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BEKİR b. HARiSE 
( ;C.) i> ,J. ~ ) 

Bekr b. Harise el-Cühen\' 

Sahabi. _j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ken
disinden nakledildiğine göre bir seriy
yede düşmanla savaşırken bir düşman 
askeri müslüman olduğunu söyleyerek 
kendisini öldürmemesini istemiş, fakat 
o bu sözleri dikkate almayıp askeri öl
dürmüştü. Durumu öğrenen Hz. Peygam
ber Bekir'e kızdı ve onu yanından uzak
laştırdı. Ardından, "Bir müminin diğer 
mümini yanılma hali dışında öldürmeye 
hakkı yoktur" (en-Nisa 4 / 92) mealinde
ki ayet nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Pey
gamber kendisini affederek tekrar hu
zuruna kabul etti. Sözü edilen ayetin Cil
hiliye döneminde kendisine işkence eden 
Haris b. Yezfd 'i müslüman olmadığı zan
nıyla öldüren Ayyaş b. EbO Rebfa veya 
kılıcını kaldırdığı sırada müslüman ol
duğunu söyleyen birini öldüren Ebü'd
Derda hakkında nazil olduğuna dair ri
vayetler de bulunmaktadır. 

Müşriklerle çarpıştığı bir gün Hz. Pey
gamber Bekir b. Harise'ye, "Bugün ne 
yaptın? " diye sorunca o da mızrak ses
leriyle onları ürküttüm dedi. Bunun üze
rine Hz. Peygamber ona Birbir (borazan
cı ) adını verdi. 

Bekir b. Harise'nin nerede ve ne za
man öldüğü bilinmemektedir. 
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(III. / IX. yüzyıl) 

Daha çok büyük günah, kader ve 
rü'yetullah konularına dair 
farklı görüşleriyle tanınan 
ve Bekriyye mezhebinin 
kurucusu sayılan alim 

L 
(bk. BEKRİYYE). 
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r . AiL ı 
BEKIR b. V (Beni Bekir b. Vail) 

L 
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Adnaniler' e mensup büyük bir 
Arap kabilesi. 

_j 

Kabilenin atası olan Bekir b. Vali'in ne
sebi Adnan'a kadar uzanmaktadır. Ka
bilenin önemli kolları Benf İci, Benf Ha
nife, Benf Şeyban, Benf Teymullah. Benf 
Kays ve Benf Zühl olup bunlar Bekir b. 
Vail 'in üç oğlu Ali, Yeşkür ve Beden'in 
neslinden meydana gelmişlerdir . Kabi
lenin yerleştiği bölgelere Diyarü Bekr 
dendiği ve yerleşim alanları bugünkü Oi
yarbakır'a (Diyarbekir) kadar uzandığı 

için şehir adını bu kabileden almıştır. An
cak Arap tarihçileri ve coğrafyacıları Di
yar Bekr adını Bekir kabilesi mensupla
rının yaşadıkları her bölge için kullan
mışlardır. Başlangıçta Yemen Tihamesi. 
Yername ve Bahreyn 'de oturan kabile 
daha sonra Hz. Ömer devrinde el-Cezf
re bölgesinin bir kısmına yerleşerek bu
raya da Diyar Bekr adını vermiştir. 

