
BAzAN 

lifini Bazan'a anlattılar. Bazan Kisra'nın 
öldürülmüş olduğuna dair haberin so
nucunu beklerneye başladı. Yeni kisra 
Şireveyh, Bazan'a yazdığı mektupta ba
basını niçin öldürdüğünü izah ettikten 
sonra Hz. Peygamber'e bir şey yapma
masını ve kendisinin emirlerini bekleme
sini istiyordu. Bazan bunun üzerine müs
lüman oldu. Onunla birlikte Eb na· tarla 
San'a halkı da müslüman oldular. Esa
sen o sıralarda Yemen Valisi Bazan ve 
Ebna, Kur'an -ı Kerim'in (bk. er-Rüm 30/ 
1-5) vuku bulacağını on yıl kadar önce 
haber verdiği SasanTier'in Bizans kar
şısındaki Ninova mağlübiyeti yüzünden 
yerli halk karşısında zor durumda kal
mışlardı. Bazan Hz. Peygamber'in bu da
vetiyle müslüman olmayı kurtuluş için 
bir vesile kabul etti ve Sasaniler'le olan 
siyasi bağını kopardı. 

Bazı rivayetlerde, Bazan'ın müslüman 
olduğunu bildirmek üzere Vebr b. Yu
hannis ile Firüz ed-Deylemi'yi Hz. Pey
gamber·e gönderdiği ve konağının bah
çesinde, San'a'daki müslümanların iba
det ve öğretimleri için, bugün Cami-i Ke
bir olarak bilinen mescidi yaptırdığı zik
redilmektedir. 
Bazan ' ın vefatı üzerine Hz. Peygam

ber onun yerine oğlu Şehr'i vali tayin etti. 
Ancak yerli halkın Ebna'ya tepkisi şeklin
de başlatılan Yemen'deki irtidad hareke
ti sırasında Esved ei-Ansi Şehr'i öldürdü. 
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Selçuklular'da avcı kuşlara bakan 
ve hükümdarların av işlerini idare eden 

görevlilere verilen ad 
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Diliyle kelime-i tevhidi söyleyen 
salikin içinden, 

"İlahi, maksarlım sensin, 
gayem senin rızanı kazanmaktır!" 

demesi anlamına gelen 
Nakşibendi tarikatına ait bir terim 
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Avcı kuşların yetiştirilmesi, 
hastalıkları ve bunların 

tedavi usullerinden bahseden 

L 
eseriere verilen genel ad. 
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Kelime Farsça baz (doğan) ve name
den (yazı l mış şey) meydana gelmiştir. İn
sanlık tarihi kadar eski olan avcılık, tari
hin akışı içinde gerek geçim kaynağı ge
rekse bir spor ve eğlence olarak daima 
insanların ilgisini çekmiş, bu mesleğin 
ilkelerine dair çeşitli eserler kaleme alın
mıştır. Özellikle bazı hükümdarların din
lenme ve eğlence vesilesi olarak kabul 
ettikleri av için kullanılan avcı kuşlarına 
dair yazılan eserler bazname adıyla bir 
tür oluşturmuştur. İslam devletleriyle is-

Bazname-i 

P!ld~!lhi'nin 

ilk ve 
son sayfas ı 

(MilletKtp. , 

AliEmiri', 

Tıp. nr. 44) 

lami Türk devletlerinde ise bir savaş spo
ru olarak kabul edilen avcılığın ayrı bir 
yeri vardır. Nitekim Arapça· da beyzere 
denilen bu sporla ilgili olarak "saydna
me", "şikarname" veya "kitabü'l-beyzere, 
kitabü menati'i't - tayr, kitabü'l -büzat 
ve's-sayd, kitabü's-sayd ve'l-carih, kita
bü'l-mesayid, kitabü's -sayd ve'z-zebaih", 
fakat daha çok "bazname" adı altında 
eserler kaleme alınmış, avcılık adeta bir 
ilim dalı gibi gelişmiştir (bk. AV; AVCI) . 

Baznamelerde yalnızca avcı kuşlardan 
bahsedilmez ; bu eserler genellikle, baş
ta köpek olmak üzere pars, arslan ve 
kaplan gibi avcılıkta kullanılan diğer bazı 
hayvanlardan da söz ettiğinden, bu ko
nuda bazan "parsname" adıyla da eser
ler yazılmıştır (mesela bk. Nuruosmaniye 
Ktp., nr. 3686). 

