BAYSUN, Mehmet Cavit
de tahammülü az. ancak yakınlarını koruyan bir İstanbul efendisiydi. Kitaba
karşı hastalık derecesine varan bir sevgisi vardı.
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MÜNİR AKTEPE

BAYSUNGUR, Gıyaseddin
(ö. 8371 1434)
güzel

L

Timurlu devlet adamı,
sanatların hamisi ve hattat.

Şahruh Mirza'nın oğlu

ve Timur'un torunu olan Baysungur. 21 Zilhicce 799' da ( 15 Eylül 1397) Herat'ta doğdu. Annesi Gevherşad Hatun'dur. Daha on sekiz yaşındayken babasının hakimiyeti altında bulunan Tüs, Nişabur ve Esterabad şehirlerinin genel valisi olarak devlet
işleriyle meşgul olmaya başladı. 1417' de
devlet işlerinin yürütüldüğü Divan-ı Ali-i
Emin'de babasının yanında görev yaptı 
ğı için fiilen veliaht sayıldı. Onun burada divan üyesi olmayıp başkan olduğunu
ileri sürenler de vardır (Eir., IV, 6). Baysungur Kara Yüsuf'un ölümü üzerine
1421 'de bir müddet Tebriz valiliğinde bulunduysa da anne ve babasının yanında
kalmayı tercih ettiğinden Herat'a döndü. Babasının seferlerine iştirak etmediği zaman geniş yetkilerle onun adına
merkezde devlet işlerini yönetti. Ayrıca
çeşitli seferlere de katılan Baysungur
babasının 1421 ve 1429'da Türkmenler
ile, 1427'de de Özbekler ile yaptığı savaşlarda kahramanlıklar gösterdi.
Baysungur edebiyat ve güzel sanatlara olan ilgisiyle tanınmıştır. Nitekim Herat'taki kütüphanesini zamanının bir sanat merkezi haline getirmiş ve 1431'de
Tüs. Nfşab ur ve Esterabad'a genel vali
olmasına rağmen Timurtutar'ın Herat'ta
ortaya koymuş olduğu kültür ve sanat
hayatının çekiciliği yüzünden buradan
pek ayrılmamıştır.
Gıyaseddin

Baysungur üç dilde (Türkçe, Farsça ve Arapça) şiir yazmıştır. Şair
lerle ve tasawuf ehliyle oturup kalkan ve
onlarla gö rüşen Baysungur'un 500.000
beyit tutarında şiir söylediği, bunlardan
120.000' ini top lad ıktan sonra bu işten
vazgeçtiği rivayet edilir. Hint'te Fars-
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ça şiir söyleyen ünlü şair Emfr Hüsrev-i
Dihlevf'ye hayran olan Baysungur Farsça'yı çok iyi biliyordu. Firdevsf'nin Şeh
ndme'sinin giriş kısmından anlaşıldığı
na göre muhtelif nüshalarını karşı laştı
rarak 1430'da bir çeşit tenkitli nüshası 
nı hazırlatmıştır. Zeki Velidi, halen Tahran'da Gülistan Sarayı Kütüphanesi'nde
kayıtlı bulunan (nr. 6) ve nesta'lik yazı
ile yazılmış 346 sayfa ve yirmi bir minyatürden ibaret olan Baysungurf Şeh
ndme adındaki bu eserin giriş kısmının
Baysungur tarafından yazıldığını ve şeh
nameciliğin tarihini ilk defa onun incelediğ i ni kaydetmektedir; ancak Nöldeke buna ihtimal vermeyerek tenkitli nüshanın başkaları tarafından yapılmış ve
giriş kısmının da eski bir girişten istinsah edilmiş olduğunu söyler (bk. İA, II,
429). İranlı bilgin Muhammed Kazvfnf
de yukarıdaki görüşe yakın olarak bu
hususta elde yeterli delil bulunmadığını
belirtir (bk Rypka, s. 157, not 77).
Baysungur Azerbaycan'daki seferden
kendini sanat işlerine vakfetti. Şüphesiz Herat'ın kültür ve sanat
merkezi olmasında babasının da rolü
vardı. Yalnız Baysungur bu sanat hareketlerini hızlandırdı ve ileri götürdü.
1421 'de Azerbaycan'da Türkmenlerle yapılan savaş dönüşü Tebriz'den beraberinde o devrin ünlü nesta'lik hattatı Mirza Ca'fer-i Tebrfzf'yi Herat'a getirerek
kütüphanesine müdür tayin etti. Daha
sonra davet edilen sanatkarlar da onun
idaresi altında Baysungur'un özel kütüphanesini bir sanat merkezi haline getirdiler. Bu tarihlerde Baysungur'un kardeşi İbrahim'in vali bulunduğu Şiraz ve
İsfahan da sanat bakımından önemli birer merkez olmalarına rağmen buralardaki bazı sanatkarların da Herat'a gitmesi bu iki şehrin önemini azaltmıştı.
dönüşünde

