci Ali 
eaşman (P~rtsch, lll , 233) Osmanoğul
ları'nın menşei hakkındadır (Keşfü'z·?u· 

nan, ı , 745) 

C) Mısır Tarihiyle İlgili Eserleri. BekrT'
nin eserlerinin büyük bir kısmı özellikle 
Mısır'a tahsis edilmiştir. Bu eserler ge
nellikle eski Mısır tarihini anlatan kısa 
bir önsözle başlamaktadır. Müellif Mem
lük Sultanlığı'nın son günlerindeki olay
lar üzerinde dururken daha çok İbn İyas'a 
dayanır. 1. er-Raviatü (en·Niizhetü) 'z
zehiyye if vülati Mışr ve'l-~ö.hire el
Mu cizziyye. Mısır'ın en eski çağlardan 
1035 ( 1625) yılına kadar tarihini anla
tan bu eserin 1035 ( 1625), 1041 ( 1631) 
ve 1 061 ( 1651) yıllarına kadar gelen nüs
haları bulunmaktadır (mesela Vatikan, nr. 
7344; Darü'l-kütübi ' I-Mısr i yye , nr. 2226). 

2. et-Tuhfetü'l-behiyye ii temellüki Ali 
cOşman ed-diyare el-Mısriyye (Viyana. 
lmperial Royal Co urt Library, nr. 9251 1) 

Mısır' ın 1. Selim tarafından zaptından 

1 038 ( 1628) yı lına kadarki tarihine da
irdir. 3. el-Kevakibii 's-sa' ire ii al]bari 

Mısr ve'l-Kö.hire. er-Rav:iatü 'z -zehiy
ye'nin hulasasıdır. Yirmi bab üzerine 
tertip edilmiş olup 1 055 ( 1645). 1060 
(1650) ve 1063 (1653) yıllarına kadar 
gelen nüshaları vardır (Münih, Staatsbib
liothek. nr. 398; British Museum. nr. 324; 

Bibliotheque Nationale, nr. 1852). Bu eser 
Silvestre de Sacy tarafından "Le livre 
des etoiles errantes, qui contient l'his
toire de I'Egypte et du Caire" adıyla 

Fransızca 'ya tercüme edilmiş ve Noti
ces et extraits des manuscript de la 
Bibliotheque du Roi, I'de (Paris ı 787, 

s. 165-280) neşredilmiştir. el-Kevakib'
in Manchester (nr. 277 A) nüshasına göre 
(vr. ı5 •) Bekri bu eserini 1060'ta (1650) 
yazmıştır. 4. Katfü'l-ezhar mine'l-Ijı
tat ve'l- aşar. Ma krizi' nin el- Ijıtat adlı 
eserinden yapılmış seçmeleri ihtiva eden 
kitap otuz bab üzerine tertip edilmiştir 
(nüshaları için bk. lA, Il, 460; VII, 206) 5. 

er-Raviatü'l-me'nllse ii al]bari Mıs
ri'l-mafırllse (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, nr. 
2261). Eserde Mısır'ın faziletleri ve 923'
te ( 1517) ı. Selim tarafından fethinden 
1 054 ( 1644) yılına kadar buraya tayin 
edilen Osmanlı kazaskerleri anlatılmak
tadır. 6. Tefricü'l-kiirbe li- def ci't- tul
be (Sühac'da Rifii.a et-Tahtavf Ktp., nr. 
380) Muhtasar bir eser olup 1016'da 
(1607) Mısır'a vali tayin edilen Damad 
Mehmed Paşa'nın, kul taifesinin halk
tan aldığı "tulbe " ve "külfe" adlı vergi
leri kaldırması hakkındadır. Eser Abdür
rahim Abdurrahman tarafından neşre
dilmiştir ( el·Mecelletü 't · Tarif]iyyetü 'l·Mıs· 

riyye, sy. 23, Kahire 1976). 7. ed-Dürre
tü'l-müdane fi vekö.yici'l-Kinane (Mü
nih, Staatsbibliothek, nr. 399). Mekke ci
varında yaşayan ve hicretin VI. yüzyılın
da Yukarı Mısır'da İhmim civarında ya
hut deltanın batısında yerleşen Kinane 
kabilesinin Mısır ' daki kolu hakkındadır 
(Brockelmann, GAL, ll, 298). 

