
rüştüyse de devletin içinde bulunduğu 
kritik durum sebebiyle istediğini elde 
edemedi. Tasawuf ve edebiyata olduğu 
kadar fıkha da vukufu bulunan Baüniy
ye'ye Kahire'de fetva ve tedris icazeti 
verildi. Burada tanıştığı meşhur edipler
den Abdürrahim ei-Abbasi ile araların
da manzum yazışmalar oldu. Daha son
ra Dımaşk'a dönen Baüniyye, 1516 yı
lında Yavuz Sultan Selim'in Suriye sefe
ri münasebetiyle o yöreye gelen Kansu 
Gavri ile tekrar görüşmek için Halep'e 
gittiyse de sultanın Mercidabık Savaşı ' n

da ölmesi üzerine onunla görüşme im
kanı bulamadan Dımaşk'a döndü ve ay
nı yıl burada vefat etti. 

Eserleri. Daha çok edebiyat ve tasav
vufla ilgili eserler veren Baüniyye'nin bi
linen eserleri şunlardır : 1. el-Fetf:ıu'l

mübin fi medJ:ıi 'l-Emin. En tanınmış 

eseri olup Hz. Peygamber'e methiye ola
rak yazmıştır. Edebi sanatlara örnek sa
yılacak bir mükemmelliğe sahip bulu
nan eserde Baüniyye tarz olarak Safi
yüddin ei-Hilli'yi takip etmiş ve muhte
melen daha çok İbn Hicce'nin tesirinde 
kalmıştır. Abdülgani en-Nablusi'nin de 
Nesemô.tü'l-esJ:ıô.r'ı (şerhi Nefef:ıatü'l-ez· 

har, Kahire 1299) telif ederken bu eser
den etkilenmiş olduğu şüphesizdir. el
FetJ:ıu'l-mübin, yine Baüniyye'nin buna 
yaptığı şerh ile birlikte. kenarında Bedi
üzzaman el- Hemedani' nin Resô. 'il' i ol
duğu halde önce Bulak'ta (ı 291 ). sonra 
da ikisi bir arada İbn Hicce'nin Ijizô.ne
tü'l-edeb ve gayetü'l-ereb adlı eseri
nin kenarında Kahire' de (1304 ı basılmış

tır. 2. Mevlidü'n-nebi (el -Meuridü'l-enhti 

{i'l-meuridi'l-esna) (Dımaşk 1301, 1310). 

Baüniyye'nin mensur ve manzum olarak 
telif ettiği bir eserdir. 

Fütı1hu 'l-Ha~ if medJ:ıi seyyidi'l-l]alk, 
el -Kavlü's-sahif:ı fi tal]misi Bürdeti'l 
medih (Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 
449/ 1. 463/ 3). Levô.miJ:ıu'l-iütUJ:ı ii eş
refi memdı1J:ı, Neiô.'isü'l-gurer ii med
hi seyyidi'l-beşer adlı eserlerinin mü
ellif hattı birer nüshası Zahiriyye Kütüp
hanesi 7335 nurnarada kayıtlı olup Fey
iü'l-iail adlı divanının yazması da mev
cuttur (bk Muhammed Ali Hasan, s. 93). 

Kaynaklarda ayrıca Sehavi'nin el- ~av
lü 'l-bedi' ii's-şalô.ti 'ale'l-J:ıabibi'ş-şe
ti' adlı eserini bir kaside (urcüze) şeklin
de ihtisar ettiği , tasawufi konularla il
gili el-Fetf:ıu'l-J:ıanefi, el-MelamiJ:ıu'ş

şeriie ve'l-ô.şô.rü'l-müniie ve Hace Ab
dullah Herevi'nin Menô.zilü's-sô. 'irin 'i-

nin Menô.zilü's -sô.'irin'inin manzum bir 
muhtasarı olan el-İşô.rô.tü'l-l]afiyye ii'l
menô.zili'l- 'aliyye ile ed-Dürrü'l-ga'iş 
fi baJ:ıri'l - mu' cizô.t ve'l- l]aşô. 'iş adlı 
eserlerinin olduğu da zikredilmektedir. 
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BAUSANI, Alessandro 
(1921-1988) 