Kaynakların verdiği bilgiye göre Herat'ta devrin en seçkin hattat, nakkaş,

Gıyaseddin

Baysungur' un ce li · sülüs

(İÜ Ktp., FY, nr. 1423, vr. 1 8 )

yazısı

müzehhip ve mücellitlerinden meydana
gelen kırk kadar sanatkar bugün paha
biçilmez derecede kıymetli eserlerini hazırlayarak Herat sanat ekolünü kurdular.
Sanat tarihçisi Binyon bu ekolü "Baysungur Sanat Akademisi" olarak adlandır
mıştır. Baysungur 'a bağlı olmaları dolayısıyla kütüphane müdürü Ca'fer-i Tebrizf ve yanındaki sanatkarların çoğu Herat'a geldikten sonra "Baysungurl" nisbesini kullanmışlardır.
Mendkıb-ı

Hünerverdn burada çalı 
yirmi yedi kişinin ad l arını verir (s
28-31). Bu tarihte hat sanatı henüz gelişme durumundaydı. Devrine göre dikkati çeken aklam-ı sitte* hattatlarından
Muhammed Emfn b. Danişmend, Mahmud Sultanı ve Azfz b. Muhammed yaşan

zının İran sahasında gelişmesine yardım
cı olmuşlardır.

Kaideleri yeni belirmeye
nesta'lik yazıda isim yapan hattatlardan Ca'fer-i Tebrizi, Şemseddin Muhammed b. Hüsam ei-Herevi (Şems-i Baysungur!), Pir Hüseyin Katib, Abdurrahman
Katib de yukarıdakiler gibi Baysungur
Sanat Akademisi'nin üyeleri arasınday
dı. Bunlardan birincisi ünlü Baysungurf Şehndme'yi (838/ 1435) ve Gülistdn'ı
(830 / 1427), Şemseddin Sultani olarak bilinen ikincisi de HacO-yi Kirmanf'nin H ümd ve Hümdyı1n (831/ 1428) adlı eserini ve ayrıca Dfvdn-ı ljüsrev-i Dihlevf
(820/ 1417) ile halen İstanbul'da Türk ve
islam Eserleri Müzesi'nde bulunan Dfvdn-ı Hdtız ' ı istinsah etmişlerdir. Kütüphanede çalışan nakkaşlar da yazılan eserlerin minyatürlerini yapmakla görevli idi.
Mevlana Halil (Emir HaJTI) veya Halil-i Baysungurf olarak bilinen minyatürcü adı
geçen şehnameyi, Gıyaseddin Nakkaş ise
Hümd ve Hümdyı1n'u res im lendirmiş 
lerdi. Ayrıca yine Tebriz'den gelen Seyyid Ahmed Nakkaş ile Hacı Ali Musawir
dışında üstad Veliyyüddin, Simi-i Nişabü
ri ve Seyfeddin Nakkaş da o devrin tanınmış müzehhip ve minyatürcüleri arasındaydı. Cilt sanatı da Baysungur zamanında dikkate değer bir gelişme gösterdi. Kıvamüddin -i Tebrizi ilk olarak kabartma cilt yapma sanatını getirdi. Bugün de Türkiye'de tezhip, minyatür ve
ciltte Herat üslübu revaçtadır.
başlayan

