
puri de himaye ettiği alimler arasınday
dı. Hakim Abdullah Hemdem-i Bal]t'ı, 
Kadı Ebu Bekir el-Ekberabadi Arapça 
bir fıkıh kitabını, Molla Muhammed Na
fi' de Farsça Ijulô.satü'l-l]dniyye adlı 
fıkha dair bir eseri onun adına yazmış
tır. Kendisi de tarih ve biyografi saha
sında mahir bir yazar idi. 

Eserleri. 1. Ayfne-i Bal]t (Çehar Ayi
ne). 1658'de yazılan bu eserde Evreng
zib'in tahta çıkışı sırasında kardeşleriy
le yaptığı mücadeleler anlatılmaktadır. 
2. Riyô.iü'l-evliyô.'. Klasik devirden Ev
rengzib'in zamanına kadar yaşamış olan 
bazı suff ve alimler hakkında kaleme alı
nan bu tezkire aynı zamanda o dönemin 
dini hayatıyla ilgili önemli bir kaynaktır. 
3. Mir'ô.tü'l- cô.lem. Evrengzfb'in ilk on 
yıllık dönemi için birinci elden kaynak 
bir eser olup 1667' de telif edilmiştir. 
Resmi bir tarih olmamakla beraber mün
şi Muhammed Kazım'ın cAlemgfrnô.me 
adlı eserini tamamlayan orijinal bilgiler 
ihtiva etmektedir. Eserin, Evrengzib'in 
şahsi hayatı ve bazı alışkanlıklarıyla il
gili bölümün İngilizce tercümesi yayım
lanmıştır (Elliot-Dowson, VII, 145-165). 
Mir'ô.tü'l- cô.Jem'in genişletilmiş, fakat 
tamamlanamamiş olan nüshası Mir, at-ı 
Cihô.nnümô. adını taşımaktadır. 4. Tô.
rfl]-i Hindi. Babür'den Evrengzib'e ka
dar Hindistan tarihini konu alan bir 
eserdir. 

Ahmed b. Nasrullah'ın Tô.ril] -i Elff ad
lı eserini ihtisar eden Bahtaver Han'ın, 
ayrıca Senaf'nin Ijadika, Attar'ın Man
tılf.u't- tayr ve Mevlana'nın Meşnevf'sin
den seçtiği şiirlerden oluşan bir antolo
jisi vardır (eserlerinin yazma nüshaları için 
bk. Storey, 1/ l , 132-133) 
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BAHTİYAR 
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Ebu Mansur İzzüddevle 
b. Muizziddevle Ahmed 

(ö. 367 /978) 

Irak Büveyhi hükümdan 
(967-978). 

331 'de (942-43) doğdu. Babası tara
fından önce 344'te (955), daha sonra 
da 350'de (961) iki defa veliaht tayin 
edilen Bahtiyar onun ölümü üzerine tah
ta geçti (356/967) İlk iş olarak Batiha 
Emiri İmran b. Şahin ve Musul Hamda
ni Emiri Ebu Tağlib ile barış yaptı. Bu 
arada başkumandan Sebük Tegin ile an
laşmazlığa düştü. Bahtiyar'ın, katibi Şir
zad b. Sürhab'ın etkisi altına girmesin
den rahatsız olan Türkler Sebük Tegin'e 
Şirzad'dan şikayetçi oldular. Bahtiyar 
Bağdat'tan kaçmak zorunda kalan Şir
zad 'ın bütün maliarına el koydu. Veziri 
Ebü'l -Fazl İmran b. Şahin'in tabilik şart
larını yerine getirmeyerek yıllık vergiyi 
ödememesi üzerine Batiha bölgesine bir 
sefer düzenledi (360/971). ancak bir so
nuç elde edemedi. Bu sırada İmparator 
İoannes Çimiskes kumandasındaki bir 
Bizans ordusu Nusaybin'e kadar geldi. 
Bölge hakimi Ebu Tağlib'in yardım iste
ği üzerine Bahtiyar, Bizans ordularına 

karşı koyma görevini Sebük Tegin'e ver
di (361/972) Cihad çağrısına Bağdat ve 
çevresinden gelen büyük bir kalabalık 
katıldı, ancak Sünniler'le Şifler'in birbir
leriyle çatışmaya girmesi yüzünden ba
şarı sağlanamadı. 

