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Iii ÖMER FARUK HARMAN 

BEL'AMİ, Ebu Ali 

( ~ J.>.Y.I) 

Tarih-i Taberi 
tercümesiyle ~eşhur olan 

Samani veziri. 
_j 

Emfrek diye anılan ve Ebü'l-Fazl Mu
hammed-i Bel'amfnin oğlu olduğu için 
Bel'amf-yi KOçek de denilen EbO All-yi 
Bel'amf, Samanller'den AbdOlmelik b. 
Nuh'un (954-961 ı son zamanlarında ve
zir oldu ve MansOr b. NOh devrinde de 
(961-976) aynı görevde kaldı. İkinci hü
kümdar dönemindeki vezirliğini Alp Te
gin sayesinde elde ettiği rivayet edilir. 
Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekte
dir. Gerdizi'ye göre Cemaziyelahir 363'
te (Mart 974) vezir iken ölmüştür. Utbf'
ye göre ise. NOh b. MansOr tarafından 
382'de (992) tekrar vezir tayin edilmiş 
ve aynı yıl görevinden ayrılmıştır. Ancak 
Utbf onun ölüm tarihini zikretmez. Muh
temelen 992-997 yılları arasında vefat 
etmiştir. Nizamülmülk kendisinden yete
nekli bir devlet adamı olarak söz eder. 

Bel'amf, MansOr b. NOh adına yaptığı 
Taril]-i Taberi tercümesinde eseri bü
yük ölçüde kısattmakla beraber başka 
hiçbir kaynakta bulunmayan bazı orüi
nal bilgiler de ilave etmiştir. Bundan do
layı yeni Farsça'nın en eski örneği olan 
bu tercümeye Taril]- i Bel 'ami denilmiş
tir. Eserin Bel'amfnin emriyle oluşturu
lan bir heyet tarafından çeviriimiş olma
sı da muhtemeldir. 

Taril]-i Bel'ami ( Terceme-i TarftJ-i Ta
beri) ilk defa 1291 'de Leknev'de tek cilt 
halinde yayımlanmış, daha sonra İran 
tarihine ait bölümleri Muhammed Ce
vad Meşkür tarafından neşredilmiştir 

(Tahran 1337 hş . ) . Ayrıca Melikü'ş-şuara 
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Bahar'ın tashihleri (Tahran 134 1) ve Müc
teba Mfnovfnin önsözüyle tekrar yayım
lanmıştır (Tahran 1345 h ş. ) Muhammed 
ROşen de bazı notlar ve bir fihrist ekle
yerek eseri Taril]name -i Taberi adıyla 
üç cilt halinde neşretmiştir. 

Taril]- i Bel 'ami Vahidf -yi Belhf tara
fından 928 ·de ( 1522) Doğu Türkçesi'ne, 
birkaç defa da meçhul kişiler tarafın

dan Taberi-i Kebfr Tercümesi adıyla 

üç ci lt ( 1260 baskısı beş ci lt) halinde Os
manlı Türkçesi ' ne çeviriimiş ve 1260, 
1288, 1290, 1292, 1327- 1328 yılların
da İstanbul'da basılmıştır. Eserin Farsça 
yazma nüshalarındaki farklılıklara Türk
çe tercümelerinde de rastlanır (bu ter
cümelerin yazmaları için bk. Babinger, s. 
74, not 2). Eser Türkçe dışında tam ola
rak L. Dubeux tarafından Chronique 
dAbou Djafar Tabari... traduit sur la 
versi on persan dAbou 'Ali Muham
med Bel 'ami (1 , Paris 1836) adıyla ve M. 
H. Zotenberg tarafından hemen hemen 
aynı adla iki defa Fransızca'ya çevirildiği 
gibi (1 -IV, Paris 1867-1 874) bazı bölüm
leri İngilizce'ye de tercüme edilmiştir. Ay
rıca Arapça ve Urduca'ya da çevirilmiştir. 
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BEL'AMİ, Ebü'l-Fazl 

( ~ j.a.4J !Y.' ) 
Ebü'l-Fazl Muhammed 

b. Muhammed et-Temiml 
(ö. 329/940) 

