BÜST[
Mirşiidü'l- 'ibiid ve Mermuziit-ı Esedi

der Mezmı1riit-ı Diivudi adlı eserinde
bu rubaiyi zikretmiştir. Cami, Aynülkudat'ın eserinde gördüğü bu rubaiden
faydalanarak NefeJ:ıiitü '1- üns 'te Büsti'ye yer vermiştir. Cami'ye göre Büsti Horasanlı süfllerden Ebü Ali el-Farmedi'nin (ö. 4771 1084) müridi, yine Horasanil
meşhur süfllerden Hasan Sekkak-i Simnani ile İbn Hameveyh'in şeyhidir. 449'da (1057) doğan İbn Hameveyh'in Büstl'nin müridi olduğu dikkate alınırsa onun
470'ten ( 1077) sonraki bir tarihte vefat
ettiği söylenebilir.
Büsti'nin Der Beyan-ı ljalp~at-i Lii
iliihe illalTiih ve Kelimiit-ı 'Arabi adlı
iki risale kaleme aldığı bilinmektedir. İ ki
sayfa hacmindeki birinci risalede "la ilahe illallah " sözünü ve ruhun bu sözdeki
basamaklarında yüksele yüksele (seyr-i
suüdi. seyr-i urüci) ilk vatanına nasıl varacağı anlatılır. "La" ile başlayıp "Allah"ta son bulan bu manevi ve ruhi yolculuğun ayrıntıları, eser üzerine bir şerh yazan Takıyyüddin adlı bir müellif tarafın
dan açıklanmıştır. İkinci risalede ruhun
ilk varlıktan beşeriyet alemine inişini
(seyr-i nüzüli). nefis ve şeytanla mücadelesini, sonra da kendinden geçerek yüce aleme yükselişini anlatır. Bu risale
üzerine, meşrepleri farklı iki müellif Nüreddin-i İsferayini ile ibnü'l-Arabi birer
şerh yazmışlardır. Büsti'nin Nizamülmülk'e yazdığı ve mutluluğa ermek için
Allah'ı ve ahiret gününü unutmadan dünyada nasıl yaşanacağını, insanlara nasıl
hizmet edileceğini açıklayan kısa nasihatnamesi ile yukarıdaki iki risa!enin
metin ve şerhleri Nasrullah Pürcevadi'nin Zindegi ve Aşilr -ı Şey.!] Ebü 'l-ljasan-ı Büsti (Tahran 1364 hş .) adlı eseri
içinde yayımlanmıştır.
Büsti'nin ruhani mi'rac ile ilgili çok
rubaisinin (metin için bk. GimT,
s. 4 ı 3) temel kavramları konusunda Aynülkudat ei-Hemedani, Ahmed ei-GazzaiT, NecmeddTn-i Kübra, Necmeddin-i
Daye, Nüreddin-i İsferayinl ve Mahmüd-i
Lahici gibi büyük mutasawıflar önemli
meşhur

açıklamalarda bulunmuşlardır.

BİBLİYOGRAFYA:

Ahmed ei-Gazzalf. Sevani/:ıu ' l · '~şa~ (nşr.
Nasrullah Pürcevadf), Tahran 1359, s. 19·20 ;
Aynülkudat ei-Hemedanf, Temhfdat (n şr. Afif
Useyran ), Tahran 1341, s. 118-119, 270 ; Necmeddin-i Daye, Mirşadü 'l· 'ibad, Tahran 1365,
s. 308 ; a.mlf.. Mermazat·ı Esedi der MezmO·
rat- ı Dauadr, Tahran 1352, s. 107; Cami, 1'/efe/:ıat, s. 413; Nasrullah Pürcevadi, Zindegr ve
Aşar- ı Şeyi]. Ebü 'l· Hasan·ı Büstf, Tahran 1364.
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Ebu Hamid Ahmed b. Muhammed
el-Harzenci el- Büştl
(ö. 348/959)
L

Arap dili ve

edebiyatı

alimi.
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Eserleri. Halil b. Ahmed 'in Kitiibü ·ı
'A yn adlı eserinde eksik bıraktığı yerleri
tamamlamak üzere kaleme aldığı Kitiibü't- Tekmile'nin günümüze kadar gelip
gelmediği bilinmemektedir. Ezheri'nin
(ö . 370/980-81) belirttiğine göre BüştT
eserinin baş tarafında faydalandığı kay"
nakların uzun bir listesini vermiş, bu
eserleri hocalarından sema • yoluyla bizzat duymadığını belirtmiş , doğruyu yanlıştan ayırmasını bilen biri için bunun bir
kusur sayılamayacağını söylemiştir. Ancak onu ağır bir dille tenkit eden Ezheri,
Arap yazısının noktalama ve imla bakı
mından o dönemde henüz mükemmel
şeklini almadığını, bir hocadan duymadan yazılı eserlerden faydalanmanın sağ
lıklı bir yol olamayacağını ve bu sebeple
Büşti'nin noktalı ve noktasız harflerle yazılan kelimelerde pek çok hata yaptığını
söyleyerek bu konuda çeşitli örnekler vermektedir (Tefı?fbü'l-luga, I, 32-40) Büş
ti'nin, kendisini şöhrete ulaştıran bu
eserden başka Kitiibü't- Tafşile ve Kitiibü ŞerJ:ıi (Te(sfri) ebyiiti Edebi'l - kiitib
adlı iki kitap daha yazdığı kaynaklarda
zikredilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

