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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. 
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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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(ö. 329/941) 

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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