
BEHRAM SAH 

dığı paralara Abbas! halifesinden sonra 
Sultan Sencer'in adını da koydurdu. An
cak 113S'te haraç ödememesi ve bağım
sız hareket etmeye kalkışması üzerine 
Sencer derhal Gazne'ye hareket etti ve 
şehri ele geçirdi. Behram Şah Sencer'
den korkup Hindistan'a doğru çekiidiy
se de sonra özür dileyerek bağlılık ar
zetti. Sencer de onu sultan olarak yerin
de bırakıp Belh'e döndü (ı ı 36) 

Behram Şah'ın hanedanın geleneksel 
yayılma politikasını takip ederek haki
miyet sahalarını genişletmeye çalışması 
onu Gurlular'la karşı karşıya getirdi. Beh
ram Şah'ın Gazne'de bulunan Gurlu Kut
büddin Muhammed'i zehirleterek öldürt
mesi üzerine kardeşinin intikamını al
mak isteyen Seyfeddin SOri büyük bir 
orduyla harekete geçti. Bunu haber alan 
Behram Şah Gazne ile Hindistan arasın
daki Kirman şehrine kaçtı. Seyfeddin SO
ri de savaş yapmadan Gazne'ye hakim 
oldu ve sultanlığını ilan etti ( ı ı48). An
cak Behram Şah daha sonra onu mağ
IOp ederek Gazne'yi tekrar ele geçirdi, 
Seyfeddin idam edilerek başı Rey'de bu
lunan Sultan Sencer' e gönderildi ( ı ı 49) 
Ancak bu defa da kardeşinin intikamını 
almak için seferber olan Aıaeddin Hüse
yin, Behram Şah'ı bozguna uğratıp Gaz
ne'ye hakim oldu. Şehri yağmaladıktan 
sonra ateşe verdi ( ı ı 50) ve bundan do
layı da "cihan-sOz" (dünya yakan) lakabıy
la tanındı. Gurlular karşısındaki son mağ
IObiyetinden sonra Hindistan'a çekilen 
Behram Şah, Sencer'in CihansOz Alaed
din Hüseyin'i mağlOp ve esir etmesin
den faydalanarak Gazne'ye döndü (ı ı 52). 
Beş yıl sonra burada öldü, yerine oğlu 
Hüsrev Şah geçti. 

Behram Şah adil, iyi kalpli ve cömert 
bir hükümdardı. Zengin bir kütüphane
si vardı. ilim. edebiyat ve şiire ilgi duy
muş, bu sebeple alim, şair ve edipleri hi
maye etmiştir. Mes'Od-i Sa'd-i Selman. 
Senai, Seyyid Hasan Gaznevi, Kelile ve 
Dimne'yi Arapça'dan Farsça'ya çeviren 
Ebü'l-Meali Nasrullah-ı Sirazi (eser onun 
teşv i ki y l e tercüme ve kendisine ithaf ed il
diği için Kelfle ue Dimne·i Behram Şah 
adıyl a şöhret bulmuştur), Seyyidü'ş-şua

ra EbO Bekir b. Muhammed, Muham
med b. Nasır-ı Alevi ile kardeşi Hasan. 
Şehabeddin Ali ve Fahreddin Muham
med gibi şair ve edipler onun himayesi
ne mazhar olmuş ve bazıları eserlerini 
ona ithaf etmişlerdir. Bu bakımdan onun 
dönemi kültür açısından Gazneliler'in . 
son parlak dönemini teşkil eder. 
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Iii ERDOGAN MERÇİL 

1 
BEHRAMKALE KÖPRÜSÜ 

ı 

Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinde 

L 
Osmanlı devrine ait köprü. 

_j 

Behramkale'nin yakınından geçen Tuz
la çayı üzerinde olan bu köprünün yapı
lış tarihi ve yaptıranı bilinmemektedir. 
Fakat mimarisi bakımından Osmanlı dev
ri Türk sanatının klasik dönemine (XV
XVII . yüzyıl) ait olduğu tahmin edilmek
tedir. Cevdet Çulpan, bu köprünün Ezi
ne'deki 784 (1382) tarihli Asılhan Bey 
Köprüsü'ne benzerliğinden hareketle bu
nun da o tarihlere doğru inşa edilmiş 
olabileceği ihtimalini ileri sürer. 