Teh?ibü 'l -luga, 1, 32·40; Yakut, Mu'cemü 'lüdeba', IV, 203·208; a.mlf.. Mu'cemü 'l·bü/dan, ll, 336; İbnü'I-Esir. el·Lübab, ı, 33; ibnü 'I Kıfti. İnbahü 'r·ruuat, 1, 107·119; Süyütf. Bugyetü 'l·uu'at, ı , 388; Sezgin. GAS, ll, 554·555,
556; Zirikıi. el·A'lam (Fethullah). ı. 208.
RAHMi ER

ı

( "t_r.ll )

.J

bulunan Büşt'e
(Büst) nisbetle el-Büşti, buraya bağlı Harzenc köyüne nisbetle de el-Harzenci diye anılır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ebü Abdullah el-Büşenci'den hadis
okuduğu, Hakim en-Nisabüri'ye de hadis
okuttuğu bilinmektedir. Gulamu Sa'leb'in
de belirttiği gibi BüştT, devrinde Horasan
dil ve edebiyat alimlerinin en meşhurla
rından biriydi. 330 (941) yılında yaptığı
hac yolculuğu sırasında uğradığı Bağdat'
ta Irak'ın önde gelen ilim adamlarıyla tanıştı; bedevTlerle teması olmadığı ve onların arasında yaşayan dile ait zengin
malzemeyi tanımadığı halde Arap dilirı
deki derin bilgisi bu alimleri hayrete düşürdü. Büşti 348 yılı Recebinde (Eylül 959)
vefat etti.

ı

(bk. BEYfÜLMAL).

ı

Zeyd.iyye alimlerinden Kesirünneva
ve Ebter l~kaplarıyla tanınan
· Hasci"~ b. Salih'in
(ö. '1 68/785)
görüşlerini benimseyenlere verilen ad

Nişabur yakınlarında
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932-1062 yılları arasında
İran ve Irak'ta hüküm süren

L

Deylem

asıllı

bir hanedan.

Tarih. Hanedan adını, Sasani HükümGür'un soyundan olduğu
rivayet edilen Büveyh (Büye) b. Fenna
(Penah) Hüsrev'den alır. Deylemliler önceleri Mecüsi ve putperest bir kavimken
IV. (X.) yüzyılın başında Ali evladından
Hasan el-Utrüş'un gayretleriyle müslüman oldular ve Şifliği benimsediler. Daha sonra Abbasi Halifeliği dahil müslüman devletlerin ordularında büyük ölçüde yer aldılar. Ayrıca kendi bölgelerinde küçük beylikler kurdukları gibi güneye doğru inerek İran ve Irak'ta vuku
bulan siyasi olaylarda da önemli rol oynamaya başladılar. Büveyh'in Ebü'l-Hasan Ali, Ebu Ali Hasan ve Ahmed adın
da üç oğlu vardı. Bu üç kardeş önce Gilanlı bir sülaleye mensup Emir Makan
b. Kaki'nin emrinde Samaniler'in hizmetine girdiler (928) Ancak Makan daha
sonra Samaniler'e karşı harekete geçtiği zaman karşısına yine Gilanlı bir soylu
olan Merdavic çıktı. Makan'ın mağlüp
olup Taberistan'ı terketmek zorunda kalmasıyla Ali ve kardeşleri Merdavic'in yanında yer aldılar. Merdavic bundan sonra Rey başşehir olmak üzere Taberistan
ve Cürcan'da Ziyanler hanedanını kurdu.
ctarı Behram-ı

Üç kardeşten Ali, Merdavic tarafından
Kerec valiliğine tayin edildi. iran'ın güneyinde bir devlet kurmak isteyen Ali'nin çevresinde çok sayıda Deylemli toplandı . Şii olmasına rağmen amansız bir
düşmanı haline gelen Merdavic'e karşı
Abbasi halifesinin desteğini sağlamaya
çalıştı ve güneye inerek İsfahan'ı işgal
etti (932) Fakat Merdavic müttefiklerinin yardımıyla onu bölgeden uzaklaştır
dı. Ali daha sonra Fars'ı ele geçirdi ve

