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liJ M usTAFA Öz 

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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1 

(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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BECKEM 

bat 937). ibn Raik'i yenerek Basra'ya gir
miş olan Seridi'yi kuwetlerinin sayıca az 
olmasına rağmen mağlüp etmesi Bec
kem'e büyük bir itibar kazandırdı. An
cak daha sonra Seridi'nin yardım is
teği üzerine Ahvaz · a karşı harekete 
geçen Büveyhi Meliki Muizzüddevle'ye 
mağlüp olarak Vasıt'a çekilmek zorun
da kaldı. ibn Raik Ahvaz'ın Büveyhiler'
den geri alınması için Beckem'i görev
lendirdi ise de o böyle bir harekete gi
rişmedi. 

Bu hadiseden sonra Beckem, Emirü 'l
ümera ibn Raik'in mevkiini ele geçirmek 
maksadıyla planlar hazırlamaya başla

dı. Eski vezir ibn Mukle mallarını müsa
dere ettirdiği için ibn Raik'e kızıyar ve 
bundan dolayı da Beckem'i destekliyor
du. ibn Mukle Halife Radi'yi ikna ederek 
onu da Beckem lehine çevirdi. Beckem 
birliklerinin aylıklarını almak bahanesiy
le Bağdat üzerine yürüdü ve karşısına çı
kan ibn Raik'i mağlüp ederek şehre gir
di (938) Halife Radi, bu yenilgiden son
ra kaçan ibn Raik'in yerine onu emirü 'l
ümeralığa tayin etti (938) 

Beckem bu göreve gelir gelmez, hali
feye ödemekte olduğu vergiyi kesmiş 
olan Hamdaniler'e mensup Musul Emiri 
Nasırüddevle Hasan b. Abdullah 'a kar
şı cephe aldı. 327 yılı başlarında ( Kasım 

938) halife ile birlikte Musul üzerine yü
rüdü ve şehri zaptetti. Beckem'in mer
kezdem uzakta olmasından faydalanan 
ibn Raik Bağdat' ı ele geçirdi. Böylece iki 
düşman arasında kalan Beckem onlarla 
anlaşma yoluna gitti ve Tariku 'l-Furat, 
Diyarımudar, Kınnesrin ve Avasım valili
ğini ibn Raik'e vererek onu Bağdat'tan 
ayrılmaya ikna etti. 

Beckem Aşağı lrak ' ı kontrollerine alan 
Büveyhiler'in hilafet merkezini tehdide 
başlamaları üzerine Ebü Abdullah ei-Be
ridi ile anlaştı . Seridi'ye Vasıt valiliği ile 
birlikte vezirlik verildi ve Beckem onun 
Sare adlı kızıyla evlendi (328/ 939-40). Bü
tün bunlara rağmen Seridi'nin gözü ha
la emirü 'l-ümeralıkta idi. Onun bu ihti
rasından vazgeçmediğini gören Beckem 
328 yılı sonlarında (Eylül 940) kendisini 
vezirl ikten aziettirerek Büveyhiler'e kar
şı yapacağı seferi tehir edip Vasıt üzeri
ne yürüdü ve Seridi tarafından terke
dilmiş olan şehre girdi. Müttakı - Lillah 
halife olduğu sırada Vasıt ' ta bulunan 
Beckem yeni halife tarafından da aynı 
görevde bırakıldı. Nisan 941 tarihinde 
Seridi'ye karşı çıktığı seferden döner
ken avlandığı bir sırada eşkıya grubunun 
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hücumuna uğradı ve 21 Receb 329 (21 
Nisan 941) tarihinde öldürüldü. 

Arapça anladığı halde hata etme endi
şesiyle tercüman kullandığı rivayet edil
mektedir. Beckem alim ve sanatkarları 
korur, onlarla sohbet etmeyi severdi. Ta
rihçi Süli ve tabip Sinan b. Sabit onun 
değer verdiği ve ihsanda bulunduğu kim
seler arasında yer alır. Vasıt ' ta bir mi
safirhane (darü'z- ziyate) ve Bağdat'ta bir 
hastahane yaptırmıştır. Halife Muktedir
Billah (908-932) tarafından yıktırılmış olan 
Serasa Camii ' ni Şiiler' in isteği üzerine 
yeniden inşa ettirmiştir. Cesur olduğu 
kadar ihtiraslı ve sert mizaçlı bir kuman
dandı. Halife Radi devrinde kendi adına 
üzerinde resimleri bulunan dinar ve dir
hemler bastırmıştır. 
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~ HAKKı D uRS UN YıLDIZ 

BECKER, Cari Heinrich 

(1876- 1933) 

Alman müsteşriki 
ve devlet adamı. 

