
BEKKA!N 

rın katılabilmek veya gidenlere yardım
cı olabilmek için her türlü imkanlarını 
seferber ettikleri, münafıkların ise ka
tılmamak için bahaneler uydurdukları ; 

yolun uzak, mevsimin sıcak oluşu sebe
biyle Hz. Peygamber'in yalnız güçlü bir 
bineği olanların iştirak edebileceğini söy
lediği "Gazvetü'l-usre" (çetin gazve) adıy
la meşhur Tebük Gazvesi'ne çıkacak or
duyla gitmek için can atan. ancak fakir 
olduklarından dolayı binek bulamayan 
yedi sahabi, sefer öncesi Hz. Peygamber'e 
giderek durumlarını arzettiler. Hz. Pey
gamber ise kendilerine binek temin ede
mediğini söyledi. Buna son derece üzü
Ien ve oradan ağlayarak ayrılan, daha 
sonra müslümanlar arasında "bekkiHn" 
diye anılan bu sahabiler hakkında şu ayet 
nazil oldu : "Kendilerine binek temin et
men için sana geldiklerinde. 'size binek 
bulamıyorum ' dediğin zaman. Allah yo
lunda harcayacak bir şeye sahip olama
dıkları için üzüntüden göz yaşı dökerek 
geri dönenlere de sorumluluk yoktur" 
(et-Tevbe 9/ 92) 

Bekkainden sayılan yedi kişiden Sa
lim b. Umeyr. Ulbe b. Zeyd, Abdurrah
man b. Ka'b, Heremi b. Abdullah ve İ r
baz b. Sariye'nin adları İbn Hişam . Yakı
di ve İ bn Sa'd tarafından birlikte verili r
ken d iğer ikisi için İbn Hişam Amr b. Hü
mam 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. 
Sahr' ı zikretmektedir. Ayrıca İbn Hişam 
Abdullah b. Mugaffel'in yerine Abdullah 
b. Amr'ın adının da geçtiğini belirtirken 
Vakıdi Abdullah b. Mugaffel ile Amr b. 
Avf' ın , İbn Sa'd ise Abdullah b. Mugaf
fel ile Ma'kıl b. Yesar' ın bekkainden ol
duklarına dair bir r ivayetin 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 
biyografılerinde bekkainden olduklarına 
dair herhangi bir bilgi yoktur. Tefsir kay
naklarında 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 hakkındaki farklı rivayetlere rağ
men sayılarında ihtilaf edilmeyen bu ye
di sahabinin göz yaşartan halleri ashap
tan bazılarını harekete geçirmiş, İbn Ya
min b. Umeyr ile Abbas b. Abdülmutta
lib ikişer kişinin, Hz. Osman da geri ka
lan üç kişinin binek ve yiyeceklerini te-
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min ederek onların İslam ordusuna ka
tılmalarını sağlamışlardır. Olayın önemi, 
birçoklarının bahaneler uydurarak geri 
kalmaya çalıştığı cihada, bu yedi yoksul 
müslümanın fakirlik gibi meşru maze
retlerine rağmen ne pahasına olursa ol
sun katılmak istemelerinden kaynaklan
maktad ı r. 
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liJ İsMAİL L . ÇAKAN 

D T ASA VVU F . Çok ağlamalarıyla meş
hur olan tabiinden KOfeli dört abid ve 
zahid Abdülmelik b. Ebcer, Dırar b. Mür
re, Mutarrif b. Tarif ve Muhammed b. 
Süka'dır. Bunlardan Dırar'ın kendi me
zarını bizzat kazarak on beş yı l burada 
Kur 'an okuduğu , ağladığı ve ibadet et
tiği rivayet edilir. I ve ll. hicri yüzyıllarda 
yaşayan abid ve zahidlere göre duanın 
kabul edilmesinin ilk şartı , gönülde hu
şü hissinin ve gözde yaşın eksik olma
masıdır. Çünkü insan ancak Allah 'tan 
korkarak, hüzünlenerek ve göz yaşı dö
kerek O'na ulaşabilir. Bu anlayışın bir 
sonucu olarak bekka ve bekkaln keli
meleri 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 ha
line gelmiştir. 

Tasawuf tarihinde bunlardan başka 
çok ağladıkları için bekka lakabıyla anı
lan bazı abid ve zahidler de vardır. Yah
ya el-Bekka, Yezld el-Bekka, Ebü Said 
el-Bekka ve İbrahim el-Bekka bunlar
dandır (bk. Ebü Nuaym, ll, 347 ; V, 164; 
VII, 385; Sülemi, s. 187) Süleyman en-Ne
baci ise baki (ağlayan ) ve naih ( ağ ıt söy
leyen) diye tanınırdı. Esved b. Yezid de 
çok ağlamaktan kör olmuştu . Ala b. Zi
yact 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" 

demiştir. Ebü Said el-Harraz ağlamayı 
Allah'tan uzak kalma, Allah'a özlem duy
ma ve Allah'a yakın olduğu halde O'ndan 
uzak düşme endişesinden dolayı ağla
ma şeklinde üç sınıfa ayırmıştır. 

İlk süfiler gibi tarikat mensupları da 
dini duygularla ağlamaya büyük değer 
vermişler, Allah için akıtılan iki damla 
göz yaşının birçok manevi derdi halle
deceğine, 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 be
raber bekkain hiçbir zaman özel bir züm
re haline gelmemiştir. 

Tasawufta Allah sevgisi ve aşkının 

önem kazanması , ilahi didara duyulan 
özlem sonucu ağlama gibi bir hüzün ha
linin daha söz konusu edilmesine yol aç
mış, arifler ve büyük mutasawıflar da
ha çok bu tarz 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 has
retiyle göz yaşı dökmüşlerdir. Bu yüzden 
Muhammed b. Fazi, "Zahidlerin ağlaması 
gözle, ariflerinki kalpledir" demiştir. 

Dini kaygılarla ağlama ve göz yaşı dök
me yahudi ve hıristiyanlar arasında da 
yaygın olup bazı zahidlerle süfflerin bu 
konuda onları örnek aldıkları rivayet edi
lir (bk İ bn Kuteybe, Il, 293 , 297; Ebü Nu
aym, V, 164). Manastırlarda göz yaşı dö
ken rahiplerin ve ağlama ile ilgili İsrai
liyat'ta yer alan hikayelerin zahidleri et
kilediği muhakkak olmakla beraber onlar 
bu konuda daha çok Hz. Peygamber'i ve 
ashabını örnek almışlardır (bk. AGLAMA). 
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