Behramkale Köprüsü sivri kemerli üç 
gözlü, nisbeten ufak boydaki köprülerin 
güzel bir örneğidir. Büyük göz 1 S m .. 
yanlardakiler ise 7 m. kadar açıklığa sa
hiptir. Kemerierin muntazam ve olduk-

Behramkale Köprüsü - Ayvacık 1 Çanakkale 

ça itinalı işçiliğine karşılık bilhassa bü
yük kemerin iki yanındaki dolgular dev
şirme taşlardan gelişigüzel yapılmıştır. 

Bu kısımlar belki de geç bir devirde ta
mir görmüştür. Ancak yine Behramka
le'de Murad Hüdavendigar Camii'nin de 
böyle devşirme malzeme ile yapıldığı dü
şünülürse bu ihtimal zayıflar. Semer
darm şeklinde ortaya doğru yükselen 
köprünün iki yanında kalın taş levhalar
dan korkuluklar vardır. 
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l!'liJ SEMAV İ EYİCE 

L 

BEHRAN 
( .;,!_,.,r. ) 

Siracüdd!n Muhammed b. Yahya 
b. Muhammed 

et-Temlml ez-Zeyd! 
(ö. 957 / 1550) 

Yem enli Zeydi fakih. 
_j 

Aslen Basralı bir aileye mensup olup 
888'de (1483) Yemen'in Sa'de şehrin
de doğdu. Behran lakabıyla tanınmıştır. 

Gençlik yıllarında bir yandan Yemen'in 
muhtelif şehirlerinde ticaretle meşgul 
olurken bir yandan da bulunduğu yer
deki ilim adamlarından ders okudu. En 
ünlü hocası, zamanında Zeydi fıkhının 
önde gelen şahsiyetlerinden biri olan 
Seyyid Murtaza b. Kasım'dır. Mütevek
kil-Aiellah ez-Zeydi döneminde başka
dılık yapan Behran 957 Ramazanında 
(Eylü l 1550) doğum yeri olan Sa'de'de 
öldü. 

Eserleri. Fıkıh , fıkıh usulü, tefsir, ha
dis ve Arap edebiyatı sahalarında kale
me aldığı on beş kadar eserinin başlıca
la rı şunlardır: 1. Teitif:ı.u'l-kulı1b ve'l
ebsar li'l-ihtida, ila keyfiyyeü iktita
ii Eşmari'l-ezhô.r. Mütevekkil Yahya b. 
Şemseddin'in (ö 9(:ö / 1558) el-Eşmar ii 
tı'~hi'l-e,immeti'l-athar adlı kitabının 
şerhi olup meseleleri delilleriyle zikre
den bir Zeydi fıkıh kitabıdır. 2. el-Katil. 
Zeydi fıkıh usulüne dairdir. 3. el-Mu ete
med min f:ı.adişi seyyidine 'l-Muştafa. 

Kütüb-i Sitte'de yer alan hadislerin fıkıh 
konularına göre düzenlendiği bir eserdir. 
4. el - Mul].taşarü'ş-şô.ff if cilmeyi'l- can1i 
ve'l - ~avô.tf (bu dört eserin yazma nüs
haları için bk. Brockelmann. GAL, ll, 534; 



Suppl., ll , 557; Zirikli, VIII, ll; ei-Habeşi, ı 

el-Fikrü 'L-islamf, s. 234) . s. Cevahirü'l-al]-
BEKA 
(.laJI ) bCir ve'l-aşar el-müstal]race min lüc

ceti'l- Ba]J.ri'z- zel]l]ar. Behran bu ese
rinde Mehdi- Lidinillah'ın (ö 840/ 1437) 
el - BaJ:ırü'z-zel]l]ar'ındaki hadisleri tah- L 

Allah'ın varlığının 

sonsuzluğunu ifade eden 
ketarn terimi. 