Kısa bir süre içinde güzel sanatları zirveye ulaştıran Baysungur. İran sahasın
da henüz tesirini sürdüren Yakut ei-Müsta'sımi ekolünün en mahir ve en usta
temsilcisiydi. Aklam-ı sitteyi Şemseddin
Muhammed b. Hüsam ei-Herevi'den öğ
rendi. Herevi ona ders verdiği için imzalarında iftihar makamında olmak üzere

BAYTAR
isminden sonra Baysunguri nisbesini kullanırdı. Baysungur'un bugün Türkistan'da özel ellerde bulunan bazı levhaların
dan başka kitabe olarak en meşhur eseri, Meşhed ' de annesinin 1430'da yaptır
dığı ve Türk-İ ran mimarisinin şaheser
lerinden olan Gevherşad Camii'nin (Mescid-i Gevherşad} güney eyvanı üstüne yirmi yaşındayken yazdığı metrelerce uzunluğundaki yazılarıdır. Önemli bir eseri
de muhakkak hattıyla yazdığı büyük boydaki mushaftır. Bu eser, uzun müddet
seferlerde ordunun önünde taşınmış, SafevTier zamanında sayfaları koparılarak
devletin ileri gelenlerine hediye olarak
verilmiştir. Günümüze intikal eden beş
altı sayfası Meşhed ve Tahran kütüphanelerinde teşhirde bulunmaktadır.
Baysungur son derece cesur, hoşsoh
bet, nazik, hükümlerinde adil. fakir ve
yetimlere karşı müşfik bir kişi idi. Fazla
içki yüzünden hastalanar ak otuz yedi
yaşında 7 Cemaziyelahir 837'de (19 Ocak
1434) Herat civarında Bağ-ı Sefid Sarayı'nda vefat etti. Ölümü üzerine tutulan
matemin azameti ancak babası Şahruh,
Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevafnin vefatında görülmüştür. Cenazesi annesi adı
na yapılan medresede defnedildi. 1980'deki çarpışmalarda eski şehir çok zarar
gördüğü için meza rın bugünkü dur umu
belli değildir.
Baysungur'dan sonra Herat'ta oğulları
Alaüddevle ile Babür Mirza onun yolunda yürümüşlerse de o döneme ait eserlerdeki asalet ve güzelliğe bir daha ulaşılamamıştır .
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BAYTAR
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Abdürrezzak b. Hasen b. İbrahim
el -Baytar el -Meydan! ed - Dımaşki
(1837-1917)
L

Suriyeli din alimi, edip,

şair

ve tarihçi.

Bid'at ve hurafelerle mücadeleye girive Bektaşi tarzındaki fı kraların dini
hayata verdiği zarara dikkatleri çeken
Baytar kuwetli bir selefi temayüle sahipti. İsrailiyat, hur afe ve menkıbe türünden r ivayetleri akıl süzgecinden geçirir ve bunların akla uygun düşmeyen
lerini kabul etmezdi. Türbe ve yatırlar
dan medet umma anlayışına karşı çıka
rak bu konuyla ilgili hurafe ve batı! itikadlarla savaşmış ve sadece Allah'a dua
edilip ondan yardım istenmesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. Kur'an'ın hayata hakim kılınması, sünnetin canland ırılması ve ictihad yapılması lazım geldiğini savunması, yeni bir mezhep kurınakla suçlanmasına yol açtı. Muhalifler i onun Sur iye'yi İngilizler' i n idaresindeki Necd ve Mısır'a t eslim etmek için f aaliyet gösterdiğini iddia ettilerse de Suriye Valisi Şükrü Paşa'nın 1906'da açtışen

iddianın

da iken şeyhülislamlık makamı tarafın
dan Suriye'nin büyük merkezlerinde müftü veya kadı olması için yapılan teklifi
kabul etmeyerek Şam ' a döndü. Burada
. Meydan mahallesindeki Kerimüddin Camii'nde bir yandan vaaz vermeye. diğer
yandan cami civarındaki evinde özel mahiyette ilmi sohbetler düzenlemeye baş
ladı. 1909'da Sultan Reşad 'ın tahta çı
kış töreninde Suriye'yi temsil etti. Müsiki sahasında da engin bilgisi olan Baytar 1O Rebiülewel 133S'te (4 Ocak 1917)
Şam'da vefat etti.

