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lan gayretler de sonuç vermedi, ancak 
1840'ta Kesela'da (Kassala) bir idari mer
kez kuruldu. Kaş ve Baraka deltaların
da pamuk ziraatini geliştirme teşebbüs
lerine girişildL Ancak bu huzur ve refah 
dönemi Mehdflik hareketiyle sekteye uğ
ratıldı. 

1881 'de Muhammed Ahmed el- Meh
di'nin Sudan'da başlattığı Mehdflik ha
reketi bazı Bece kabileleri, özellikle Ha
denduva tarafından desteklendi. Bunun 
yanında Bişarfn ve Ummarar İ ngiliz-Mı
sır kuvvetleriyle ittifak yaptı. Mehdi'nin 
kumandanlarından Beceli Osman b. Ebü 
Bekir Dikne 1883'te Sevakin- Berber yo
lunu kesti ve Sevakin'i tehdit etti. 1885'
te İngiliz- Mısır kuvvetlerine karşı önem
li başarılar kazandı. Ancak 1891 'de aynı 
kuvvetler Osman Dikne'nin Tukar'daki 
karargahını zaptedip bu harekete ağır 
bir darbe indirdiler. 

Beceliler'in ülkesi 1899-1956 yılları ara
sında önemli gelişmelere sahne oldu. Ka
bile teşkilatının yeniden kurulması, gü
venliğin sağlanması, okul ve hastahane
lerin açılması , dış dünya ile münasebet
lerin artması , Sudan Limanı'nın yapıl

ması, sahil ve Kesela'yı Nil vadisine bağ
layan demiryolunun işletmeye açılması 
gibi önemli işler bu dönemde gerçekleş
tirildi. Bu gelişmelere paralel olarak Be
celiler'in eski hayat tarzları da yavaş ya
vaş değişti. Büyük çoğunlukla yerleşik 
hayata geçmeleri Beceliler'i Sudan' ın si
yasi hayatında daha nüfuzlu bir hale ge
tirdi. 1965'te Sudan parlamentosunda on 
üyelik kazandıkları seçimlerden sonra 
bağımsızlık gayesiyle harekete geçtiler. 

Bugün Sudan'ın doğusunda ve Eritre 
yöresinde yaşayan Beceliler'in sayısı tah
minen 1.5 milyon civarında olup Sudan 
nüfusunun % 6'sını teşkil etmektedirler. 
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BECELİ, Ali b. Hüseyin 

( ~ı .J::-"> j-! ~ ) 
All b. el-Hüseyn b. Versand el -Becell 

III. (IX.) yüzyılda 
Fas Serberileri arasında 

Beceliyye diye bilinen Şii fırkanın 
kurucusu. 

_j 

Şif kaynaklarında adından ve eserle
rinden söz edilmeyen Becelf'nin, Arap 
coğrafyacılarının verdikleri bilgilerden 
Mağrib'de bir Şif fırkanın kurucusu ol
duğu anlaşılmaktadır. İbn Versand diye 
de anılan Seeelf'nin doğum ve ölüm ta
rihleri bilinmemekle birlikte onun Şif fı
kıh rivayetlerini ihtiva eden kitapların

dan Kadi Nu'man'ın Kitabü'I-liaJ:ı ad
lı eserine alıntılar yapmasına bakılırsa 

eserlerini lll. ( IX.) yüzyıl ortalarında yaz
dığı söylenebilir. Seeelf nisbesi o devir
de KOfeli Şif raviler arasında yaygın olup 
Arap kabilelerinden Becfle veya Beni Sü
leym'den Becle'ye nisbeti ifade etmek
te, Versand ismi ise Berberf menşeli ola
rak görülmektedir. 

Kastilya'nın Nefta beldesinde yaşayan 
ve faaliyetlerini burada sürdüren Bece
lf'nin doktrini ilk defa büyük bir ihtimal
le oğlu Hasan b. Ali tarafından 280'den 
(893) önce Der'a'da, daha sonra muhte
melen tarunu olan Muhammed b. Ha
san vasıtasıyla da Sus'ta yayılmıştı r. İbn 
Havkal kendi zamanında es-Süsü'l-Aksa 
halkının Malikfliler'le Becelller'den oluş
tuğunu, her iki grup arasında mücadele 
ve kavgaların eksik olmadığını, bu iki 
mezhep mensuplarının şehrin büyük ca
miinde sıra ile ezan okuyup sıra ile na
maz kıldıklarını kaydettikten sonra Be
celfler'in Müsa el-Kazım'ı imam ve meh
di olarak kabul ettiklerini ve Ali b. Hü
seyin b. Versand'a mensup olduklarını 
belirtmektedir. Bu arada bazı rivayetler 
bu fırkanın imameti sadece Hz. Hasan 
nesiine tahsis ettiğini ifade ederken 
mensuplarının Beceliyye diye anılması
nın da İbn Versand'dan sonraki devreye 
ait olduğunu belirtir. 