Samani veziri. 
_j 

Doğum tarihi bilinmemektedir. Yine 
bir Samanı veziri olan oğlu Ebü Aif-yi Bel
arni'den ayırdedilmesi için Bel'amf-yi Bü
zürg diye de anılmaktadır. Temfm kabi-

!esine mensup bir Arap veya aynı kabi
lenin İ ran asıllı bir mevla*sı olduğuna 
dair rivayetler vardır. Ebü ' l-Fazl'ın de
deleri, Mesleme b. Abdülmelik'in Ana
dolu gazalarına (738-741) katıldıkları ve 
bu sırada fethedilen Bel'am'a yerleştik

leri için Bel 'amf nisbesiyle meşhur ol
muşlardır. Başka bir rivayete göre ise 
ailesi Kuteybe b. Müslim'in Türkistan se
ferine katıldığı ve o tarihten beri Merv'in 
Bel'aman köyünde yaşadığı için bu nis
beyi almıştır. Daha sonra Bel 'amf ailesi 
Samanller devrinde Buhara'ya yerleşmiş
tir. 

İyi bir tahsil gördüğü anlaşılan Bel'amf, 
Ebü'l-Müvecceh Muhammed b. Amr ve 

·fa ki h Muhammed b. Nasr' dan hadis ve 
fıkıh okudu ve özellikle inşa* da tema
yüz etti. Samanı Emfri İsmail b. Ahmed'in 
(892-907) hizmetine girdiğine dair rivayet
ler İslam tarihi kaynaklarınca teyit edil
memektedir. Bel'amf büyük bir ihtimal
le 309'da (921) Ebü'l-Fazl b. Ya'küb en
NfsabQrf'den sonra ll. Nasr b. Ahmed'in 
veziri oldu. Aynı yıl Hasan b. Kasım ed
Dal- İlelhak adına Tüs yakınlarında isyan 
eden Leylf b. Nu'man'a, ertesi yıl Tabe
ristan'da ayaklanan Deylemli Makan b. 
Kakf'ye, 933'te Rey ve Cibal hakimi Mer
davic b. Ziyar'a karşı girişilen askeri ha
rekatta önemli görevler üstlendi. Bu ara
da 929 ve 932 yıllarında Buhara'da mey
dana gelen ayaklanmaların bastırılma
sında da büyük gayretler sarfetti. Dip
lomatik faaliyetleriyle de dikkati çeken 
Bel'amf, Kirman hakimi Ebü Ali Muham
med b. İlyas ile Emir Hüseyin b. Ali Mer
vezf' nin hapishaneden kurtarılmasını 

sağladı. On altı yılı aşkın bir süre vezir
lik yaptıktan sonra 938'de bu görevi EbO 
Ali Muhammed Ceyhanf'ye bıraktı. 1 O Sa
fer 329'da (14 Kasım 940) vefat etti. 

Bel'amf ilim adamlarını ve başta RO
deki olmak üzere birçok şairi teşvik ve 
himaye etmiş, ayrıca Buhara ve Merv'
de yaptırdığı eserler ve diğer imar faali
yetleriyle de tanınmıştır. Keykavus (Ka
blis-name, s. 127) Bel'amf'den yetenekli 
bir devlet adamı olarak sözeder. Bel'a
mf'nin yazdığı ve Samanı hükümdarla
rının emir ve kararlarını ihtiva eden Tev
ki'at-ı Bel'ami adıyla meşhur mecmua, 
o dönemlerde iyi bir katip olabilmek için 
mutlaka okunması gereken eserler ara
sında sayılmaktaydı. 

Ayrıca Tellp[ıu'l-belaga ve Kitdbü 'l
Maliiilat adlı iki eserinden daha bahse
dilmekteyse de bunlar günümüze kadar 
gelmemiştir. 
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Iii AYLA DEMİROGLU 

BELATİ 
( .}:l:JI) 

Ebü'I-Feth Osman b. isa 
b. Mansur ei -Edlb en -Nahv! 

