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TA- R11-1- ~~BEYHA1 1
M~RZ.A MUHAMMED Hi‘N I.AZV~N~~
Çev.: Doç. Dr. MÜRSEL ÖZTÜRK
Beyhak, en önemli ~ehri bugünkü Sebzevar olan Horasan'a ba~l~~ bir
bölgenin eski ad~d~r2 . Tarihler, devlet adamlar~ndan, ~eyhlerden, hadis ve frluh alimlerinden bahseden kitaplar, ~air tezkireleri, her devirde bu bölgeden
çok say~da alim ve yazar~n ç~kt~~~n~~yazarlar. Bunlara örnek olarak, Sunen ü
delailu'n-nubuvvet'in yazar~ , ehli sünnet alimlerinin en tan~nm~~lanndan Ebü
BeyhalSi olarak bilinen Tarib-i
Bekr Ahmed b. el-Huseyin Beyhalsryi;
,
Gaznelilerin
saray
katibi
ünlü
tarihçi Ebu'l-Fail MuhamMes'udrnin yazar~
~n~
med b. el-Huseyin Beyhalsryi; yazma bir nüshas n fotokopisi elimizde bulunan ve konumuz olan Taghi Beyhals'~n yazar~~Ebül-Hasan cAli b. Zeyd
Beytyalcryi ve daha pek ço~unu gösterebiliriz.
Tarth-i Beyhals'~ n konusu, ad~ ndan da anla~~laca~~~gibi, Iran'~n bu
bölgesinin tarihinden, oraya mensup olan alim, edip, ~air, seyyid, vezir, saray
katibi, filozof, tabib gibi kimselerin tan~nm~~lann~ n hayat hikayelerinden, eskiden beri oray~~yurt edinmi~~veya ba~ka yerlerden oraya göçmü~~büyük ailelerin soy kütüklerinden ve hatta bir ölçüde o bölgenin co~rafyas~~ hakk~nda
verilen bilgilerden ibarettir. Her ülkenin genel tarihi hakk~ndaki bilgiler, az
çok o ülkenin muhtelif bölgelerinin özel tarihiyle tamamlan~r. Bunun için,
son zamanlarda çok konu~ulan ve yak~ nda gerçekle~ece~ini ümit etti~imiz
Iran'~n geni~~kapsaml~~ve mükemmel bir tarihinin yaz~ labilmesi için bu ülkenin muhtelif bölgelerine ait mevcut mahalli tarihlerin önem s~ras~ na göre yay~nlanmas~, en az~ ndan bunlar~n yabanc~~kütüphanelerde bulunan yazmalann~n (e~er Iran'da mevcudu yoksa) mikrofilm veya fotokopilerinin al~narak
Mirz.i Muhammed Rzvini, U~rk~-i Beyhak, Bist Makle, 1313 ~./1934, s. 76-86.
tarihinin ve dolay~s~yla Türk tarihinin önemli kaynaklar~ndan biri olan TL413-i
Beyhak ve yazan il~n Fundul~~ad~yla da bilinen Ebu'l-Ilasan cAli b. Zeyd Beyhaki hakk~nda yaz~lanlann kayna~~~ve en önemlisi say~lan Mirzi Muhammed H n ISazvinrnin bu makalesinin
yaz~l~~m~n üzerinden yakla~~k yar~m yüzy~l geçmi~~olmas~na ra~men, ona ilave edilecek fazla bir
~ey bulunmamaktad~r. Ancak yazar~n zikretti~i eserlerden baz~lar~n~n bugüne kadar bir veya
birkaç bask~s~~ yap~lm~~t~r. Bu konuda ara~t~ rma yapacaklara yard~mc~~ olur dü~üncesiyle bunlardan tesbit edebildiklerimizi dipnot olarak gösterdik. Yazar~n dipnotlanna ise, Romen rakamlar~~verdik.
2 ~ran
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bilim adamlar~n~ n hizmetine sunulmas~~gerekir. Bu ~ekilde sözünü etti~imiz
genel tarihin yaz~lmas~~için gerekli kaynaklar haz~rlanm~~~olur.