Bahtiyar'ın daha sonra veziri İbn Ba
kıyye'nin teşvikiyle Musul'a Hamdano
ğulları üzerine düzenlediği sefer, taraf
·lar arasında yapılan bir anlaşmayla so
nuçlandı (363 / 974) 
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Bahtiyar Bağdat'a döndükten sonra 
kendisine karşı Hamdani Emiri Ebu Tağ
lib ile gizlice aniaşan Sebük Tegin'i ber
taraf etmek istedi. Çok geçmeden Ah
vaz'da Türkler'le Deylemliler arasında 
kavga çıktı. Bu olay sırasında Bahtiyar 
Deylemliler' in tavsiyesiyle Ah vaz' daki 
Türk kumandanı Bah Tegin'i ve Türk
ler'in ileri gelenlerini tutukiattı ve mal
Iarına el koydu. Aynı şekilde Sebük Te
gin'i de tevkif etmek istedi. Fakat o kar
şı hareketle Bahtiyar'ın kardeşleri Ebu 
İshak ve Ebu Tahir'i anneleriyle birlikte 
tutukiattı ve 9 Zilkade 363 ( 1 Ağustos 
974) tarihinde Bağdat'a hakim oldu. Bu 
sırada hasta olan Halife Mutf'-Lillah Se
bük Tegin 'in çağrısıyla ha lifeli ği Ta i'- Lil
lah lakabını alan oğlu Ebu Bekir'e bırak
tı (13 Zilkade 363/5 Ağustos 974) Tai'
Lillah Bahtiyar' ın kızı Şah-ı Zenan ile ev
Jendi. 
' · ' Bahtiyar bir süre sonra Bah Tegin'i 
serbest bıraktı ve onu "hacibü'l-hüccab" 
tayin ederek ordusunun başına getirdi. 
Daha sonra Sebük Tegin'e karşı Büveyhi 
hükümdan ve ailenin büyüğü olan am
cası Rüknüddevle ile oğlu Adudüddevle'
den ve Ebu Tağlib ile İmran b. Şahin'
den yardım istedi. Ancak Sebük Tegin 
Vasıt'a doğru harekete geçtiği sırada öl
dü (24 Muharrem 364 / 14 Ekim 974). Bu
nun üzerine Türkler Alp Tegin'in etrafın
da toplandılar. Bahtiyar ona karşı baş
lattığı mücadeleden bir sonuç elde ede
meyince yeğeni Adudüddevle'ye başvur

du. Zor durumda kalan Alp Tegin önce 
Bağdat'a çekildi, sonra da Büveyhfler'e 
yenilerek buradan ayrıldı ve Dım aşk' a 
yerleşti (975) Ancak Bahtiyar'ın Bağ

dat'taki hakimiyeti pek uzun sürmedi 
ve Bağdat'a hakim olmak isteyen Adu
düddevle tarafından tutuklandı (26 Ce
maziyelahir 364/ 13 Mart 975). Bu durum 
Rüknüddevle'ye bildirildiği zaman çok 
üzüldü ve oğlundan ısrarla Bahtiyar' ı ser
best bırakmasını istedi. Adudüddevle 
babasının tehdidi karşısında Bahtiyar ' ı 

serbest bıraktı ve Bağdat'tan ayrılarak 
Fars bölgesine gitti (Şewal 364 / Haziran 
975) Adudüddevle babasının ölümü üze
rine ertesi yıl tekrar Bağdat'! ele geçir
mek için seferber oldu. Ahvaz'da mey
dana gelen savaşta mağlup olan Bahti
yar Vasıt'a çekildi, bütün malları ve ağır
lıkları yağmalandı (lı Zilkade 366/ I Tem
muz 977) Daha sonra Adudüddevle'ye 
elçi göndererek barış teklifinde bulun
du. Neticede iki taraf anlaştı ve Bahti
yar Adudüddevle'ye tabi olarak Suriye'ye 
doğru yola çıktı. Adudüddevle de Bağ
dat'a girdi (367 / 978) 
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Bahtiyar Bağdat'tan ayrıldıktan son
ra Musul'a giderek Adudüddevle'ye karşı 
Ebü Tağlib ile anlaştı. İki müttefik Bağ
dat'a doğru ilerlediler. Adudüddevle du
rumu öğrenince onlara karşı harekete 
geçti. Samerra yakınlarında Kasrülcis de
nilen yerde meydana gelen savaşta mağ
lüp olan Bahtiyar, Arslan Görmüş ile bir 
Türk arkadaşı tarafından yakalandı ve 
Adudüddevle'nin emriyle savaş meyda
nında öldürüldü (12 Şewa l 367 / 23 Ma
yıs 978). 

Güçlü kuwetli bir kişi olan Bahtiyar 
zevk ve eğlenceye düşkünlüğü sebebiy
le hükümet yönetimini vezirlere emanet 
etmişti. Ayrıca askerleri arasında disip
lini sağlayamadığı için meydana gelen 
mücadelede Türkler'e karşı Deylemliler'in 
tarafını tuttu. Bağdat'ta Sünni-Şii çatış
malarına sebep olan bu olaylar Bahtiyar'
ın sonunu hazırlamıştır. Üzerlerinde re
simler bulunan sikkeleri dikkat çekicidir. 
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BAHTİYAR HAlACİ 

(bk. MUHAMMED BAHTİYAR HAIACİ). 
L ~ 
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BAHTİYARNAME 
( ._.\_;->~) 