Abbasi Valisi Yakut' u mağlüp ederek Şi
raz'a girdi (934). Bu arada Merdavic ile
barış yapmak zorunda kaldı ve kardeşi
Hasan'ı onun yanına rehine olarak gönderdi. Ancak Merdavic'in 935'te öldürülmesiyle Ziyariler zayıfladı, Ali rahat bir
nefes alma imkanı buldu. Ayrıca ona
bağlı Türk askerlerinin birçoğu Şiraz'da
Ali'nin ordusuna katıldılar. Ziyariler'in
Hazar denizi kıyılarındaki topraklarının
büyük bir bölümü Büveyhi kardeşlerin
eline geçti.
Ali Fars eyaletinde hakimiyetini sürdürürken kardeşi Hasan da hemen hemen bütün Cibal bölgesine sahip olmuş
tu. Küçük kardeşi Ahmed ise Kirman ve
daha sonra da Hüzistan'ı ele geçirmişti.
Böylece iran'ın batı ve güneyindeki en
önemli bölgeler Büveyhiler'in idaresine
girmiş oluyordu. Büveyhiler Hüzistan'a
hakim olduktan sonra Irak'la daha yakından ilgilendiler. Nihayet kardeşlerden
Ahmed 19 Aralık 945 tarihinde davet
üzerine karışıklıklar içindeki Bağdat' a
girdi ve Abbasi Ha lifesi Müstekfi- Billah
kendisini emirü'l-ümera tayin ederek
ona Muizzüddevle, Ali 'ye imadüddevle, Hasan'a da Rüknüddevle lakaplarını
verdi.
Bu olaydan kısa bir süre sonra Muizzüddevle Ahmed, Halife Müstekfi'nin gözlerine mil çektirerek yerine Mutf- Lillah'ı
halife ilan etti. Abbasi hilafeti bundan
sonra bir çöküş devresi içine girdi ve
halifelik otoritesi zayıfladı. Böylece Abbasi Halifeliği'nin merkezi Bağdat'ta yeni bir dönem başladı. Şii Büveyhiler siyasi sebeplerle, Sünni olan Abbasi Halifeliği'nin devam etmesine ses · çıkarmı
yorlardı. Çünkü onlar halifeliğin devamı
nı gerek kendi hakimiyet sahalarında,
gerekse bölgeleri dışında kendi lehlerine kullanmak niyetindeydiler. Ayrıca halifeliği kendi kontrolleri altında bulundurmakla hem devlet içindeki Sünniler
hem de diğer müslüman devletler nezdinde itibar göreceklerdi.
Büveyhiler Fars ve Hüzistan, Kirman,
Cibal ve Irak olmak üzere dört ayrı bölgede hüküm sürdüler. Aralarında her
zaman uyumlu ilişkiler yoktu. Ancak aile
içinde en yaşlı üyenin otoritesine saygı
duyarlardı. Hanedanın reisi imadüddevle Ali'nin erkek evlat bırakmadan ölmesi üzerine (949) Fars bölgesine Rüknüddevle'nin oğlu Adudüddevle hakim oldu.
Hanedanın öteki büyüklerinden Muizzüddevle'nin 967'de, Rüknüddevle'nin de

Büveyhiler'den
lmadüddevle ile
Rüknüddevle
adına

335 19471
yılında

bas ı lmış

altın

sikke

{Istanbul
Arkeoloji
Müzesi ,
Teşhi r,

nr. 1010)

· 976'da ölümüyle Adudüddevle Irak'ta
hüküm süren Muizzüddevle'nin oğlu Bahtiyar'ı bertaraf ederek hanedanın başı
na geçti. Onun zamanında Büveyhi hanedanı kuwet ve kudretinin doruk noktasına ve en geniş sınırlarına ulaştı.

Gazneli Mahmud onu desteklemeye karar verdi. Fakat Kıvamüddevle'nin bu yardımdan sonra Gazneli kumandan ve askerlere soğuk davranması yüzünden Sultanüddevle tekrar Fars bölgesini ele geçirdi (408 / ı Oı7 -ı8).

Adudüddevle'nin 983'te ölümünden
sonra üç oğlu Şerefüddevle, Samsamüddevle ve Bahaüddevle arasında taht mücadelesi başladı. Bu iç savaşı Şerefüd
.devle kazandıysa da onun 989 'da ölümüyle Bahaüddevle genç yaşta Bağdat'
ta Büveyhi tahtına oturdu. Öte taraftan
vezir Sahib b. Abbad'ın, ordunun isteği üzerine Adudüddevle'nin kardeşi Fahrüddevle'yi çağırmasıyla ortaya yeni bir
rakip çıktı. Fahrüddevle isfahan, Hemedan ve Rey'de hakimiyetini kabul ettirdi ve daha sonra Büveyhiler'in hakimiyetindeki iran'ın bütününe sahip oldu.
Ancak Fahrüddevle bir hata yapmış, Horasan'ı ele geçirmek için doğu yönünde
Samaniler'le mücadeleye girişmişti.
Bahaüddevle uzun süren çabalardan
sonra bir ölçüde devletin birliğini sağla
maya muvaffak olmuş, fakat ırak'taki
Büveyhi nüfuz u azalmaya başlamıştı. Bahaüddevle'nin 1012'de ölümüyle oğulla
rı arasında uzun süren bir hakimiyet mücadelesi başladı ve Büveyhiler'in büyük
gayretlerle kurdukları birlik parçalandı.
Bahaüddevle'den sonra yerine geçen oğ
lu Sultanüddevle'nin Irak'ta karşılaştığı
en büyük güçlük Deylemliler ve Türkler
arasındaki mücadele idi. Sonuçta Türkler'in desteklediği Müşerrifüddevle b.
Bahaüddevle Irak' a hakim oldu (1 02ı ı
Sultanüddevle de Irak üzerindeki hakimiyetinden vazgeçmek zorunda kaldı.