Mahalli tarihler, Müslüman ilimler taraf~ndan do~duklan yerlerde yeti~mi~~olanlar~n eserlerini korumak ve ça~da~lann~n hat~ralar~n~~ ya~atmak
amac~yla kaleme al~nm~~lard~ r. Bunlara örnek olarak Tigh-i Kum, Tirih-i
Isfahin, Tirih-i Rey, Tirib-i Kazvin,
Türh-i Semerkand, Tri.h-i Ba~did,
D~me~k ve daha pek ço~unu
gösterebiliriz. Eskiden say~ lan çok daha fazla olan bu tür eserlerin ço~unun
kaybolmu~~olmas~na ra~men bir k~sm~~elde bulunmaktad~r. Mahalli tarihlerden Tevirih-i muhtelife-i Mizenderin (Doru ne~ri, 4 cilt, Petersbourg 18501858)3 , Kirman tarihi hakk~nda yaz~lm~~~olan cIkdu'lc-uli
(Tahran ~~ 293/ ~~876)4, Fars-nâme-i Nis~ri (Tahran ~~3 ~~3/1934), Fars-nâme-i
(Leyden 1921)5, ~eref Hn Bidlisrnin ~eref-nime'si (Petersbourg 1276/ 1 86o)6 , yazan bilinmeyen Tirib-i Sistin (H. 1296 y~l~nda ç~kan
Iran dergisinin say~ lannda tefrika edilmi~tir)7, Nar~el~Vnin
Buhiri's~~
(Paris 1892)8 gibi en tan~nm~~lan bas~lm~~, Ibn ~sfendiyir'~n
Taberistin'~~da 1905 y~l~nda Browne taraf~ndan özet olarak Ingilizceye çevrilerek ne~redilmi~tir9. Bu tür tarih kitaplanndan bir k~sm~~daha az tan~nm~~~olup, bunlar~n yazma nüshalan azd~ r ve herkesin yararlanaca~~~yerde de~ildir. Bunlara
örnek olarak Hasan b. Muhammed Kummrnin Tirib-i Kum ~°, Londra ve
Paris'te yazma nüshalan bulunan ve ba~ka bir Kirman tarihi olan Semty'lculi li'l-haireti'l-culyi 11, yine Sistan tarihi hakk~nda yaz~lm~~~olan ve Londra'da bir nüshas~~ bulunan thyiu'l-mulük ve elimizde üçten fazla nüshas~~
bulunmayan ve konumuz olan Tirib-i Beyhak 12 gibi eserleri verebiliriz. Bunlardan ba~ka ~uster, Yezd, Isfahan, Kazvin, Ka~an, Belh, Semerkand, Herat
gibi ~ehirlere ait tarih kitaplar~n~n yazma nüshalan Avrupa'n~n muhtelif
kütüphanelerinde mevcuttur.
Taberistn u R~lykn u M'azenderkl, 4 cilt, ne~reden ve Almancaya çeviren B.
Dorn, St. Petersbourg 1850-1858.
'~kinci Ne~ri:
li'l-mavlpfi'l-cal, Tahran 131 1 / 1 932-3.
Üç ne~ri yap~lm~~t~ r: a) R.A. Nicholsun ve G. le Strange ne~ri, London 1921; b) Seyyid
Celleddin Tehrrii ne~ri 1353 k./1934; c)cAli NIci Behrüzt ne~ri, ~iraz 1343 ~./1964.
6 ikinci ne~ri, Kahire 1931.
'Iran dergisinin 474-546 (1299-1302/1881-1885) say~lar~nda tefrika halinde yay~nlanm~~~
olan bu eserin ikinci ne~ri de yap~lm~~t~r: Trit_~-i Sistn, Meliku'~-~ucer Bahr ne~ri, Tahran
1 3'4/ 1 935.
8 Tirih -i Buh ~i, Müderris Rai avi ne~ri, Tahran 1317/1939.
T5.r~3-i Talt;eristin, Tahran 1320/1941-2.
TAg13-i 'Kum, Tahran 1353 kii934cAbba's Il<bl ne~ri, Tahran 1328/ 1 949.