BecelT muhtemelen lll. ( IX.) yüzyılın 

ikinci yarısında ölmüştür. 
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Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. 
Bununla beraber Arap coğrafyacıların

dan Bekrf, İsmailf dafsi Ebü Abdullah eş
Şi!' nin Kuzey Afrika'ya gittiği 280 (893) 
yılından önce bu bölgede Beceliyye fır

kasının mevcut olduğunu belirtmekte
dir. Büyük bir ihtimalle Seeelf'nin oğlu 
olan Muhammed b. Hasan'ın 294 yılın
da öldüğü dikkate a lınırsa Hasan b. Ali'
nin lll. yüzyılın ortalarında hayatta ol
duğu tahmin edilebilir. Neftalı ve nisbe
sine göre Becfle veya Süleym kabilesinin 
Becle kolundan (bazılarına göre Nalıli ve
ya Nihlf, bk. A'yanü 'ş -Şf 'a, V, 216) ve Ali 
b. Hüseyin el-Becelf'nin oğlu olduğu sa
nılan Seeelf görüşlerini Benü Lemas ka
bilesi arasında yaydı. 

Beceliyye'yi Rafizflik ve İbahflik'Ie it
ham eden BekrT'ye göre bu fırka men
supları hilafetin Hasan b. Ali eviadına 

ait bir hak olduğunu ve Hüseyin nesiine ı 

intikal etmeyeceğini kabul eder : asha
ba dil uzatır, faizciliği normal bir alışve
riş muamelesi telakki eder. Yine ona gö
re Beceliyye ezana, "Eşhedü enne Mu
hammeden hayrü'l-beşer, hayye ala hay
ri'l -amel, alü Muhammed hayrü'l-beriy
ye" ibarelerini ilave etmiştir. İbn Hazm 
da hemen hemen aynı görüşlere katıla

rak Seeelf'nin .Nefta'dan Süs'a geldiğ i

ni, yöre halkını ve emir Ahmed b. İdris'i 
doğru yoldan saptırdığını, müslümanla
rın narnazına benzemeyen bir şekilde na
maz kılmayı telkin ettiğini ve bu bölge
de küfrünü yaydığım ifade eder. İbn 
Havkal Beceliyye fırkasının Müsa el-Ka
zım'ı imam tanıdığını ve imameti yalnız 
ona ait bir hak olarak kabul ettiğini be
lirtir. Fırkanın ashaba dil uzatması ko
nusuna temas eden Ebü'l -Arab ise Nef
ta ve Kayrevan'da kendi devr inin Bece
liyye lideri olan Muhammed b. Hasan'
dan ashap hakkında kötü bir söz duy
madığını söyler (bk. el-fjulelü's-sündü-

Mesalik, s. 161; el-Hulelü's-sündüsiyye, !, 415; 

Wilferd Madelung, "The Sources of Ismaili ı 
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' siyye, ı. 415) Bu farklı rivayetlerin hepsi, 
Becelf' nin Kuzey Afrika· da İsmailf olma
yan ve fakat büyük bir ihtimalle imame- , 
ti Hasan eviadına tahsis eden ŞiT bir fır
kanın lider lerinden olduğu doğrultusun

dadır. Beceliyye fırkası daha sonraları 
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BECELİYYE 
(~1) 

Hicri III. asırda 
Kuzey Afrika Herberileri arasında 

faaliyet gösteren Şii alimlerden 
Ali b. Hüseyin ei-Beceli ve 

Hasan b. Ali el-Beceli'nin görüşlerini 
benimseyenlere verilen ad 

(bk. BECELİ, Ali b. Hüseyin; 

BECELİ, Hasan b. Ali) . 

BECELİYYE 
(~1) 

Kadiriyye tarikatının 
Muhammed b. Hüseyin ei-Beceli ' ye 

(ö. Vll. / Xlll. yüzyıl) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. KADiRiYYE). 

BECİLE (Beni Becile) 

(~.i:) 

Adnaniler'e mensup 
eski bir Arap kabilesi. 

_j 

-, 

_j 

_j 

Kabileye adını veren Becile, Enmar b. 
Nizar b. Maadd'in oğlu veya kızıdır. En
mar, kardeşi Mudar b. Nizar'ın kuyusu
nu tahrip ettikten sonra Hicaz'dan Ye
men'e kaçmış ve Kahtaniler arasına ka
rışmıştır. Bunun için bazı kaynaklar bu 
kabilenin soyunu Kahtah'a bağlı göste
rirler. 