Hanedan mensupları arasındaki taht
mücadelesinden faydalanan Kaküyiler,
Ci bal kolunun Hemedan ve isfahan ·daki şubesini ortadan kaldırdılar. Gazneii
Mahmud ise ömrünün son yıllarında batıya yöneldi ve Rey şehrine hakim olarak Büveyhiler'in Cibal koluna son verdi

Öte yandan Kirman'a tayin edilen Ebü'IFevaris Kıvamüddevle ' nin Fars'ı işgal etmesi, Sultanüddevle ile aralarında yeni
bir mücadeleye sebep oldu. Kıvamüddev
le bu mücadele sırasında Büveyhiler'in
hakimiyet sahalarına doğru genişleme 
ye çalışan Gazneliler'den yardım istedi.

(1029) .
Müşerrifüddevle'nin 1025'te ölümünden sonra Irak'ta yeniden taht mücadelesi başladı. Sonunda askerler kardeşi
Celalüddevle'yi emir seçtiler. Kirman'da
tahta geçmeyi başaran Ebu Kalicar bir
ara Bağdat'ı ele geçirmek istediyse de
başarılı olamadı , fakat kendini emirü'lümera olarak kabul ettirdi. Celalüddevle'nin 1044'te ölümüyle Bağdat'ta hutbe Ebu Kalicar adına okundu. Böylece
Ebü Kalicar Büveyhiler'in Irak, Fars ve
Kirman kollarını tek bir idare altında toplamış oluyordu. Fakat bu sırada Selçuklular Büveyhiler'in hakim oldukları topraklara doğru ilerlemeye başladılar.
Selçuklular Dandanakan Savaşı ' ndan
(ı 040) sonra toplanan kurultayda o zamana kadar ele geçirilmiş ve ileride zaptedilecek toprakları hanedan üyeleri arasında paylaştırmışlardı. Bu bölüşme sı
rasında Kirman bölgesi Çağrı Bey'in oğ
lu Kavurd'a verilmişti. Kirman..eyaletine .
Selçuklu akınları ilk olarak 434 (104243) yılında başladı. Daha sonra Kavurd
Kirman üzerine yürüyerek bu bölgedeki
Büveyhi hakimiyetine son verdi (1048).
Aynı tarihte Ebü Kalkar öldü ve oğlu
Hüsrev Firüz Bağdat'ta babasına halef
oldu; Halife Kaim-Biemrillah ona ei-Melikü'r-Rahim lakabını verdi.
Halife Ka im- Biemrillah bu sırada Büveyhiler'in ve Türk askerlerinin kuman-
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olan Arslan Besasirl'nin baskısı alidi. Bundan dolayı Abbasi halifesi Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'i Bağdat'a
davet etmiş ve kendisini bu güç durumdan kurtarmasını istemişti. Bu ısrarlı
davetler. sonucu harekete geçen Tuğrul
Bey, Ramazan 447'de (Aralık 1055) islam dünyasının o zamanki merkezi olan
Bağdat'a girdi. Türkler ve Deylemli askerler arasında çıkan olayları bastıran
Selçuklu ordusu asileri cezalandırdı. Tuğ
rul Bey bu olay sebebiyle suçlu gördüğü
ei-Melikü'r-Rahim'i hapsettirerek Bağ
dat'taki 11 O yıllık Büveyhi hakimiyetine
son verdi.
danı