_j 
ric etmiştir. Kitap bu eserle birlikte ön-
ce Kahire'de (1366/ 1947). sonra bu bas
kıdan ofset olarak San'a'da (1409/ 1988) 
beş cilthalinde basılmıştır . 6. Behcetü'J
cemal ve maJ:ıaccetü'l-kemal fi'l-me?
mılm ve '1- memdılh min el his al fi'l
e, immeti ve'l- cu~mal (Kahir~ 1349) 
Kaynaklarda adı geçen diğer eserleri ara
sında , Zemahşeri'nin tefsiri üzerine yaz
dığı Tekmilü'l-Keşşc'if adlı haşiye ile Ze
mahşeri ve İbn Kesfr'in tefsirlerini bir 
araya getirdiği et- Tefsfrü '1-kebfr'i zik
redilebilir (diğer eserleri için bk. Zirikli, 
vııı. 11 ı. 
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Iii HARUN ÜNAL 

BEHŞEMİYYE 
(~1) 

Mu'tezile kelamcılarından 
Ebu Haşim ei-Cübbai'nin 

(ö. 321/933) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

(bk. EBÜ HAşiM ei-CÜBBAİ). 

BEHÜTİ 

(bk. BUHÜTİ). 

BEHzAD 
(bk. BİHzAD). 

BEK 
(bk. BEY). 

BEKA 
(.la:JI ) 

_j 

ı 

_j 
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ı 

Kötü huy ve vasıflarından arınan salikin 
iyi huy ve vasıflar edinmesi, 

kendisinden fani olup 

L 

Hak ile beraber olması anlamına gelen 
bir tasavvuf terimi 

(bk. FENA). 
_j 

Sözlükte "sebat ve devam etmek, ke-
sintiye uğramadan geleceğe doğru sü
rüp gitmek" anlamına gelen beka. te
rim olarak Allah Teala ' nın varlığına her
hangi bir yokluğun gelemeyeceği (fena
nın selbi) manasını taşır; zıddı fena*dır. 
Kur'an'da beka sıfatı ism-i tafdfl ve fiil 
şeklinde Allah'a nisbet edildiği gibi (Ta
ha 20/ 73; er-Rahman 55 / 27) aynı mana
da olmak üzere ahir* ve samed* isim
leri de O'na izafe edilmiştir (ei-Hadid 571 
3; el- İhlas ı 12 /2). Ayrıca Kur'an'da Al
lah'ın beka sıfatını ölümsüzlük, fena bul-
mamak gibi kavramlarla ifade eden baş
ka ayetler de mevcuttur (mesela bk. el
Furkan 25/ 58; ei-Kasas 28/ 88). Hadislerde 
ise Cenab-ı Hakk'ın beka ile vasıflandı
ğını gösteren. bu lafızdan türemiş veya 
yakın anlamlı kelimelerden teşekkül et
miş birçok esrna-i ilahiyye vardır (bk. 
Beyhaki, s. 9 vd ) Sekanın en sade ve ve
ciz tarifini Hz. Peygamber' in. "Allahım! 
Sen ewelsin, senden önce hiçbir şey yok
tur: sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey 
olamaz" şeklindeki duasında görmek 
mümkündür (bk. Müslim, "~ikir", 61; Tir
mizi, "Da'avat", 19; İbn Mace, "Du'a'", 2) . 

Beka, alemin yaratıcısı olan Allah'ın 
ezelden beri mevcudiyeti yani kıdem sı
fatı ile yakından ilgilidir. "Kıdemi sabit 
olanın ademi muhaldir" kaziyyesi gere
ğince ezelden beri mevcut olan Allah'ın 
geleceğe doğru da sonsuz olarak var ola
cağını kabul etmek mantık bakımından 
zorunludur. Konu ile ilgili eserlerde sık
ça kullanılan serrnediyyet kelimesi, ke
lamcılar tarafından kıdem ile beka ara
sında kurulmuş olan bu bağiantıyı gös
teren ve bu iki sıfatın taşıdığı anlamları 
ifade eden bir terimdir. "Zeval bulmaz, 
ölmez" manalarma gelen la yezal ve la 
yemüt lafızları da Cenab-ı Hakk'ın beka 
sıfatını ifade için kullanılmaktad ı r . 

