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TÂRÎH-i BEYHAK

bazý bilgileri, aynen eserine aktaran Ham-
dullah el-Müstevfî olmak üzere birçok ta-
rihçi TârîÅ-i Beyhaš’ý kaynak olarak kul-
lanmýþtýr. TârîÅ-i Beyhaš’ýn British Mu-
seum, Berlin Staatsbibliothek, Taþkent Ori-
ental Library ve çeþitli kütüphanelerde yaz-
ma nüshalarý mevcuttur (diðer nüshalarý
için bk. TârîÅ-i Beyhaš, neþredenin giriþi,
s. 23-30; Qari Syed Kalimullah Husaini,
XXXIII/3 [1959], s. 198-202). Eseri ilk de-
fa Allâme Muhammed-i Kazvînî’nin mu-
kaddimesiyle birlikte Ahmed Behmenyâr
(Tahran 1317 hþ./1938), daha sonra Seyyid
Kelîmullah Hüseynî (Haydarâbâd / Dekken
1388/1968) yayýmlamýþtýr. Yûsuf Hâdî, Tâ-
rîÅ-i Beyhaš’ý Arapça’ya tercüme etmiþ-
tir (Dýmaþk 1425/2004).
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Muhammed b. Hüseyin el-Beyhak¢’nin
(ö. 470/1077)

Gazneliler tarihine dair eseri.
˜ ™

Yirmi yýl Gazneliler’e hizmet eden Bey-
haký, Mahmûd-ý Verrâk’ýn tarihine zeyil
mahiyetinde kaleme aldýðý eserinde 409-
451 (1018-1059) yýllarý arasýndaki olaylarý
nakletmiþtir. Câmî£u’t-tevârîÅ, Câmi£ fî
târîÅ-i Sebük Tegin, TârîÅ-i Âl-i Sebük
Tegin, TârîÅ-i Âl-i Ma¼mûd, TârîÅ-i
Ma¼mûdiyyân, TârîÅ-i Nâ½ýrî, TârîÅ-i
Mes£ûdî ve Mücelledât-ý Beyhaš¢ gibi
adlarla da anýlan eserin otuz cilt olduðu ri-
vayet edilir. Dîvân-ý Resâil’de görevli iken
eserini yazmayý tasarlayan Beyhaký bu mak-
satla pek çok resmî belge toplamýþ, ese-
rin yazýmý sýrasýnda bir kýsmý günümüze
ulaþmamýþ bazý eserlerden ve þifahî riva-
yetlerden de yararlanmýþtýr. Kitabýn ilk dört
cildi Gazneli hânedanýnýn kurucusu Sebük
Tegin ile Mahmûd-ý Gaznevî dönemi hak-
kýndadýr. V-X. ciltler Mes‘ûd b. Mahmûd
devrini, XI-XXX. ciltler ise Muhammed b.

Mahmûd’un ikinci hükümdarlýðýndan Ýb-
râhim b. Mes‘ûd’un tahta çýkýþýna kadar
(19 Safer 451 / 6 Nisan 1059) meydana ge-
len olaylarý içermektedir. Ancak eserin za-
manýmýza sadece, Sultan Mahmûd-ý Gaz-
nevî’nin ölümünden (421/1030) baþlayýp
Sultan Mesud’un Dandanakan yenilgisin-
den sonra Hindistan’a iltica ettiði yýla (432/
1041) kadar gelen bölümü intikal etmiþ-
tir. VI ve VII. ciltlerden ibaret olan bu bö-
lümün dýþýnda V ve X. ciltlerin bazý parça-
larý da günümüze ulaþmýþtýr. Ali b. Zeyd
el-Beyhaký (Ýbn Funduk) eserin bazý ciltle-
rini Serahs Kütüphanesi’yle Mehd-i Irâk
Hatun’un kütüphanesinde, bazý ciltlerini
de muhtelif þahýslarýn evlerinde gördüðü-
nü, fakat takým halinde hiçbir yerde bula-
madýðýný kaydeder (TârîÅ, s. 303). Eserin
ilk dört cildinden ªabašåt-ý Nâ½ýrî müel-
lifi Cûzcânî, Mecma£u’l-ensâb müellifi Þe-
bankâreî ve Zübdetü’t-TevârîÅ müellifi
Hâfýz-ý Ebrû iktibaslarda bulunmuþtur.
Beyhaký, Sebük Tegin ve Sultan Mah-
mud’un saltanatýnýn ilk devresine ait bil-
gileri Mahmûd-ý Verrâk’ýn kaybolmuþ olan
tarihi ile (yazýlýþý 450/1058) Muhammed
b. Abdülcebbâr el-Utbî’nin (ö. 427/1036)
TârîÅu’l-Yemînî’sinden, X. cildin sonun-
da Me’mûnîler hakkýndaki bilgileri Bîrûnî’-
nin Kitâbü’l-Müsâmere min aÅbâri’l-
ƒârizm’inden faydalanarak vermiþtir. Sul-
tan Mesud’un þehzadelik yýllarýna dair bil-
gileri, adý geçen hükümdarýn uzun yýllar
beraberinde bulunan Ebû Saîd Abdülgaf-
fâr’dan þifahî olarak elde etmiþtir.

