
Sıvônü'l-~kme adlı eserine zeyil olarak 
yazılmıştır. Eser Huneyn b. İshak'tan baş- 1 

layarak müellifin zamanına kadar astro
nomi, felsefe, matematik, fizik sahasın
da yetişmiş 111 bilginin biyografilerini 
içine alır. Arapça olan eser, bu XIV. yüz
yılda Nasırüddin b. Umdetülmülk ei-Yez
di tarafından Dürretü'l-al]bôr ve Jem<'a
tü'l-envôr adıyla Farsça'ya tercüme edil
miş, bu tercümeyi Arapça metniyle bir
likte Muhammed Şefi 193S'te Lahor'da 
ve Muhammed Kürd Ali 1946'da TôrilJu 
Jy.ükemô~i'l-İslôm adıyla Dımaşk'ta neş
retmişlerdir. Ömer Hayyam hakkında ilk 
derli toplu bilgi bu eserde verilmiştir. 2. 

Tiirilj-i Beyha~·. 1167' de tamamladığı 
bu Farsça eserinde Beyhak'ın fethi, coğ
rafi özellikleri, şehirde hüküm süren t)a
nedanlar, Beyhaklı meşhur aileler. ba
zı vezir, seyyid, edip, şair, filozof, tabip 
ve alimlerle Beyhak'ta meydana gelen 
önemli hadiseler hakkında bilgi vermek
tedir. Beyhaki'nin günümüze kadar ulaş
mayan bazı kaynaklardan da faydalan
mış olması esere ayrı bir değer kazan
dırmaktadır. Kitap ilk defa A. Behmen
yar tarafından Tahran'da 1 ı 3 ı 7 hş ./ ı 938). 
daha sonra da Seyyid Kelimullah Hüsey
ni tarafından Haydarabad'da 1 ı 968) ya
yımlanmıştır. 3. Meşôribü 't - tecôrib ii't
tôril] (Meşaribü'Uecarib ve gavaribü 'l·ga· 

ra' ib ). Günümüze kadar gelmeyen dört 
ciltlik bir eser olup Utbfnin Tôri!Ju'l- Ye

mini adlı kitabına zeyil olarak yazılmıştır. 

410-560 (1019-1165) yıllarına ait olay
ları ihtiva eden bu Arapça İran tarihi İb
nü' I- Esir, Alaeddin Ata M elik Cüveyni, 
Hamdullah Müstevff-yi Kazvini gibi ta
rihçiler ve Yaküt el- Hamevi tarafından 
kaynak olarak kullanılmıştır (ibnü'I-Esir, 
Xl, 380) 4. Cevômi'u 'J-a}zkôm (Ceva· 

mi'u a}Jkami'n·nücum). Astrolojiye dair 
olan bu üç ciltlik Farsça eser 252 kitap
tan derlenmiş olup on bölümden mey
dana gelmiştir. Müellif halkın ve hüküm
darların yıldızlardan elde edilen bilgile
re inandıklarını, ancak bunun şeriata ay
kırı olduğunu açıkça söylemektedir. He
nüz yayımlanmamış olan eserin yazma 
nüshalarından biri Cambridge Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 

(bk Browne, s. 255) . 5. Vişô}zu Dümye
ti'l-lf,aşr. Ebü 'I-Kasım ei-Baharzfnin bir 
şuara tezkiresi olan Dümyetü 'J-lf,aşr ve 
c u.şretü ehli'l- 'asr adlı eserine zeyil 
olarak yazılmıştır. Beyhaki daha sonra 

bu esere Dürretü 'l -Vişô}z adıyla ikinci 
bir zeyil daha kaleme almıştır (Yaküt, Mu~ 
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cemü'l-üdeba', XIII , 226). 6. Gurretü'l-em
ş_ôl ve dürretü'l-alf-vôl (Gurerü 'l-emşal ' 

ve dürerü 'l·a~al). Müellif iki cilt olan bu 
eserde atasözlerini alfabetik olarak sı

ralamış, her birinin söyleniş sebebini ve 
manasını açıklamıştır. Eserlerinin liste
sini bizzat sayarken yine bu konuda 
dört ciltlik Mecômi 'u '1- emşôl ve be
dô'i<'u'l-a~vôl adlı bir kitap daha yaz
dığını söylemekte ve bu arada yetmiş 
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Ebü'I-Fazl Muhammed 
b. Hüseyn ei-Beyhaki 

(ö 470 / 1071) 

TtlriiJ-i Beyha~i adlı eseriyle tanınan 
Gazneliler devri tarihçisi ve 

devlet adamı. 
_j 

üç kitabının adını vermektedir (Yaküt. 
Mu'cemü 'l-üdeba', XI II , 225 -228). 7. Ezô
hi'rü'r-riyôzi'J-meri'a ve teisi'ru elfôc 
?i'l- muhôvere ve 'ş - şerica. Eserin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Şehid Ali Paşa, nr . 2589). 

