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BEŞİRFUAD 

( 1852 [?]- 1887) 

Fikir adamı ve tenkitçi. 

Maraş ve Adana mutasarrıflıklarında 
bulunmuş olan Hurşid Paşa ile Giresun
lu Memiş Paşa 'nın kızı Habibe Hanım ' ın 

oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 
Anne ve baba tarafından Gürcü asıllıdır. 

Devrine göre seviyeli bir öğretim veren 
Fatih Rüşdiyesi'nde beş yıl okuduktan 
sonra bir müddet babasının görevi dola
yısıyla bulundukları Suriye'de Halep Ciz
vit Mektebi'nde tahsil gördü. 1871'de 
Askeri İdadi'den. 1873'te Mekteb-i Har
biyye'den mezun oldu. Aynı yıl Sultan 
Abdülatiz'in yaverliğine tayin edildi ve 
bu görevi üç yıl devam etti. Yaverlik un
vanı üzerinde kalmak şartıyla gönüllü 
olarak 1875-1876 Sırp savaşına iştirak 
etti. Aynı şekilde yine gönüllü olarak Rus 
Harbi'ne (1877- ı 878) ve Girit isyanlarının 
bastırılması harekatına da (1878) katıldı. 

Kolağası rütbesiyle Harbiye Levazımat-ı 
Umümiyye Dairesi Teftiş Komisyonu üye
si iken askerlikten istifa ederek kendi
sini tamamen yazı ve yayın hayatına ver
di. Bir ara Darüşşafaka Mektebi'nde fah
ri olarak öğretmenlik yaptı. Annesinin 
tutulduğu zihni bir hastalığa yakalan
mak korkusuyla sefahat hayatına daldı. 
Bu yüzden. ailesinin geçimini teminde 
daha fazla zorluğa düşmernek için ha
yatına son verdiğini açıklayan bir mek
tup bırakarak S Şubat 1887' de intihar 
etti. Mektupta cesedini teşrih malzeme
si olarak Tıbbiye'ye hediye ettiğini yaz
mışsa da cenazesi Eyüp Sultan Kabris
tanı'na defnedilmiş, ancak mezarı daha 
sonra kaybolmuştur. Hayatında olduğu 
gibi ölümünden sonra da şahsiyeti ve 
intiharı üzerine. hükümetin müdahalesi
ni gerektirecek münakaşalar olmuştur. 

Beşir Fuad'ın, 1883 sonlarından başla
mak üzere. intiharına kadar geçen dört 
yıllık kısa fakat çok yoğun bir yazı ha
yatı olmuştur. Önce Mustafa Reşid'in çı
kardığı Envar-ı Zeka mecmuasında te
lif ve tercüme yazıları çıktı, daha sonra 
birkaç arkadaşıyla Haver dergisini çı

karmaya başladı. 1884'te hemen tama-
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mıyla fennf konulara dair yazıların neş
redildiği Güneş dergisinin imtiyazını sa
tın aldı. On iki sayı çıkabilen Güneş, mu
kaddimesine göre, Osmanlı gençlerinin 
çağdaş müsbet ilimiere ve fenni geliş
melere yabancı kalmamasma çalışacaktı. 
1884 yılının sonlarına doğru Türkiye'nin 
en eski özel gazetesi olan Ceride-i Ha
vadis'in ıslah edilmesi teşebbüsüne ge
çilince bu maksatla başmuharrirliğine 

Beşir Fuad getirildi. Buradaki idareciliği 
ve yazarlığı da bir buçuk ay sonra, hü
kümet kararıyla gazetenin kapatılması 
üzerine sona erdi. Son yıllarında Tercü
man-ı Hakikat ve Saadet gazetelerin
de çeşitli konularda makaleleri yayım
landı. 

Beşir Fuad doğrudan doğruya edebi 
türde eser vermiş olmadığı için edebi
yat tarihlerinde yer almamıştır. İntiharı, 
bu intiharın sebep olduğu tartışmalar 
ve bu konu üzerinde zamanında konu
lan yayın yasağı da Beşir Fuad'ın uzun 
süre unutulmasına sebep olmuştur. Hal
buki edebi türlerde eser vermemesine 
rağmen edebi tenkit alanında getirdiği 
dikkate değer görüşler, fikri ve felsefi 
alanda devrin aydınlarına göre sahip ol
duğu kültür seviyesi, ona son devir Türk 
fikir tarihinde önemli bir yer verilmesi
ni gerektirir. 