Avianmak için uygun vakitleri, aviarın 
şer 'i hükümlerini ihtiva eden bazname
lerde av kuşları da tanıtılmaktadır. Ne
sir veya nazım olarak yazılabilen bir baz
narnede genellikle avianmanın tarihçe
si, bazdarlığın şartları, alıcı kuşların tür
leri ve hangi kuşların hangi av kuşlarını 
aviarnada mahir oldukları, avcı kuşların 

hastalıklarının hangi ilaçlarla tedavi edi
lebileceği, hatta hangi ilacın kim tara
fından terkip edilmiş olduğundan söz 
edilir. 

Rivayete göre ilk bazname Cemşid za
manında kaleme alınmıştır. Bu efsanevi 
İran hükümdarının alıcı kuşları . av kö
peklerini ve yırtıcı hayvanları kendi em
ri ve iradesi doğrultusunda hareket et
tirme gücüne sahip olduğuna inanılırdı. 
İşte Cemşld bu hayvanları terbiye etmek 



için ilk defa bir bazname yazdırmış, son
raki hükümdarlar da aynı türden eserle
rin kaleme alınmasını teşvik etmişlerdir. 

Baznarnelerin en önemlisi ve diğerle
rine yüzyıllarca örnek olanı, Sasani Hü
kümdarı NOşirevan-ı Adil adına yazılmış 
alandır. Bu eser SamanHer'den Ebü'I
Fevaris Abdülmelik b. NO h b. MansOr ta
rafından Pehlevi dilinden Farsça'ya ter
cüme ettirilmiştir. Ebü'I-Buhturi ise yi
ne devrin Samani hükümdan Abdülme
lik için Cevôrihnôme-i Şôhinşôhi adlı 
baznarneyi kaleme almıştır. Ali b. Man
sOr-ı Hafi'nin Şikômôme-i İlhôni'si de 
bu türün en güzel örneklerindendiL Bu 
eserde daha önce yazılmış baznameler
den de söz edilmiştir. EbO Tahir-i HatOnT. 
avcılığa pek meraklı olan Büyük Selçuk
lu Sultanı Melikşah adına Şikôrnôme 

ad lı bir eser yazmıştı r. Yine sultanın is
teği üzerine veziri Nizamülmülk. ülkesi
nin ve civar ülkelerin en ünlü avcılarını 
saraya davet etmiş ve büyük bir bölümü 
bu sahada herkesin üstat kabul ettiğ i 

Ebü'I-Cevarih Ali b. Muhammed en-Ni
sabOrT'ye ait olan Saydnôme-i Melik 
şôhi'yi hazırlatmıştır . Sultan Sencer. Ha
rOnürreşid ve Halife Mehdi adına da baz
nameler kaleme alınmıştır. 

Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kü
tüphanelerde bazname türünde Türkçe, 
Arapça ve Farsça olarak kaleme alınmış 
pek çok eser vardır (İstanbul kütüphane
lerindeki baznameler için bk. Rifat Bilge. 
"İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Baz
nameler", TM, VII- VIII / 2 (1945). s. 169-
182) 
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Nil nehri ile 
Kızıldeniz arasında yaşayan 

L 
göçebe Hami kabHelere verilen ad. 

_j 

Ki na- Kusayr, Atbara ve Eritre- Sudan 
sınırındaki tepelerin oluşturduğu bir üç
gen içinde yaşayan Bece (Beca) kabilele
rinin menşeleri kesin olarak bilinmemek
tedir. İslam· dan önceki dönemlere ait 
kitabelerden. Hami dilini konuşan grup
ların çok eski zamandan beri bu bölge
de yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bölgenin 
zengin ve değerli maden yataklarına sa
hip olması ve Kızıldeniz'e geçmek iste
yen kervanlar için bir geçiş bölgesi ol
ması Beceliler' in eski Mısır, Yunan ve 
Romalılar'la münasebet kurmalarını sağ
lamıştır . İslam coğrafyacılarından Ya'kü
bi bu bölgede hüküm süren altı Bece 
krallığından bahseder ve hakimiyet sa
haları hakkında bilgi verir. 

Seeeliler müslümanlarla ilk defa Ab
dullah b. Sa'd b. EbO Serh'in 651'de NO
be'den (Nübye) dönüşü sırasında karşı

laştılar. Fakat Abdullah b. Sa'd putpe
rest oldukları için onlara önem verme
mişti. Müslüman Araplar'la Seeeliler ara
sındaki ilk antlaşma, Emevi Halifesi Hi
şam b. Abdülmelik devrinde (724- 7431 
Ubeydullah b. Habhab tarafından yapıl
dı. Bu antlaşmayla Beceliler'in İslam ül
keleriyle ticari münasebetleri düzenle
niyor ve müslüman halk Beceliler'in ça
pulculuklarına karşı koruma altına alını
yordu. Beceliler'in ülkesindeki zengin al
tın. gümüş, bakır ve demir yatakları müs
lümanların dikkatini çekti. Rebia ile Cü
heyne kabileleri Vadilallaki ve Kıft çölün
de altın ve zümrüt aramak için Bece top
raklarına girdiler ve onlarla kaynaşarak 
bölgeye yerleştil er. Ortaçağ· da Seeeli
ler'in bilinen iki büyük kolu Hadarib ve 
Zenaficler'di. Kuzeyde hakim olan Hada
ribler'in İslamiyet'ten önce Hadramut'
tan buraya göç eden bir kabilenin so
yundan geldikleri tahmin edilmektedir. 
Hadarib kabilesi diğerlerine göre daha 
erken tarihlerde müslüman olmuştu . 