Beyhaki'nin kaynaklarda adı geçen 
dini eserlerinden bazıları da şunlardır : 

Es'iletü'J-Kur'ôn ma'a 'l-ecvibe, İ'cô

zü'l-Kur'ôn, el-İiôde ii kelimeti'ş-şe
hôde, el-Mul]taşar mine'l-ierô'iz, Uşu
lü'l-fıi5h, ~arô'inü ôyôti'l"~Ur,ôn, el
İiôde ii işbôti'l-f!aşr ve'J-i côde, el - Ve
~i 'a ii münkiri'ş-şeri'a. 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

Horasan 'da bugün Sebzevar denilen 
Beyhak bölgesinin Harisabad köyünde 
doğdu. 402'de ( 1 011 -12) on altı, Zilhic
ce 450'de (Şubat 1059) altmış beş ya
şında olduğunu söylediğine göre 385 
(995) veya 386 (996) yılında doğmuş ol
malıdır. Babası ve ailesi hakkında bilgi 
yoktur. İlk öğrenimini doğduğu köyde 
tamamladıktan sonra Nişabur' a gitti. 
Burada çok iyi bir öğrenim gördüğü an
laşılan Beyhakı daha sonra gittiği Gaz
ne sarayında Dfvanü'r-resail'e katip ola
rak alındı (ı 021) ve divan başkanı E bO 
Nasr-ı Mişkan'ın yardımcılığına getiril
di. Bu sırada yirmi altı-yirmi yedi yaşın
da bulunuyordu. Her bakımdan takdir 
ettiği ve kendisini taklide çalıştığı EbO 
Nasr-ı Mişkan'ın hizmetinde on dokuz 
yıl çalıştı . Komşu devletlere yazılan bir
çok resmi mektup onun kaleminden çık
mıştır. 1034'te Sultan Mesud'un Gür
gan ve Mazenderan seferine katıldı. EbO 
Nasr-ı Mişkan'ın ölümü üzerine yerine 
Beyhakı'den daha yaşlı ve tecrübeli olan 
EbO Sehl-i Zevzeni getirildi ( 1039) Huy
suz ve liyakatsiz bir idareci olan Zevze
ni ile anlaşamayan Beyhakı görevinden 
ayrılmak istediyse de Sultan Mesud ka
bul etmedi. Kısa bir zaman sonra Sul
tan Mesud'la birlikte Dandanakan Sa-
vaşı ' na (23 May ı s 1040) katıldı ve Gaz
neli ordusunun yenilgisi ile biten bu sa
vaşta bir ara Merv civarında esir düş
mekten güçlükle kurtulabildL Bu savaş
tan sonra Sultan Mesud tarafından müş
rif* liğe tayin edildiği ve savaşta ihanet 
edenleri sorgulamakla görevlendirildiği 

~-.~ivayet edilirse de, bunu ihtiyatla kar

! ~.ı@mak gerekir. Zira tarihinde Sultan 
Mesud'un kendisini böyle bir göreve ta
yin ettiğine dair herhangi bir kayıt yok
tur. Sultan Mesud 'un ölümünden (ı 041 ı 

sonra EbO Sehl- i Zevzeni ile daha kaç 
yıl çalıştığı ve Abdürreşid 'e (1049-1052) 

