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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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