Beşir Fuad üç Batı dilini (Fransızca. in
gilizce ve Almanca) tercüme yapacak ve 
bu dillerin öğretimiyle ilgili metot kitap
ları yazacak kadar iyi biliyordu. Bunun 
dışında edebiyata, özellikle şiire ve şiir

de hayalperestliğe karşı menfi bir tavır 
takınması, devrinde pek çok edebiyat
çının kendisine düşmanlık göstermesi
ne sebep olmuştur. Buna rağmen ken
di nesli içinde belki de tek örnek olarak 
bu üç yabancı dili bilmesi, müsbet ilim
ler ve felsefe sahalarında küçümsenme
yecek seviyedeki malumatı, onu devri 
içinde farklı bir şahsiyet haline getirmiş
tir. Müsbet ilimlere, dil konularına, as-
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kerliğe, felsefeye ve edebiyata dair ki
tap ve makalelerinin ortak tarafı , hissili
ğe ve hayalciliğe karşı olması, buna mu
kabil akılcı, materyalist ve pozitivist bir 
dünya görüşünü aksettirmesidir. 

Oldukça kısa süren yazı hayatında çe
şitli konularda 200'den fazla makale, te
lif-tercüme on altı kitap neşreden Beşir 
Fuad, Ahmed Midhat ve Muallim Naci 
ile edebi musahabeler, Namık Kemal ve 
Menemenliziide Mehmed Tahir ile za
man zaman şiddetli polemiğe varan mü
nakaşalar yapmıştır. Bu münakaşalar 

onun kendi nesli içinde olduğu kadar 
sonrakilere de örnek teşkil edecek ob
jektif tenkit ve münazara usulünü orta
ya koyar. Osmanlı aydınlarının çoğu Zola, 
Daudet, Dickens, Flaubert, Comte, Büch
ner, Spencer, D'Aiembert, De la Mettrie, 
Chambers, Diderot, Claude Bernard, Ri
baut, Tarde gibi Batılı düşünür ve edip
leri ilk defa Beşir Fuad 'ın kitap ve yazı
larıyla tanımışlardır. Bu isimleri birbiri
ne bağlayan ortak vasıflar da edebiyat
çıların realist-natüralist bir çizgide, filo
zof ve mütefekkirlerin ise rasyonalist, 
pozitivist, materyalist ve ansiklopedist 
oluşlarıdır. Batı edebiyatından ve düşün
ce tarihinden getirdiği bu isimler Beşir 
Fuad 'ın şahsında tesadüfi olarak birleş
miş değildir. Makalelerinden bir edebi
yat aleyhtarı olduğu anlaşılan Beşir Fu
ad, edebiyatın ancak gerçeğe, müsbet 
ilimiere hizmet etmesi şartıyla makbul 
olduğu kanaatinde idi. Ona göre estetik 
açısından hiçbir değeri olmayan şiir eğer 
gerçekiere uygunsa en güzel şiirdir. Be
şir Fuad, Victor Hugo hakkında yazdığı 
ve Türk edebiyat tarihinde yazılmış ilk 
tenkidli monografi sayılabilecek küçük 
fakat önemli eserinde, çağdaşı olan Türk 
yazarlarının istisnasız büyük üstat ka
bul ettikleri Hugo'yu ve romantizmi ten
kit ederek onun karşısına gerçek bir ro
mancı olarak Zola'yı ve natüralizmi ko
yar. 

Beşir Fuad 'ın bazı yazılarında mater
yalizmi de benimsemediğini belirtmesi, 
sadece bütün felsefi sistemlere karşı 

oluşunun tabii bir sonucudur. Yoksa ya
zılarının genel havası, bilhassa çağdaşı 
olan Alman materyalist filozofu Büch
ner' den övgüyle bahsedişi, onun belki 
bir sistem olarak değil fakat bir dokt
rin olarak materyalizme yakınlığını gös
terir. Voltaire hakkında kaleme aldığı di
ğer bir monografisinde ve bu kitabın se
bep olduğu tartışmalarda da bu düşün
celeriyle beraber skolastik zihniyeti yı

kıp yerine akılcılığın, sonra bir adım da-
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ha atarak yalnız müşahede ve tecrübe 
edilenin gerçek olduğunu ileri süren po
zitivizmin müdafaasını yapar. Edebiyat
ta natüralizmi benimsernesi de bu rnek
tebin Zola tarafından. tıpta tecrübeyi 
(pozitivizm) esas alan Claude Bernard'a 
bağlanmasındandır. 