SenrItu'l-uli~~
12
h-i Beyhak, A. Tiehmenyr ne~ri, Tahran 1317/1938.
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Konumuz olan Târib-i Beyhak 6/12. •yüzy~l~ n tan~ nm~~~âlimlerinden
Ebü '1-H asan cAli b. Ebi'l-Kâs~ m Zeyd b. Muhammed b. el-Huseyin el-Beyhakt taraf~ndan yaz~lm~~t~r. 490/ ~ o96-7 y~llar~nda do~mu~~(I) ve 565/ ~~~ 6g'da
vefat etmi~~olan Beyhaki, Milel u Nahl'~n yazar~~ Muhammed b. cAbdu'l-Kerim ~ehristâni (ö. 548/1153) ile Zabire-i H arzem~âhrnin yazan Seyyid
Curcânrnin (ö. 531/1136) ça~da~! ve -arkada~~~idi. Daha sonra da bahsedece~imiz gibi genç ya~~ nda cömer Hayyam'~n zaman~n~~ idrak etmi~~ve
onun meclisinde bulunmu~tur. Kendi ifadesine göre (II), Târib-i Beyhak'~~
Sultan Sencer'in (511-552/ ~~8- ~~ 158) memurlar~ ndan olan ve onun
ölümünden sonra Horasan'~ n yönetimini eline geçiren Ay Alpe zaman~nda,
563/1167, y~l~ nda yazm~~t~r. Zaman~ n~n tan~nm~~~âlimlerinden olan Beyhaki
çok say~ da Arapça ve Farsça eserler vermi~tir. Yâkt~ t,Muccemu'l-udebâ adl~~
kitab~ nda (c. 5, s. 208-218), Beyhakrnin hayat~n~~ anlat~rken onun 74 eserinden söz etmi~tir. Hâci Halife de Ke~fu'i-Zun~i~ 'un muhtelif yerlerinde onun
eserlerini zikretmi~ tir. Maalesef bugün bu de~erli eserlerden yaln~ z Târih-i
Beyhak ve konusu filozoflar tarihi olan Tetimmet Sivânu'l-hikmet elde bulunmaktad~ r.
Beyhakrnin ad~~ en çok duyulan eserlerinden birisi, Târtb-i Yeminrye
yazd~~~~ zeyil olan Me~âribu't-tecârib ve ~arâibu'l-~arâib'dir (II!).
Yeminrnin sona erdi~i zamandan itibaren ~~5o y~l zarf~nda,
Bu zeyil,
yani 410/ ~~o~ g ile 560/1164-5 y~llar~~ aras~nda meydana gelen tarihi olaylar~~
konu al~ r. Ba~ka bir deyi~le Gazneliler ve Selçuklular devirlerinin a~a~~~yukar~~
tamam~~ ve Harzem~ahl~ lar devrinin de ilk yar~s~~ hakk~nda bilgi verir. Yâkt~t,
Kâmirde; !bn
Muccemu'l-udebâ'n~ n birkaç yerinde; Ibnu'l-Esir,
Cihân-guEbi Us aybiac, Tabakâtu'l-etibbâ'da, cAtâ Melik Cuveyni,
~â'da bu kitaptan nakiller yapm~~lard~ r. Hamdullah Mustavfi deTârih-i Guzde adl~~ eserinin önsözünde onu kaynaklar~~ aras~nda saym~~t~ r. Buradan kitab~n 8/14. yüzy~l~n ortalar~na kadar elde bulundu~u anla~~l~yor. Maalesef
bugün ne Iran'da, ne de bas~ll katologlar~~ bulunan di~er ülkelerin kütüphanelerinde, onun izine rastlanamam~~ t~r. Ancak Türkiye, Iran, Hindistan, Afganistan, Türkistan ve öteki islâm ülkelerinde bu kitab~n bir veya birkaç yazma nüshas~n~n mevcut olmas~~ ve bir gün ortaya ç~kaca~~~ihtimali hiç de uzak
bir ihtimal de~ildir.