D) Diğer Eserleri. el-~avlü'l-mu~te
dab fima vafeka lugate ehli Mışr min 
lugö.ti'l- cArab. es-Seyyid ibrahim Sa
lim ve İbrahimei-Ebyari tarafından neş
redilmiştir (Kah i re 1962). Eserin 1057 
( 1647) yılına ait müellif nüshası Ezher 
Kütüphanesi'nde (Lugat, nr. 66. Abaza. 
nr. 6446) kayıtlıdır (ayrıca b k. L. Abdülla
tff Ahmed, s. 241-254). Bundan başka Se
mirü'l-aşfıab ve nüzhetü ~evi'l-elbô.b 
(bk. Tiahu 'l·meknun, ll, 28) ile tek nüs
hası tesbit edilebilen Risô.le ii rub 

0

i'l
mu~antarat (Bibliotheque Nationale, nr. 
4695), Muhibbi'nin zikrettiği (fjulasatü'l· 

eşer, lll , 466) Nil'in başlangıcı. nereden 
geldiği, hakkında varit olan hadis ve ah-



bar* ile ilgili Kitôb fi'n-Nil (Zirikli, VII, 
64) adlı eserleri zikredilebilir (ibn Ebü's
Sürür'a nisbet ed ilen diğer eserler için bk. 
M. Tevfik ei-Bekrl, s. 77-78; Fuad el-Mavi, 
s. 306-307; ZiriklT, VII , 64) 
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~ CEVAT İzGi 

BEKRİ, Kutbüddin 
( ı.>..f.:JI <f-..UI..,..W ) 

Kutbüdd!n Mustafa 
b. Kemaliddln el · Bekrl 

(ö. 1162 / 1749) 

Halvetiyye tarikatının 
L Bekriyye şubesinin kurucusu, müellif. _j 

1 099'da ( 1688) Şam'da doğdu. Meş
hur Bekri ailesine mensup olan büyük 
dedesi Muhammed Bedreddin ei-Bekri 
(ö ı 062 / 1652) Mısır'dan gelip Şam'a yer
leşmişti. Kutbüddin ei-Bekri babasının 
vefatı üzerine altı aylıkken yetim kaldı. 
Annesiyle birlikte dayı ve amcalarının 

evinde yetişti. Baba tarafından Hz. Ebü 
Bekir'e, anne tarafından da Hz. Ali 'ye 
ulaşan soyunu oğlu Ebü'l-Fütüh Kema
leddin ile Abdülgani en-Nablusi tesbit 
etmişlerdir (bk Harlrizade, I, vr. 141 b vd.). 
Bekri. Keşfü'l-l]atcı' müellifi İsmail el
Aclüni, el-Kevô.kibü'? -zô.hire müellifi 
Ebü'l-Mevahib el-Hanbel! ve Abdülgani 
en-Nablusi gibi alim ve mutasawıflar
dan dinf ve lisanf ilimleri öğrendi. 

Abdülgani en-Nablusf'nin himayesin
de yetişen Bekrf ondan İbnü'l-Arabf'nin 
FütUJ:ıô.t'ı ile Fuşılsü'l-J:ıikem'ini ve daha 

başka eserlerini okudu. 111 S'te ( 1703) 
Şam'da tanıştığı Halvetf şeyhi Abdüllatff 
b. Hüsameddin'e intisap etti ve 1120'de 
( 1708-1709) hilafet alarak şeyhinin Ha
lep'teki makamına geçti. Ertesi yıl Ku
düs'e giderken uğradığı Yafa'da Nec
meddin er-Remlf'den İmam Malik'in el
Muvatta'ını, ayrıca burada çeşitli alim
ler8en.Kütüb-i Sitte'yi okudu. Seher vak
tinde okunmak üzere kaleme aldığı el
FetJ:ıu'l-~udsf (bk. 7zahu 'l-meknün, II, 168) 

adlı evradın okunup okunamayacağı böl
genin fakihleri arasında tartışma konu
su edilince İstanbul'a giderek Şabaniy
ye tarikatının kolu olan Karabaşiyye'nin 
kurucusu Karabaş Veli'nin oğlu ve der
gahın postnişini Şeyh Hasan Efendi'den 
bir fetva aldı ve anlaşmazlık bu şekilde 
giderildi. 1710'da İstanbul ' dan Şam 'a 
dönüp burada dört yıl telif ve irşadla 

meşgul oldu. Daha sonra Kudüs'te Bay
ramiyye Dergahı ' nda iki yıl kaldı. Ardın
dan Şam'a gitti ve bir süre sonra tek
rar Kudüs'e döndü. O sırada Kudüs'ü zi
yaret etmekte olan Mısır Valisi Receb 
Paşa ile tanışarak onunla birlikte Mısır'a 
gitti. Ezher müderrislerinden Ebü'I-Me
karim ei-Hifnf kendisine burada intisap 
etti. 1723 'te Kudüs'e döndü. H ama· da 
misafir olduğu Kadirf Tekkesi şeyhi Ya
sin Efendi'den Kadiriyye icazetnamesi 
aldı. 1723 Mayısında İstanbul'a giden ve 
orada büyük itibar gören Bekrf bu seya
hatle ilgili hatıralarını Tefrfku'l-hümı1m 
ve tagrf~u'l-gumı1m (bk. 7za/:tu 'l-mek
nan, I, 30 ı) adlı eserinde topladı . 