Beyhaký daha önce yazýlan tarih kitap-
larýndan farklý bir yol tuttuðunu, eserinin
galipleri ve maðlûplarý anlatan bir kitap ol-
madýðýný, gördüðü ve yaþadýðý olaylarý ay-
rýntýlarýyla anlatmaya çalýþtýðýný belirtir. Bu
yönüyle eser bir hâtýrat þeklinde de de-
ðerlendirilebilir. Eserin rahatça okunma-
sýný saðlamak için tarihî fýkralara, Arapça
ve Farsça þiirlere yer veren Beyhaký hiç
kimse için övgü ifadeleri kullanmamýþ, ele
aldýðý konular ve kiþiler hakkýnda gerçek-
çi ve tarafsýz kalmaya çalýþmýþtýr. Beyha-
ký’nin Sâmânîler, Saffârîler, Karahanlýlar,
Hârizmþahlar, Sultan Mesud’un Hindis-
tan’a gidiþine kadarki Gazneliler tarihi ve
Büyük Selçuklular’ýn ilk devirleri hakkýnda
verdiði bilgiler çok mühimdir. Bunlarýn ya-
nýnda eser Ýran edebiyatý, coðrafyasý, sos-
yal yapýsý ve gelenekleriyle ilgili önemli
kayýtlar içermektedir. Gazneli sarayýnda
önemli görevlerde bulunmasý dolayýsýyla
devlet idare ve teþkilâtý, saray hayatý ve
entrikalarýna dair geniþ bilgi ve tecrübe
sahibi olan Beyhaký, hükümdara yaran-
mak için baþvurulan yollarý ve yabancý dev-

gelen sahâbîler, Beyhaklý âlimler, edip ve
þairler, devlet adamlarý, filozoflar ve diðer
meþhur simalar hakkýnda bilgi verir. Kitap
Ortaçað’ýn en önemli ilim ve kültür mer-
kezlerinden olan Beyhak’ýn tarihine, kül-
tür ve edebiyatýna dair kaleme alýnan en
eski eserlerden biridir. Kitap ayrýca bölge-
nin topografyasý, idarî taksimatý, etnik du-
rumu, Sebzevâr, Nîþâbur ve diðer önem-
li yerleþim merkezleri, bu þehirlerin kuru-
cularý, þehirlerden alýnan vergiler, Beyhak-
lý seyyidler; Beyhak’ta hüküm süren hâne-
danlar, Tâhirîler, Saffârîler, Sâmânîler, Gaz-
neliler, Selçuklular ve Beyhaklý meþhur aile-
ler, Nizâmülmülk’ün ailesi, Mühellebîler vb.
konularda ayrýntýlý bilgi içerir. Bilhassa Ni-
zâmülmülk’ün ailesiyle ilgili bilgiler baþka
kaynaklarda mevcut deðildir. Horasan’ýn
Moðol istilâsýndan önceki dört asýrlýk tari-
hini kapsayan TârîÅ-i Beyhaš, Beyhaklý
bir âlim tarafýndan yazýlmýþ olmasý baký-
mýndan ayrýca önem arzeder. Beyhaký, ese-
rini Fars edebiyatýnýn zirveye ulaþtýðý bir
dönemde kaleme almasýna raðmen sade
bir üslûp kullanmýþtýr. Ancak yer yer ge-
reksiz tekrarlara ve uzun tasvirlere rast-
lanmaktadýr.