tında

Fars bölgesine ilk Selçuklu akınları ibrahim Yına! idaresindeki kuwetlerle baş
lamış, Ebü Kalicar da bu durumdan daha önce anlaşma yaptığı Tuğrul Bey'e şi
kayette bulunmuştu. Bunun üzerine akın
Iara geçici bir süre için ara verilmişse
de daha sonra Oğuzlar bölgenin başşeh
ri Şiraz'a kadar ilerlemişti (444 / 105253) . ei-Melikü 'r-Rahim 'e karşı mücadele eden Ebü Mansür Fülact Sütün, Şi
raz'a hakim olunca Tuğrul Bey adına hutbe okuttu (Ocak 1054). Ancak Şebanka
re emirlerinden Fazlüye, Ebü Mansür'u
mağlüp ederek öldürttü (1056) ve Fars'taki Büveyhi hakimiyetine son verdi. Melik Kavurd ise Faziüye'yi mağlüp ederek
Şiraz ' a girdi ve hutbeyi Sultan Tuğrul Bey
adına okuttu (Temmuz 1062). Böylece
i ran ve Irak'ta Büveyhiler idaresinde bulunan topraklar bütünüyle Selçuklular'ın
hakimiyeti altına girmiş oluyordu.
Büveyhiler kuruluşundan yıkılışma kadar sosyal, ırki ve dini bağlarla birbirlerine bağlı askeri bir güç idiler. Hanedan va rlığını tamamen askeri kudretine
borçluydu. Büveyhi emirleri de ordunun
başkumandam idiler. Büveyhiler Sünni
halka karşı meşrüluklarını ispat etmekte sıkıntılarla karşılaştılar. Bu meseleyi
halletmek için iran asıllı bürokratlardan
faydalanma yoluna gittiler. En güçlü oldukları dönemde devletin sınırları doğuda Rey, isfahan ve Şiraz' dan batıda
aşağı Fırat çölüne kadar uzanıyordu . Ayrıca Uman da devletin bir pa rçasıydı . Yine kuzeyde Irak ticareti için çok önemli
olan Basra körfezi Büveyhiler'in kontrolü altındaydı. Diyarbekir bölgesinde hüküm süren Mervaniler de Büveyhiler'in
vassa.l*i idiler. Hatta bir ara Adudüddevle Taberistan ve Cürcan'ı da işg al ederek hakimiyet sahalarını Hazar denizine kadar genişletm i şti. Kuzeyde Bizans,
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in en güçlü olduğu yer Bağdat'ın batı
batıda Fatımiler. doğuda Samaniler ve
Gazneliler'le komşu olmuşlardı. Çok gesındaki Kerh mahallesiydi. Büveyhiler zaniş bir alanda hüküm sürmelerine rağ
manında çok geçmeden Bağdat'taki Şii
men mahalli bir hanedan olarak kaldı
ler'le Sünniler arasında ciddi mücadelelar. Basra körfezi, Irak ve Batı iran 'da · ler görülmeye başladı. Bunun yanı sıra
Bağdat'ta başka Şii merkezleri de teticareti geliştiremediler. Bunun sonucu
olarak iktisadi açıdan zayıfladılar ve ücşek kül etti. Belki de Deylemli adetleriretli askerlerin maaşlarını ödeyemez hanin etkisiyle Muizzüddevle'nin aldığı kale geldiler. Muhtelif yerlerdeki isyanları
rarlar Şii ve Sünniler'in daima çatışma
ve hanedan mensupları arasındaki mühalinde bulunmalarına sebep olmuştur.
cadeleyi önleyemediler. Neticede toprakNitekim Muizzüddevle 1O Muharrem 352
ları 1029'da Gazneliler, 10SS'te Büyük
(8 Şubat 963) günü bütün Bağdat halkı
Selçuklular ve 1062'de de Şebankare
nın çarşı ve dükkaniarını kapatmalarını ,
Emirliği ve Kirman Selçukluları tarafın
kadın erkek herkesin siyahlar giyerek şe
dan zaptedildi.
hirde dolaşmasını ve Hz. Hüseyin için matem tutmasını emretmişti. Sünni Bağdat
Teşkilat ve Kültür. Büveyhiler Sasani gehalkı, Şiiler bir hayli güçlendiği ve Muizleneklerini yeniden canlandırmak istiyorzüddevle de onlardan yana olduğu için bu
lardı. Behram-ı Gür'un soyundan oldukemre uymak zorunda kaldılar. Muizzüdlarını iddia eden Adudüddevle ve imadüddevle Ali bu maksatla Sasani hükümdevle 18 Zilhicce 352'de (7 Ocak 964) Gadarlarının kullandığı "şehinşah" unvadir-i Hum * gününün bayram olarak kutnını kullanmışlardır. Ayrıca Büveyhiler
lanmasını emretti. Nitekim bu maksatkendilerini Sasaniler'e bağlayan şecere
la şehir süslenerek gece gündüz şenlik
ler hazırlattılar. Çocuklarına Fars geleler yapıldı. Daha sonraki yıllarda da Şiiler
neğine uygun olarak Fena Hüsrev, Hüsbu günlerde büyük merasimler düzenrev Firüz gibi isimler verdiler. Ancak onlemişlerdir. Fakat bu kutlamalar zaman
la rın, Rüknüddevle ile başlayan ve Aduzaman Şiiler'le Sünniler arasında şiddetli
düddevle ile devam eden iran monarşi
kavgalara sebep olmuştur. Şiiler'in bu
sini islami idare sistemiyle uzlaştırarak
faaliyetleri daha sonra da devam etti.
canlandırma fikri sonuçta başarısızlığa
Şiiler Sünniler'le her alanda tehlikeli reuğradı.
kabetlere giriştiler. Sünniler de zaman
zaman Abbasi Halifesi Kadir-Billah devBüveyhiler'den önce Bağdat'ta büyük
bir Şii topluluğu yoktu. Bu sırada Şiiler'rinde Gazneli Mahmud'un da desteğiyle
BÜVEYHi HÜKÜMDARLARININ LiSTESi
al Hemedan ve lsfahan

1. Fars ve Hüzistan Kolu
322 (9341
338 (9491
372 (9831
380 19901
388 (9981
403 (10121
412110211
415 110241
440 (10481

imadüddevle Ali
Adudüddevle
Şerefüddevle

Samsamüddevle
Balıaüddevle

Sultanüddevle
Müserrifüddevle
Ebü Kalicar
Fülad Sütü n
Şebankare reisi Faziüye'nin
hakimiyeti ele geçirmesi

448 (10561

2. Kirman Kolu
Muizzüddevle Ahmed
Adudüddevle
Samsamüddevle
Balıaüddevle

Kıvamüddevle

Ebü Kallca r
Kirman Selçuklu ları'nın kurulusu

324 (9361
33 8 (9491
372 (9831
388 (9981
403 110121
419 (10281
440 (10481

3. Cibal Kolu
imadüddevle Ali
Rüknüddevle Hasan

320 (9321
335-366 (947- 9771

Şubesi

Müeyyidüddevle
Fahrüddevle Ali
Şemsüddevle

semaüddevle
Kaküye hanedanı hakimiyeti
bl Rev

366 19771
373 (9831
387 (9971
412 (10211
419 (10281

Şubesi

Fahrüddevle Ali
Mecdüddevle Rüstem
Gazneliler'in hakimiyeti
4.