Tarih itibariyle Bekir b. Vail kabilesi
ne ilk defa IV. yüzyılda rastlanmakta
dır. Savaşçı karakteriyle tanınan kabile 
dış devletlerle, komşu kabilelerle, ba
zan da içte kardeş toplulukları ile çatış
malara girmiş ve neticede önemli haki
miyetler sağlamış, bazan da yenilerek 
istilaya uğramıştır. Temfm ve Abdülkays 
kabileleriyle birleşerek iran toprakları
na akınlar yapan Bekrfler, yaklaşık 330'
da ll. ŞapOr'un bu akıniara karşılık ver
mesi üzerine ağır zayiat vererek savaşı 
kaybetmişlerdir. V. yüzyılda Yemen ha
kimiyetini kabul etmek zorunda kalmış
lar, bu asrın ortalarına doğru ise Kinde 
reisierinden Hücr b. Akil 'in aracılığı ile 
Orta Arabistan kabileleri ve özellikle Tağ
libliler 'le anlaşma yapmışlardır. Ancak 
bu anlaşma uzun sürmediği gibi Bekir 
ile Tağlib arasında aralıklarla kırk yıl sü
ren kanlı Besos Savaşı meydana gelmiş
tir. Bu savaşlar yüzünden birbirlerini kı
ran ve tamamen yok olmaktan korkan 
Bekir ve Tağlib kabileleri bir ara Kinde 
kabilesinin idaresine girmeyi kabullen
mişler ve bu dönemde güçlenerek Kin
de ile birlikte Hire bölgesini ele geçir
mişlerdir. Sasani Hükümdan EnOşirvan 
(1. Hüsrev, 53 1-579) zamanında Hfre Kra
lı lll. Münzir harekete geçerek Kinde ve 
müttefiklerini kesin bir yenilgiye uğrat
mış ve bölgede yeniden hakimiyet sağ
lamıştır. işte bu sıralarda Bekir ile Tağ
lib arasındaki düşmanlık yeniden orta-

ya çıkmış ve BesOs Savaşı uzun bir ara
dan sonra tekrar başlamıştır. Bu savaş
larda hezimete uğrayan Bekrfler lll. Mün
zir'e başvurarak aralarında barış yap
masını istemişler ve onun müdahalesiy
le BesOs Savaşı son bulmuştur (yaklaş ık 

525) Bundan sonra uzun bir süre Bekir 
b. Vail kabilesi, Hfre Krallığı ' nı elinde bu
lunduran Lahmfler'in hakimiyetinde ya
şamış ve onlara sadık kalmıştır. Bu se
beple son Lahmf hükümdan Nu'man, 
Hüsrev Pervfz tarafından öldürülmeden 
önce hazinesini ve silahlarını bu kabile
nin Şeyban koluna bırakmıştır. Hüsrev 
Perviz'in Hfre Krallığı'na tayin ettiği Tay
lı iyas hazineleri geri isteyince Bekrfler 
bu teklifi reddetmişlerdir. Bunun üzeri
ne Hüsrev Pervfz'in sevkettiği ordularla 
Bekir b. Vail kabilesi arasında Arap ta
r ihinin en önemli olaylarından biri cere
yan etmiştir. ZO- Kar mevkiinde mevzi
lenen Bekir birliklerinin güçlü iran kuv
vetlerini büyük bir hezimete uğrartıkla
rı bu savaş için 604-624 yılları arasında 
değişik tarihler verilir. 

Cahiliye döneminde büyük çoğunluğu 
ile putlara tapan Bekrfler 'in en önemli 
putları Zü'I-Ka'beyn (Zü 'I-Kaabat ). Üval 
ve el-Muharrak adlarını taşıyordu . içie
rinde Hıristiyanlığı kabul etmiş olanları 
da vardı. Kabilenin islamiyet'le teması 
hicretin 6. yılından sonra olmuştur. Hz. 
Peygamber'e her taraftan heyetierin gel
diği 9. (630) yılda Bekir kabilesinin bazı 
mensupları Medine'ye bir heyet gönde
rerek islamiyet'i kabul etmiştir. 

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine kabi
le mensuplarının bir kısmı ridde* olay
Iarına karışarak Bahreyn'in büyük bir 
kısmını ele geçirmiş, ancak Hz. EbO Be
kir'in Ala b. Hadrami kumandasında gön
derdiği ordu islamiyet'e bağlı kalan Bek
rfler ve Temfmliler ' le birleşerek mür
tedlerin üzerine yürümüş ve onları tek
rar dine döndürmüşlerdir. Bekrfler is
lam fetihlerinde. bilhassa iran'ın fethinde 
önemli rol oynamışlardır. Nitekim iran'a 
karşı yapılan ilk büyük seferin kuman
danı Müsenna b. Harise eş-Şeybanf bu 
kabiledendir. Cemel Vak' ası 'nda ikiye bö
lünen Bekrfler'in bir kısmı halifenin, di
ğerleri Hz. Aişe'nin safında birbir leriyle 
çarpışmışlardır. Sıffin'de de öyle olmuş, 

bir kısmı Hz. Ali'nin emrinde Muaviye'
ye karşı savaşmıştır (3 7 1 65 7). 