Avrupalı pozitivistler gibi Hıristiyanlık 
aleyhinde bulunan, birçok yazısında il
min gerçeklerine karşı geldikleri, dini zu
lümlerine alet ettikleri gerekçesiyle pa
pazları yeren Beşir Fuad, İslamiyet aley
hinde doğrudan doğruya bir söz sarfet
miş değildir. Hatta hıristiyan Ortaçağ'ın
da İslam'ın aydınlığından söz eden ifade
leri bile vardır. Ancak bu ifadeleler bazı 
İslam filozof ve bilginlerinin ilmi gerçek
leri dile getirmeleriyle sınırlı kalır. Bu
nun dışında onun, benimsediği bütün bil
gin ve filozoflarla sadece hıristiyani de
ğil bütün diniere ait inanç ve sistemle
re karşı hiç olmazsa ilgisiz olduğunu 
kabul etmek güç değildir. Esasen XIX. 
yüzyıl Osmanlı toplumu içinde dine kar
şı daha cüretli bir tavrıo beklenınesi de 
yersiz olur. Nitekim bu tavrı ile onun za
manın gençleri ve özellikle Tıbbiye öğ
rencileri üzerinde materyalist ve ateist 

_ tesirleri olduğu bilinmektedir. 

Beşir Fuad devrinin Türk yazı hayatı
na objektif, açık ve sade bir üslüp, şah
siyartan uzak bir münakaşa adabı ge
tirmiştir. Natüralizm dolayısıyla edebi
yat düşmanlığı, pozitivizm yoluyla din 
aleyhtarlığı ise devrinde her iki alanda 
da mevcut skolastik düşüneeye ve taas
suba bir reaksiyon olmaktan başka bir 
değer taşımaz. 

Eserleri. A) Edebi, Felsefi, İlmi Kitapları. 
1. Viktor Hügo (İstanbul 1302). Victor Hu
go dolayısıyla romantizmi tenkit eden 
ve.natüralizmi Türkiye'de tanıtan ilk eser
dir. Ayrıca Türkiye'de yazılmış tenkitli 
biyografilerin ilki olup Beşir Fuad'ın ede
bi ve felsefi düşüncelerini göstermesi 
bakımından da önemli bir kitaptır. z. Be
şer (istanbul 1303). Üç cilt olarak hazır
lanması düşünülen ' bu eserin ancak iki 
cildi tamamlanabilmiştir. Eserde önem 
sırasına göre insan vücudunu koruma
ya ait ilimler, matematik ve tabii ilimler, 
çocuk terbiyesi, bazı pratik bilgiler ve 
güzel sanatlar yer almaktadır. 3. Volter 
(İ stanbul 1304). Bu eserinde Voltaire do
layısıyla dini ve felsefi fikirlerini az çok 
izah eden Beşir Fuad, Hıristiyanlığın ta
assup. cehalet ve zulümle yayılışının kısa 
bir özetini yaptıktan sonra Doğu'da ye
ni bir dinin yani İslamiyet'in ilim adam
ları yetiştirerek geliştiğini anlatır. Tür-
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kiye'de dinsiz olarak tanınan Voltaire'in 
gerçekte sadece Hıristiyanlık aleyhinde 
bulunduğunu da bu vesileyle söyler. 4. 
İntikad (Muallim Naci ile, İstanbul 1304). 
Viktor Hügo kitabının neşri üzerine Be
şir Fuad'la Mualim Naci'nin birbirlerine 
gönderdikleri ve daha çok edebi mese
lelerio ele alındığı mektuplardan meyda
na gelen bir eserdir. s. Mektabô.t (Faz
lı Necib ile, istanbul 13 ı 3). Yine Viktor 
Hügo dolayısıyla Fazlı Necib ile o günün 
edebi konularıyla ilgili olarak karşılıklı 

mektuplardan meydana gelen bir kitap
tır. Eser. İlk Türk Materyalisti Beşir Fu
ad'ın Mektuplan adıyla yeni harflerle 
de yayımlanmıştır (haz. C. Parkan öztu
ran, istanbul ı 989). B) Yabancı Dil Öğre
ten Metot Kitapları. Bedreka-i Lisô.n-ı 
Fransevi (Emi! Otto'dan tercüme, İstan
bul ı 30 l); Miftô.h-ı Bedreka-i Lisô.n-ı 
Fransevi (İstanbul 1302); Almanca Mu
allimi (Emi! Otto'dan tercüme. istanbul 
ı303); İngilizce Muallimi (Emi! Otto'dan 
tercüme, istanbul ı 303 ); Us ill-i Ta'lim 
(Emi! Otto'dan tercüme. İ stanbul ı 3 0 3); 
Miftô.h - ı Usul-i Ta'lim (İstanbul ı304) 
C) Tercüme Tiyatroları. İki Bebek (Victor 
Bemard - Eugene Oranger' in Fransızca 

eserinden tercüme, istanbul ı 300); Bin
başıyı Dô.vet (K. F. Mor'un Almanca ese
rinden tercüme, istanbul ı 300); Birinci 
Kat (James Cobb'un İngilizce eserinden 
tercüme, İ stanbul ı 301 ). 