gelinceye kadarki Gazneli sultanlarının 
ona nasıl davrandıkları bilinmemektedir. 
Abdürreşid'in tahta çıkışından hemen 
sonra Dfvanü'r-resail başkanlığına tayin 
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edildi. Ancak çok geçmeden saray ent
rikalarına adı karıştığından muhalifleri
nin de kışkırtmasıyla tutuklandı, bütün 
servetine el kondu ve hapsedildL Bir 
müddet sonra Tuğrul Berar adlı bir kö
le isyan ederek Sultan Abdürreşid'i öl
dürdü (1053). Kısa bir süre sonra Tuğ
rul'un da öldürülmesiyle Gazneli tahtı
na Ferruhzact (I 053- 1059) geçti. Böylece 
Beyhaki de kurtulmuş oldu. Beyhaki ese
rinde Ferruhzad devrinde görev alıp al
madığına dair bilgi vermemekle birlikte 
Ebü' ı- Hasan el- Beyhaki onun Ferruh
zad'a katiplik yaptığını ve ölümünden 
sonra saraydan ayrılarak zamanını eser 
yazmakla geçirdiğini söyler (Tarf!] [Hü
seynTI. s. 303). Ahbô.rü'd-devleti's-Sel
çılkiyye'de (s. 19-20) ise Ferruhzad dev
rinde Tirmiz Kalesi'nde kütval* old!Jğu 
ve Gazneliler'le Selçuklular arasındaki an
laşmazlıklara son vermek üzere hazırla
nan antlaşma metnini de onun kaleme 
aldığı kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Tari!J.-i Beyha~i·. Beyha
ki'ye büyük şöhret sağlayan ve otuz cilt 
olduğu rivayet edilen bu büyük eserden 
günümüze sadece 421 -432 ( 1030-1 041) 
yılları arasındaki olayları anlatan bö
lüm kalmıştır. Sultan Mahmud'un ölü
münden başlayıp Sultan Mesud 'un Dan
danakan yenilgisinden sonra Hindistan'a 
iltica ettiği yıla kadar gelen bu bölüm 
birkaç defa basılmıştır ( Calcutta ı 862; 
Tahran 1305 /ı887-ı888, ı3ı9 hş./ı940, 

ı3I9-1332 hş ./ 1940- 1953 , 1324 hş./ 1945; 
Meşhed 1350 hş. / ı971, ı355 hş./ ı976; 

Tahran ı358 hş./ ı980). Altı ve yedinci 
ciltlerden ibaret olan bu bölümün dışın
da ayrıca beşinci ve onuncu cildin bazı 
parçaları da zamanımıza kadar gelmiş
tir. İbn Funduk eserin çeşitli ciltlerine 
değişik kütüphanelerde rastladığını fa
kat takım halinde hiçbir yerde görme
diğini ifade etmektedir. z. Zinetü'l-küt
tô.b. İnşa sanatına dair bir eser olup gü
nümüze kadar gelmemiştir. Tô.rf{J.-i Bey
ha~ müellifi İbn Funduk'un (Ebü'J-Hasan-ı 
Beyhak1) ifadesine göre bu eserin devrin
de bir benzeri yoktu. 3. Ma~iimô.t-ı MaJ:ı
mıldi. Bugün mevcut olmayan bu eseri 
müellif ! tarihi,nde zikreder. Ma~iimô.t-ı 
Ebıl Naşr-ı M[şkô.n olarak da bilinen 
eserde Beyhaki, Divanü'r-resail'de görev
li iken üstadı Ebü Nasr- ı Mişkan'dan 

Gazneliler ve Sultan Mahmud hakkında 
duyduklarını anlatır. Bu eserden daha 
sonra yaşayan tarihçilerden özellikle Av
fl Cevô.mi 'u'l-J:ıikô.yô.t'ında ve Seyfed
din b. Nizam Akrlf Aşô.rü'l-vüzerô., adlı 
eserinde faydalanmıştır. 
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BEYHAKi SEYYİDLERİ 