Abdullah b. Hazim, Emevf idaresine 
karşı harekete geçerek Merv'e hakim 
olduğu zaman (65/ 684) buradaki Bek-



rfler şehri terkederek kendi mensupla
rından birinin vali bulunduğu He rat' a 
gittiler. Abdullah b. Hazim bu defa He
rat üzerine yürüyerek onları ağır bir ye
nilgiye uğrattı . Bekrfler aynı yıl Abdul
lah b. Zübeyr'in valisi Mühelleb b. Ebü 
Sufre'nin maiyetinde Haricfler'e, 67 (686) 
yılında ise Mus'ab b. Zübeyr'in emrin
de Muhtar es-Sekafi'ye karşı savaştı

lar. Meşhur Emevi Valisi Haccac'a karşı 
da ibnü'l-Eş'as ile birlikte hareket etti
ler. Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim is
yan edince (96 / 715) halifenin safında yer 
aldıla r. Irak Valisi Yezid b. Mühelleb'in 
Basra'da başlattığı isyanda da ( ı O ı / 720) 
yine halifeyi desteklediler fakat yenilgi
ye uğradılar. 

Abbasfler devrinde Halife Ebü Ca'fer 
el-Mansür'a karşı başlatılan isyanlara 
katılan Bekrfler Ebü Müslim tarafından 
mağlüp edilerek itaat altına alındılar. 

Daha sonra ise önemli bir hadiseye ka
rışmadan varlıklarını devam ettirdiler. 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibn Hişam . es·Sfre, 1, 88; ibn Sa'd, et· Taba· 
kat, ı , 281, 315; V, 17 ; ibn Hazm. Cemhere, ll, 
217, 302, 307, 309, 483; ibn Haldün. el·'iber, 
ll, 301·303; Kalkaşendi, f'l ihtiyetü 'l·ereb, Beyrut 
1405 /1984, s. 169, 395; Taberi, Tarif] (Ebü'I
Fazl), b k. indeks; Vaküt, Mu' ce mü 'l·büldan, ll, 
494; Kehhale, Mu'cemü l!:aba.'ili'l·'Arab, Bey· 
rut 1402/1982, 1, 93-99; Fred McGraw Don
ner, "The Bakr b. Wa' il Tribes and Politics 
in Northeastern Arabia on the Eve of Islam", 
St./, Ll ( 1980), s. 5·37; Remziye Muhammed 
ei-Atrakci, "Kab!letü Bekr b. Va'il ve hurıl
büha fi ' l- isı&m", el·Mü 'errif]u 'l· 'Arabf, .XXIV, 
Bağdad 1984, s. 199·241; J . Schleifer. "Bekir", 
iA, ll, 454·458 ; W. Caskel. "Bakr b. Wa'i!", E/ 2 

(Fr.). 1, 992·994. 
~ AHMET ÖNKAL 

L 

BEKİRİYYE CAMii 

Yemen Arap Cumhuriyeti'nin başşehri 
San'a'da bulunan 

XVI. yüzyıl sonlarına ait 
bir Osmanlı camii. 

_j 

Yemen'deki Osmanlı eserlerinin en gü
zel ve en önemlilerinden biridir. 1 597 yı
lında Yemen Beylerbeyi Hasan Paşa ta
rafından . burada ölen çok sevdiği kölesi 
Bekir adına inşa ettirilen cami, uzun kar
gaşalıklardan sonra Osmanlı hakimiyeti
nin yerleştiği Yemen'de bir bakıma dev
letin otoritesini ve gücünü temsil etmiş
tir. Bu sebeple cami ve ona bağlı olarak 
teşekkül eden binalar topluluğu Osman
lı mimari anlayışının hakim özelliklerini 
gösterir. Bu özellikler yerli Yemen mi
marisinin zevk ve anlayışıyla irtibat ha-

linde olup eser her iki mimari anlayışın 
bir araya getirilerek inşa edildiği intiba
ını vermektedir. 