E19171-Hasan Beyhaldnin di~er bir eseri de, Vi~âh Dumyatu'l-kasr veya
k~sa ad~yla Vi~ffilu'l-dumyat ad~ ndaki Baberzrnin Dumyatu'l-ka~r'~na yazd~~~~
zeyildir. Bu zeylin konusu yazar~n ça~da~~~ ~airlerin biyografileridir. Yikc~t,
Muccemu'l-udebâ'n~ n birkaç yerinde bu kitaptan nakiller yapm~~, ibni
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Bherzrnin hayat~ n~~ anlat~rken ona de~inmi~, H~c~~ Halife de ondan
Vi~ h Dumyatu'l-kasr ve likffil raviatu'l-`asr ad~yla söz etmi~tir. Kitab~ n tam
ad~ n~n bu oldu~unu söylerler.
Beyhakrnin bir ba~ ka eseri Arap atasözleri hakk~ nda yazd~~~~2 ciltlik
~ureru'l-ems1 ve dureru'l-alc‘il'dir (IV). H kr Halife, Ke~fu'z-zuniadda
Meydkdnin Mecmau'l-ems l'inin kayna~~n~ n bu kitap oldu~u hakk~ nda
~unlar~~ söylemi~tir: "... y~l~ nda ölen Ebi'l-Hasan cAli b. Zeyd el-Beyhaki,
~ureru'l-ems1 ve Dureru'l-akvM adl~~ eserinde, atasözlerini harf s~ras~ na göre
dizmi~, söyleni~~sebeplerini zikretmi~~ve daha sonra da aç~ klam~~t~r. O, Meyclkirnin kayna~~d~ r." H ki H alife'nin bu sözü yanl~~t~ r. Bu yanl~~l~k onun
Beyhaldnin ya~ad~~~~devri bilmedi~inden kaynaklan~ yor. Çünkü Beyhaki,
YMtüt taraf~ ndan Muccemu'l-udelo'da bir bölümü nakledilen Me~k-ibu'tteck-ib adl~~ eserinde Meydk~rnin ö~rencisi oldu~unu, ondan onun eserleri
Skr~i f~ 'l-eskr~i ve Mecmau'l-emsl'i okudu~unu söylemektedir (V). Meynrnin ölüm tarihi 518/1124, Beyhakrninki ise 565/1169'dur. Bu tarihleri
gözönünde bulundurursak, gençli~inin ilk y~llar~ nda bulunan Beyhakrnin
ömrünün son y~llar~ ndaki Meyffini ile kar~~la~t~~~~anla~~l~ r. Ya~l~~ bir hocan~n
genç bir ö~rencisinden iktibasta bulunmas~~ uzak bir ihtimaldir. Belki de bunun tam tersi, yani Beyhaldnin Meyclk~rden iktibas etmi~~olmas~~ akla daha
yak~nd~ r. O halde H ci Halife'nin bu sözü gerçe~e dayanmamaktad~ r.
Beyhakrnin bir ba~ ka eseri de, Ebü Suleymki Muhammed b. 'phir b.
Behrknu's-Secezrnin filozoflar tarihi hakk~ ndaki .Sivk-lu'l-hikmet adl~~ kitab~na yazd~~~~zeyildir. Beyhakrnin bu zeyli Tetimmet Sivklu'l-hikmet ad~yla bilinir. Bu kitab~ n biri Berlin'de tam, di~eri Hollanda'n~ n Leydan ~ehrinde
özet olmak üzere iki yazma nüshas~~ vard~r'3.
