BEKRL Muhammed Tevfik
ti ve ağabeyi Abdülbaki'niri himayesinde büyüdü. Daha sonra Ezher Üniversitesi'ni bitirdi. 1892'de ağabeyi Abdülbakl'nin ölümü üzerine Bekri ailesinin üstlendiği Bekriyye tarikatı Şeyhliğiyle meşayihu't-turukı's-süfiyye şeyhliği ve nakibüleşraflık görevleri kendisine verildi.
Ardından Meclisü şüra'l-kavanin ve elCem'iyyetü'l-umümiyye daimi üyeliğine
tayin edildi. Avrupa seyahati dönüşün
de istanbul'da görüştüğü Cemaleddin-i
Efgani'nin fikir ve görüşlerine hayran
kaldı. Il. Abdülhamid'i ziyareti sırasın
da kendisine ilmi vezirlik rütbesi verildi.
1893'te ileri gelen arkadaşlarıyla Mecmau'l-Iugati'l-Arabiy'yi kurdu ve bu kurumun başkanlığına seçildi.
ingiliz genel valisi Lord Cromer yüzünden Hidiv Abbas Hilmi ile arası açıldığı
için nakibüleşraflıktan istifa etmek zorunda kaldı (ı 895) Ancak Osmanlı hükümetinin ve Mısır halkının desteğiyle Mı
sır'ı ingiliz idaresinden kurtarmak isteyen hidivin takip ettiği siyaset onları birbirine tekrar yaklaştırdı ve Ali Biblavi'den boşalan nakibüleşraflığa yeniden
getirildi (ı 903) Bu yakınlaşmadan sonra hidivin siyaseti üzerindeki tesirinin
daha da arttığı söylenebilir. ll. Abdülhamid'in takip ettiği İslam birliği siyasetini benimseyen Bekri, Gaspıralı İsmail'in
teklifiyle 1907 sonlarında Kahire'de Bekriyye malikanesinde Milletlerarası Genel islam Kongresi'nin teşkili için yapı
lan toplantıya başkanlık etti ve bu faaliyet içinde aktif görevler yaptı.
Lord Cromer'in yerine ingiliz genel vatayin edilen Eldon Grost, Abbas
Hilmi ile Bekriler arasındaki münasebetlerin tekrar bozulmasına sebep olunca
nakibüleşraflıktan zorla istifa ettirildi
(1911), bir yıl sonra da Beyrut'a sürgüne gönderildi. Hidivin adamları tarafın
dan öldürüleceği vehmine kapıldığı için
akli dengesi bozuldu. On altı yıl Usfüriyye Akıl Hastahanesi'nde kaldı. 1928'de
Kahire'ye döndü. 1932 Ağustosunda burada vefat etti.
liliğine

Muhammed Tevfik Bekri 1976'ya kadar Mısır'da yürürlükte kalan tarikatlarla ilgili kanunu düzenledi ve Bekriyye tarikatı şeyhinin meşayihu't-turukı's-sü

fiyye şeyhi olması esasını getirdi. Aynı
zamanda klasik Arap şiirinin temsilcisi
kabul edilen Bekri Abbasiler devri şiiri
ni Arap edebiyatının zirvesi olarak kabul etmiş, klasik edebiyatı yeniden canlandırma yolundaki gayretlerinde bu döneme ayrı bir önem vermiştir.
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Muhammed
Tevfik
ei-Bekri

