BEKKAIN
rfler

şehri

terkederek kendi mensuplabirinin vali bulunduğu He rat' a
gittiler. Abdullah b. Hazim bu defa Herat üzerine yürüyerek onları ağır bir yenilgiye uğrattı . Bekrfler aynı yıl Abdullah b. Zübeyr'in valisi Mühelleb b. Ebü
Sufre'nin maiyetinde Haricfler'e, 67 (686)
yılında ise Mus'ab b. Zübeyr'in emrinde Muhtar es-Sekafi'ye karşı savaştı
lar. Meşhur Emevi Valisi Haccac'a karşı
da ibnü'l-Eş'as ile birlikte hareket ettiler. Horasan Valisi Kuteybe b. Müslim isyan edince (96 / 715) halifenin safında yer
a ldıla r. Irak Valisi Yezid b. Mühelleb'in
Basra'da başlattığı isyanda da ( ı Oı / 720)
yine halifeyi desteklediler fakat yenilgiye uğradılar.
rından

Abbasfler devrinde Halife Ebü Ca'fer
el-Mansür'a karşı başlatılan isya nlara
katılan Bekrfler Ebü Müslim ta rafından
mağlüp edilerek itaat altına alındılar.
Daha sonra ise önemli bir hadiseye karışmadan varlıklarını devam ettirdiler.
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ll, 301·303; Kalka ş endi, f'lihtiye tü 'l·ereb, Beyrut
1405 /1984 , s. 169, 395; Taberi, Tarif] (Ebü'IFazl), bk. indeks; Vaküt, Mu' ce mü 'l·büldan, ll,
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BEKİRİYYE CAMii
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Yemen Arap Cumhuriyeti'nin başşehri
San'a'da bulunan
XVI. yüzyıl sonlarına ait
bir Osmanlı camii.

linde olup eser her iki mimari anlayışın
bir araya getirilerek inşa edildiği intibaını vermektedir.
Cami. mihraba göre uzun bir avlu etrafında teşekkül etm i ş binalardan meydana gelen mimar i zümr eye bütünüyle
hakim olup dışarıdan ihtişamlı bir görünüşe sahiptir. Kare planlı harimi örten
kubbe, geçişi sağlayan düz pandantifler
üzerine bu kısmın önemini belirtecek ve
diğer bölümlere hakim olacak şekilde

ne konulup son cemaat yeriyle birlikte
birinci plana çı karıldığ ı , böylece de binalar zümresinin bir kat daha ihtişamlı görünmesinin sağlandığı anlaşı lma ktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

Ahmed Ra şid. Tarfh·i Yemen ue San 'a, istan·
bul 1291 , 1, 169·170 ; R. B. Serjeant - R. Lewcock. San 'a: AnArabian /slamic City, London
1978; Architecture of the lsla mic World
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ENGİN BEKSAÇ

oturtulmuştur.

Harimin doğusunda yer alan ilave bir
bölümle bir türbe de bu ana mekana
açılmakta ve ilave kısmın üzerinde iki,
türbenin üzerinde bir kubbe bulunmaktadır. Mihrap ve minber istanbul'dan getirilen mermerden yapılmış, ayrıca Osmanlı 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 ibadet mekanı. Osmanlı üslübunda yapılmış
göz alıcı stukko tezyinata sahip olan bu
bölüm aracılığıyla avluya açılmaktadır.
Uzun avlunun batısında yer alan mimari zümrenin ana girişi tek kubbeli bir
mekan teşkil etmekte ve değişik bir özelliğe sahip bulunan yapısına yerli tesirierin hakim olduğu gör ülmektedir. Batı
cephesine ilave edilmiş kubbeli iki bina
da XIX. yüzyıl a ait Osmanlı eseridir. Doğu tarafından bir koridor vasıtasıyla geçilen minare, yerli anlayışa uygun ve Osmanlı minarelerinden farklı bir görünümdedir. Ana duvarlardan dışarı doğru taşan kare şeklindeki kaidesiyle aslında
genel mimari düzenleme şemasının dı
şında yer almakta ve doğu cephesine bir
ilave olarak planlandığı intibaını vermektedir. Minarenin, ana girişin açıldığı batı cephesi esas alınarak özellikle bu şe
kilde inşa edildiği ve bu sayede ana kubbenin gayet açık bir biçimde gözler önü-

BEKKA (Beni Bekka)
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Adnanoğulları

soyundan gelen
bir Arap kabilesi.