Serat dağlarına yerleşen Enmar'ın iki 
oğlu Seeile ve Has'am zamanla çoğala 

rak Taif'e 120 km. kadar uzaklıktaki Te
bale ile Yemen'in yüksek dağlık kısımla
rı arasındaki geniş bölgeye yayıldılar. Be
devi bir hayat yaşayan Seeile kabilesi 
mensupları komşu kabilelerle olduğu gi
bi zaman zaman kendi aralarında da sa
vaşmışlar ve çeşitli koliara ayrılarak muh-

telif bölgelere dağılıp aralardaki kabile
lere iltihak etmişlerdir. Bekri. bu kolla
rı ve iltihak ettikleri kabileleri ayrıntılı 

olarak anlatır. Seeile de diğer Arap ka
bileleri gibi putperest olup kendi putla
rının yanı sıra kardeşleri Has'am kabile
sinin putu Zülhalasa'ya da tapardı. 

islamiyet'in ortaya çıkışı sırasında Be
cfle'nin reisi Cerir b. Abdullah el-Bece
lf idi. 1 O. yılın Ramazan ayında Cerir 'in 
başkanlığında Medine'ye gelen 150 kişi
lik Seeile heyeti Hz. Peygamber'le görüş

tü ve islam esaslarına bağlı kalacağına 
söz verip ona biat etti. Seeile'nin bir ko
lu olan Ahmesliler de aynı sıralarda Kays 
b. Azra el-Ahmesi başkanlığında 250 ki
şilik bir heyetle Medine'ye gelip Hz. Pey
gamber'e bağlılık arzettiler. Her iki he
yet mensupianna hediyeler verildi ve ka
bilenin zekatlarını toplamak üzere de 
Ebü Süfyan görevlendirildi. Resülullah 
Cerir b. Abdullah'ı 250 kişi ile Zülhala
sa'yı tahrip etmek için gönderdi. Cerir 
bu putu tahrip ettiği gibi Has'am kabi
lesinden bir heyetin de Medine'ye gide
rek müslüman olmasını sağladı. 

Hz. Peygamber'in vefatı üzerine bazı 
Becileliler irtidad ettiler. Hz. Ebü Bekir 
Cerir'i onların üzerine gönderdi ve bir 
süre sonra irtidad edenlerin hepsi tek
rar müslüman oldular. Kabile islam fe
tihlerinde çok önemli bir rol oynadı. Ce
rir başkanlığında Medine'ye gelen Be
cileliler, elde edecekleri ganimetin dört
te birinin kendilerine verilmesi şartıyla 

Sasaniler'e karşı savaşmak üzere lrak'a 
gitmek istediler. Hz. ömer onların bu is
teklerini kabul etti. Kadisiye Savaşı'nda 
da islam ordusunun dörtte birini bu ka
bile mensupları teşkil ediyordu. islam 
fetihleri uğrunda yurtlarını terkeden Be
elle kabilesi mensupları çoğunlukla Kü
fe 'ye yerleştiler ve orada kendileri için 
bir mahalle kurdular. Eski yurtlarında 
çok az bir zümre kaldı. Bu arada Mek
ke. Basra ve Dımaşk'a, ayrıca Endülüs'e 
yerleşenler de oldu. Bugün Irak'ta Ba
celan adı ile bilinen ve Hanikin ve Hul
van'da yaşayan halk bu kabileye men
suptur. 

Sıffin Savaşı' nda Hz. Ali safında yer 
alan Becfle kabilesi, Mus'ab b. Zübeyr'in 
Fars amil*i Mühelleb b. Ebü Sufre'ye 
karşı Muhtar es-Sekaff'nin kumandanı 
Ahmer b. Şümeyt ile birlikte savaştı. fa
kat yenilip dağıldı. Halid b. Abdullah el
Kasri, imam-ı Azam Ebü Hanife'nin ta
lebesi Ebü Yüsuf gibi meşhur simalar 
da bu kabileye mensuptur. 

BECKEM 
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X. yüzyılın ilk yarısında 
Abbasiler'in hizmetinde bulunan 

bir Türk kumandanı. 
L _j 

Ebü'l-Hüseyin Beckem, Taberistan'da
ki Alevi hükümdarlarının kumandanla
rından Makan b. Kaki'nin hizmetinde üc
retli asker iken temayüz etmiş ve daha 
sonra Ziyari Emiri Merdavic b. Ziyar'ın 
maiyetine girmiştir. Merdavic'in Türk
ler'den meydana gelen askeri birlikleri
ne karşı kötü davranması üzerine bun
lar Beckem'in idaresinde isyan ederek 
323'te (935) onu öldürdüler. Bu isyan
dan sonra artık Taberistan'da kalama
yan Beckem yanındaki Türkler'le birlik
te Abbasi halifesinin ordusuna girmek 
maksadıyla Bağdat'a hareket etti. Fakat 
halifenin muhafız birlikleri onların Bağ
dat'a girmesine engel oldular. Bunun 
üzerine Vasıt ve Basra Valisi ibn Raik 
bunları askeri birlikleri arasına aldı ve 
Beckem'i Türkler ve Deylemliler'den mey
dana gelen kuwetli bir ordunun kuman
danlığına tayin etti. Bu sebeple kendisi
ne Beckem er-Raiki denilmektedir. 

ibn Raik 324 yılı sonlarında ( Kasım 936) 
halife Ra di- Billah tarafından emirü'l
ümeralığa tayin edildikten sonra Bec
kem, halifenin disiplinsiz muhafız birlik
leri ve Ahvaz Valisi Ebü Abdullah el-Be
ridf'ye karşı mücadelesinde onun baş

yardımcısı oldu ve bu başarıları sebebiy
le sahibü · ş- şurtalığa ve aynı zamanda 
doğu eyaletleri valiliğine tayin edildi (Şu-
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