İtalyan şarkiyatçı. 
_j 

Bütün tahsil hayatını doğduğu Roma'
da yaptıktan sonra 1943 yılında Farsça'
nın nahvi üzerine hazırladığı bir tezle bu
radaki üniversitenin şarkiyat kısmından 
mezun oldu. 1956'ya kadar çeşitli kadro
larda İran dili ve edebiyatı dersleri okut
tuktan başka dinler tarihi kürsüsü için 
İslam dini üzerine dersler verdi, semi
nerler yürüttü. 1956 yılında Napali Üni
versitesi'nde, on beş yıl sonra da Roma 
Üniversitesi'nde Farsça kürsüsü profe
sörlüğüne tayin edildi. Ülkesinde ve çe
şitli İslam ülkelerinde çalışmaları çok 
takdir edildiği için önemli ilmi kurumla
ra üye seçildi ve ayrıca 1957 yılında Pa
kistan'ın "Sitare-i imtiyaz" nişanını aldı. 
Farsça'nın bütün tarihi safhalarına va
kıf olmasının yanında Urdu ve Malezya 
dillerini de konferans verebilecek dere-
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cede konuşmaktaydı. Türkçe bilmekle 
beraber bu dille çok az meşgul olmuş
tur. Babi- Bahai konuları üzerinde uz
man, hatta hayranları tarafından şeyh 
kabul edilmektedir. 

Eserleri. Bausani ·nin eserleri üç bö
lümde toplanabilir. 1. Kur'an Tercümesi. 
Il Corano. Traduzione, Introduzione, 
note (Kuran. Tercüme. gi ri ş, notlar). 1955'
te Floransa'da yayımlanan eser 779 say
fad ır. 1978 yılında yeniden gözden ge
çirilmiş bir baskısı daha yapıldı. Eser bu 
alandaki en iyi çalışmalardan biri sayıl
maktadır. 2. İslam ve İran Tarihi. 1951 
yılında F. M. Pareja ile birlikte Islamo
logia adlı bir kılavuz (Roma'da yayımla
nan bu eserin Fransızca'sı da 1957, 1963 

yıllarında Beyrut'ta yayım l anmıştır) ve is
lam tarihinin ilk devirlerinden başlaya
rak genelde İran'ı esas alan makale ve 
kitaplar hazırladı. Bunlardan en son ola
rak L 'im pera bizantina e 1 'Islamismo 
(Torino 198 1) adlı kitabın 269-370. say
faları arasındaki "La civilta musulmana 
da Maometto (570-632) alla fine del ca
liffato abbaside ( 1258)" kısmı ile 371-
508. sayfaları arasındaki "La Persia dal-

. la conquista islamica ad oggi" kısımla
rını kaleme aldı. Tarina'daki UTET adlı 
yayınevi büyük bir tarih külliyatı tasar
ladığı zaman İran kısmını Bausani'ye ha
vale etti. 1962'de kaleme aldığı I Persia
ni adlı eseri 1965'te Almanca'ya, 1971 '
de de İngilizce'ye çevrildi. İran. Pakis
tan, Endonezya ve Malezya'nın edebiyat 
tarihlerini ülkesinde tek başına hazırla
dı. 3. Türk Dünyası. a) Mevlana Celaled
din-i Rümi üzerine 1953'te başladığı ça
lışmalarına çeşitli makale ve kongre teb
liğleriyle devam ettikten sonra Gialô.l 
ad-Din Rumi, Poesia misliche intro
duzione, traduzione, antologia e note 
di A. B. (Milano 1980) adlı eserini hazır
ladı. Senai'nin kozmogonisi üzerinde du
rup Mevlana Celaleddin-i Rümi ve Dan
te Alighieri öncesi devirlerde ahiret kav
ramının gelişimini inceledi. b) Türk dün
yası üzerindeki çalışmalarının , Müstecip 
Ülküsal'ın Dobruca ve Türkler adlı ki
tabı hakkında yazdığı uzun bir tanıtma 
makalesinden sonra ( Oriente Moderno, 

