
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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ll , 533-534; Suppl., ll , 557; Zirikıi, el-A'lam, VIII, 
11 ; Kehhale, Mu'cemü 'l-mü'elli{fn, XII, 109 ; 
el-KamQsü 'l-islam~ 1, 381; Abdullah Ömer ei
Habeşi, Meraci'u tarfl)i ' l-Yemen, Dımaşk 1972, 
s. 17, 65-66, 146 ; a.mlf .. el-Fikrü'l-islamf fi'l
Yemen, 55-56, 93, 234, 370, 656; Muhammed 
Behcet ei-Baytar. "Kitabü'l-Bal_ı.ri'z-zelJ-tıar", 
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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 
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ı 
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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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2. Allah· a nisbet edilen bekii ile cen
netle cehennemin bekiisı mahiyet itiba
riyle birbirinden farl<lıdır. Allah'a nisbet 
edilen bekii değişmez (la yetegayyer) ve 
kendisiyle özdeş (bi-zatihT) anlamına ge
lir. Cennetle cehennemin. bunların için
deki halkın . nimet ve azabın bekiisı ise 
kendiliğinden olmayıp Allah'ın yaratma
sıyla mümkündür ve daima değişerek 
varlığını sürdürmek durumundadır. Ya
ni Allah'tan başka hiçbir şey kendi ken
dine yeterli olarak ve değişmeyerek ay
nıyla varlığını sürdüremez. Tıpkı dünya
daki canlıların, hücrelerinin yenilenerek 
devam etmesi gibi Allah her an bir cen
net ile bir cehennemİ yok eder ve aynı 
an içinde yerine başka bir cennet ile bir 
cehennem getirir. Burada bir şeyin ay
nıyla devam etmesi (beka) değil benze
rinin, türünün (emsal) devamı bahis ko
nusudur (bk. TECEDDÜD-i EMSAL). Bu ise 
gerçek değil zahiri bir bekiidır. 

3. İbn Hazm gibi bazı alimiere göre AI
Iah'tan başka bütün varlığı zaman bakı
mından ezeli saymak dinin ve aklın ka
bul edeceği bir şey değildir. Şu halde bir 
şeyin hadis (yaratılmış) olduğu kabul edil
dikten sonra onun gelecek açısından son
suz (baki, ebedT) olduğunu söylemek din 
ve mantık açısından imkansız değildir. 

Bu görüş de Allah'ın dışındaki varlıklara 
nisbet edilen bekiinın gerçek manada 
bir bekii olmadığı düşüncesine dayanır. 
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beyyina~ Kah i re ı 323, s. 96; a.mlf.. Müna· 
?arat, Haydan'ibad 1355, s. 13-14; Teftazani. 
Şerhu'l-/VIakiişıd, ll, 79-80; Cürcani, Şerfıu'l· 
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1983, ı , 152-157. 
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BEKAR 

(bk. A'ZEB; BİKR; EVLENME). 

BEKA.Yİ 

(~LL) 

(ö. 1003 / 1595) 

Divan şairi. 

_j 

_j 

İznik'te doğdu. Rıza Tezkiresi'ne gö
re asıl adı Mehmed'dir. Cimri Çingan la
kabıyla tanınan bir macuncunun oğlu ol
duğundan Macuncuzade diye de anılmak
tadır. İyi bir medrese tahsili gördü. Ay
rıca zamanının alimlerinden Hocazade 
Kurt Çelebi'den ders aldı. Öğrenimini ta
mamladıktan sonra 30 akçe aylıkla Ma
nisa medreselerinden birine tayin edil
di. Orada Sultan III. Murad'a hocalık yap
mış olan İbrahim Efendi'den ders aldı. 
Şehzadeliğinde bir ara Manisa sancak 
beyliği yapan Murad'la hacası İbrahim 
Efendi vasıtasıyla yakın münasebetleri 
oldu. III. Murad'ın 8 Ramazan 982'de (22 
Aralık 157 4) tahta çıkması münasebetiy
le takdim ettiği arzuhal üzerine 40 ak
çe ile istanbul'da Merdümiyye Medre
sesi'ne tayin edildi. 1 576' da Beşiktaş 