ırak

366 (9771
387 (9971
420 (10291

Kolu

Muizzüddevle Ahmed
Bahtiyar
Adudüddevle
Samsamüddevle
Şerefüddevle

Bahaüddevle
Sultanüddevle
Müserrifüddevle
Celalüddevle
Ebü Kalicar
el- Melikü'r-Ra him
Selçuklu hakimiyeti

334 (9451
356 19671
367 (9781
372 (9831
376 (9871
379 (9891
403 (10121
412 (10211
416 (10251
435110441
440 110481
447 (10551

BÜVEYHfLER
Şiiler' e karşı tedbirler aldılar. Ancak Adudüddevle'nin Bağdat'ta bulunduğu beş
yıllık devrede belki de Şifler'in merasimleri yasaklandığı için bu tür olaylara rastlanmamaktadır. Büveyhfler bağımsızlık
larını tehlikeye düşürmesinden endişe
ettikleri için aşırı Şii grupları desteklemediler. Sünni Abbasi Halifeliği 'ni ortadan kaldırıp Şii bir halifelik kurma yoluna da gitmediler. Fakat Adudüddevle
büyük kızın ı Abbasf Halifesi Ta i'- Lillah
ile evlendirerek Büveyhf Emirliği'yle Abbasf Ha!ifeliği'ni aynı hanedanda birleş
tirmeyi düşündüyse de bunu gerçekleş
tiremedi. Büveyhf idaresinde Şifler'in ya nı sıra hıristiyanlar ve yahudiler de bazı
idari görevlere getirilmişlerdir.

Emfrü'l-ümera unvanını taşıyan Büveyhf hükümdarlarının başında bulunduğu idari teşkilat divanlardan oluşuyor
du. Büveyhf devlet sistemi içinde başlan
gıçta "katip" unvanıyla görev yapan vezirin fazla ·önemi yoktu. Buna rağmen
vezir divanların başı idi. Ancak onun en
önemli görevi, temelini Deylemli ve Türk
askerlerin oluşturduğu ordunun ücretlerini temin etmek ve mali konularda
emfrü'l-ümeranın vekili olarak vazife yapmaktı. Vezire işlerinde bir çeşit katiplik
yaparak yardımcı olan "sahib-i divan"
unvanlı memurlar vardı. Büveyhfler'in ilk
devrinde görülen bu memuriyet daha
sonra kaldırılmıştır. Abbasfler'de mevcut
Dfvanü'l-vizare, Dfvanü'r-resail, Dfvanü'lberid, Dfvanü'n-nafakat ve Dfvanü'l-ceyş
Büveyhfler devrinde de aynı fonksiyonlarını sürdürdüler. Adudüddevle zamanında divanlar doğrudan onun gözetimi
altında çalışmışlardı. Taşra şehirlerinde

divanlar vardı. Bağ
dat'ın yanı sıra Küfe, Vasıt, Basra ve Ahvaz da Büveyhfler devrinin önemli şehir
leri ara,sındaydı. Mahallf idareler valilerin ve bazan askeri kumandan olarak da
görev yapan vergi tahsildarlarının (amil)
elinde idi.
de merkeze

bağlı

Büveyhfler'den Muizzüddevle ve veziri
EbQ Muhammed el-Mühellebf devrinde
Bağdat önemli bir edebi merkez oldu.
Mühellebf vezir olduğu zaman bazı alim
ve şairler onun çevresinde toplanmıştı.
Bunlar arasında Benü'i - Müneccim denilen şairler ailesi de vardı. Ebü'l- Ferec
el-İsfahanf ve EbO İshak İbrahim b. Hilal es-Sabi de o dönemin seçkin müelliflerindendi. Büveyhfler'den Bahtiyar da
şiirle ilgilenmişti. İbnü'l - Haccac Büveylıfler döneminin gözde şairlerindendi.

