
BAHTiYAR 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, II, 231·381; 

İbnü'l -Esfr. el-Kamil, VIII (tre. Ahmet Ağırakça). 
İstanbul 1987, s. 441, 596; İbn Hallikan. Ve{e· 
yat, ı , 267-268; Ebü'I-Ferec. Tarih, ı , 265, 268-
269; Mafizullah Ka bir, The Buwayhid Dynasty 
of Baghdad (334 / 946 · 447/ 1055), Calcutta 
1964, s. 15·41 ; H. Busse, Chalif und Grosskönig 
die Buyiden im Iraq (945-1055), Beyrut 1969, 
s. 31, 34, 39-50, 52; a.mlf., "Iran U nder the 
Büyids", CH/r., IV, s. 265-269; H. İbrahim Ha
san, İslam Tarihi (tre. İ smail Yiğit v. dğr.). İs· 
tanbul 1985, lll, 402·404 ; Ahmet Ağırakça , "Bü
veyhller Devrinde Türk Kumandanları I: Se
büktekin", TTK Beliete n, LIII / 207-208 (I 989), s . 
607-635; a.mlf., "Büveyhiler Devrinde Türk 
Kumandanları II : Alptekin", MÜTAD, sy. 4 
(I 989), s. 1·18; "Bahtiyar", İA, ll , 240·241; Pikret 
Işıltan. "Tayi'", a.e., Xll / 1, s. 68·69 ; Cl. Cahen, 
"Bakhtiyar", E/2 (İng . ). ı, 954·955 ; a.mlf. , "BalJ.
tiyar", UDMİ, IV, 130-131. 

Iii ERDOGAN MERÇİL 

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-
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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!-



miştir. Bu Farsça tercüme. Sir William 
Ouseley'in İngilizce tercümesiyle birlik
te Londra'da (1803). Kazimirsky tarafın
dan taş basması olarak Paris'te ( 1839), 
Berthels tarafından Leningrad' da (1926), 

Armagan dergisinin eki olarak Tahran'
da ( 131 O h ş.) ve taş basması halinde ta
rihsiz olarak iki defa Bombay'da, bir de
fa da Tebriz'de basılmıştır. Son zaman
larda Zeblhullah Safa tarafından Rô}ıa
tü'l-ervô}ı ii sün1ri'l-mifrô}ı: Bal].tiyôr
nôme adıyla Tahran'da ( 1345 hş ), Mu
hammed RQşen tarafından Lüm 'atü 's
sirôc li-ha:ireti't-tôc adıyla yine Tahran'
da ( 1348 hş.) yayımlanmıştır. Eser İn
gilizce dışında Baran l'Escalier tarafın
dan Fransızca 'ya, meçhul kişiler tara
fından Doğu ve Batı Türkçesi'ne çevi
rilmiştir. Türkçe çevirilerden ilkine ait 
Uygur harfli bir nüsha Bodleian Kütüp
hanesi'ndedir (nr. 598; )aubert, s. 146-

167). Anadolu Türkçesi'ne yapılan ter
cümesi ise. Nuruosmaniye Kütüphane
si'nde (nr. 3685; ayrıca bk. Blochet, ll, 16) 

bulunmaktadır. 
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BAİS 
(~UI) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "harekete geçirmek, bir ta
rafa yöneltip göndermek, bir işle görev
lendirmek; uykudan uyandırmak, dirilt
mek" gibi manalara gelen ba's kökün
den türemiştir. Esrna-i hüsnadan biri 
olarak daha çok "ölüleri dirilten" anla
mında kullanılır ve fiili sıfatlar grubu 
içinde yer aldığı kabul edilir. Baisin bu 
manasını muhy! ve cami' isimleri de te
yit eder (bk DiA, ll, 484) Ragıb el-İsfa
hanl, kelimenin kökünde "nesnelerin, 
cinslerin ve türlerin yoktan var edilme
si" anlamının bulunduğunu kaydetmek
te ve kelimenin manalarına dair verdi
ği çeşitli örnekler içinde En'am sOresi
nin 65. ayetini bu manaya ayırdığı an
laşılmaktadır (krş. el-A'raf 71167; Lok
man 31/ 28). Buna göre bais ile, yarat
ma ifade eden halik vb. isimler arasında 
bir anlam benzerliği meydana gelmek
tedir. Abdülkahir el-Bağdadl ise baisin 
kökünde ölüleri diriltme. peygamber gön
derme ve harekete geçirme, yani canlı
ların faaliyetlerini yaratma manalarının 
bulunduğunu kabul eder. Gazzalf bais ile 
halil5 kavramları arasında bir bağlantı
nın mevcut olduğunu kabul etmekle be
raber özellikle ba's kökünün sadece ahi
ret hayatındaki ikinci ve son yaratmayı 
ifade etmediğini, bunun yanında ilk ya
ratmadan sonraki birçok yaratmanın her 
biri için de kullanılabileceğini belirtmiş
tir. Gazzalf, "000 ve biz bilmediğiniz du
rumlarda da sizi yeniden inşa ederek 
yaratırız" (el-Vakıa 56/61) ifadesiyle ilk 
ve son yaratılıştan başka yaratılışların 

