
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-



el- BED' ve't- TARIH 

nemlerinde uygulanan iktisadi ve idari 1 
sistemle de ilgilenmiştir. 

BED'-i BESMELE 

(bk. AMiN ALA YI) . 

1 metleri gibi dini ve felsefi konulara ay
rılmıştır. Bu bölümler daha çok o devir-

Eserleri. Şarkiyat sahasında önemli bir 
yer işgal eden Der Islam adlı derginin 
kurucusu ( 191 0) ve baş editörü olan Bec
ker'in başlıca eserleri şunlardır: 1. Beit
riige zur Geschichte Agyptens unter 
dem Islam. Mısır' ın islami dönem tari
hiyle ilgili bir eserdir (Strassburg 1902; 
Leipzig 1924) 2. Deutschland und der 
Islam. Der Deutsche Krieg: Politische 
Flugschriften (Berlin 1914). 3. Islamstu
dien. Vom Werden und Wesen der Is
lamischen Welt (1-11 , Leipzig 1924-193 2) . 
ı. cildi islam medeniyeti. kaynakları ve 
gelişmesiyle, ll. cildi ise özellikle çağdaş 
islam tarih ve medeniyetiyle ilgili konu
ları ihtiva eden bu eser 1967'de tekrar 
basılmıştır. 

Becker ayrıca ibnü 'l-Cevzi'nin Mena
~ıbü 'ömer b. 'Abdil 'aziz adlı eserini 
Almanca bir önsözle birlikte neşretmiş
tir (lbn Gauzi's Manaqib 'omar lbn 'Abd 

el- 'Aziz besprochen und im Auszuge mit

geteilt, Leipzig 1899) 

Bazı önemli makaleleri de şunlardır: 
"Die Ib n el- Kelbi - Handschriften im Es
corial" (ZDMG, 56119021, s. 796-799); "ls
lam" (Archiu {ür Religionswissenscha{t, 
8 11 9051. s. 129-1 43); "Panislamismus" 
(Archiu {ür Religionswissenscha{t, 7 119041. 
s. 169-1 92); "Studien zur Omaüadenges
chichte" (Zeitschri{t {ür Assyriologie, 15 
11 900- 1901 1. s. 1-36); "Die Entstehung 
von Usr- und Harag- Landin Aegypten", 
(Ze itschrift {ür Assyriologie, 18 11 904-1905]. 
S. 30 1-319) 
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~ ABDÜLKERİM ÖzAYDlN 

BEÇ 

L 
(bk. VİYANA). 
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el-BED' ve't-TARİH 

( ~-_);j~ . ..WI ) 

Mutahhar b. Tahir ei -Makdisi'nin 
(ö. 355 / 966 'dan sonra) 

dinler, mezhepler, İslam tarihi 
ve felsefeye dair eseri. 

_j 

Samani vezirlerinden birinin teşvikiy
le bir Samani şehzadesi adına yazıldığı 
anlaşılan Kitabü 'l-Bed' ve't- tarflJ. (Ki
tabü Bed' i'l-l]alk ue't-tarrl]). eskiden be
ri Makdisi'nin hacası EbO Zeyd el-Bel
hT'ye (ö 322 / 934) nisbet edilmekteydi. 
Halil b. Hüseyin tarafından 663 ( 1265) 
tarihinde istinsah edilmiş olan Süleyma
niye Kütüphanesi (Damad İbrahim Paşa, 
nr. 918) nüshasını neşreden Cl. Huart da 
eserin I. ve ll. ciltlerinde müellif olarak 
E bO Zeyd el- Bel h i' yi göstermiş, fakat 
daha sonra bu hatayı farkederek diğer 
ciltlerde eserin Makdisi'ye ait olduğunu 
belirtmiştir. Kitabü ·ı-Bed' ve't- tarflJ. 'i 
Belhi'ye nisbet eden en eski müellif ib
nü'l-Verdi'dir. Daha sonra Katib Çelebi 
de muhtemelen yazma nüshanın mukad
dimesindeki bilgilere aldanarak eseri Bel
hi'ye nisbet etmiştir. Halbuki Ebü'l-Me
ali Muhammed b. Ubeydullah (ö 485 / 
1092), Beyanü'l-edyan'da el-Bed' ve't
tôrflJ. 'in Ma kd isi'ye ait olduğunu söyler 
ve ondan nakillerde bulunur. ibnü'n-Ne
dim el-Fihrist'inde çağdaşı olan Bel hi'
nin bütün eserlerine yer verdiği halde 
bu eserden bahsetmemesi, söz konusu 
kitabın Makdisi'ye ait olduğunu teyit et
mektedir. 

