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Ebu Hayyan et-Tevhidi'nin 
(ö. 414/1023) 

din, dil ve edebiyata dair 
bazı konularla hatıralarını 

ihtiva eden eseri. 
_j 

Müellifin bu esere ne ad verdiği ke
sin olarak bilinmemektedir. Kitap muh
telif kaynaklarda ve bazı yeni neşirlerin
de el-Besa'ir, Besa'irü'l-hukema' ve 
~e.fJ.a 'irü.'l-kude~a', el -B~şa 'ir ve'n
nevadir, en-Nevadir ve'l-besa 'ir, Be
sa' irü'l-kudema' ve sera 'irii'l-huke-
~a' adla~ıyla da anılmaktadır. . 

E bO Hayyan et-Tevhfdf faydalandığı 
kaynaklar arasında. Cahiz'in kitapları baş
ta olmak üzere İbnü'l-A'rabf Muhammed 
b. Ziyad'ın en-Nevadir, Müberred'in el
Kamil, İbn Kuteybe'nin 'Uyunü'l-a.fJ.bô.r, 
Sa'leb'in el-Mecalis, İbn Ebü Tahir'in el
Manzum ve'l-menşur, Ebü Bekir es
SOlf'nin Kitabü'l-Evrak, İbn Abdüs el
Cehşiyari'nin Kitabü'l- Vüzera' ve Kuda
me b. Ca'fer'in el-Hayvô.nô.t adlı eserle
rini zikretmektedir O. 3-5) İstifade ettiği 
diğer kitaplara da yeri geldikçe işaret et
mektedir. el-Beşô. 'ir'in kaynaklarını. adı 
geçen kitaplardan başka, müellifin ken
dileriyle görüştüğü alimlerden edindiği 
şifahf bilgiler ve başından geçen olaylar 
olmak üzere üç grupta toplamak müm
kündür. Ne var ki Ebü Hayyan önceleri 
yazdığı el-Hevô.mil ve'ş-şevô.mil ile el
İmta' ve '1- mu' ô.nese adlı eserlerinde 
bir müellif hüviyetiyle karşımıza çıktığı 
halde el-Besô.'ir'de daha çok bir "der
lemeci nakil" olarak görülmektedir. An
cak o yaptığı naklilere kendi eleştirisini 
katarak yer verir; ravi ve rivayetler ko
nusunda son derece titiz davranır (ll, 
17-19, 59-60) . Karşılaştığı şahsiyetler hak, 
kında başka yerde bulunmayan bilgiler 
verir. Ayrıca isimleri pek duyulmamış 
müellif ve kitaplardan da nakiller yapa
rak bunların tanınmasını sağlar (IX, 294-
296) Yaşadığı devrin siyasi, sosyal ve kül
türel olaylarını zikreder. Fakihler, kelam
cılar, felsefeciler ve halk kesiminden çe
şitli sosyal grupların genel tutum ve dav
ranışları hakkında bilgiler verir, değer
lendirmeler yapar. Bütün bu yönleriyle 
el-Besa 'ir hicrf lV. asırdaki birçok ola
ya ışık tutmakta ve medeniyet tarihçi
leri için vazgeçilmez bir kaynak hüviye
tini kazanmaktadır. Ancak eser belli bir 
tertibe göre düzenlenmemiştir. Belli ko
nulardaki fikir, nakil ve şahsi müşahe
deler muayyen bab veya fasıllar altın-
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da toplanınayıp rastgele serpiştirilmiş
tir. Dolayısıyla gerek Ebü Hayyan' ın, ge
rekse kendilerinden nakillerde bulunu
lan kişilerin herhangi bir konudaki gö
rüşlerini öğrenebilmek için kitabın baş
tan sona okunınası gerekmektedir. Ve
dad el-Kadf neşrinde esere bir cilt ha
linde çeşitli fihristler eklenmekle bera
ber bunlar arasında konu fihristi bulun
madığı için kitaptan gerektiği şekilde 
faydalanmak yine de mümkün olmamak
tadır. 

Daha sonra yazılan birçok kitaba kay
nak olan el-Beşô. 'ir muhtelif araştırma
cılar tarafından tahkik edilerek neşre 
hazırlanmıştır. Eserin ı. cildi ilk defa Ah
med Emin ve Seyyid Ahmed Sakr tara
fından Kahire'de (1953). Abdürrezzak 
Muhyiddin tarafından da Bağdat'ta ya
yımlanmıştır (ı 954 ı İlk dört cildini İbra
him el-Keylanf Beşô. 'irü'l-}f.udemô.' ve 
serô. 'irü'l-hukema' adıyla Dımaşk'ta 
neşretmiştir ( 1964- ı 968). Önceleri ese
rin VII. cildini müstakil olarak yayımla
yan Veda d el- Kadf (Trablus 1978) daha 
sonra tamamını fihristiyle beraber on 
cilt halinde neşretmiştir (Beyrut 1408/ 
1988) 
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Büveyhiler 'in son devrinde yaşayan 
bir Türk kumandanı. 

