
BEHMEN)LER 

nüfuz mücadelesine giren ll. Ahmed 
1443'te ordu içindeki bölünmeyi önle
mek için Konkan'a sefer tertip etmişse 
de askerler sultana dargın olduklarını 
açıkça belirtmişlerdir. Yerli Dekkenliler'
le Garibler arasındaki ilk ciddi ayrılık da 
bu dönemde ortaya çıktı ve Garibler'e 
karşı cephe alınarak Kasım Han dışında 
birçok asker. din adamı ve lider ortadan 
kaldırıldı. 

ll. Ahmed'in yerine geçen oğlu Alaed
din Hümayun Şah da (1458-1461) zayıf 

karakterli bir kişi idi. Zalimce hareket
leri yüzünden "Hindistan ' ın Neronu" ve 
"zalim" diye anılan Alaeddin Hümayun 
Şah 4 Eylül 1461'de öldü. Ondan sonra 
iki yıl kadar saltanat süren Nizameddin 
III. Ahmed (1461 - 1463) yaşı küçük oldu
ğu için devlet işlerini annesinin tavsiye
lerine uyarak Melik Şah Türk ve Hace-i 
Cihan Mahmud-ı Gavan·a bıraktı. Malva 
hakimi I. Mahmud'un Bider'i kuşatması 
üzerine Mahmud-ı Gavan hızla yardıma 
koştu ve Kandehar' da yapılan savaşta 
Halaçlar'ı bozguna uğrattı. Sultanın 30 
Temmuz 1463'te ölümü üzerine henüz 
altı yaşındaki Şemseddin lll. Muhammed 
( 1463- 1482) Behmeni tahtına geçti. An
cak devlet yine Mahmud -ı Gavan tarafın
dan idare edildi. lll. Muhammed 1478'
de Kondavir fethine katıldı ve gösterdiği 
cesaret dolayısıyla "gazi" unvanını aldı. 

22 Mart 1482'de Behmeni tahtına Şe
habeddin Mahmud geçti. Garibler ve Dek
kenliler ayırımı dolayısıyla başlayan ka
rışıklıklar sonunda Behmeniler kesin bir 
çöküntüye gittiler. Kasım Berid ve oğlu 
Ali'nin nüfuzuna giren Sultan Mahmud 
sefih bir hayatın kurbanı olarak genç 
yaşta öldü ( 15 ı 8) Halefieri IV. Ahmed, 
Alaeddin, Veliyyullah ve Kelimullah, Emir 
Berid Bideri adlı vezirin oyuncağı oldu
lar. Behmeni hanedam 1527' de tarihe 

BEHMENi HÜKÜMDARLARI 

Gülberge'de Hüküm Sürenter 

Alaeddin Behmen Şah 748 (1347) 

ı. Muhammed 759 (1358) 

Alaeddin Mücahid 776 (1375) 

ı. oavud 780 (1378) 

ll. Muhammed 780 (1378) 

Gıyaseddin Tehmten 799 (1397) 

Semseddin ll. Davud 799 (1397) 

T<iceddin FirCız 800 (1397) 

Bfder'de Hüküm Sürenler 

Sehabeddin ı. Ahmed Veli 
Alaeddin 11. Ahmed 
Alaeddin Hümayün 
Nizameddin lll. Ahmed 
Şemseddin lll. Muhammed 
Sehabedd in Mahmud 

825 (1422) 

839 (1436) 

862 (1458) 

865 (1461) 

867 (1463) 

887 (1482) 

Emir Berfd Bfderf'nin vesayeti Altında 
ismen Sultan Olanlar 

IV. Ahmed 
Alaeddin 
Veliyyullah 

Kelimullah 

924 (1518) 

927 (1521) 

928 (1522) 

931-934 (1525-1527) 

karıştı ve ülke beş mahalli hanedan ara
sında paylaşıldı. SicapOr'da Adilşahiler 
(1489- 1686). Ahmednagar'da Nizamşa

hiler (1490-1633). Berar'da imadşahiler 
( 1485 - ı 572). Golkanda'da Kutubşahiler 

( 1512- 1687) ve Bi der'de de Beridşahiler 
( 1487- 161 9) Behmeniler'in halefieri ola
rak ortaya çıktılar. 

Golkonda ve Bider şehirleri Behmeni 
kültür ve medeniyetinin örnekleriyle do
ludur. iranlı mimar Refi' b. Şems b. Man
sOr ei-Kazvini tarafından inşa edilen ca
mi. mescid, sultan türbeleri, Şah Bazar 
Mescidi, Heft Kümbet, Ravza-i Büzürg. 
Aştur türbeleri, Taht Mahal. Mahmud-ı 
Gavan Medresesi, Çend Minar ve Asen 
Beg Mescidi Behmeniler devri mimari 
eserlerinin önde gelenleridir. 