Adudüddevle ilim adamlarına değer
verir, onları mükafatlandırırdı. Adudüddevle'nin çevresindeki ilim adamlarından
biri olan EbO Ali el-Farisf onun için elliaf:ı ve't-tekmile adlı bir gramer kitabı yazmıştı. EbO Said es-Sfrafi ile İbn Cinni de o devrin meşhur gramercilerindendi. Bu dönemin zikre değer şahsiyetleri
arasında, Adudüddevle'nin hocalığını yapmış olan astronomi bilgini Abdurrahman
es-SQff ve müneccim Şerif İbnü 'l-A'lem
ile matematikçi Ebü'l-Kasım Ubeydullah, Ebü' l-Kasım el-Antakf ve EbO Nasr
el-Kalvazanf sayılabilir. Adudüddevle'nin
Bağdat'ta kurduğu hastahane çevresinde büyük bir tıp mektebi gelişti. Burada Cibrafl b. BuhtfşQ' gibi dönemin en
ehliyetli ve başarılı hekimleri görev yaptılar. Bu sahanın önde gelen isimlerinden Ali b. Abbas el-MecOsf Adudüddevle adına Kdmilü 'ş- sınô. cdti 't - tıbbiyye
( el-Kitabü'l-fvlelekf) adlı bir eser yazmış
tı. Adudüddevle devrinin Arap müelliflerinden biri de Kadı EbO Ali el-Muhassin et-TenOhf idi. Tecô.ribü'l-ümem adlı eserin müellifi İbn Miskeveyh o dönemin meşhur filozof ve tarihçilerindendi.
Kendisi de şiir yazan Adudüddevle 'nin
himaye ettiği şairler arasında Ebü'l-Hasan b. Abdullah es-Selamı. İbn Nübate
es-Sa'df ve Ali et-Taberf bulunuyordu.
Şair Mütenebbf de Adudüddevle'nin ya nına Şfraz'a gitmiş ve ondan yakın ilgi
görmüştü. Adudüddevle devrinin mantık, felsefe ve kelam sahasında ileri gelen bilginleri arasında EbQ Süleyman esSicistanf, Ebü'l-Hasan el-Amiri ve Bakıl
Iani sayılabilir.
Büveyhfler'den Şerefüddevle de ilmi
konularla ilgileniyordu; Fars bölgesinde
vali iken Şfraz'da yeni bir kütüphane yaptırmıştı. Astronomi gözlemleriyle meş
gul olan Şerefüddevle Bağdat'taki sarayının bahçesinde bir rasathane inşa ettirmişti. Onun zamanının önde gelen bilginleri Eb O Sehl b. Rüstem el- KO hi, EbO
Ahmed es-Saganf ve Ebü'I-Vefa Muhammed el-BOzcanf idi. İbnü'n-Nedlm de
meşhur eseri el-Fihrist'i 377'de (98788) Büveyhfler'in idaresindeki Bağdat ' ta
telif etmiştir.
Bahaüddevle zamanında vezir SabQr
Erdeşfr'in çevresinde edebi bir merkez
oluşmuştu. SabOr 993'te Kerh'te meş
hur Darülilm'i kurdu ve burada 10.000'den fazla kit ap topladı. Nehcü'l -beldga müellifi şair Şerif Ebü'l- Hasan erRadi, matematikçi EbQ Bekir Muhamb.

med İbnO'l-Hasan el-Kerhf. tarihçi Hilal
es-Sabf. şair Ebü'l-Ala el-Maarri Bağ 
dat'ta yaşamış ve Büveyhfler'den çok
büyük ilgi görmüşlerdi. iranlı meşhur
şair Firdevsi de Bahaüddevle'nin sarayında bulunmuştu.

Kur'an ve hadis sahasındaki meşhur
bilginler arasında EbQ Ahmed Muhammed b. Hüseyn-i isfahanT, EbO Ahmed
Muhammed b. Hüseyn-i Cürcanf, Ebü'lHasan Ali b. Ömer-i Darekutnf. EbO Nasr
İsmail b. Hammad-ı Cevherf, EbO Abdullah Muhammed b. Abdullah; fıkı h, usul
ve tefsir alimleri arasında da Ebü'l - Hasan Abdullah b. Hüseyn-i Kerhf. imam
EbO Bekir Ahmed b. İbrahim -i Cürcanf,
Ahmed b. Hüseyin İbnü't-Taberf, imam
EbO Hamid Ahmed b. Muhammed-i isferayfnf sayılabilir.
Büveyhfler döneminde Arap edebiyatı
parlak bir gelişme gösterdi. Şair Mütenebbf, İbnü'l-Amid, vezir Sahib b. Abbad
o devrin en büyük şair, edip ve alimlerindendi. Meşhur tabip İbn Sfna Büveyhf saraylarında çalıştı ve ünlü eseri elKiinı1n ift-tıbb'ı tamamladı. İbnü'l-Bev