_j 

İlk efendisinin Fars bölgesindeki Besa 
(Fesa) şehrinden olması sebebiyle Besa
siri nisbesini aldı. Büveyhf emirlerinden 
Bahaüddevle'nin azatlısı olmakla birlik
te esas şöhretini Celalüddevle devrinde 
kazanmıştır. Büveyhf Emfri el-Melikü'r
Rahfm Hüsrev Ffruz zamanındaki (1048-
ı 055) karışıklıklar sırasında huzur ve sü
künun sağlanmasında önemli rol oyna
dı ve Bağdat askeri valiliğine tayin edil
di. Besasfrf'nin kuwetli bir muhalifi olan 
Abbasf Veziri Refsürrüesa İbnü ' l-Müsli
me, Tuğrul Bey ile irtibat halindeydi. Be-

sasfrf onu Tuğrul Bey'e bağlı Oğuzlar'la 
iş birliği yapmakla suçluyordu. Vezir ise 
Besasfrf'yi Fatımf Halifesi Müstansır- Bil
lah adına faaliyette bulunmakla itharn 
ederek onu ordudaki Türkler'in ve Hali
fe el-Kaim Biemrillah ' ın gözünden dü
şürmeye muvaffak oldu. Bu sırada Halife 
Ka im - Bi emriilah ·ın davetini kabul eden 
Tuğrul Bey, görünürde hac farfzasını ye
rine getirmek. aslında ise Suriye ve Mı
sır' a hakim olan Fatımf Devleti'ni orta
dan kaldırmak gayesiyle Bağdat'a geldi 
(18 Aralık 1055) Besasfrf şehirden uzak
laşıp Hille Emfri Dübeys ' in yanına sığın 

mak zorunda kaldı; çok geçmeden de 
oradan ayrılarak Rahbe'ye gitti ve Patı
mfler'den yardım istedi. Fatımf halifesi 
onun bu isteğini kabul etti. Besasfrf bu 
yardıma karşılık Fatımfler adına Bağdat'ı 

zaptedecek ve Selçuklular'ın Suriye ve 
Mısır'a ilerleyişini durduracaktı. Fatımf 

halifesi ona Rahbe valiliğini vererek as
keri yardım gönderdi. Besasfrf bundan 
sonra Selçuklular'la mücadeleye girişti ve 
Mezyedfler'den Dübeys b. Ali ile birlikte 
harekete geçerek Kutalmış ve Musul ha
kimi Kureyş kumandasındaki bir ordu
yu Sincar'da mağlüp etti (9 Ocak 1057). 
Daha sonra Musul'u da ele geçirerek hut
beyi Fatımf Halifesi Müstansır-Billah adı
na okuttu. Tuğrul Bey buna karşılık ver
mekte gecikmedi; 19 Ocak 1 OS7'de Bağ
dat'tan ayrılarak Musul üzerine yürüdü 
ve şehri zaptetti (Mayıs ı 057) Besasfrf 
ise Rahbe'ye çekildi. Öte yandan Selçuk
lu tahtını ele geçirmek isteyen İbrahim 
Yına! da Besasfrf ile i ş birliği yaparak Fa
tımfler'in desteğini sağladı. Tuğrul Bey'in 
Bağdat'tan ayrılması üzerine Besasfrf 
Bağdat'a girerek hutbeyi Fatımf Halife
si Müstansır- Billah adına okuttu (Ocak 
ı 059). Abba sf Ha lifesi Kaim- Bi emriilah 
ve veziri İbnü'l-Müslime, o sırada Besa
sfrf'nin müttefik! olan Ukaylf Emfri Ku
reyş'in himayesine girdiler. Kureyş hali
feyi, Fırat üzerindeki Hadfsetü Ane Ka
lesi hakimi olan yeğeni Muhariş'in ya
nında bırakınayı uygun buldu. Besasfrf 
İbnü'l-Müslime'nin kendisine teslim edil
mesinde ısrar etti ve onu korkunç işken
celerle öldürttü (29 Zilhicce 450 / 16 Şu
bat 1059). Daha sonra Vasıt ve Basra'yı 
da ele geçirdi. 

Besasfrf'nin çok geçmeden Fatımfler ' le 

arası açıldı. Bu arada Tuğrul Bey de İb
rahim Yınal'a karşı büyük bir zafer ka
zandı (Temmuz ı 059). Selçuklular'ın is
teği üzerine Halife Kaim-Biemrillah, Mu
hariş tarafından Bağdat'a gönderildi. 
Daha önce, adına hutbe okutup para 
bastırması ve Ka im- Biemrillah 'ı tekrar 