L
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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
temsilen o günlerde 100 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 iltifatlarına mazhar oldu. Bunlar kabileleri
adına Hz. Peygamber'den bir emanname
alara k geri döndüler.
rı · nı

ilk zamanlar Basra-Mekke yolu üzerinde bulunan Felce adlı bir bölgede oturan Bekka kabilesi Küfe kurulunca buraya yerleşti.
BİBLİYOGRAFYA :
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272; Kalkaşendi, f'lihayetü 'l·ereb, Beyrut 1405 /
1984, s. 53; Kehhale. Mu' ce mü i!:aba ' ili ' 1·
'Arab, Beyrut 1402 /1982, 1, 90.
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Yemen'deki Osmanlı eserlerinin en güzel ve en önemlilerinden biridir. 1597 yı
lında Yemen Beylerbeyi Hasan Paşa tarafından . burada ölen çok sevdiği kölesi
Bekir adına inşa ettirilen cami, uzun kargaşalıklardan sonra Osmanlı hakimiyetinin yerleştiği Yemen'de bir bakıma devletin otoritesini ve gücünü temsil etmiş
tir. Bu sebeple cami ve ona bağlı olarak
teşekkül eden binalar topluluğu Osmanlı mimari anlayışının hakim özelliklerini
gösterir. Bu özellikler yerli Yemen mimarisinin zevk ve anlayışıyla irtibat ha-

{n şr.

George Michell l, London 1982, s. 21 0· 211.
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Tebük Gazvesi'ne katılamadıkları için
üzülüp ağlayan yedi sahabi
ve çok ağlamalarıyla meşhur
KOfeli dört zahid tabii hakkinda
kullanılan bir tabir.

_j

D İ SLAM 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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BEKKA!N
rın katılabilmek

veya gidenlere yardım
olabilmek için her türlü imkanlarını
seferber ettikleri, münafıkların ise katılmamak için bahaneler uydurdu kları ;
yolun uzak, mevsimin sıcak oluşu sebebiyle Hz. Peygamber'in yalnız güçlü bir
bineği olanla rın iştirak edebileceğini söylediği "Gazvetü'l-usre" (çetin gazve) adıy
la meşhu r Tebük Gazvesi'ne çıkacak orduyla gitmek için can atan. ancak fakir
olduklarından dolayı binek bulamayan
yedi sahabi, sefer öncesi Hz. Peygamber'e
giderek durumlarını arzettiler. Hz. Peygamber ise kendilerine binek temin edem ediğin i söyledi. Buna son derece üzüIen ve oradan a ğlaya rak ayrılan, daha
sonra müslümanlar a rasında "bekkiHn"
diye anılan bu sahabiler hakkında ş u ayet
nazil oldu : "Kendilerine binek temin etmen için sana geldiklerinde. 'size binek
bulamıyorum ' dediğin zaman. Allah yolunda harcayacak bir şeye sahip olamadıkları için üzüntüden göz yaşı dökerek
geri dönenlere de sor umluluk yoktur"
(et-Tevbe 9/ 92)
cı

Bekkai nden sayılan yedi kişide n Salim b. Umeyr. Ulbe b. Zeyd, Abdurrahman b. Ka'b, Heremi b. Abdullah ve İ r
baz b. Sariye'nin adları İ bn Hişam . Yakı
di ve İ bn Sa'd tarafından birlikte verilirken d iğer ikisi için İbn Hişam Amr b. Hümam b. Cemüh ile Abdullah b. Mugaffel'i,
Vakıdi Amr b. Utbe ile Selerne b. Sahr' ı,
İbn Sa'd ise Amr b. Aneme ile Selerne b.
Sah r'ı zikretmektedir. Ayrıca İbn Hişam
Abdullah b. Mugaffel'in yerine Abdullah
b. Amr'ın adının da geçtiğini belirtir ken
Vakı di Abdullah b. Mugaffel ile Amr b.
Avf' ın , İbn Sa'd ise Abdullah b. Mugaffel ile Ma'kıl b. Yesar ' ın bekkainden olduklarına dair bir rivayetin bulunduğu
nu kaydederler. Ancak bu sahabilerden
Selerne b. Sahr, Amr b. Utbe ve Ma ' kıl b.
Yesar' ın Üsdü 'l- gabe ve el - İşabe' deki
biyografıleri nde bekkainden olduklarına
dair herhangi bir bilgi yoktur. Tefsir kaynaklarında yer alan ve Mücahid tarafın
dan nakledilen başka bir rivayete göre
bekkain, ashap içinde kendilerinden baş
ka yedi kardeş bulunmayan Mukarrin'in
oğullarıdı r.
Adları hakkın daki farklı rivayetlere rağ
men sayılarınd a ihtilaf edilmeyen bu yedi sahabinin göz yaşartan halleri ashaptan bazılarını harekete geçirmiş, İbn Yamin b. Umeyr ile Abbas b. Abdülmuttalib ikişer kişinin, Hz. Osman da geri kalan üç kişinin binek ve yiyeceklerini te-

364

min ederek onların İslam ordusuna kaönemi,
birçoklarının bahaneler uydurarak geri
kalmaya çalıştığı cihada, bu yedi yoksul
müslümanın fakirlik gibi meşru mazeretlerine rağmen ne pahasına olursa olsun katılmak istemelerinden kaynaklantılmalarını sağlamışlardır. Olayın

maktad ı r.