Beyhaldnin daha önce de sözünü etti~imiz Tkih-i Beyhak adl~~ eserinin
yazma nüshalar~n~ n say~s~~ çok azd~r. Bildi~im kadar~ yla elde üç nüshas~~ bulunmaktad~ r. Bunlar aras~ nda en eskisi, en mükemmeli ve en do~ru olan~~ elimizde fotokopisi bulunan Londra'da Britanya Müzesi'ndekidir. 835/1431-2
y~l~nda istinsah edilmi~~olan (bkz. S. 170 b) bu nüshan~ n 171. sayfas~ ndan
sonraki k~s~ m, kitab~n asl~ ndan olmay~ p muhtemelen nüsha sahipleri taraf~ndan ilave edilmi~ tir. Çünkü bu k~s~ mda ele al~ nan tarihi olaylar, Beyhaldnin
ölümünden sonra meydana gelen olaylard~r. Esas nüshada k~rm~z~~ mürekkeple yaz~lm~~~olan konu ba~l~ klar~~ fotokopiye siyah olarak ç~kt~~~ ndan, foto"Iki ne~ ri yap~lm~~t~ r: ~~ - Tetimmet ~iyanu'l-hikme, M. ~atic ne~
ri, Lahore 1935.
Tark~ -i hukamau'l-islam, M. 'Ali ne~ ri, Damas 1946,
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kopide konu ba~l~klar~n~~ ay~rt etmek zorla~maktad~r. Rieu, Britanya Müzesi'nde bulunan Farsça yazmalar katalo~unun ekinde bu nüshan~ n k~sa bir tan~t~m~n~~ yapm~~~ve önemli gördü~ü konu ba~l~klar~n~~ zikretmi~tir (s. 6o-61).
Türit~-i Beyhak'~ n ikinci nüshas~~ Berlin Genel Kütüphanesi'nde bulunmaktad~ r. Çok yeni olan bu nüsha, 1265/1848 y~l~ nda Luknow'da istinsah
edilmi~tir. Kitab~n ba~~ nda birkaç sayfa eksiktir. Fakat istinsah eden veya bu
kitab~ n sahiplerinden biri, eksik belli olmas~n diye, birkaç sat~ rl~k bir önsöz
yazarak kitab~n ba~~na eklemi~tir. Alman müste~riki Pertch, Berlin Devlet
Kütüphanesi'nde bulunan Farsça yazmalar katalo~unda bu nüshan~n k~sa
bir tan~t~m~n! yapm~~t~r.
Türrt~-i Beyhak'~n üçüncü nüshas~~ ise Ta~kent'te, Türkistan Genel
Kütüphanesi'nde bulunmaktad~ r. Berlin'dekine nazaran nisbeten eski, Londra'dakine nazaran çok yeni olan bu nüshan~ n istinsah tarihi 1057/1647
olup, ba~~k~sm~~ eksiktir. Ünlü Rus müste~ riki Barthold, islam Ansiklopedisrnin "Beyhaki" maddesinde ve Türkistan adl~~ eserinin ~ ngilizce çevirisinde
(s. 31-32) bu nüshaya k~saca de~inmi~tir.
Son iki nüsha, yani Berlin ve Ta~kent nüshalar~, hakk~ndaki bilgileri halen T"rit~-i Beyhak'l tez konusu olarak ara~t~ ran genç Hint bilginlerinden
Kelimullah K ~r Haydarâbkirden ald~ m. Kendisine burada te~ekkür etmeyi
bir borç bilirim.
KAYNAK
Beyhak'~n yazar~~ Eb~-11-Hasan Beyhakrnin hayat~~ ve eserleri haknda
daha
fazla
bilgi edinmek isteyenler için onun kaynaklar~ndan da k~saca
k~
bahsedelim:
—YMri~t, Muccemu'l-udebWda (c. 5, s. 208-218) 14, Beyhakrnin Me~ ribu't-tecffiib ve ~arffibu'l-~arffib adl~~ eserinde kendi hakk~nda söylediklerine
dayanarak onun hayat~n~~ ve eserlerini geni~~olarak anlatm~~, ayn~~ kitab~n~n
bir ba~ ka yerinde ise, Me~ ribu't-tecffi-ib ve Vi~M~u'l-dumyat'ten muhtelif
bölümler nakletmi~tir. Bu nakillere örnek olarak Sffi~ ib b. cid'~n (VI), cAli
b. Ahmed Fancekerdrnin (VII) ve ünlü Dumyatu'l-kasr'~n yazar~~ Baberzrnin
(VIII) hayat~n~~anlatan bölümleri gösterebiliriz. Yine I'ilrüt di~er eseri Muc-

"YAkut, Muccemul-udebâ, al-musammA bi ir~âd el-arib ilâ Macrifat
goliouth ne~r. I-VII Gibb mem. VI, Leyden-London. 1907-1931.