1726 Eylülünde Halep'e döndü. Daha 
sonra Bağdat' a giderek Kadiriyye Der
gahı'nda bir süre misafir oldu. Basra'da 
Şeyh Muhammed Safd ei -Cerrahi'den 
Nakşibendiyye icazeti aldı. 1728 Mayı
sında Şam'a gidip ardından Kudüs'e dön
dü. 1732'de hacca gitti. 1735 Eylülün
de İstanbul'a yaptığı üçüncü yolculuğun 
hatıralarını el-Hulletü'l-faniyye (bk 7za

l:tu 'l-meknan, I, 419) adlı bir risalede an
lattı. 1736 başlarında Kudüs'e döndü. 18 
Rebfülahir 1162'de (7 Nisan 1749) hac 
dönüşü uğradığı Kahire'de vefat etti ve 
Karare Kabristanı'na defnedildi. 

Tarikat silsilesi Halvetiyye'nin Şaba
niyye-Karabaşiyye koluna ulaşan ve bu 
tarikatın Bekriyye şubesinin kurucusu 
olan Kutbüddin ei-Bekrf Osmanlılar'ın 
İslam'a hizmet ettiğini, dolayısıyla ken
dilerine itaat edilmesi gerektiğini sa
vunmuş, el-Far~u'l -mü 'zen bft-tarab 
adlı eserinin (bk. Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi , nr. 2270) "Matlab ff zikri Ali 'oş
man" bölümünde Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşuna, gördüğü büyük hizmetlere, 

BEKR!. Muhammed Tevfık 

hakkında varid olduğunu ileri sürdüğü 
hadisiere ve bunlardan çıkarılan hüküm
lere işaret etmiştir. 

Eserleri. Bekrf çok sayıda eser veren sü
ff müelliflerden biridir. Harfrizade onun 
220 eseri olduğunu söyler (bk. Tibyan, I, 
142• ) Ali İhsan Yurd Bekri'nin eserleri
nin sayısını 190 olarak tesbit etmiştir (bu 
eserlerin tam bir listesi için bk. Yurd, s. 26-

39) . Basılan eserleri şunlardır: 1. eş-Sa

lavô.tü'l-hômi'a (Bulak, ts.). Dört halife 
ve ashab-ı kirama dair hadisleri ihtiva 
eder. A. Fikri Yavuz tarafından Peygam
berimizin Dilinden Dört Halffesi ve 
Ashabı adıyla tercüme edilmiştir (i stan
bul 1967) 2. e~-~al]fretü'l-mô.hiyyeli'l
eşam fi's-şalati 'ala l]ayri 'l-enô.m (Mı
sır 1319). 3. es -Süyı1fü'l-haddô.d fi'r-red 
'ald ehli'z-zendeka ve'l-ilhô.d (M ı sır. 
ts) 4. el-Feridetü'~-seniyye fi'l- 'akide
ti's-Sünniyye. Ahmed ed-Derdir'in şer
hiyle birlikte basılmıştır (Bu la k 1304) s. 
Bulgatü'l-mürfd ve müntehô mevlp.fi's
sa 'id. Şebravf'nin İrşô.dü'l-müridfn adlı 
şerhiyle birlikte basılmıştır (Mısır , ts ). 
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~ ALi İHSAN YURD 

ı 
BEKRİ, Muhammed Tevfik 

1 

( ı.>..f.:JI~ji~ ) 

Muhammed Tevfik b. All 
b. Muhammed el-Bekrl es-Sıddlki 

(1870- 1932) 

Mısırlı sufi, şair ve 
devlet adamı. 

L _j 

Kahire'de doğdu. Nesepleri Hz. Ebü 
Bekir'e ulaştığı için Beytü'l-Bekrf veya 
Beytü ' s- Sıddfki diye tanınan ve birçok 
alim yetiştirmiş olan bir aileye mensup
tur. İlk tahsilini Hidiv Tevfik Paşa'nın, to
runları için yaptırdığı ei-Medresetü'l-aliy
ye'de tamamladı. Fransızca'yı burada öğ
rendi. On yaşında iken babasını kaybet-
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