_j 

12 Nisan 1876'da Amsterdam'da doğ
du. Orta öğrenimini Frankfurt'ta tamam
ladıktan sonra Lozan Üniversitesi'ne girdi. 
Daha sonra tahsiline Heidelberg ve Ber
lin üniversitelerinde devam etti. 1899'da 
Heidelberg Üniversitesi'nden doktor un
vanı aldı. 

1900'de Paris'e gitti ve oradan ispan
ya'ya geçerek Escurial Kütüphanesi 'nde
ki Arapça yazmalar üzerinde çalıştı. ib
nü' 1- Kelbi'nin Kitabü Nesebi fu]J.ı11i'l 

l]ayl fi'l-Cahili yye ve'l-İslam adlı eseri
ni istinsah etti ve Belazüri'nin Ensabü 'l
eşraf'ını neşre hazırlamak amacıyla ince-

ledi. Daha sonra Arapça ' sını geliştirmek 

için Kahire'ye gitti ve burada başta Mu
. hammed Abduh olmak üzere bazı Mısırlı 
alim ve mütefekkirlerle dostluk kurdu. 

Heidelberg Üniversitesi 'nde öğretim 
üyesi olarak çalışırken 1907 sonbaharın
da, Şark tarihi ve kültürüyle ilgili çalış

malar yapmak ve ders vermek üzere 
Hamburg Koloni Enstitüsü'ne (Hamburger 
Ko lonial instit ut ) tayin edildi. Altı yıl burada 
görev yaptıktan sonra Bonn Üniversite
si'nin daveti üzerine 1913'te oraya git
ti. I. Dünya Savaşı çıkınca Alman hükü
metinin isteğiyle öğretim üyeliğini bıra
karak Şark meseleleriyle ilgili siyasi ça
lışmalara başladı ; Almanya ve ingilte
re'nin Osmanlı imparatorluğu'yla mü
nasebetleri üzerinde durdu ve siyasi me
seleler hakkında birkaç makale yazdı. 
1916'da Prusya Kültür Bakanlığı'nda ra
portör olarak görev aldı. Bu sırada Ber
lin Üniversitesi 'nde de ders veriyordu. 
1921'de kültür bakanı oldu. 1925-1930 
yılları arasında aynı görevi sürdürdü ve 
halk eğitimi alanında önemli reformlar 
gerçekleştirdi. 1930'da Berlin Üniversi
tesi Sami Diller ve islami ilimler Ensti
tüsü müdürü oldu. 

1930'da bakanlıktan ayrılınca siyası 

faaliyetlerden vazgeçerek ilmi çalışma
lara yöneldi. Araştırmalarda bulunmak 
gayesiyle 1931 Eylülünde bazı Asya ül
keler ine bir seyahat düzenledi. Çin, Ja
ponya, Hindistan, iran, Irak ve Suriye'yi 
gezdikten sonra 1932 Nisanında ülkesi
ne dönerek çeşitli konularda konferans
lar verdi ve birçok ilmi kongreye katıldı. 
1 O Şubat 1933'te Berlin'de öldü. 

Becker gençliğinde eserlerini okudu
ğu bazı müsteşriklerin tesir i altında kal
mıştır. Bunlar arasında J. Wellhausen'in 
Das arabische Reich und sein Sturz 
(Berl in ı 902 ) adlı eseri üzerinde derin iz
ler bıraktı. Dini ilimler sahasında ise 
Goldziher'in tesirinde kaldı. Onu etkileyen 
diğer bir müsteşrik de Snouck Hurgronje 
idi. Becker. üzerinde çalıştığı bir konu
yu, özellikle tarihi meseleleri her yönüy
le ele alıp incelediği gibi konuyla ilgili di
ğer meseleleri de ciddi olarak gözden 
geçirirdi. Hadis, fıkıh gibi dini ilimlerle 
de ilgilenmekle beraber çalışmalarını da
ha çok islam tarihi üzerinde yoğunlaş
tırmıştır. Özellikle iktisadi faktörlerin. 
Grek ve hıristiyan uygarlığının islam me
deniyetine tesirleri üzerinde durmuş ve 
sosyoekonomik faktörlerin islamiyet'in 
yayılışındaki hakim rolünü göstermeye 
çalışmıştır. Ayrıca islam tarihinin ilk dö-