Behmeniler'in ünlü veziri Mahmüd - ı Gavan'ın öğretime açtığı medresenin kalıntıl arı ve aynı medresenin XIX. yüzyı lda ya 
pıl m ıs bir gravürü (/slamic Heritage of the Deccan, s. 42) 
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~ ENVER KoNUKÇU 

ı BEHMENYARb.MERZÜBAN ı 

( .. k:ır ı:r. .; 4. ) 
Ebü'I-Hasen Behmenyiir b. Merzübiin 

el-Acemi el-Azerbaycan! 
(ö. 458/1066) 

İbn Sina'nın 

L en tanınmış talebelerinden. _j 

Hayatını aydınlatacak kadar bilgi mev
cut değildir. Bilindiği kadarıyla Mecüsi 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş 
ve sonradan islam dinini kabul etmiştir 
(Hediyyetü 'l- 'ari{Tn, ı . 244) . ibn Sina'nın 
Hemedan (1015-1024) ve isfahan'da (1024-

1037) bulunduğu dönemlerde onun en 
seçkin öğrencileri arasında yer almış ol
masına rağmen Arapça bilgisi mükem
mel değildi (Beyhaki, s. 91). Alaüddevle 
zamanında (1008- 1041) ibn Sina ile Beh
menyar arasında geçen felsefi tartışma
lar. bu sırada Behmenyar, Ebü MansOr 
b. Zeyle ve Ebu Ca'fer Muhammed b. 
Hüseyin b. Merzüban gibi önde gelen ta
lebeleri tarafından sorulan sorulara ibn 
Sina'nın verdiği cevaplar el-Mübô.J:ıaşat 
adlı eserde toplanmış ve günümüze ka
dar gelmiştir ki ibn Sina doktrinini an
lama bakımından önemli bir kaynaktır. 
Bu eserin Mısır'daki yazmasının sonuna 
ilave edilen iki mektupta ibn Sina 'nın 
"eş-Şeyhü'l-fazıl" diye hitap ettiği kişi

nin Behmenyar olduğunda şüphe yoktur 
(Eir., III , 502). Bu bilgiye dayanarak hoca
sının ona büyük bir değer verdiği söyle
nebilir. Buna rağmen felsefede önemli 



sayılacak kadar bir varlık gösterernemiş 
ve 1 066 yılında vefat etmiştir. Ali b. Zeyd 
el-Beyhaki onun İbn Sina'dan otuz yıl 
sonra öldüğünü açıkça belirttiğine gö
re (Tetimme, s. 92) ölümüyle ilgili olarak 
Brockelmann' ın verdiği 1 038 tarihinin 
(CAL, ı. 599) yanlış olması gerekir. 

Behmenyar daha çok hocasının eserle
rinin şarihi ve felsefi sisteminin bir yo
rumcusu olarak tanınmıştır. Bununla be
raber bazı meselelerde İbn Sina 'dan fark
lı düşündüğü dikkati çeker. Mesela ona 
göre henüz form kazanmamış, bir yete
nek ve imkan durumunda olan ilk heyula 
( şekilsiz ilk madde) sadece bir kavramdan 
ibarettir. Bu bakımdan heyula tam an
lamıyla cevher sayılmaz (Ma ba'de't-fa· 
br'a, s. 8) . Yine Behmenyar'a göre Allah 
diri, bir ve her şeyin yaratıcısı olduğu için 
değil alemin varlık sebebi olduğu için 
zorunlu (vacibü 'l-vücüd) ve sebepsiz var
lıktır. Şu var ki sebeple sebepli (illet ile 
malul) arasında zaman bakımından ön
celik ve sonralık söz konusu değildir. 

Eğer öyle olsaydı sebeplinin meydana 
gelişinden önceki ve sonraki durumuna 
göre sebebin bilgisinde bir değişme ola
cağından o tam sebep olamazdı. Şu hal
de Allah'ın varlığı alemin varlığından za
man bakımından değil zat olarak önce
dir. Bu düşünceden hareketle Behmen
yar Allah'ı üç sıfatla nitelernek gerekti
ğini söyler. Ona göre Allah zatı ile ilktir, 
zatı ile kaimdir, varlığı zorunludur. Bir 
başka ifade ile Allah'ın zatı varlığının 

zorunlu şartıdır. Çünkü ona göre varlık 
mutlak olarak düşünüldüğünde şiddet-

!ilik, zayıflık, azlık, çokluk. tamlık ve ek
siklik gibi bayağı nitelikler söz konusu 
edilmez: sadece O'nun öncelik-sonralık, 

muhtaç olmama- muhtaç olma. zorun
luluk- imkan gibi küllf niteliklere sahip 
olup olmadığına bakı lı r (Ma ba 'de't·ta
br'a, s. lO) Onun bu konuya ve kozmik 
varlığın teşekkülü , nefsin mahiyeti gibi 
problemlere getirdiği yorumlar İbn Sina 
doktriniyle tam bir uyum halindedir. 