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cemu'l-Buldân'daI5 Kar', Beyhak ve Ni~âbür bölgelerinin yerle~im yerlerinin
co~rafyas~~ ile ilgili bölümleri kaynak göstermemesine ra~men büyük bir ihtimalle Târib-i Beyhak'tan alm~~t~ r (IX). Çünkü o, kitab~n~ n bir yerinde Târib-i Beyhak'~~gördü~ünü söylemi~tir (X). O halde ondan yararlanmam~~~olmas~~imkâns~zd~r. E~er Yükü t'un yukanda sözünü etti~imiz bölgeler hakk~ nda verdi~i bilgileri Târib-i Beyhak'~nkilerle kar~~la~t~ nrsak,bu sözümüzün
do~ru oldu~u kolayca anla~~ lacakt~r.
2 —~bn~fl-Esir, Târib-i Kâmil'cleki" Harzem~ahl~lar ile ilgili bölümde,
568/ 1 172 y~l~ nda meydanagelen olaylar~~ anlat~rken Beyhakrnin Me~âribu'ttecârib'inden nakiller yapm~~t~r (XI).

3— ~ bn Ebi Usaybiac, cUy~:~ nu'l-enbâf tabakâti'l-etibbâ 17 adl~~ eserinde
Beyhakrnin Me~kibu't-teckib'inden isim vererek nakli yapm~~t~r (XII).
4—~bni Hallildn18 kendi ifadesine göre, ~eyhu'r-reis Ebü cAli Sinâ'n~n
hayat~~ hakk~ndaki bilgilerin tamam~n~~ Beyhakrnin Tetimmet ~ivânu'l-hikmet'inden alm~~~(XIII), Dumyatu'l-ka~r'~ n. ünlü yazan cAli b. Hasan Baber
zrnin özgeçmi~ini anlat~ rken Beyhakrnin Vi~âlyu'l-dumye'sine k~saca de~inmi~tir (XIV).
5 —Alâuddin ;tâ Melik Cuveyni, Târib-i Cihân-gu~â'n~ n" ikinci cildinde Harzem~ahl~ lar tarihi ile ilgili bölümün ilk sayfas~nda Beyhakrnin Me~âribu't-teckib'inden al~nt~~yapm~~t~ r. Fakat burada Cuveyni yanl~~~olarak Me~âribu't-tecirib'in, Miskaveyh'in
zeyli oldu~unu söylemi~tir. Me~âribu't-tecânb'in Teckibu'l-imem'in de~il, Târft~-i Yeminrnin
zeyli oldu~unu Beyhakrnin Târrb-i Beyhaleta söyledi~i ~u sözlerden anl~ yoruz: "Ben Yeminrnin kitab~n~ n sonuna bir tarih kitab~~yazarak ekledim.
Onun ad~~ Me~âribu't-tecârib ve ~arâibu'l-~arâib'dir. (s. 2)”. Burada Cuveynryi "tec.irib” kelimesi yan~ltm~~, bu kelimenin Miskaveyh'in eserini gösterdi~ini sanm~~t~ r. Zaten bu iki kitab~ n, yani Târih-i Yemini ile Tecâribu'limem'in, konulan tarih olup yaz~l~§ tarihleri de birbirine yak~nd~ r. Tecâribu'l-imem 370/980, Târib-i Yemini ise 410/1019 y~l~nda yaz~lm~~t~ r. Me~âribu't-tecârib'deki "tecârib" kelimesi hiç ~üphesiz tecrübenin ço~ulu anlam~nda kullan~lm~~ t~r.
15 Yalsüt, Mu'cemul-Buldan, Kahire 1906.
"s ibnu'l-Es ir, Tribu'l-kâmil, 1 2 cilt, Kahire 1302/1885.
'7 ~bn Ebi Üs aybiac, Geschichte der Aerzte, München 1885.