Sasaniler döneminde 
Pehlevi diliyle yazılan 

edebi bir eser. 
_j 

Günümüze ancak Arapça tercümesiy
le Arapça'dan Farsça 'ya yapılan tercü
melerinden bazıları gelebilen Ba{ıtiyar
name'nin bilinen en eski Arapça çevirisi, 
cAca'ibü'l-baht ii kıssati'l-ihda ve'l
caşer veziran ~a ce;ô· İehüm 'ma ca İb
ni'l-Mülki'l-Azôdba{ıt (Kahire 1886; Tah-

524 

ran 1347 hş.) adını taşımaktadır. En eski 
Farsça çevirisi ise, VI. (XI I. ) yüzyıl sonla
rının alim, şair ve vaizlerinden Şemsed

din Muhammed b. Ali Dekayiki-yi Mer
vezi'ye nisbet edilen Lüm catü's-sirac li
J:ıaireti't-tac adlı eserdir. Tercümenin mu
kaddimesinde mütercim bir gece Ba{ıti 

yamame okuduğunu. ibareleri anlaşıl

madığı için devrin insanlarının ona rağ
bet etmediklerini, bu yüzden kaleme 
sarılıp eseri tercüme ettiğini , aslındaki 

Ba{ıtiyamame adını değiştirip esere 
Lümcatü's-sirac li-J:ıaireti't-tac adını 
verdiğini ifade etmektedir. 

Ba{ıtiyamame'nin Pehlevi diliyle ya
zılan aslı günümüze kadar gelmediğin
den Lüm catü's-sirac'daki hikayelerin 
Ba{ıtiyamame'nin asıl metninde bulu
nan hikayelerle ne ölçüde ilişkili olduğu
nu tesbit etmek mümkün değildir. Şim
dilik bilinen, Ba{ıtiyamame'nin; Avfi'nin 
Cevami cu'l-J:ıikôyat'ının 36-44. hikaye
leriyle muhteva bakımından benzerliğin
den ibarettir. 

Bir mukaddime, on bab ve bir hati
meden oluşan, yer yer Arapça ve Farsça 
şiirlerle süslenen Lüm catü's-sirac, on 
vezirin hikayesini içine aldığı için ~ışşa-i 
Deh Vezir adıyla da tanınmış olup muh
tevası şöyle özetlenebilir: 

Sistan'da on veziri olan Azadbaht adlı 
bir padişah vardır. Bir isyan sonucu ül
kesini terkeder ve beraberine aldığı oğ
lundan da yolda ayrılmak zorunda kalır. 
Çocuğu bir eşkıya bulur, ona Hudadad 
adını verir. Bir yol kesici olarak yetiştiri
len Hudadad yolunu kestikleri bir ker-

Batıtiyllrnil.me ' nin 

Türkçe 

tercümesinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(N uruosmaniye Ktp. , 

nr. 3685) 

vandaki pehlivanların eline esir düşer. 
Kervanbaşı ondan bir daha eşkıyalık yap
mayacağına dair söz aldıktan sonra onu 
evlatlık edinir. Bu arada Azadbaht, Kir
man padişahının yardımıyla yeniden tah
tına kavuşmuştur. Kervanbaşının evlat
lığı olarak hayatını sürdüren Hudadad, 
kervan Sistan'a geldiğinde padişaha mal 
satmak üzere huzura çıkar. Padişahın 

delikanlıya kanı ısınır ve onu kervancı

dan alıp adını Bahtiyar olarak değiştirir. 
Bahtiyar önce ahırda çalışır, daha sonra 
mirahur ve hazinedar olur. Günün birin
de sarhoş iken hazine dairesinden ha
rem dairesine geçer ve padişahın tah
tında uyuyakalır. Bunun üzerine padişa
hın hayatına ve namusuna göz dikmek
le itharn edilip zindana atılır. Her gün 
bir vezir Bahtiyar'ın öldürülmesi konu
sunda padişahı ikna eder ve darağacı 
kurulur. Ancak Bahtiyar her defasında 
padişaha bir hikaye anlatmak suretiyle 
onun kararını on gün ertelemeyi başa
rır. Sonunda padişah çocuğunu terke
derken koluna bağladığı mücevherden 
onun kendi oğlu olduğunu anlar. Elin
den tutup harerne götürerek hanımına 
oğullarını bulduğunu müjdeler ve oğlu
na taç giydirip onu tahta geçirir. Bahti
yar da padişah olunca vezirleri cezalan
dırır. 

Leiden (God. Or. 593, istinsah tarihi 6 
Zilkade 695 ll 296J) ve Oxford'da (Bodleian 
Ktp., nr. 231 ) iki nüshası bulunan Lüm ca
tü ·s-sirac, divan-ı istifa (defterdarlık) gö
revinde bulunan Taceddin Mahmud b. 
Muhammed b. Abdülkerim'e takdim edi!-