vab da Büveyhfler devrinde yaşamış meş
hur bir hattattı.
Büveyhfler devri kütüphaneler açısın
dan dikkati çekmektediL Şfraz, Rey ve
İsfahan kütüphaneleri en parlak devirIerini onların idaresinde yaşadı. Büveyhf
vezirlerinden Behram b. Mafinne. Sahib
b. Abbad ve SabOr b. Erdeşir'in de zengin özel kütüphaneleri vardı.
Büveyhfler devri imar faaliyetleri açı
sından da parlak geçmiştir. Özellikle
Adudüddevle imar faaliyetleri bakımın
dan da bu hanedanın en önde gelen şah
siyetiydi. Şfraz o dönemde büyük geliş
me gösterdi. Adudüddevle FfrOzabact'ı
yeniden inşa ettirdi. Rüknüddevle de isfahan'a yeni surlar ilave ettirdi. Müeyyidüddevle isfahan'ı büyütmeye ve güzelleştirmeye devam etti. Vezir Sahib b.
Abbad Kazvin Kalesi'nin surlarını tamir
ettirdi. orada bir saray ve Rey şehrinde
de çeşitli binalar yaptırdı. Büveyhfler'in
öteki emirleri de daha önce zarar gören
su kanallarını onarttılar ve yeni kanallar
açtırdılar. Ayrıca ticarı faaliyetlerin yaygın olduğu yolları ve köprüleri yeniden
yaptırdılar. Bağdat, Şfraz ve İsfahan gibi idare merkezlerini muhteşem saraylarla süslediler; köprü, cami ve hastahaneler inşa ettirdiler.
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( J...:~l)

el· Mısri' el- Büveyt\'
(ö. 231/846)
İmam Şafii'nin
_j

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mısır'ın Said bölgesindeki Büveyt köyüne nisbette anılır. İbn Vehb elMalik! ile İmam Şafii'den ilim tahsil etmiş ve onlardan rivayette bulunmuştur.
Kısa sürede ilmi kudretiyle temayüz ederek Şafii'nin Mısır'daki talebeleri arasında ilk sırayı almıştır. Kendisine sorulan fetvaları ona havale eden İmam Şa
fii. "O benim lisanımdır" diyerek hakkın
daki takdirini belirtmiştir. Nitekim vefatından önce, kendi yerine ders halkasına onun oturmasını istemiş ve Büveytl'yi EbO Abdullah İbn Abdülhakem, Rebl' b. Süleyman el-Muradl ve Müzenl gibi
diğer talebelerine tercih etmiştir. Abid
ve zahid bir kişi olan Büveytl birçok talebe yetiştirerek Şafii'nin görüşlerinin
yayılmasında 'önemli rol oynamıştır. Kendisinden rivayette bulunanlar arasında
Rebl' b. Süleyman el-Muradl. İbrahim elHarbl, Ebü'l-Velld İbn Ebü'l-CarOd, Muhammed b. İsmail et-Tirmizi , Abdullah
b. Abdurrahman ed- Darimi ve EbO Hatim er- Razi gibi alimler sayılabilir. Eb O
Hatim er- Razi onun hakkında "sadOk"
ifadesini kullanır. Kur'an'ın mahlOk olmadığı yolundaki görüşünden dolayı Halife Vasi~- Billah'ın emriyle Mısır'dan
Bağdat'a getirilerek hapsedilmiş ve ol-

Büveyti'nin
eseri nin
ilk ve son

adlı

sayFaları

(TSMK, III. Ahmed,

nr. 1078)

vefat

geçen hapis hayatı sıra
(Receb 23ı / Mart

etmiştir

Büveytl'nin, günümüze ulaşan el-Mul]bir eseri vardır. Müellif bu eserinde bazı fıkıh konularıyla ilgili olarak
Şafii'nin görüşlerine kısaca yer vermiş
ve zaman zaman kendi görüşü ile Rebl'
b. Süleyman el - M ura di' nin görüşlerini
de zikretmiştir. Murad Molla Kütüphanesi (nr. ıı89, ı96 varak, istinsah yılı 625 1
ı228) ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (III. Ahmed, nr. ı 078, ı 07 varak, istinsah yılı 868 / 1464; nr. 1079, 152
varak, istinsah y ılı 9091 ı503) yazmaları
bulunan eserdeki bazı bilgiler Taceddin
es-Sübkl tarafından Taba~at'ta iktibas
edilmişti r (ll, 166-170).
taşar adlı

önde gelen talebelerinden.

el·Mul].taşar

sıkıntılı

sında

846).

Ebu Ya'ki:ib Yusuf b. Yahya

L

dukça

EbO Talib el-Mekkl'nin ~iitü'l-~ulı1b
eserinde zikrettiği ve Gazzall'nin de
İJ:ıyô., ü culUmi'd- din 'de ondan naklen
kaydettiği bir rivayete dayanan, ayrıca
el- Üm üzerinde yaptığı bazı tahlillerden
hareket eden Zeki Mübarek, Işlô.J:ıu eş
na ci l]atô., if tô.ril]i't- teşrici'l-İslô.mi:
Kitô.bü'l-Üm lem yü,ellifhu'ş-Şô.fici
ve innemô. ellefehü'l -Büveytf (Kahire 1934) adıyla bir eser kaleme alarak
el- Ümm 'ün Şafii' nin değil Büveytl'nin
eseri olduğunu iddia etmiş, ancak Muhammed EbO Zehre (eş·Ş'a{i\ s. ı52,
ı63-ı67) ve Ahmed Muhammed Şakir
(bk Şafii, er·Risale, naşirin mukaddimesi, s. 9-ıo) söz konusu iddianın mesnetsiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Gerçekten de el- Üm İmam Şafii' nin eseri
olup er-Risô.le'si gibi talebesi Rebl' b.
Süleyman el- Muradl tarafından rivayet
adlı

edilmiştir.