XXI [19411. s. 145-150) bir suskunluk dö
nemi içine girdiği görüldü. Piri Reis'in 
Kitô.b-ı Bahriyye'sinde İtalya kıyılarına 
ait bilgileri İtalyanca'ya tercüme ettik
ten başka açıklamalar da yaptı. Bu konu
da 1979 yılında başlattığı çalışması . "Ve
nezia e I'Adriaticci in un portolana tur-
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co", Venezia e l'Oriente (Firenze 1987, 

s. 339-352) adlı makalesiyle altıya ulaş
mış olup Piri Reis'le ilgili makale ve ince
lemeleri Venedik Üniversitesi tarafından 
bir kitap halinde neşredilmişti r (L'Ita lia 
nel Kitab-ı Bahriye di Piri Reis, Venezia 
ı 990). ilim tarihi üzerinde de çalışan Ba
usani astronomi, astroloji ve ihvanü's 
safa ve hullanü'l-vefa (i es Freres de la joie) 
konularını da işledi. 

Roma Üniversitesi Bausani için bir ar
mağan hazırlamışsa da henüz yayımlan
mamıştır. 
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BAVENDİLER 
( .;.;_,~ JT ) 

Taberistan'da hüküm süren 
İran asıllı bir hanedan 

(665-1349). 
_j 

Hanedanın adı. Sasani Hükümdan Ku
bad'ın torunu Şapür'un oğlu Sav'dan gel
mektedir. Merkezleri Şehriyarküh 'ta Fi
rim olmakla birlikte asıl Hazar denizinin 
güneyindeki ovalarda hüküm sürdüler. 
Bazı Savendi hükümdarları "ispehbed" 
veya "melikü'l -cibal" unvanı ile de anıl
mışlardır. Savendiler başlıca üç kola ay
rılmıştır: 

1. Keyı1siyye. Bavendiler'in bu kolu adı
nı, Sav'ın babası ve Sasani Hükümdan 
Enüşirvan·ın kardeşi olan Keyüs'tan al
mıştır. Bav bazı savaşlarda yararlılıklar 
gösterdiyse de son Sasani Hükümdan lll. 
Yezdicerd'in ölümünden (30/ 65 ı) son
ra bir ateşkedede inzivaya çekildi. An
cak Taberistan (Xl. yüzyıldan itibaren Ma
zenderan) halkı onu kendilerine hüküm
dar seçti. Böylece Savendiler haneda
nı kurulmuş oldu. Daha sonra Taberis
tan'da hüküm süren Kariniler'in son hü-
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kümdarı Mazyar b. Karin, Bavendiler'
den Şehriyar b. Şervin ve kendi amcası 
tarafından hükümdarlıktan uzaklaştırıl

dı. Bu olay üzerine Mazyar, Abbasi Hali
fesi Me'mün'un sarayına giderek Müs
lümanlığı kabul etti. Böylece halifenin 
güvenini kazandı ve 207 (822-23) yılında 
vali Müsa b. Hafs ile Taberistan'a dön
dü. Mazyar 210 'da (825-26) Müsa ile 
birleşti ve Savendi Şapür b. Şehriyar'ın 

hakimiyetindeki bölgeleri ele geçirerek 
onu öldürttü. Firfm ve öteki şehirlerde 
camiler inşa ettirdi. Daha sonra Halife 
Me'mün bütün Taberistan'ın idaresini 
Mazyar'a verdi. Mazyar'dan sonra Tabe
ristan yirmi yıldan fazla TahirHer'in ida
resinde kaldı. 

842 yılında Savendi Hükümdan Kiirin 
b. Şehriyar Müslümanlığı kabul etti ve 
Ebü'l-mülük künyesini aldı. Karin savaş
larda Tahiriler'e yardımcı olduğu için hiz
metlerine karşılık yeniden Şervin dağla
rının hakimi olarak tayin edildi. Bu sa
yede islamiyet Taberistan'ın yerli halkı 
arasında hızla yayıldı. Daha sonra Karin 
ile torunu ve halefi Rüstem Taberistan'
daki Ali eviadına karşı devamlı muha
lefet ettiler. Sonuçta Rüstem, Aleviler'i 
destekleyen Rafi' b. Herseme tarafın
dan hapsettirildi ve işkenceyle öldürüldü 
(895). Yerine geçen oğlu ll. Şervin baş
langıçta Hasan b. Ali ei-Utrüş'a karşı çık
tıysa da daha sonra ona tabi olmak zo
runda kaldı. 