BİBLİYOG RAFYA :
Vakıdi. el·Megazf, lll, 994; İbn Hişam . es -Sfre, IV, 51 8; İbn Sa'd, et- Tabakat, ll, 165 ; VI , 20;
Taberi, Te{sff; X, 145-146 ; İbnü'I-Esir, Üsdü '/gabe, ll, 310·311 ; Kurtubi. Te{sir, VIII , 228; İbn
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ei-Halebi, i nsanü '/- 'uyan, lll, 101 ; Köksal. islam Tarihi (Medi ne), IX, 162 -163.
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İsMAİL L . ÇAK AN

D T A SA VVU F . Çok ağlamalarıyla meş
hur olan tabiinden KOfeli dört abid ve
zahid Abdülmelik b. Ebcer, Dırar b. Mürre, Mutarrif b. Tarif ve Muhammed b.
Süka'dır. Bunlardan Dırar'ın kendi mezarını bizzat kazarak on beş yı l burada
Kur'an okuduğu , ağladığı ve ibadet ettiği rivayet edilir. I ve ll. hicri yüzyıllarda
yaşayan abid ve zahidlere göre duanın
kabul edilmesinin ilk şartı , gönülde huşü hissinin ve gözde ya şın eksik olmamasıdır. Çünkü insan ancak Allah 'tan
korkarak, hüzünlenerek ve göz yaşı dökerek O'na ulaşabilir. Bu anlayışın bir
sonucu olarak bekka ve bekkaln kelimeleri tasawufta ahiret korkusu, günah
endişesi ve Allah'a kavuşma iştiyakının
doğurduğu hüzün gibi duygular taşıyan
ve bu yüzden göz yaşı döken zahid kişi
ve zümreler için kullanılan bir terim haline gelmiştir.

Tasawuf tarihinde bunlardan başka
çok ağladıkları için bekka lakabıyla anı
lan bazı abid ve zahidler de vardır. Yahya el-Bekka, Yezld el-Bekka, Ebü Said
el-Bekka ve İbrahim el-Bekka bunlardandır (bk. Ebü Nuaym, ll, 347 ; V, 164;
VII, 385; Sülemi, s. 187) Süleyman en-Nebaci ise baki (a ğlayan ) ve naih ( a ğ ıt söyleyen) diye tanını rdı. Esved b. Yezid de
çok ağl a maktan kör olmuştu . Ala b. Ziyact ve Salih el-Mürri gibi bazı zahidler
günlerce göz yaşı döker, bayılana kadar
ağlarlardı. Abdülvahid b. Zeyd ve Rabia
el-Adeviyye gibi Allah korkusundan çok
Allah sevgisine yer verenler bile ibadet
ve zikir esnasında göz yaşı dökerlerdi.
İlk süfflerden Ebü Süleyman ed-Darani
ağiamamayı bedbahtlık alameti olarak
görmüş, Ahmed b. Ebü'l-Havari ise, "İn
san Allah'a itaat etme haline de O' na

muhalefet etme haline de ağlamalıdır "
Ebü Said el-Harraz ağlamayı
Allah'tan uzak kalma, Allah'a özlem duyma ve Allah'a yakın olduğu halde O'ndan
uzak düşme endişesinden dolayı ağla
ma şeklinde üç sınıfa ayırmıştır.
demiştir.

İlk süfiler gibi tarikat mensupları da
dini duygularla ağlamaya büyük değer
vermişler, Allah için akıtılan iki damla
göz yaşının birçok manevi derdi halledeceğine, gece yarısı dökülen bir damla
göz yaşının gazada akıtılan bir damla
kanla eş değerde olduğuna inanmışlar
dır. İlk süfilerin sema ayinlerinde, tarikat
mensuplarının zikir meclisleriyle mürşid
lerin vaaz ve sohbetlerinde ağlayarak
kendine gelme ve nefsini ıslah etme
olayiarına sık sık rastlanır. Bununla beraber bekkain hiçbir zaman özel bir zümre haline gelmemiştir.
Tasawufta Allah sevgisi ve aşkının
önem kazanması , ilahi didara duyulan
özlem sonucu ağlama gibi bir hüzün halinin daha söz konusu edilmesine yol açmış , arifler ve büyük mutasawıflar daha çok bu tar z bir ağlama hali üzerinde
durmuşlardır. Abid ve zahidler Allah'ın
azabından ve gazabından korktukları için
ağladıkları halde arifler ve aşıklar Allah'ın
cemalini temaşa etmenin özlem ve hasretiyle göz yaşı dökmüşlerdir. Bu yüzden
Muhammed b. Fazi, "Zahidlerin ağlaması
gözle, ariflerinki kalpledir" demiştir.
Dini kaygılarla ağlama ve göz yaşı dökme yahudi ve hıristiyanlar arasında da
yaygın olup bazı zahidlerle süfflerin bu
konuda onları örnek aldıkları rivayet edilir (bk İ bn Kuteybe, Il, 293 , 297; Ebü Nuaym, V, 164). Manastırlarda göz yaşı döken rahiplerin ve ağlama ile ilgili İsrai
liyat'ta yer alan hikayelerin zahidleri etkilediği muhakkak olmakla beraber onlar
bu konuda daha çok Hz. Peygamber'i ve
ashabını örnek almışlardır (bk. AGLAMA).
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