Müellif, yaþadýðý dönemin tarihini ya-
zarken büyük ölçüde kendi müþahedele-
rine ve güvenilir kiþilerden aldýðý bilgilere
dayanmýþtýr. Daha önceki dönemlerle ilgi-
li olarak yararlandýðý kaynaklardan isim-
lerini zikrettikleri arasýnda Ebü’l-Fazl Mu-
hammed b. Hüseyin el-Beyhaký’nin TârîÅ-i
Beyhaš¢ ve Zînetü’l-küttâb, Hâkim en-
Nîsâbûrî’nin TârîÅu Nîsâbûr, Ali b. Ebû
Sâlih el-Hüvârî el-Beyhaký’nin TârîÅ-i Bey-
haš, Abdülgafir el-Fârisî’nin Hâkim en-
Nîsâbûrî’nin TârîÅu Nîsâbûr’una zeyil þek-
linde yazdýðý Kitâbü’s-Siyâš li-TârîÅi Nî-
sâbûr, Ebü’l-Kasým el-Kâ‘bî el-Belhî’nin
TârîÅ-i MefâÅir-i ƒorasân ve Nîþâbûr,
Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin ¡imârü’l-šu-
lûb, Ahmed-i Gazî’nin TârîÅ-i Nîþâbûr,
Muhammed b. Abdülcebbâr el-Utbî’nin
TârîÅu’l-Yemînî, Ebü’l-Abbas Ma‘dânî’-
nin TârîÅ-i Merv, Ebû Saîd el-Hargûþî’nin
TârîÅ, Ebü’l-Meâlî Mecdûd b. Muhammed
er-Reþîdî’nin TârîÅ ve Taberî’nin TârîÅu’l-
ümem ve’l-mülûk adlý eserlerini saymak
mümkündür. Beyhaký’nin adlarýný kaydet-
mediði kaynaklardan Ebü’l-Abbâs-i Mer-
vezî’nin TârîÅ-i Merv, Ahmed b. Seyyâr
el-Mervezî’nin TârîÅ-i Merv, Ebû Ýshak el-
Bezzâz’ýn TârîÅ-i Herât, Ebü’l-Hasan Saîd
b. Cenâh el-Buhârî’nin TârîÅ-i Semeršand
ve BuÅârâ, Ebû Abdullah Muhammed b.
Saîd el-Kadî’nin TârîÅ-i ƒârizm ve Ebû
Abdullah Muhammed b. Akýl-i Belhî’nin
TârîÅ-i BelÅ adlý eserleri anýlabilir. Baþta
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cüme edilmiþ (Kahire 1376/1956; Beyrut
1982), A. K. Areuds’in Rusça tercümesi Is-
toria Masuda (1030-1041) adýyla yayým-
lanmýþtýr (Taþkent 1962; Moskova 1969).
Necati Lugal’in Türk Tarih Kurumu adýna
yaptýðý Türkçe tercüme henüz basýlmamýþ-
týr. Bazý araþtýrmacýlar, Beyhaký’nin Ma-
šåmât-ý Ma¼mûdî adlý bir eserinden bah-
sederken bunun TârîÅ-i Beyhaš¢’nin Sul-
tan Mahmud dönemiyle ilgili bir parçasý
olduðunu ileri sürmüþlerdir (EIr., III, 890).
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Ahmed Cevdet Paþa’nýn
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Osmanlý tarihine dair
meþhur eseri.
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1188-1241 (1774-1826) yýllarý arasýnda-
ki olaylarý kapsayan on iki ciltlik Osmanlý
tarihi olup türünün en önde gelen eser-
lerinden biridir. Eser, Encümen-i Dâniþ’in
1267 (1851) tarihli kararý ile henüz genç
yaþta bulunan Cevdet Efendi’ye sipariþ
edilmiþse de Encümen-i Dâniþ’in kýsa bir

