BES MELE
makamına

iade etmesi şartıyla Bağdat'
için Tuğrul Bey'in kendisine
yaptığı teklifi reddeden Besasiri, onun
Bağdat'a hareketini öğrenince şehri terkedip (14 Aralık 1059) Dübeys'in yanına
sığındı. Humar Tegin Tuğrai idaresindeki Selçuklu süvarileri Besasiri'nin arkata

kalması

sından yetiştiler. Yapılan şiddetli savaş

ta Besasiri ele geçirildi ve Küfe yakının
daki Sakyülfurat'ta öldürüldü (ı ı Zi lhicce 45 ı 1 ı8 Ocak ıo60)
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Besbes b. Amr ei-Cühent

L

keşif

Bedir Gazvesi'nde
kolunda görev yapan sahabi.

Adı Besbese (İbnü'l-Esir,

_j

Osdü'/-gabe, ı ,
Hacer, I, 147) veya Büseyse
(Müslim, "İmar e ", 145) olarak da kaydedilmiştir; ancak Büseyse'nin onun lakaı82 - 183 ; İbn

bı

oldugu anlaşılmaktadır. Medine civaCüheyne kabilesine mensup olup
ensarın dostça münasebet kurduğu (halif) kimselerdendir. Kaynaklar ondan, Bedir Gazvesi'nden önce gönderilen keşif
kolundaki görevi vesilesiyle söz ederler.
rındaki

Hz. Peygamber ordusuyla Bedir'e hareket etmeden önce Cüheyne kabilesinden Besbes b. Amr ile Adi b. Ebü'z-Zağ
ba'yı (.lf-)1) düşman birlikleri hakkında
bilgi toplamak üzere görevlendirmişti.
Besbes ile Adi, Bedir· Kuyusu yakınında
ki tepede develerini çökertip ellerine tulumlarını alarak su temin etme bahanesiyle kuyunun yanına gittiler. Kuyu çevresinde bulunan ve Ebü Süfyan ' ın Suriye taraflarından gelecek olan kervanını
bekleyen iki kızdan birinin diğerine şöy
le söylediğini duydular: "Yarın veya öbür
gün kervan geliyor ; onlara hizmet edip
kazandığım para ile senin borcunu ödeyeceğim " . Böylece kervanın henüz Bedir'e gelmediğini aniayarak bu haberi
Hz. Peygamber'e ulaştırdılar. Bu konuda İbn Sa'd değişik bir rivayete yer vermiş, Besbes ile Adi'nin Bedir'e geldikleri zaman Ebü Süfyan'ın kervanının geçip gittiğini tesbit ettiklerini ve geri dönüp durumdan Hz. Peygamber'i haberdar ettiklerini zikretmiştir (et· Tabakat,
lll, 496) . Besbes ayrıca Hz. Ali, Zübeyr b.
Awam ve Sa'd b. Ebü Vakkas'la birlikte
aynı maksatla Bedir Kuyusu' na tekrar
gönderilmiştir. Bu defa Mekke ordusuna mensup olan ve su almak için kuyuya gelen bazı kişiler yakalanıp Hz. Peygamber'in huzuruna getirilmiş, kendilerinden askerlerin iaşesi için günde kaç
deve kesildiği öğrenilerek düşman ordusunun 900-1000 civarında olduğu tahmin edilmiştir.
Uhud Gazvesi ·nde de bulunduğu belirtilen Besbes'in hayatının diğer yönlerine ve ölüm tarihine dair kaynaklarda
bilgi yoktur.
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"Rahman ve rahim olan
gelen
"Bismillahirrahmanirrahim"
cümlesinin adı.

Allah'ın adıyla" anlamına

L

_j

Arapça'da besmele menhüt bir isim
veya masdardır (bk. NAHT). "AIIah'ın adı
nı anmak" anlamındaki tesmiye de besmele yerine kullanılır. Türkçe' de "besm ele çekmek", "bismillah demek" deyimleri besmeleyi okumak anlamına gelir. "Eüzü besmele" ise, "Kovulmuş şeyta
nın şerrinden Allah'a sığınırım" anlamın
daki "eüzü billahi mineşşeytanirracim"
cümlesiyle besmelenin ortak adıdır.
Çeş itli dinlerde besmeleye tekabül eden
kelime ve tabirler vardır. Hinduizm'de
"om" lafzı bir tür besmele gibi kullanıl
mıştır. Bu lafız önceleri tanrı Brahma'nın bir sembolü iken sonraları Brahma,
Vişnu ve Şiva'yı ihtiva eden mistik bir
tefekkür ve duyuş haline getirilmiş ve
bir nevi besmete gibi kabul edilmiştir.
Yahudilik'te tanrı adı olan Yahve kelimesinin boş yere ağıza alınması yasaklandığı için (Çıkış , 20/ 7; Tesniye, 33/ 5) besmele karşılığı olan " ba-şem Yahve" (Yahve'nin adıyla) ifadesi sadece "ba -şem "
şeklinde kullanılmıştır . Eski Ahid'de yer
alan, "Rabbin ismiyle onları kıracağım"
(Mezmurlar, 118/ Il , 12) ve "Rabbin ismiyle gelen mübarek olsun" (Mezmurlar,
118/ 26) tarzındaki ifadeler de besmeleyi andırmaktadır. Hıristiyanlık'ta ise
besmeleye karşılık olabilecek ifade "baba, oğul ve kutsal ruh adıyla" cümlesidir ki bütün dini davranışların vazgeçilmez temel unsuru kabul edilmiştir. Nitekim İncil'in telakkisine göre Hz. isa
havarilerini "baba, oğul ve kutsal ruh
adına" milletleri vaftiz etmekle görevlendirmiştir (Matta, 28 / 19). Hıristiyanlar
Hz. isa 'yı da ilah kabul ettikleri için teslis formülü yerine sadece "Rab isa'nın
adıyla" ifadesini de kullanmaktadırlar.
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