
isminden sonra Baysunguri nisbesini kul
lanırdı. Baysungur'un bugün Türkistan'
da özel ellerde bulunan bazı levhaların
dan başka kitabe olarak en meşhur ese
ri, Meşhed 'de annesinin 1430'da yaptır
dığı ve Türk-İran mimarisinin şaheser
lerinden olan Gevherşad Camii'nin (Mes
cid-i Gevherşad} güney eyvanı üstüne yir
mi yaşındayken yazdığı metrelerce uzun
luğundaki yazılarıdır. Önemli bir eseri 
de muhakkak hattıyla yazdığı büyük boy
daki mushaftır. Bu eser, uzun müddet 
seferlerde ordunun önünde taşınmış, Sa
fevTier zamanında sayfaları koparılarak 
devletin ileri gelenlerine hediye olarak 
verilmiştir. Günümüze intikal eden beş 
altı sayfası Meşhed ve Tahran kütüpha
nelerinde teşhirde bulunmaktadır. 

Baysungur son derece cesur, hoşsoh
bet, nazik, hükümlerinde adil. fakir ve 
yetimlere karşı müşfik bir kişi idi. Fazla 
içki yüzünden hastalanarak otuz yedi 
yaşında 7 Cemaziyelahir 837'de (19 Ocak 
1434) Herat civarında Bağ-ı Sefid Sara
yı'nda vefat etti. Ölümü üzerine tutulan 
matemin azameti ancak babası Şahruh, 
Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevafnin vefa
tında görülmüştür. Cenazesi annesi adı
na yapılan medresede defnedildi. 1980'
deki çarpışmalarda eski şehir çok zarar 
gördüğü için mezarın bugünkü durumu 
belli değildir. 

Baysungur'dan sonra Herat'ta oğulları 
Alaüddevle ile Babür Mirza onun yolun
da yürümüşlerse de o döneme ait eser
lerdeki asalet ve güzelliğe bir daha ula
şılamamıştır. 
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BAYTAR 
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Abdürrezzak b. Hasen b. İbrahim 
el -Baytar el -Meydan! ed - Dımaşki 

(1837-1917) 

Suriyeli din alimi, edip, şair ve tarihçi. 
L ~ 

Şam'ın Meydan mahallesinde dünya
ya geldi. Büyük alimler yetiştiren köklü 
bir aileye mensuptur. İlk bilgileri baba
sından aldı. Şam kurrasının üstadı Ah
med el-Hulvani'nin yanında hafızlığını 

tamamladıktan sonra Abdülgani el -Bay
tar'dan kıraat, Şam fetva emini olan ağa
beyi Muhammed el-Baytar'dan Hanefi 
fıkhını öğrendi. Dini ve akli ilimlerdeki 
bilgisini genişletmek için Muhammed 
et-Tantavi'den matematik ve astrono
mi dersleri aldı. Abdülkadir el -Cezairf
den başta el-FütUJ:ıdtü'l-Mekkiyye ol
mak üzere bazı tasawufi eserler okudu. 
Tefsir alimi Cemaleddin el-Kasımi ve Mı
sır müftüsü Muhammed Abduh ' la gö
rüştü; onların takdir ve saygısını kazan
dı. Iraklı alimlerden Mahmud Şükri el
Alüsi ile tanıştı ve dostluk kurdu. 

Bid'at ve hurafelerle mücadeleye giri
şen ve Bektaşi tarzındaki fıkraların dini 
hayata verdiği zarara dikkatleri çeken 
Baytar kuwetli bir selefi temayüle sa
hipti. İsrailiyat, hurafe ve menkıbe tü
ründen r ivayetleri akıl süzgecinden ge
çirir ve bunların akla uygun düşmeyen
lerini kabul etmezdi. Türbe ve yatırlar
dan medet umma anlayışına karşı çıka
rak bu konuyla ilgili hurafe ve batı! iti
kadlarla savaşmış ve sadece Allah'a dua 
edilip ondan yardım istenmesi gerekti
ğini anlatmaya çalışmıştır. Kur'an'ın ha
yata hakim kılınması, sünnetin canlan
dırılması ve ictihad yapılması lazım gel
diğini savunması, yeni bir mezhep kur
ınakla suçlanmasına yol açtı. Muhalifle
r i onun Sur iye'yi İngilizler' i n idaresinde
ki Necd ve Mısır'a t eslim etmek için fa
aliyet gösterdiğini iddia ettilerse de Su
riye Valisi Şükrü Paşa'nın 1906'da açtı-
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ğı soruşturma sonucunda bu iddianın 
asılsız olduğu anlaşıldı. Aynı yıl İstanbul' 
da iken şeyhülislamlık makamı tarafın
dan Suriye'nin büyük merkezlerinde müf
tü veya kadı olması için yapılan teklifi 
kabul etmeyerek Şam'a döndü. Burada 

. Meydan mahallesindeki Kerimüddin Ca
mii'nde bir yandan vaaz vermeye. diğer 
yandan cami civarındaki evinde özel ma
hiyette ilmi sohbetler düzenlemeye baş
ladı. 1909'da Sultan Reşad 'ın tahta çı

kış töreninde Suriye'yi temsil etti. Mü
siki sahasında da engin bilgisi olan Bay
tar 1 O 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-dü
rer adlı eserleri örnek: alınarak yazılan 
bu kitapta meşayihin hal tercümeleri ve 
eserleri söz konusu edilmiş, onlardan 
nakledilen bazı garip menkıbeler ve bir
takım bid'atlar anlatılmıştır. Çağı ve çağ
daşları hakkında değerli bilgiler veren 
Baytar ' ın bu eseri, o dönemi dini, ilmi, 
fikri ve sosyal yönden incelemek iste
yen araştırmacılar için önemli bir kay
naktır. Hilyetü '1- beşer, eser üzerinde 
yayımlanmamış bir ihtisar çalışması bu- • 
lunan yazarın torunu ve Arap Dili Aka
demisi (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 resimleri
nin yapılmasına karşı çıkan Baytar bu 
maksatla bu eseri yazmıştır. Said el-Sa
bi AJ:ıkdmü 't- taşvir adlı eserinde Bay
tar'a özel bir bölüm ayırmıştır. 3. er-RiJ:ı
le. Hicaz ve Kudüs'e yaptığı ziyaretler
le ilgili hatıralarını topladığı eseridir. 4. 
Şerf:ıu'l- 'A.Jpdeti'l-İslômiyye. Mahmud 
Hamza Efendi 'nin eser inin şerhidir. s. 
el-Münne fi'l- camel bi'l-Kitab ve's
Sünne. 6. el -Lümca fi'l-iktidd hôle't
teşehhüd min şald ti 'l -cu~uca .(henüz 
yayımlanmamış olan son dört eseri için 
bk. Kehhale, V, 217; Muhammed Abdülla
tif Salih ei-Ferfür, s. 176). 
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