Beceliler'in müslümanlarla yaptıkları 

antlaşmayı ihlal ederek Yukarı Mısır'da 
yağma ve çapulculuk yapmaları. müslü
manların Bece topraklarına bir sefer dü
zenlemelerine yol açtı. Halife Me'mün, 
Abdullah b. Cehm'i bir orduyla Beceliler'in 
üzerine gönderdi. Yapılan savaşta Be
celiler'in reisi Kenan b. Abdülaziz mağ
!Op oldu ve halifenin hakimiyetini tanı
mak zorunda kaldı. 18 Nisan 831 'de ya
pılan antlaşmaya göre Seeeliler ülkele-

BECE 

rindeki camilere dokunmayacaklar. müs
lüman tüccar ve hacılar güvenlik içinde 
seyahat edebilecek ve amil '' ler h araç 
toplamak için bölgeye girebileceklerdi. 

Daha sonraki yıllarda Beceliler'in öde
meleri gereken haracı ödememeleri ve 
maden ocaklarında çalışan müslüman
ları öldürmeleri, Halife Mütevekkil-Aiel
lah 'ı onlara karşı tedbir almaya sevket
tL Halife Mütevekkil. Muhammed b. Ab
dullah ei-Kummi'yi onlara karşı sefer 
yapmakla görevlendirdi. Mısır arnili An
bese b. İshak ed-Dabbi'ye de ona yar
dımcı olmasını emretti. Beceliler'in ülke
sindeki madenierde çalışan müslüman
ların ve gönüllülerin de iştirakiyle 20.000 
kişilik bir ordu meydana getirildi. Yapı

lan savaş sonunda müslümanlar Bece
liler'i mağ!Op ettiler. Reisieri Ali Baba 
eman diledi ve gecikmiş olan dört yılın 
haracını da ödedi (241 1 855-561 

Seeeliler birkaç yıl sonra Fustat'a sal
dırıp yağma ve katliama giriştiler. Bu
nun üzerine EbO Abdurrahman ei-Öme
r i, Rebia. Cüheyne ve diğer Arap kabile
lerinin desteğini sağlayarak Beceliler'e 
ağır bir darbe indirdi ; reisierini öldürüp 
onları cizye ödemeye mecbur etti (255 / 
868-69) Örneri'nin ölümünden sonra Ha
darib kabilesiyle akrabalık kuran Rebia 
kabilesi bütün bölgeye hakim oldu. Ta
rihçi Mes'Qdi 332'de (943-44) Rebia ka
bilesi reisi Bişr b. Mervan b. İshak'ın bü
tün madeniere sahip olduğunu ve em
rinde 3000 Arap ve 30.000 Seeeli asker 
bulunduğunu bildirir. 

XIV. yüzyılda altın madeni işletilmez 

oldu; Kızıldeniz kıyısında ki Ayzab Lima
nı da önemini kaybetmekteydi. Bu eko
nomik sebepler yüzünden Hadarib ka
bilesi güneye doğru göç etti. Arap ka
bilelerinin Nil' in yukarısında yayılması 

ve 1 504 'te müslüman Func Sultanlığı ·
nın kurulması Bece kabilelerinin genel 
olarak İslamiyet' i kabulü ile sonuçlandı. 
Func Sultanlığı Bece'nin bir kolu olan 
Beni Amir tarafından da tanındı. 

XVI. yüzyılda Bece'nin belli başlı kol
ları olan Ababde, Bişarin. Ummarar. Ha
denduva belirg in bir şekilde kuwetlen
diler. 1517'de Osmanlılar bölgeye hakim 
oldular. 

XVIII. yüzyılda Ummarar batıya. Ha
denduva ise Kaş'a doğru yayıldı. Kızıl

deniz kıyısındaki Sevakin (Suakin) bölge
nin belli başlı limanı oldu ve Bece arazi
sini geçen çeşitli yollarla Sudan Nili'ne 
bağlandı. XIX. yüzyılda hakimiyet Hada
rib kabilesine geçti. Bu arada Bece ka
bilelerini bir araya getirmek için yapı-
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