da bulunduğuna işaret eden ayete da
yanarak baisin özellikle canlıların geçir
dikleri evreleri yöneten ilahi kudretin 
ifadesi olduğunu vurgulamıştır. Zaten 
muhtelif ayetlerde insanın yaratılış mer
halelerine temas edilmektedir. Mesela 
Gazzalf'nin de tahlil ettiği, "Ey insanlar! 
Ba's konusunda bir tereddüt içinde bulu
nuyorsanız 000" diye başlayan ayette (el
Hac 22 / 5), insan yaratılışının toprak-nut
fe-alaka-et parçası-rahimde kalma dö
nemi - çocukluk-erginlik ve ihtiyarlık mer
halelerine temas edilmektedir. Gazzalf 
bunlara. "ruh- duyuların idraki- temyiz 
kudreti - akıl " şeklinde sıraladığı insanın 

psikolojik ve zihnl varlık safhalarının ya
ratılışını da ilave etmiş, nihayet "velayet 
ve nübüwet" mertebelerini de ekleyerek 
Allah'ın bais ism-i şerifiyle tecelli eden 
yeniden yaratılış örneklerini zenginleş-

BAKARA 

tirmeye çalışmıştır (bk el-Ma/{:şadü'L-es

na, s. 95). Bais ölüyü diriltmek veya bir 
nevi hayat taşıyan caniıyı başka bir ya
ratışla inşa etmek anlamına geldiğine 
göre bir bakıma ölüm kabul edilen bil
gisizliği (b k Fatır 35 1 22) izale edip yeri
ne hayatı simgeleyen bilgiyi koymak da 
bu ismin bir tecellisi olarak kabul edil
melidir (bk. GazzalT, s. 96) 

Bais kelimesi Kur'an -ı Kerim'de geç
memekle birlikte aynı kökten türeyen 
eliiyi aşkın çeşitli kelime Allah'a nisbet 
edilmektedir. Bu kelimelere birbirinden 
az çok farklılık arzeden sekiz ayrı mana 
veriliyorsa da (bk. ibnü'l-Cevzi, s. 204-205) 

bunların hepsini Abdülkahir el-Bağda
df'nin gruplandırdığı yukarıda işaret edi
len temel anlamlar içinde mütalaa et
mek mümkündür. 

Bais ve bu ismin kökünü oluşturan 
ba's ile ondan türemiş birçok kelime, 
yukarıda sözü edilen temel manalara 
bağlı olarak çeşitli hadislerde de yer al
mıştır. 
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BAKARA 
( . .,.., ) 

Çile çekme kabiliyeti kazanan 
ve süfli arzulardan 

kurtulmaya elverişli hale gelen 
nefis anlamında tasavvuf terimi. 

_j 

Mutasawıflarca nefis, boğazlanması 

gereken bir kurban kabul edilir. Kurban 
koç (kebş), sığır (bakara) ve deveden (be
dene) olabilir. Bünyesindeki süfll arzu
lardan kurtulma mertebesine henüz gel
memiş olan ve riyazet kabiliyeti bulun
mayan nefse "kebş", bu mertebeye eri
şen nefse "bakara". seyrü sülQke gire
rek, süh'l.k *ün menzil ve merhalelerini 
kateden nefse de "bedene" denir. 
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