Keşmir'in müslümanlar tarafından 
fethinden sonra 

XV- XVI. yüzyıllarda 
siyasi hayatta etkili olan 

bir sülale. 
_j 

Aslen Horasan'ın Beyhak bölgesinde
ki Sebzevar şehrinden olan Beyhaki Sey
yidleri, Timur'un bölgeyi istilası sırasın
da önce Delhi'ye, oradan da Keşmir'e göç 
etmişlerdir (1389-1413). Hz. Peygamber'in 
soyundan geldikleri kabul edilir. Seyyid 
Mahmud önderliğindeki Beyhaki Seyyid
leri Keşmir'e geldiği sırada bölge, Keş
mir sultanlarının Şah Mirza Svati koluna 
mensup Sultan İskender'in (1389- ı 413) 
hakimiyeti altında idi. Seyyidler kısa sü
rede İskender Şah ile iyi ilişkiler kurdu
lar. Bu arada Sultan'ın tarunu Zeynela
bidin (1420-1470), Seyyid Mahmud'un 
kardeşi Seyyid Muhammed'in kızı Tae 
Hatun (Beyhaki Begüm) ile evlendi. Bir sü
re sonra Seyyid Mahmud'un torunu Sey
yid Hasan da Sultan Zeynelabidin'in kızı 
ile evlendi. Böylece hanedanla yakın ak
rabalık bağları kuran Beyhaki Seyyidleri 
idarede etkili olmaya başladılar. 

Hasan Şah (14 72- I 484) zamanında Sey
yid Hasan başvezirliğe tayin edildi. Ha-

san Şah ölünce yerine geçen oğlu Mu
hammed Şah yedi yaşında bir çocuk ol
duğu için Seyyid Hasan idarenin sorum
luluğunu üstlendi. Fakat onun katı tu
tumu ve özellikle Hindü adetlerine kar
şı mücadelesi yerli halkın tepkisine se
bep oldu. Bu sırada siyasi ve ekonomik 
durumları bozulan eşrafın da etkisiyle 
ayaklanan Keşmirliler Seyyid Hasan'ı Sri
nagar'da öldürdüler. Oğulları Seyyid Ha
şim ve Seyyid Muhammed duruma ha
kim olmaya çalıştılarsa da başarılı ola
madılar ve Keşmir'den kaçmak zorunda 
kaldılar (1484). Bundan iki yıl sonra Mir 
Şah hanedamndan Muhammed ve Feth 
şahlar arasında baş gösteren taht kav
gası sırasında Beyhaki Seyyidleri tekrar 
Keşmir'e döndüler ve Muhammed Şah'ın 
tahta geçmesinde etkili oldular. Bunun 
üzerine Seyyid Muhammed vezirliğe ge
tirildi (1493) ve 1505'te öldürülünceye 
kadar bu görevde kaldı. 

Beyhaki Seyyidleri, Mirşahlar'dan son
ra Keşmir'de hüküm süren Keşmir Sul
tanları ·nın bir kolu olan Gazi Han Çak 
hanedam devrinde de önemli görevlere 
getirildiler. Ali Şah Çak ( 1570- ı 578). Sey
yid Muhammed'in torunlarından Seyyid 
Mübarek'i kendisinin danışmanlığına ve 
vezirliğe tayin etti. Seyyid Mübarek Ali 
Şah ölünce tahta el koydu ve kendisini 
sultan ilan etti (1578). Fakat durumdan 
rahatsız olan diğer ileri gelenler ayakla
narak onu tahttan indirdiler. Buna rağ
men Seyyid Mübarek bu sırada Keşmir'e 
hakim olmaya çalışan Babürlü ordusu
na karşı Çak hanedam ile birlikte mü
cadele etmeye devam etti. Ancak Babür
lüler Keşmir'i topraklarına katınca (ı 586) 
SeyYid Mübarek teslim oldu. Karşı koy
maya devam eden oğlu Seyyid Ebü'l -Me
a!T de esir alımnca Beyhaki Seyyidleri'
nin Keşmir'in siyasi tarihinde yaklaşık 
150 yıldan beri süren etkileri sona erdi. 

Beyhaki Seyyidleri' nin Keşinir' de bu 
kadar kısa sürede temayüz edip hem 
sarayın hem de halkın gözünde değer 
kazanmalarında en büyük etkenlerden 
biri. şüphesiz peygamber soyundan gel
miş olmalarıdır. Bununla birlikte kabili
yet ve maharetleri de bu hususta önem
li rol oynamıştır. Öte yandan Beyhaki 
Seyyidleri aslen Sebzevar' ın Şii bölgesin
den oldukları için büyük bir ihtimalle İs
maili veya İmami idiler. Sütaleden Del
hi'de kalanlar Şii inancında devam etmiş

lerdir. Keşmir' de ise idari mevkilerde 
bulunmuş bazı seyyidlerin özellikle Sün
ni fıkhını uygulamaktaki kararlılıklarına 
bakılırsa bunların bir kısmının Sünni ol-