Allah'a nisbet edilen bekanın hangi sı
fat grubu içinde kabul edileceği hususu 
kelam alimlerince tartışılagelmiş ve Eş' a

riyye ile Matürfdiyye arasındaki görüş 
ayrılıklarından birini teşkil etmiştir (bk. 
Ebü Azbe, s. 66). Hatta Eş 'ariyye içinde 
bile beka sıfatının yorumlanması konu
sunda görüş ayrılığı vardır. Bizzat İmam 
Eş'arf'nin beka ile ilgili görüşleri Bakıl-

BEKA 

ı ani, Cüveynf ve Fahreddin er- Razi gibi 
Eş'ariyye'ye mensup alimler tarafından 
benimsenmemiştir. Bu husustaki görüş 
ayrılıkları şu şekilde özetlenebilir: 

a) Beka ilim, hayat kudret sıfatları gi
bi "sıfat-ı meanf"dendir. Allah Teala ken
di zatına yaraşır bir beka ile bakldir. Bu 
anlayış İmam Eş'arf ve onu takip eden
lerin görüşüdür. b) Seka vücüd gibi bir 
"sıfat-ı nefsiyye" olup zat üzerine zait 
ve ondan ayrı değildir; zat ile özdeştir: 
bu sebeple hiçbir şekilde zattan ayrıla
bilecek bir sıfat olarak düşünülemez. 
Bakıllanf, Cüveyni ve Fahreddin er-Razi 
bu görüşü savunmuşlardır. c) Vücüdu 
sıfat-ı nefsiyye olarak değerlendirme

yen Ehl-i sünnet'in çoğunluğu ise beka
nın Allah'ın selbf sıfatlarından biri oldu
ğu görüşünü benimsemektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de her canlının öleceği 
(Al-i İ mran 3/ 185) ve her şeyin helak ola
cağı (ei-Kasas 28 / 88) ifade edilmekte
dir. Ölümsüzlük ve değişmezlik anlamı
na gelen beka ise sadece Allah'a mah
sustur. Yine Kur'an'da cennet ile cehen
nem ehlinin bulundukları yerlerde ebe
diyen kalacakları (en-Nisa 4/ 57. 122. 169 ; 
ei-Ahzab 33 / 65), dolayısıyla ölmeyecek
leri haber verilmektedir. Aynı mahiyet
teki ifadeler hadislerde de yer alır (bk 
Wensinck, Mu c cem, "cennet", "cehennem" 
md leri) İlk bakışta naslarda göze çar
pan bu ifade farklılıkları kelamcılar ara
sında cennet ve cehennem ile içindeki
lerin devamlılığı konusunda görüş ayrı
lığına yol açmıştır. Nitekim Cehm b. Saf
van, Allah'tan başka her şeyin fani ol
duğunu ifade eden naslara dayanarak 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de Al
lah 'tan başka hiçbir şeyin bulunmaya
cağını , dolayısıyla cennet cehennem ve 
içindekilerin yok olacağını savunmuştur. 
Ebü'l -Hüzeyl el-Allaf ise aynı deliliere da
yanarak Allah ' ın kudretiyle varlık kaza
nan her şeyin (makdürat) fani olduğunu 
ileri sürmüştür: ancak o bu fenayı ha
reketsizlik manasında anlamıştır (bk İbn 

Hazm, e/-Faşl, IV, 145-146; Bağdadi, el

Fark, s. 122- 124) . Buna karşılık kelam 
alimlerinin büyük çoğunluğu. aşağıdaki 
gerekçelere dayanarak bu görüşleri red
detmişlerdir: 

1. Her şeyden önce, "her canlının öle
ceği ve her şeyin helak olacağı" tarzında
ki ifadelerle dünya hayatının ve kainat
taki bu düzenin kastedildiğini kabul et
mek lazımdır. Bu husus. bu tür ifadeleri 
ihtiva eden ayet ve hadislerin üslüp ve 
muhtevalarından açıkça anlaşılmaktadır. 
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