Eserleri. 1. el-Müsta~b elli'l-İslam (Kahire 1310). Eserde İslam ülkelerinin sahip olduğu maddi imkanlar. bu ülkelerde kurulan kültür ve medeniyetler anlatılmakta. İslamiyet'in dünyaya yayıl
ma şansı ve bu yayılmada tasawufun
rolü, müslümanların geri kalış sebepleri, Batı dillerini öğrenme. Batı ' nın önemli eserlerini tercüme etme, okullar ve
üniversiteler açma zarureti gibi konular
işlenmektedir. z. Eracizü'l- 'Arab (Kahire 1313). Seçme recez*lerden meydana
getirdiği eserini yine kendisi şerhetmiş
tir. 3. Fuf_ııllü'l-belaga (Kahire 1313). Abbasiler devri şairlerinden sekiz şairin şi
irlerinden seçmeler yaptığı bir antolojidir. Ebü'l-Ala el-Maarri'ye ayırdığı bölüm eserin yarısını meydana getirmektedir. 4. et- Ta 'Jim ve'l-irşad (Kahire 1317).
Kurulmasını teklif ettiği okullarda hane
gi programların uygulanması gerektiği
ne dair fikirlerini ihtiva etmektedir. s.
Beytü'ş-Sıddik (Kahire 1323) Hz. Ebü
Bekir ailesinin ve soyunun hal tercümelerini ihtiva etmektedir. 6. Şaharicü '1lü 'Iü' (Kahire ı907). Hariri'nin el-Ma~amat'ı tarzında kaleme aldığı kendisinin bir nevi divanı olan bu eser şiir ve
nesirlerinden seçmeler ihtiva etmektedir. Eser Ahmed eş-Şinklti ve Muhammed Lutfi el-Menfelütl tarafından şer
hedilmiştir.
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Bekir b. Uhtü Abdülvahid
b. Zeyd'in mensuplarından
teşekkül eden bir fırka.

Bekir b. Uhtü Abdülvahid 'in yaşadığı
kesin olarak tesbit ·edilememiştir.
Bununla beraber Mu'tezile kelamcıla
rından ünlü Nazzam'ın (ö. 231/845) çağ
ctaşı olduğu ve onun bazı görüşlerinden
etkilendiği bilinmektedir. Zehebi, adını
Bekir b. Ziya d el- Bahili olarak kaydettikten sonra onun Abdullah b. Mübarek
adına hadis uyduran bir yalancı olduğu
nu söyler.
yıllar

Kaynaklar Bekriyye'yi müstak.il bir fır
ka olarak ele aldıkları halde kurucusunun hayatı ve görüşleri hakkında fazla
bilgi vermezler. Tesirleri ve mensupları
konusunda ise hemen hiçbir şey zikretmezler. Günümüze intikal eden bilgilerden anlaşıldığına göre Bekriyye daha çok
büyük günah (keblre) problemi üzerinde durmuş ve büyük günah işleyenleri
münafık saymıştır. Büyük günah işleyen
(mürtekib-i keblre) namaz kılan birisi de
olsa Allah'ı yalanlamış, şeytana kulluk
etmiş, bu yüzden cehennemin en aşağı
tabakasında kalmaya müstahak olmuş
tur. Adam öldüren bir kimsenin affedilmesi mümkün değildir. Yine onlara göre Cemel Vak'ası sırasında Hz. Ali, Talha
ve Zübeyr'in hareketleri İ slam 'a aykırı
olmakla birlikte bunlar Bedir Gazvesi'ne
iştirak etmiş oldukları için affedilmişler
dir. Bekir' e göre küçük günahları işie 
rnekte ısrar eden kimse büyük günah
işieyenin durumuna düşer. Soğan ve sarımsak gibi yenildiği zaman mescide veya herhangi bir topluluğa gidilmesi yasaklanan şeylerin yenilmesi de haramdır. Bekir b. Uhtü Abdülvahid kader konusunda Mu'tezile'nin görüşüne yaklaşarak istitaat*ın kişide fiilden önce bulunduğunu kabul etmiştir. Bununla beraber, "Allah bir insanın kalbini mühürlerse onun ihlas sahibi olması mümkün
değildir. Allah kıyamet gününde görülecektir; O kendisi için yaratacağı özel
bir süretle görülecek ve kullarına bu sü-

BEKTAŞ) MOSiKiSi

retle hitap edecektir" şeklindeki görüşle
riyle Mu'tezile' den farklı düşünmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :
Eş' a rl, Ma~iilat (Ritter). ı , 273-274; · Bağd a 
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da l, ı , 345.
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Vefaiyye kolunun
Ebü'l-Mekarim Muhammed el-Bekri'ye
(ö 994 / 1586)
nisbet edilen bir şubesi.