Beşir Fuad'ın bütün kitap ve yazıları
nın tam bibliyografik künyeleri. Orhan 
Okay·ın İlk Türk Pozitivist ve Natüra
listi Beşir Fuad adlı eserinde verilmiş
tir (s. 223-233) 
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BEŞİR b. SA'D 

( ....... if.~ ) 

Ebü'n -Nu'man Beşir b. Sa'd 
b. Sa'lebe ei -Ensarl ei-Hazred 

(ö. 12/633) 

Kumandan sahabi. 
_j 

Ashabın ileri gelenlerinden Nu'man b. 
Beşir'in babasıdır. İkinci Akabe Biatı'nda 
bulundu. Bedir. Uhud ve Hendek başta 
olmak üzere daha sonra yapılan bütün 
savaşlara Hz. Peygamber'le birlikte ka-

tıldı. Hicretin 7. yılı Şaban ayında (Aralık 
628) Hz. Peygamber Beşir b. Sa'd'ın ku
mandasında otuz kişilik bir birliği, Me
dine'ye iki günlük mesafedeki Fedek ya
kınlarında oturan Mürreoğulları üzerine 
gönderdi. O sırada kışlık vadilerine çekil
miş olan Mürreoğulları'nın koyun ve de
ve sürülerini ele geçiren bu askeri bir
lik, hayvanları Medine'ye götürürken du
rumu öğrenen kabile mensupları çıka
geldiler ve müslümanlarla çetin bir sa
vaşa tutuştular. Çoğu şehid düşen İslam 
birliğinden sağ kalanlar geri çekilmeye 
mecbur oldular. Ayağından ağır şekilde 
yaralanan ve bayıldığı için öldüğü sanı
hp bırakılan Beşir savaş bittikten sonra 
kendine geldi. Geceleyin civarda bulu
nan bir yahudi ailesine sığındı ve yara
ları iyileştikt!'!n sonra Medine'ye döndü. 

Aynı yıl Şewal ayında (Şubat 629) Ga
tafanoğulları'nın Medine'ye saidırınayı 

planladıkları haber alımnca hazırliman 
300 kişilik İslam birliğine, Hz. Ebu Be
kir ile Ömer'in tavsiyesi üzerine yine Be
şir b. Sa'd kumandan tayin edildi. Hz. 
Peygamber'in kendisine verdiği sancağı 
alan Beşir, Fedek ile Viidilkura arasında 
bulunan Cinab (Cebar) ve Yümn'e doğru 
yola çıktı. Uyeyne b. Hısn ile iş birliği ya
pan Gatafanlılar müslümanlarla savaş
mayı göze alamayıp dağıldılar. Bir riva
yete göre de savaşa tutuştuktan sonra 
bozguna uğradılar. Müslümanlar da ele 
geçirçlikler i birçok ganimetle geri dön
düler. Yine aynı yıl Zilkade ayında (Mart 
629). bir yıl önceki Hudeybiye Antlaşma
sı'na uygun bir şekilde yapılacak olan 
Umretü'l-kaza seferinde Hz. Peygam
ber muhtemel bir savaşı dikkate alarak 
yanında götürdüğü silahları muhafaza 
görevini Beşir'e verdi. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
Sakrfe günü ensardan birinin halife ol
masını ısrarla isteyen Medineli hemşeh
rilerine rağmen Hz. Ebu Bekir'in halife 
seçilmesini savunan ve ona ilk biat eden 
Beşir 633'te yapılan Irak seferine katıl
dı ve Hire'nin fethinde bulundu. Halid b. 
Velid 'in yönettiği Aynü't-temr seferinde 
şehid oldu. Beşir b. Sa'd'ın Hz. Ömer'in 
hilafet dönemine de yetiştiği ve onun, 
"Bazı konularda keyfi hareket edersem 
ne yaparsınız?" sorusuna "Seni ok doğ
rultur gibi doğrulturuz " diye cevap ver
diği de rivayet edilmektedir (ibn Manzür. 
V, 224; İbn Hacer, Tefı?fbü 't · Teh?fb, I, 464). 

Cahiliye döneminde okuma yazma bi
len nadir kişilerden biri olan Beşir, Hz. 
Peygamber'den rivayette bulundu ve 
ona çeşitli sorular yöneltip cevaplar al-