Cami. mihraba göre uzun bir avlu et
rafında teşekkül etm i ş binalardan mey
dana gelen mimar i zümreye bütünüyle 
hakim olup dışarıdan ihtişamlı bir görü
nüşe sahiptir. Kare planlı harimi örten 
kubbe, geçişi sağlayan düz pandantifler 
üzerine bu kısmın önemini belirtecek ve 
diğer bölümlere hakim olacak şekilde 
oturtulmuştur. 

Harimin doğusunda yer alan ilave bir 
bölümle bir türbe de bu ana mekana 
açılmakta ve ilave kısmın üzerinde iki, 
türbenin üzerinde bir kubbe bulunmak
tadır. Mihrap ve minber istanbul'dan ge
tirilen mermerden yapılmış, ayrıca Os
manlı valisi için bir mahfi! ve altı porfir 
sütun tarafından taşınan bir kürsü inşa 
edilmiştir. Güneyde yer alan son cemaat 
yeri üç kubbeyle örtülüdür ve ana iba
det mekanı. Osmanlı üslübunda yapılmış 
göz alıcı stukko tezyinata sahip olan bu 
bölüm aracılığıyla avluya açılmaktadır. 

Uzun avlunun batısında yer alan mi
mari zümrenin ana girişi tek kubbeli bir 
mekan teşkil etmekte ve değişik bir özel
liğe sahip bulunan yapısına yerli tesirie
rin hakim olduğu görülmektedir. Batı 

cephesine ilave edilmiş kubbeli iki bina 
da XIX. yüzyıla ait Osmanlı eseridir. Do
ğu tarafından bir koridor vasıtasıyla ge
çilen minare, yerli anlayışa uygun ve Os
manlı minarelerinden farklı bir görünüm
dedir. Ana duvarlardan dışarı doğru ta
şan kare şeklindeki kaidesiyle aslında 
genel mimari düzenleme şemasının dı
şında yer almakta ve doğu cephesine bir 
ilave olarak planlandığı intibaını vermek
tedir. Minarenin, ana girişin açıldığı ba
tı cephesi esas alınarak özellikle bu şe
kilde inşa edildiği ve bu sayede ana kub
benin gayet açık bir biçimde gözler önü-

Bekiriyye Camii - San·a 1 Yemen 

BEKKAIN 

ne konulup son cemaat yeriyle birlikte 
birinci plana çı karıldığ ı , böylece de bina
lar zümresinin bir kat daha ihtişamlı gö
rünmesinin sağlandığı anlaşılmaktadır. 
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BEKKA (Beni Bekka) 

( ,I.(JI Y. ) 

Adnanoğulları soyundan gelen 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Kabileye adını veren ve Amir b. sa·saa 
soyundan gelen Bekka b. Amir' in asıl 
adı Amr veya Rebia'dır. Nesep silsilesi 
ise Amr (Rebia) b. Amir b. Rebia b. Amir 
b. Sa'saa şeklindedir. Kabileyi Bekka'nın 
oğulları meydana getirmiştir. 

Hicretin 9. (630) yılında Bekkaoğulla
rı · nı temsilen o günlerde 1 00 yaşında 
bulunan Muaviye b. Sevr ile oğlu Bişr ve 
Fücey' b. Abdullah'tan meydana gelen 
üç kişilik bir heyet Medine 'ye gelerek 
Hz. Peygamber'le görüştü ve onun ilti
fatlarına mazhar oldu. Bunlar kabileleri 
adına Hz. Peygamber'den bir emanname 
alarak geri döndüler. 

ilk zamanlar Basra-Mekke yolu üze
rinde bulunan Felce adlı bir bölgede otu
ran Bekka kabilesi Küfe kurulunca bu
raya yerleşti. 
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BEKKAİN 
( .;,K;Jı ) 

Tebük Gazvesi'ne katılamadıkları için 
üzülüp ağlayan yedi sahabi 

ve çok ağlamalarıyla meşhur 
KOfeli dört zahid tabii hakkinda 

kullanılan bir tabir. 
_j 

D İSLAM TARİHİ. Bekkain el-büka' 
kelimesinden türetilmiş olup "çok ağla
yan" manasma gelen el-bekka'ın çoğu
Judur. Kadın erkek bütün müslümanla-
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