le, ikindi, akşam namazlarından sonra
okunmak üzere ayrı ayrı virdler tesbit
edilmiştir. Bu tarikatta birinci rekatın
da Duha, ikinci rekatında İnşirah süresinin okunduğu sekiz rekatlık kuşluk namazı kılınır. İkindi virdinden sonra manzum bir münacat olan istiğfariyyeyi okumak tarikatın adabındandır (bu evrad
için b k. Haririzade, ı , vr. ı 60a vd ) Bekriyye tarikatından Hifniyye. Kemaliyye, Ticaniyye, Derdiriyye, Feyziyye ve Saviyye
kolları meydana gelmiş ve bu tarikatlar
Mısır, Kuzey Afrika, Suriye, Hicaz ve Yemen'de yaygınlı k kazanmıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
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Kurucusu Ebü'l-Mekarim el-Bekri aynı zamanda Sühreverdiyye, Ebheriyye ve
Ekberiyye'den icazetli olduğundan Bekriyye, anılan tarikatların silsilesini de ihtiva eder. Ebü' ı- Mekarim el- Bekri Hz.
Ebü Bekir neslinden olup Ezher'de tefsir, fıkıh ve hadis okutmuştur. Bekri'nin
hayatın ı geniş şekilde anlatan Haririzade (Tibya n, ı , vr. ı 30b - ı 36b) onun Hz. Peygamber'den bizzat aldığı salat* ile babasına ait Hizbü'J-fetl} adlı hizb*i ve kendisine ait otuz altı beyitlik "el-Kasidetü'llamiyye "yi iktibas ederek, gece ka lkıp
namaz kıldıktan sonra bu kasideyi okuyanın duasının kabul edileceğini söyler
( Tibyan, ı , vr. 140b; ay rı ca bk. BEKRİ, Ebü'I -

Harlrlzacte, Tibyan, 1, vr. 140 '· 170'; L. Rinn.
Marabouts et Khouan, Alger 1884, s. 27 1 ; Hü seyin Vassaf. Se{fne, IV, 123 · 125; Tomar· Hal·
uetiyye, s. 82-83 ; Tevfik et- Tavli, et· Taşauuuf
{f Mışr, İske nderiye 1365 / 1946, s. 90-97; Ali
İhsan Yurd. Kutbuddfn Mustafa Kemalüddin
e l -Bekrf·Sıddikf Hayatı ve Eserleri, istanbul
1967, s. 22-24; F. De Jong, Tu ruq and Turuq·
Linked, Leiden ı 978, s. 7 · 50 ; Louis Masslg non-Tahsin Yazıcı. "Tarikat", iA, xıı ; ı, s. 6.
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Daha çok Bektaşi müsikisinde ve nefeslerinde ku llanıl dığından bu adı alan usule bazı türkülerde de ra stlanmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :
Arel, Türk Musikisi, s. 45; Öztuna, TMA, 1,
ı 04; Özkan, TMNU, s. 637 -638.
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Halvetiyye tarikatının
kolunun Kutbüddin
Mustafa b. Kemiıleddin el-Bekri'ye
(ö. 1162 / 1749)
nisbet edilen bir şubesi.
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On üç zamanlı ve dokuz vuruşlu bir
küçük usuldür. Bir aksak ile bir safyanın birleşmesinden meydana gelmiştir.
Şematik gösterilişi şöyledir :
te
düm
düm
düm

Mekilrim).

~ ALAEDDİN YAVAŞÇA

Şiıbaniyye

L

Türk musikisi usullerinden.