Behmenyar'a göre varlıklar basit ve 
birleşik olmak üzere ikiye ayrılır. Basit 
varlıklar güç halinden fiil alanına çıktık
tan sonra bir daha bozulmamak üzere 
ebedflik kazanırlar. Mesela bir güç ve 
imkandan ibaret olan ilk heyula form 
kazanıp varlık alanına çıktıktan sonra 
bir daha bozulup yok olmaz. Çünkü on
da artık güç ve imkan hali kalmam ı ştır. 

Bir başka deyişle onun yok olması im
kansızdır. Şüphesiz onun bu yorumu 
maddenin, dolayısıyla alemin ebedfliğini 
savunmaktan başka bir anlama gelmez. 
O buradan hareketle şahıslarda ortaya 
çıkan insan nefsinin de ebedi olduğu so
nucuna ulaşır (Risale tr meratibi 'l·mevca
dat,s.l2- 13l. 

Eserleri. 1. Kitabü't- Tahsfl. Bazı kay
naklarda et- Tahsflat şeklinde yer alan 
bu eseri Behmenyar İsfahan'da bulun
duğu 1024-1 037 yılları arasında, amcası 
Zerdüşt Ebü MansOr b. Behram b. Hur
şid b. Yazyar için telif etmiştir. Mantık, 

fizik ve metafizik olmak üzere başlıca 
üç bölümden oluşan eser. bir bakıma İbn 
Sina'nın eş-Şif6', en-Necat ve el-İşarat 
ve 't- tenbihat'ının özeti mahiyetindedir. 

Behmenvar'ın 

Kitabü 't· 

Ta f:ışil ad l ı 

eserinin 
unvan 
sayfas ıyla 

ilk sayfa s ı 

( Köprülll Ktp., 

nr . 863) 

BEHMENYAR b. MERZÜBAN 

Ayrıca hacası ile yaptığı felsefi tartışma
ların sonuçlarını da ihtiva etmektedir. 
Behmenyar kitabında plan olarak İbn Si
na'nın Danişname -i 'Ala' i adlı eserini 
örnek almıştır. Eser ilk defa Kah i re' de 
( 1329), sonra Tahran'da yayımlanmıştır 
(nşr. Murtaza Mutahhari, 1349 hş ./ 1970) 
A. V. Sagadeeva et- Tal1sfl'i kısmen Rus
ça'ya çevirerek yayımiarnıştır (Bakü 1983) 
z. Risale fi meratibi'l-mevcı1dat. 3. Ri
sale ii meviı1 'i'l- 'ilm el-ma 'n1f bi-Ma 
ba 'de't-tabi'a. üstteki risale ile birlik
te S. Poper tarafından edisyon kritiği 

yapılmış ve Almanca tercümesiyle birlik
te yayımlanmıştır (Behmenjar ben El-Mer· 
zuban, der persische Aristoteliker aus Avi· 
cenna 's Schule: Zwei metaphysische 
Abhandlungen von ihm Arabisch und 
Deutsch mitAnmerkungen, Leipzig 1851 ). 
Ayrıca Abdülcelil Sa'd bu risaleleri Beh
menyar, Ma ba'de't-tabi'a adıyla ya
yımlam ıştır (Kahire 1329) 4. Ta 'likat. Me
tafizik, fizik ve mantığın temel terimle
riyle ilgili olmak üzere Behmenyar'ın İbn 
Sina ' nın derslerinde tuttuğu notlardan 
ibaret olan bu eserin Hemedan'da Şem
süddevle'nin saltanatı döneminde (997-
1 021 ı Behmenyar' ın İbn Sina ile olan 
tartışmalarının sonucu mu olduğu. yok
sa daha sonra Alaüddevle zamanında mı 
telif edildiği belli değildir. Ta 'lil~at Ab
durrahman Bedevi tarafından yayımlan
mıştır (Kahire 1392/ ı 973) Bunlardan baş
ka henüz ilmi neşirleri yapılmamış eser
leri şunlardır : Ma~ale fi ara 'i'l-meş
şa'in fi umı1ri'n-nefsi ve kuvaha (Na
fiz Paşa Ktp. , nr. 1350, vr. s4 •- s7 b); Fi İs
b6ti'l- 'uküli'l-ta' 'ale ve 'd-delaleti 'ala 
'adediha ve işb6ti'n-nüfı1si's-semaviy
ye (Köprülü K tp , nr. 1604, vr. 72•-83b); 
Kit6bü'r-Rütbe fi'l-mantık (Kitabü 'z-Zf
ne {i'l-mantık); Kitabü'l -Behce. 
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