(ö. 599 / 1202) 

Arap şairi, dil alimi ve edip. 
_j 

524'te (1130) Musul'a yakın Belat ka
sabasında doğdu. Büleytl diye de anıl

maktadır. Çocukluğu ve ilk tahsili hak
kında çok az bilgi vardır. Kaynaklarda 
onun nahiv ilmini EbO Nizar Hasan b. 
Saff ei-Bağdadl ve İbnü'd-Dehhan Said 
b. Mübarek'ten tahsil ettiği zikredilmek
tedir. Daha sonra Şam'a giderek orada 
öğretimle meşgul oldu. Mısır Selahaddin-i 
EyyObi tarafından fethedilince (567 1 1171 ) 
Kahire'ye gitti. Selahaddin-i EyyObi ken
disine maaş bağlayarak onu Kahire'de 
Fustat Camii'nde nahiv dersleri, bazı kay
naklara göre nahivle birlikte kıraat ders
leri vermekle görevlendirdi. Bundan son
ra şöhreti yayılan Belati, 19 Safer 599 
(7 Kasım 1202) tarihinde vefatına kadar 
bu görevi yürüttü. Yalnızlığı sevmesi ve 
bu yüzden tek başına yaşaması sebebiy
le ölümü ancak üç gün sonra farkedile
bildL 

Belati zevk ve eğlenceye düşkün bir 
kişi idi. Sultanıara fazla iltifat etmeyişi 
dışında devrinde beğenilen bir yanı yok
tu. Bununla beraber Arap dili ve edebi
yatı ile tarih ilminde otorite idi. Nahivde 
Basra ve Küfe ekallerini birleştirmiştir. 
Aruz ilmini de iyi bilen Belati aynı za
manda iyi bir şairdi. Çeşitli konularda ve 
değişik nazım şekillerinde şiirler yazmış

tır. Selahaddin-i EyyObi'nin katibi, daha 
sonra veziri olan Kadi el-Fazıl'ı methet
tiği müveşşah • tarzındaki kasidesi m eş-

hurdur. Bu kasidede Ka di el- Fazı ı · ın, 

meslektaşları Cahiz. İbn Abbad ve İb
nü'I-Amid'den daha üstün olduğunu id
dia eder. 

Belati aruz, Arap dili ve edebiyatı ile 
hat sanatı ve dini konularda eserler ver
miştir. Ancak "ei-Harbaviyye" adlı kasi
desi dışında bugüne ulaşan herhangi bir 
eseri bilinmemektedir. Bu kaside AbdO
lilah Nebhan (MMLADm., s. 354-378) ve 
Hanna Cemil Haddad tarafından (el-Meu· 
rid, s. 279-292) neşredilmiş, yazma nüs
haları hakkında da bilgi verilmiştir. Kay
naklarda zikredilen eserleri ise şunlardır: 
el- "An1iü'l-kebir; el- "A.n1iü's-şagir; el
'jz{ıtü'l-mı1~ı?dt; en-Neyyir fi'l- 'Ara
biyye; Al]burü'l-Mütenebbi; el-Müs
tezdd 'ale'l-müstecdd min ({f) fe 'ald
ti'l-ecvdd; 'İlmü eşkdli'l -l]at; et- Taş}ıif 
ve't-tahrif; Ta'lilü'l- 'ibdddt (f::ıra'at). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yaküt. Mu' cemü ' /- üdeba', XII, 141 -167; 
a.mlf .. Mu'cemü 'l-büldan, I, 484; Kütübi, Fe· 
vatü 'l-Ve{eyat, II , 443·447; ibnü'I-Kıfti, inba
hü'r-ruvat, II, 344; ibn Hacer. Usanü'l-Mizan, 
IV, 150·151; Süyüti. Bugyetü'l-vu'at, II, 135· 
136 ; Brockelmann, GAL, I, 302 ·303; Suppl., I, 
530 ; ZirikiL ei-A'Iam, IV, 375; Kehhale, Mu'ce
mü 'l -mü ' elli{in, VI , 267; C. Zeydan, Adab, III, 
55 ; Ömer Ferrüh._ Tari!] u ' 1- edeb, III , 420· 422 ; 
Abdülilah Nebhan. "el-~aşidetü'l - J::Iarbaviy

ye", MMLADm., XLVII (1972). s. 354·358 ; Han
na Cemi! Haddad, "el-Kaşidetü'l-Harbilviyye", 
el-Mevrid, XII / 3, Bağdad 1983, s. 279-292; 
Moh. Bencheneb - [A. Ateş], "Müveşşah", iA, 
Vlll , 866-868 ; Ch. Peiiat. "al-Balati Abu'J-Fat~ 
'U!Qrrıiin" , E/ 2 Suppl. ( İng. ). s. 123-124. 