Büveyhf Hükümdan Rüknüddevle Ta
beristan'ı zaptettiği zaman (336/ 947-48) 

ll. Şehriyar onun hakimiyetini tanıdı. Şeh
riyar daha sonra belki de Büveyhiler'in 
desteğini sağlamış olan kardeşi ll. Rüs
tem tarafından Şehriyarküh'tan uzak-

Bavendiler'den 
Rüstem 
b. Servin 
adına 

354 19651 
yı lın da 

Firim'de 
basılmış 

gümüş 

sikke 
(Istanbul 

Arkeoloji 

Milzesi, 

Teşhir, 

nr. 1041 ) 

laştırılım:a büyük bir ihtimalle buradan 
SamanHer'in yanına gitti. Nitekim 968'
de Taberistan'ı zaptetmek isteyen Sa
maniler'in Cürcan'daki ordusunda onun 
da bulunduğu zikredilir. Ancak bu sıra
da Büveyhfler'in hakimiyetindeki Firfm 
şehrine ll. Rüstem'in hakim olduğu, ken
di adına bastırılmış sikkelerden anlaşıl
maktadır. Bu hanedandan ispehbed lll. 
Şehriyar ise daha önce müttefiki oldu
ğu Ziyariler'den Kabüs b. Veşmgir'e kar
şı isyan etmiş, fakat yakalanarak öldü
rülmüştür (ı 006) Öte yandan lll. Rüstem 
bölgedeki üstünlük mücadelelerine ka
rışarak Ali b. imran'ın teşvikiyle Kaküyf
ler'den Alaüddevle Munammed'e karşı 
oluşturulan ittifaka katıldı. Ancak Ala
üddevle Muhammed Nihavend Savaşı'n
da büyük bir zafer kazanarak düşmanı 
III. Rüstem'i esir alıp hapsetti. III. Rüs
tem ertesi yıl ölünce (Receb 4191 Ağustos 
1028) Bavendfler'in bu kolu gücünü kay
betti. Bu arada hanedanın son zaman
larında dağlık bölgelerde hüküm sür
düğü kabul edilen Muhammed b. Ven
derfn adlı bir ispehbedden de bahse
dilmektedir. Bir rivayete göre bu kol. 
muhtemelen Hazar denizi sahillerinin 
Selçuklular tarafından istila edildiği ta
rihe kadar dağlık bölgelerde varlıkları
nı sürdürmüşlerdir. Bu bakımdan hane
danın bu koluna mensup son hüküm
darların hükümdarlık tarihlerini tesbit 
güçleşmektedir. 

Merzübanname adlı Farsça eserin mü
ellifi olarak kabul edilen Merzüban b. 
Rüstem'in (ll. Rüstem) Firfm'de hüküm 
sürdüğü ve Büveyhiler'den Fahrüddev
le'ye tabi olduğu anlaşılmaktadır. Mer
züban'ın kız kardeşi Seyyide de Fahrüd
devle'nin karısı idi. Bu kola mensup olan 
Savendiler tarafından yaptırılan mimari 
eserler arasında, Muhammed b. Vende
rfn'in 1021 'de inşa ettirdiği Mil-i Had
kan adlı türbe meşhurdur. 

z. İspehbediyye. Bavendiler'in bu kolu, 
Sarf merkez olmak üzere Taberistan, m
lan. Rey ve Kümis'te hüküm sürdü. Zeki 
bir kimse olan ilk hükümdar Hüsamüd
devle Şehriyar b. Karin, Sultan Melikşah 
(ı 072-1 092) ile iyi geçinerek Selçuklu ta
biiyetini kabul etti. Fakat daha sonra Sul
tan Muhammed Tapar'ın (ı ı 05-1 ı 18) Ba
tıniler'e karşı iş birliği teklifini reddetti. 
Bunun üzerine sultan onu cezalandır

mak için üzerine Emir Sungur-ı Buharf 
idaresinde 5000 kişilik bir kuwet sev
ketti. Ancak Hüsamüddevle Selçuklu or
dusunu yendi. Sultan Muhammed Tapar 