18 /bn H allikin, Vefayku'l-ayan ve anbau'z-zaman, M
~s~r 1299/ 1882.
'At a' Melik al-Cuveyni,
Cihn-gu~a. , 3 cilt, Muhammed b.
Vahi b Kazvitii nesli; Leiden 1911-1937.
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Guzide 20 (yaz~l~§ tarihi 730/1329-30)
6— Hamdullah Mustavfi,
adl~~ eserinde Me~ ribu't-tecrib'i kaynaklar~~ aras~nda saym~~t~r.
7 — Hac-1 Halife, Ke~fu'z-zuniin'da21 Beyhaki ve eserleri Dumyetu'lkasr, Gure'ru'l-ems ve Dureru'l-akvM, Kitffl3u'l-carüi, Kenzu'l-haccac f~lusc~-.11, Me~ ribu't-t-ecrib ve ~ariibu'l-~arib, Vi~M~~Dumyatu'l-ka~r, Kavrn
-t~bb'dan bahsetmi~tir.
8—Ünlü Hollandal~~ müste~rik R. Dozy22, Leiden'de (Hollanda) bulunan
Türkçe-Arapça ve Farsça yazmalar katalo~unda (c. II, s. 294-295) Tetimmet
~iv5nu'l-hikmet'in özet yazmas~~ ve yazar~~ hakk~ nda de~erli aç~klamalarda bulunmu~tur.
9—Tan~nm~~~Alman müste~riki E. Sachau23, sa-ru'l-bkiye'ye yazd~~~~
giri~te (s. 6o-61) kitab~n yazar~~ Ebil Reyl~ n Bir~-x~i^~nin hayat~n~~ anlat~rken
Tetimmet Sivnu'l-hikmet'teki bilgileri aynen nakletmi~, bu vesileyle Beyhaldnin hayat~na da k~saca de~inmi~tir.
~~o— Ünlü ~ngiliz müste~riki Charles Rieu', Britanya Müzesi'nde bulunan Farsça yazmalar katalo~unun zeylinde (s. 6o-61)
Beyhak ve yazar~~ hakk~nda de~erli bilgiler verirken kitab~ n önemli konu ba~l~ klar~ n~~ da zikretmi~tir.
—Tan~nm~~~Alman müste~riki Wilhelm Pertche25, Berlin Devlet
Kütüphanesi'nde bulunan Farsça yazmalar katalo~unda (s. 516) TSrih-i
Beyhak ve yazar~ndan söz etmi~tir.
I2 — Tan~nm~~~Alman müste~ riki W. Ahlwardt', Berlin Devlet Kütüphanesinde Arapça yazmalar katalo~unda (c. 9, s. 457-458) orada bulunan Tetimmet Sivnu'l-hikmet'in bir yazma nüshas~~ dolay~s~yla Beyhakrnin hayat~~
ve konu ba~l~ klar~ndan seçmeler yaparak eser hakk~nda de~erli bilgiler vermi~tir.
Guzide, E. G. Browne ne~ri, Leiden-London
2°I-iamdullah Mustavfl Kazvini,
1910-1913.
21 Hâd Ha life (Kâtib Çelebi), Ke~fu'z-z un~lin, 7 cilt, London 1835-1858.
22 R. Dozy, P. de Jong, M. J. de GOeje, M. Houtsma, Catalogus cedd. or bibl. Lugd.
B Batav, Lug. Bat, 6 cilt, 1851-1877.
23 Bir~~ni, Chronology of the Ancient Nations, ed. and. transl. by E.C. Sachau, London
1879.
24 Charles Rieu, Supplement to the Catalogue of the Persian manuscripts in the British
Museum, London 1895.
25 Wilhelm Pertsch, Die Persisch-m Hanschiriften der Herzoglichen Bibliothek zu. Berlin,
Berlin 1877.
Ahlward, W. Verzeihcnes der ar. Hdss. der Könl. Bib. zu Berlin, 10 cilt, 1887-1899.