Müellif eserini 355 (966) yılında Sis
tan'ın Büst şehrinde tamamlamıştır. Sa
dece islami kaynaklardan değil aynı za
manda Yahudi ve Hint kaynaklarından 
da istifade edilerek hazırlandığı anlaşı
lan ve siyasi tarih için olduğu kadar me
deniyet ve dinler tarihi, kelam ve islam 
felsefesi için de önemli bir kaynak olan 
el-Bed' ve't-tarflJ. yirmi iki fasıldan mey
dana gelmektedir. iık dokuz fasıl , tar
tışma adabı ve metodu gibi mantık ve 
kelamı ilgilendiren konulara yer verildik
ten sonra Allah'ın varlığı ve birliği , sıfat

ları ve isimleri, peygamberlik. alemin ya
ratılış!, meteorolojik olaylar, levh-i mah
fQz, arş, kürsi, melekler, sOr, sırat, mi
zan, a'raf, mükafat ve ceza, sidretü'l
münteha ve ahiret hayatı, Hz. Adem'in 
yaratılışı, nesiinin çoğalması. kıyamet ala-

deki islam alimlerinin felsefe ve genel 
kültürle ilgili düşüncelerini ihtiva etmek
tedir. 1 O. fasılda peygamberler tarihine 
kısaca temas edilmekte, 11 . fasılda is
lam öncesi Arap ve iran tarihi hakkında 
bilgi verilmektedir. 12. fasılda yeryüzün
deki din ve mezheplerden bahseden eser. 
bu arada Yahudilik, Hıristiyanlık, eski 
Hint. Çin ve Türk dinleriyle Araplar' ın Ca
hiliye dönemindeki inançları. Harrani
ler, düalistler, putperestler, MecOsiler 
ve Hürremiler hakkında bilgi vermek
tedir. 13. fasıl coğrafyaya ayrılmış olmak
la beraber aynı zamanda zengin tarihi 
bilgileri de ihtiva eder. 14. fasılda soy bil
gisine (ilmü'l -ensab) ve Araplar'ın soyuna, 
ayrıca Cahiliye dönemi Arap toplumunun 
sosyal, kültürel ve iktisadi hayatında 
önemli yeri olan panayırtara yer veril
miştir. 15-17. fasıllar Hz. Peygamber'e 
ayrılmış olup bu fasıllarda onun doğu
mu. gençliği ve peygamberliği, hicreti, 
gazaları, şemaili. ahlak ve yaşayışı, ha
nımları, çocukları ve ölümü hakkında bil
gi verilmektedir. 18. fasılda ashab-ı ki
ramın faziletlerinden, ensar ve muhacir
lerin ileri gelenlerinden, 19. fasılda müs
lümanlar arasında çıkan ihtilaflar ve 
mezheplerden bahsedilmektedir. Mak
disi o dönemde yaşayan mezhepler hak
kında bilgi toplamak için uzun ve yoru
cu seyahat! ere çıkmış, Mücessime. Mu'
tezile, Maniheizm ve Mazdeizm hakkın
da incelemeler yapmıştır. 20. fasılda Hu
lefa-yi Raşidin devri, 21. fasılda kısaca 
Emeviler, 22. fasılda ise kuruluşundan 
Halife Muti'- Lillah devrinin sonuna ka
dar Abbasiler hakkında bilgi verilmek
tedir. 

Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
biri muhtasar olmak üzere dört yazma 
nüshası bulunmaktadır (Damad İbrahim 
Paşa, nr. 918 lh. 663 1; Yusuf Ağa, nr. 315 
lh 6701; Reisülküttab, nr. 701 lh. 10061; 
Ayasofya !Muhtasar!. nr. 3406 lh . VIII. 1 
XIV. yüzyıl!). 

el- Bed' ve't- WrflJ. Cl. Huart tarafın
dan altı cilt olarak yayımianmış (Le liure 

de la Creation et de l'Histoire d'Abou Zeid 
Ahmed ben Sahl al·Balkhi, Bibl. de L'Eco
le des Langues or. viv. s. lV, vol. XVI / 1-Vl, 
Paris 1899- 1919), daha sonra Mektebe
tü'l-Müsenna tarafından üç cilt (altı cüz) 
halinde ofset olarak basılmıştır (Bağdat 
1962). Ayrıca lV-VI. ciltleri Aterfneş ve 
TarilJ. adıyla Farsça'ya çevrilerek altı cilt 
halinde yayımlanmıştır (nşr. M. R. Şafii. 

Tahran 1349 hş/ 1970) 
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