Eserleri. 1. Hilyetü 'l-beşer• ii taril]i 'l~arni'ş-şôliş 'aşer. Muhibbfnin Ijuldşa
tü'l-eşer ve Muradfnin es-Silkü'd-dürer adlı eserleri örnek: alınarak yazılan
bu kitapta meşayihin hal tercümeleri ve
eserleri söz konusu edilmiş, onlardan
nakledilen bazı garip menkıbeler ve birtakım bid'atlar anlatılmıştır. Çağı ve çağ
daşları hakkında değerli bilgiler veren
Baytar ' ın bu eseri, o dönemi dini, ilmi,
fikri ve sosyal yönden incelemek isteyen araştırmacılar için önemli bir kaynaktır. Hilyetü '1- beşer, eser üzerinde
yayımlanmamış bir ihtisar çalışması bu- •
lunan yazarın torunu ve Arap Dili Akademisi (Mecmau'l -lugati'1-Arabiyye) üyesi
Muhammed Behcet el-Baytar tarafından
neşredilmiştir (1-111, Dımaşk 1961-1963) .

2. el-MebGJ:ıişü'l-gurer ii J:ıükmi's-şu

ver. Peygamber ve evliyanın resimlerinin yapılmasına karşı çıkan Baytar bu
maksatla bu eseri yazmıştır. Said el-Sabi AJ:ıkdmü 't- taşvir adlı eserinde Baytar'a özel bir bölüm ayırmıştır. 3. er-RiJ:ı
le. Hicaz ve Kudüs'e yaptığı ziyaretlerle ilgili hatıralarını topladığı eseridir. 4.
Şerf:ıu'l- 'A.Jpdeti'l-İslômiyye. Mahmud
Hamza Efendi ' nin eser inin şerhid i r. s.
el-Münne fi'l- camel bi'l-Kitab ve'sSünne. 6. el - Lümca fi'l-iktidd hôle'tteşehhüd min şald ti 'l -cu~ uca .(henüz
yayımlanmamış olan son dört eseri için
bk. Kehhale, V, 217; Muhammed Abdüllatif Salih ei-Ferfür, s. 176).
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"Baysongori Siih-nama", a.e., IV, 9·10.
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Şam'ın Meydan mahallesinde dünyaya geldi. Büyük alimler yetiştiren köklü
bir aileye mensuptur. İlk bilgileri babasından aldı. Şam kurrasının üstadı Ahmed el-Hulvani'nin yanında hafızlığını
tamamladıktan sonra Abdülgani el - Baytar'dan kıraat, Şam fetva emini olan ağa
beyi Muhammed el-Baytar'dan Hanefi
fıkhını öğ rendi. Dini ve akli ilimler deki
bilgisini genişletmek için Muhammed
et-Tantavi'den matematik ve astronomi dersleri aldı. Abdülkadir el -Cezairfden başta el-FütUJ:ıdtü'l-Mekkiyye olmak üzere bazı tasawufi eserler okudu.
Tefsir alimi Cemaleddin el-Kasımi ve Mı
sır müftüsü Muhammed Abduh ' la görüştü; onların takdir ve saygısını kazandı. Iraklı alimlerden Mahmud Şükri elAlüsi ile tanıştı ve dostluk kurdu.

riyye·i Dtinişgede·i Edebiyyat ve 'Ulüm·i insti·
nf, IV, Tebriz 1337, s. 329 ·331; Zeki Yelidi Togan. "Büyük Türk Hükümdan Şahruh", TDED,
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sonucunda bu

asılsız olduğu anlaşıldı. Aynı yıl İstanbul' 

Baytar
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BEŞŞAR EL- M ELAZI
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