BEKTAŞI MÜSİKİSİ
_j

Kutbüddin Mustafa b. Kemaleddin elBekri'nin silsilesi Halvetiyye'nin Karabaşiyye kolunun kurucusu Karabaş Veli vasıtasıyla Şabaniyye tarikatına ulaşır. Halvetiyye tarikatının adab ve erkanını devam ettiren Bekriyye'nin evradı tarikatın kurucusu Mustafa el-Bekri tarafın
dan tertip edilmiştir. "el- Fett:ıu' I- kudsi
ve ' l - keşfü'l-ünsf" adını taşıyan ve seherde okunan bir vird ile sabah , kuşluk, öğ-

Bektaşi tarikatı toplantılarında

L

icra edilen musiki.
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Esas geleneklerini Anadolu köy ve kasaba Aleviliğinden alan Bektaşi tarikatı
törenlerinde icra edilen bu müsiki Mevlevi müsikisinden sonra en zengin tarikat
müsikilerinden biridir.
Alevilik Orta Asya'daki eski Türk geleneklerinin uzantısıyla karışık olarak
kasaba ve köy kesiminde yaşadığı hal-

de Bektaşilik genellikle daha yüksek bir
kültür seviyesinin hakim olduğu şehir
lerde yaygınlaşmıştır. Ayrıca şehir Bektaşiliği ile kasaba ve köy Bektaşiliği arasında klasik kültür-halk kültürü farklılı
ğına bağlı değişiklikler görülmektedir.
Bektaşilik'te gerek törenierin gerekse
bazı davranış biçimlerinin Aleviliğin bir
uzantısı olduğu şüphe götürmese de şe
hir Bektaşilerinin müsikisi, ortaya çıkış
ve uygulanış bakımından Alevi müsikisiyle bazı farklılıklar gösterir. Bunların
başında üslüp ve tavır farklılıkları gelir.
Ancak Anadolu 'da ve Balkanlar 'da yaşayan köy Bektaşilerinin müsikisiyle Alevi müsikisi arasında birbirinden ayırt edilemeyecek derecede benzerlikler bulunduğu muhakkaktır.

ayin-i Cem ve ikrar ayien eski temel ayinleri olma
özelliğini taşımaktadır. Ayin-i Cem, tarikat mensuplarının bir araya gelerek beraberce icra ettikleri bir törendir. İkrar
ayini ise tarikata kabul edilmesi uygun
görülen kişilerin "yola giriş " merasimidir.
Bektaşilik ' te

ni

tarikatın

Gerek bu merasimler esnasında gerekse merasimterin ardından tertip edilen sohbet ve muhabbet toplantılarında
konularını Bektaşi edebiyatından alan
deyiş , nefes, mersiye, mi'raclama (mi'raciye), nevrüziyye, -düvaz imam gibi manzum türler bestelenmiş şekilleriyle icra
edilir. Törenierin son kısmında ise semah yapılır ve bu sırada gerek ritim gerekse melodik yapı bakımından uygun
eserler okunur.
Bektaşi müsikisinin en yaygın türlerinden ve en önemli unsurlarından biri
olan nefesler Rifailik, Kadirilik, Halvetilik vb. Sünni tarikat müsikisindeki ilahilerden üslüp, konu, melodi karakteri ve
az da olsa usul bakımından ayrılır. Tarikatın kaideleri, yol büyükleri ve tasavvuf anlayışı gibi Alevilik ve Bektaşilik'le
ilgili hemen her konuyu işleyen küçük
usullerle bestelenmiş nefesler, beste olarak daha ziyade halk müsikisinin etkisi
altında kalmıştır. Bunu mersiye, nevrüziyye, düvaz gibi diğer türler için de söylemek mümkündür. Ancak kültür merkezleri ve onlara yakın bölgelerdeki şe
hir Bektaşiliğinde klasik Türk müsikisi
tesiri daha hah.imdir. Bir nefesin birkaç
ezgiyle söylendiğine rastlamak mümkün
olduğu gibi aynı bestenin değişik güftelerde tekrarlandığı da görülür. Nefesterin ağır usullerle söylenerilerine oturak, yürük usulle söylenenlerine de şah
lama denir. Şahlamalar "semah nefesi"
olarak da bilinir.
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