Hayreddin Paşa Medresesi'ne naklolun
du. Ekim 1 580'de Mınık Ali Çelebi'nin 
yerine Sahn Medresesi'nde görevlendi
rildL Daha sonra kadılık mesleğine ge
çerek 1 581 Haziranında Vankulu yerine 
Selanik, ertesi yıl Şems Efendi yerine 
Galata kadısı oldu. 1 583'te aziediidiyse 
de iki yıl sonra tekrar aynı vazifeye ge
tirildi. Ocak 1 586'da Arapzade Efendi 
yerine Üsküdar kadısı oldu. İki yıl geçin
ce aziedildL Haziran 1 592'de aynı gö
reve iade edildi. Üç dört gün sonra t a
yin edildiği Mekke kadılığına gitmek is
temeyince istifa etmiş sayıldı. Kaynak
ların çoğunun bildirdiğine göre 2 veya 3 
Cemaziyelewel 1 003'te ( 13 veya 14 Ocak 
1595) ailevi bir sebepten dolayı istanbul'
daki evinde feci bir şekilde öldürüldü. 

Ölüm tarihiyle ilgili olarak S. Nüzhet 
Ergun'un Rıza Tezkiresi'ne atfen. "Rı
za Tezkiresi'nde ve ondan naklen Mus
tafa Mücib Tezkiresi'nde şairin on yıl 

sonra ölmüş olarak gösterilmesi yanlış
tır" ifadesinin (Türk Şairleri, s. 695) mat
bu Rıza Tezkiresi'yle karşılaştırıldığın

da hatalı olduğu görülmektedir. Çünkü 
matbu Rıza Tezkiresi'nde de (s. 20) şair 
için verilen ölüm tarihi diğer kaynaklar
la aynıdır. Ancak şairin vefatı için Os
manlı Müellifleri'nde yanlış olarak 980 
( 1572) tarihi gösterilmektedir (ll , 97) A. 
Sırrı Levend de büyük bir ihtimalle Os-

manlı Müellifleri'nden naklen aynı yı 

lı vermektedir (Türk Edebiyatı Tarihi, s. 
140, 143). 

Tezkireler Sekiiyi'nin şiirdeki kudreti 
hakkında fazla bir şey söylememekte, 
mevcut şiirleri ve manzum eseri Gül ü 
Bülbül incelendiğinde ise vezin ve kafi
yeye hakim olduğu görülmektedir. Kul
landığ ı dil zamanına göre oldukça sade
dir. 

Eserleri. 1. Gül ü Bülbül. Mesnevi tar
zında ve aruzun "mefailün mefailün feO
lün" kalıbıyla yazılmış 935 beyitlik didak
tik bir eserdir. istanbul Üniversitesi (TV. 
m. 4097) ve Üsküdar Selim Ağa kütüp
hanelerinde (Kemankeş, nr. 416) kayıtlı 

iki nüshası bilinmektedir. Eserin 1 565 
veya 1572 yıllarında yazıldığı tahmin edil
mektedir. Türkan Meriç eser üzerinde bir 
mezuniyet tezi hazırlamıştır (bk. bibl) 
2. Şirvan Şah ve Şemayil Banu. A. Sır
rı Levend 'in Sekiiyi'ye nisbet ettiği bu 
eser (Türk Edebiyatı Tarihi, s. 143) üze
rinde Metin Karadağ bir doktora ön ça
lışması yapmıştır (bk. bibll Bu çalışma
da eserin Sekiiyi'ye ait olduğu husu
sunda kesin bir hükme varı lamayacağı 

belirtilmektedir. A. Sırrı Levend'in, yaz
ma nüshanın kapağında bulunan ve me
tin içinde de geçen, "Ey Bekiiyi. sOreta 
yarimden ayırdı felek 1 Meanide etti dün
yada varımdan cüda" beytinde "Bekiiyi" 
mahlasının kullanılması sebebiyle bu ka
naate vardığı ifade edilmektedir (Gir i ş, 

s. IV). Aşk konusunun işlendiği eser men
sur bir hikaye olup yer yer manzumeler
le süslenmiştir. Hikayede XVI. yüzyıl ede
bi nesir dilinin kullanılması yanında za
man zaman halk deyişlerine de yer ve
rilmiştir. Bugün bilinen tek nüshası. Sa
fer 1165'te (Ocak 1752) istinsah edilen 
ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mer
kez Kütüphanesi'nde bulunan yazmadır 
(Seyfettin Özege Servisi. Agah Sırrı Levend. 
m. 281 ). Bu iki eser dışında kaynaklar
da Sekiiyi'nin bir divanından bahsedil
mekte ise de henüz herhangi bir nüs
hasına rastlanmamıştır. 
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