süre sonra kapanmasý yüzünden bu gö-
revlendirilmeyle ilgili irâde-i seniyye, Mec-
lis-i Maârif-i Umûmiyye’nin talebi üzerine
9 Muharrem 1270 (12 Ekim 1853) tarihin-
de çýkmýþtýr. I. cildin hâtimesindeki açýkla-
maya göre müellif eserini hemen bu ta-
rihte yazmaya baþlamýþtýr (Neumann, s.
21). Burada eserin yazýlýþ gerekçesi de be-
lirtilmiþtir. Buna göre 1187 (1773) yýlýna ka-
dar matbu tarihler ve 1241 (1826) yýlýnda
Üss-i Zafer mevcut olmakla birlikte bun-
larýn arasýnda kalan tarihleri basýlmamýþ ol-
duðundan kaybolma tehlikesiyle karþý kar-
þýyadýr. Bu durumda yazardan beklenen,
döneme ait bütün tarihlerin derlenip to-
parlanarak deðerlendirilmesi ve eserin
özellikle, Tezâkir’deki ifadeye göre (IV, 39)
herkesin rahatça anlayabileceði “kaba Türk-
çe” ile kaleme alýnmasýdýr. Yazar mecazlý ve
secili anlatým (inþâ) sanatýnýn tarih yazý-
mýnda kullanýmýna karþýdýr; eserde orta-
ya koyduðu dil ve üslûpla âdeta gurur du-
yar ve bu alanda yeni bir çýðýr açtýðý kana-
atindedir (Neumann, s. 20-21). Ellerinden
iþ çýkmayan ve sýrf protokol sebebiyle bir
araya getirilen kiþilerden oluþan Encü-
men-i Dâniþ’in yaptýðý diðer sipariþlerine
raðmen ortaya çýkabilen tek çalýþmanýn
kendi eseri olduðunu da belirtir (Tezâkir,
I, 13).

Bu görevlendirmeden ötürü ayrýca Sü-
leymaniye müderrisliðine yükseltilen Cev-
det Efendi eserini telife baþladýktan son-
ra Nâilî Efendi’nin vefatýyla onun yerine
vak‘anüvisliðe tayin edildi (18 Þubat 1855).
Eserin II. cildi yedi ayda, III. cilt Kýrým sa-
vaþý, evlilik, Metn-i Metîn gibi baþka te-
lifler sebebiyle iki yýl içinde tamamlandý ve
hemen basýldý (1857). Osmanlý tarihinin
baþta gelen isimlerinden J. von Hammer-
Purgstall, bazý yanlýþlýklar içine düþmüþ ol-
sa da eserin ilk üç cildini takdir eden ve
tanýtan iki yazý kaleme aldý (bk. bibl.). Ýlk
cilt için alýnan irâde-i seniyye sonraki cilt-
leri kapsayacak biçimde geniþletildi. Ah-
med Cevdet, bir yandan tarihini yazarken
öte yandan belki tarih görüþünün derin-
leþmesine katkýsý olabileceðini düþünerek
Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin eksik
býraktýðý Ýbn Haldûn’un Mušaddime çe-
virisini tamamlayarak bastýrdý. Üstlendiði
çeþitli devlet görevleri eserin diðer ciltle-
rinin kýsa zamanda bitirilmesini engelle-
di. Ancak mâzuliyetleri sýrasýnda ve boþ
vakitlerinde eserini yazmak için fýrsat bu-
labildi. Daha sonraki ciltler ilk üç cilde gö-
re muhtasar kaldý. Nitekim olaylar, tayin-
ler, ölümler, özgeçmiþler gibi ana madde-
ler içinde tasnif edilen anlatým tarzý III. cilt-
te daha belirginken diðer ciltler farklý bir