Iii SELAHATTİN KIYICI 

ı 
BELATÜŞŞÜHEDA 

ı 

(,l..ı.;.::.ıl 1.~) 

Abdurrahman el-Gafiki 
kumandasındaki İslam ordusuyla 

Charles Martel'in emrindeki 
Frank kuvvetleri arasında Poitiers 
yakınlarında meydana gelen savaş 

(114/732). 
L _j 

Pirene sıradağlarını aşarak Avrupa üze
rinden İstanbul· u fethetme ve oradan 
Suriye 'ye uzanma fikri müslümanların 
Hz. Osman zamanından beri takip ettik
leri bir askeri strateji idi. MOsa b. Nu
sayr'dan sonra Endülüs'teki İslam ordu
larına başkumandan tayin edilen Hür b. 
Abdurrahman es-Sekaff 717-718 yılla
rında Pirene dağlarını aşmış, Meroven
jien hanedanına mensup kumandanlar
la Aquitania asilzadeleri arasındaki çe
kişmelerden faydalanarak Fransa içleri
ne başarılı seferler düzenlemişti. Yerine 

BELATÜŞŞÜHEDA 

geçen Semh b. Malik ei-Havlani de bu 
akınları sürdürerek başarılı sonuçlar el
de etti. 

Kuzey Avrupa üzerine düzenlenen so
nuncu ve en büyük sefer ise Abdurrah
man ei-Gafıki tarafından gerçekleştiril
miştir. Abdurrahman savaş hazırlıkları
nı tamamladıktan sonra Frank toprak
larına girdi ve Roncevaux Bağazı'ndan 
Pireneler'i aşarak Bordeaux şehrine doğ
ru ilerledi. Dordogne nehri kıyısında kar
şıianna çıkan Aquitania Dükü Eudes'ü 
yendi ve Bordeaux'yu yağma etti. İslam 
ordusu daha sonra kuzeye doğru ileri 
harekatına devam ederek güzergahın
daki kaleleri ele geçirdi ve zengin gani
metiere sahip oldu. Nihayet Poitiers şeh
rini de zaptedip Franklar için çok önem
li bir dini merkez olan Tours'a yaklaştı. 
Hıristiyanlar Sa int Martin' in mezarının 
bulunduğu bu şehre sayısız adaklar yığ
mışlardı. Dük Eudes eski düşmanı ol
masına rağmen Merovenjien hanedanı
nın saray nazırı Charles Martere başvu
rarak ondan acele yardım istedi. Char
les durumun vahametini kavrayıp der
hal harekete geçti. İki tarafın öncü kuv
vetleri Clain ve Vienne nehirlerinin bir
birlerine kavuştuğu noktada karşı kar
şıya geldiler. Bu ilk çatışmadan sonra 
Abdurrahman el-Gafıki güneye, Poitiers 
ile Tours arasındaki avaya çekildi ve as
kerlerini savaş düzenine soktu. Taraflar 
Poitiers'in 20 km. kuzeydoğusunda bu
gün Moussais- la- Bataille denilen yerde 
savaşa hazır vaziyette yedi gün bekledi
ler. Bu süre içinde karşılıklı olarak ok 
atmanın dışında ciddi bir çatışma olma
dı. Nihayet sekizinci gün hafif süvari bir
liklerinden oluşan İslam ordusu hücu
ma geçti, fakat birbirlerine sıkı sıkıya 

kenetlenmiş zırhlı Frank birliklerinin saf-

Be l a tüşsüheda 
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