letlere yazýlan mektuplarda kullanýlan ifa-
de özelliklerini anlatýr. Eseri yazarken bel-
gelerin tamamýna ulaþamadýðýný, saltanat
makamýna büyük saygýsýna raðmen hü-
kümdarýn kusurlarýný gizlemeye çalýþma-
dýðýný, eski hasýmlarý ve rakipleriyle olan
düþmanlýklarýný bir yana býrakarak Gazne-
li sarayýnda olup bitenleri tarafsýz bir göz-
le aktardýðýný söyler. Beyhaký, eserini uzun
yýllar idarî görevde bulunduktan sonra ka-
leme almasý dolayýsýyla Ýbnü’l-Kalânisî, Ka-
dî el-Fâzýl ve Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’ye ben-
zetilir. Arapça’nýn resmî dil olarak kullanýl-
dýðý, Arap kültür ve edebiyatýnýn hâkim
bulunduðu bir dönemde Farsça yazýlan
TârîÅ-i Beyhaš¢’de Arapça’nýn etkisi açýk-
ça görülür. Arapça þiirler, atasözleri, keli-
me ve deyimlerin yanýnda bazan cümle ya-
pýlarý bile Arapça’nýn gramer özelliklerini
taþýr.

TârîÅ-i Beyhaš¢’nin günümüze ulaþan
bölümleri ilk defa W. H. Morley ve W. N.
Lees tarafýndan Ýngilizce baþlýkla yayýmlan-
mýþ (The Tarikh-i Beyhaki Containing the
Life of Masoud, Son of Sultan Mahmud of
Ghaznin, Being the 7th, 8th, 9th, and the
Part of the 6th and 10th, Vols of the Ta-
rikh-i Al-i Saboktakeen [Calcutta 1862]),
bunu Seyyid Ahmed Edîb-i Pîþâverî (Tah-
ran 1305), Saîd-i Nefîsî (I-III, Tahran 1319-
1332 hþ.), Kasým Ganî ve Ali Ekber Feyyâz
(Tahran 1324 hþ./1945), Ali Ekber Feyyâz
(Meþhed 1350 hþ./1970, 2. bs., 1355 hþ./
1976’da M. C. Yâhakkî’nin lugatçe ilâve-
siyle), A. Ýhsânî (Tahran 1358 hþ./1980),
Halîl Hatîb Rehber (I-III, Tahran 1368 hþ.)
ve Menûçihr Dâniþpejûh’un (I-II, Tahran
1376 hþ.) ilmî neþirleri takip etmiþtir. Ese-
rin bazý bölümleri ayrýca yayýmlanmýþtýr
(¥asenek Vez¢r ez-TârîÅ-i Beyhaš¢, Tahran
1364/1985; Güzîde-i TârîÅ-i Beyhaš¢ [nþr.
Nergîs Revânpûr], Tahran 1365 hþ./1986).
Saîd-i Nefîsî, sonraki dönemlerde yaþayan
tarihçilerin TârîÅ-i Beyhaš¢’den yaptýk-
larý nakil ve iktibaslarý derleyip iki cilt ha-
linde yayýmlamýþtýr (Der Pîrâmûn-i TârîÅ-i
Beyhaš¢, Tahran 1342 hþ.). Eserin geniþ
bir özeti, Albin de Biberstein Kazimirski
tarafýndan neþredilen Menûçihrî’nin diva-
nýnýn giriþinde verilmiþtir (Menoutchehri,
poète persan du onzième siècle, Paris 1886,
s. 17-131). TârîÅ-i Beyhaš¢’nin bazý bö-
lümlerini B. Doìn Almanca’ya (Muhamme-
danische Quellen zur Geschichte der süd-
lichen Kürstenlander des Kaspisohen Mee-
res, St. Petersburg 1950); Elliot ve Dowson
Ýngilizce’ye (History of India, Delhi 1866-
1867, 1900, II, 53-154) çevirmiþtir. Eser Yah-
yâ el-Haþþâb ve Sâdýk Neþ’et tarafýndan
TârîÅu’l-Beyhaš¢ adýyla Arapça’ya ter-
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