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Rus müste~ riki Bartholdy, islam Ansiklopedisi'nin "Beyhaki"
maddesinde, Beyhaldnin hayat~n~~ anlatt~ktan sonra onun Me~aribu't-tecarib
ve Tagb-i Beyhak adl~~ eserlerini tan~tarak, Tarih-i Beyhak'~n Iran tarihi bak~m~ndan son derece önemli oldu~unu ve mutlaka bas~lmas~~ gerekti~ini söylemi~tir. Yine Barthold, son zamanlarda Rusçadan Ingilizceye çevrilen ve Gibb
Valuflan serisinde yay~ nlanm~~~olan "Türkistan" adl~~ eserinde Tarib-i Beyhak, Tetimmet Sivanu'l-hikmet ve Me~aribu't-tecarib hakk~nda de~erli bilgiler vermi~, kitab~n~n birkaç yerinde
Beyhak'tan bölümler nakletmi~~
veya o kitaba ba~vurulmas~ n~~ istemi~tir.
14—Bu sat~rlann yazar~n~ n Kitabu'l-muzafferiye'den, onun da Mevlana
Husrev Ebrküldnin Firdevsu't-tevariVinden ald~~~~bir bilgiye dayanarak
1;lizarnI Semerkandrnin Çehar Makale'sine 28 yazd~~~~dipnotta, Tarib-i Beyhak'~ n yazan Ebu'l-H asan Beyhaldnin 505/1 I y~l~nda cömer H ayyam'la
görü~mesi ve `Ömer H ayyam'~n ondan bir destan~ n beyitlerini aç~ klamas~n~~
istemesi hakk~ ndaki bir hikayeyi nakletmi~ tir. Fakat Firdevsu't-tevarih'te ve
Kitabu'l-muzafferiye'de kaynak gösterilmedi~i için bu hikayenin Beyhaldnin hangi eserinden al~nd~~~~belli olmam~~t~r. Daha önce de belirtti~imiz
gibi 4.90/ log6-7 y~l~ nda do~an Beyhakdnin, görü~menin yap~ld~~~~505/
ili 'de 15,16 ya~lar~nda bir genç oldu~u ortaya ç~k~yor. O s~rada cömer
Hayyam ya~l~~ biridir. Çünkü Ibnu'l-Esir, 4.67/1074 y~l~n~n olaylar~n~~ anlat~ rken cömer H ayyam'~ n zaman~n~n tan~nm~~~müneccimlerinden oldu~unu,
Selçuklu Sultan~~Melik~ah'~ n (465-485/1072-1092) bir rasathane kurmak ve
Celall takvimini düzenlemek için tan~ nm~~~müneccimlerden meydana gelen
grupla beraber `Ömer Hayyam'~~ görevlendirmi~ ti (XV). O halde o tarihte
cömer Hayyam'~n ya~~n~~ 30 kabul edersek, görü~menin yap~ld~~~~505/1
tarihinde en az~ndan 70 ya~lar~ nda ya~l~~ biri olmas~~ gerekir. Buna göre
`Ömer I-Jayyam'~n Beyhaldden bir destan~n beyitlerinin anlam~n~~ sormas~,
hiç ~üphesiz ya~l~~ bir bilginin genç bir ö~rencinin gönlünü almas~~ ve onu te~vik etmesi içindir. Yoksa böyle durumlarda adet oldu~u üzere bu sorunun,
bir bilginin bir bilginden, ayn~~ seviyede olan iki insan~ n birbirinden bir ~eyler
ö~renmesi için soruldu~unu sanmamak gerekir.

27

Barthold, W. Turkestan Down to the Mongol Invesion, 2. bask~ , London 1928, Gibb
Memorial Series : 5.
'As-Semerkandi, Ahmed 'Omer b. 'Ali an-Ndarni al-rAniz~, Çal~ r Mak-ale,
. ri, Berlin 1927.
Val-11) Kazvinine~
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Mu(cemu'l-udebda Beyhaldnin do~um tarihi olarak verilen 499/
~~~ o5-6 tarihi, bu kitab~ n özensiz bask~s~~ nedeniyle rakamlar~n yer de~i~tirmesinden do~an bir hatad~ r. Kitapta buna benzer yanl~~l~klar pek çoktur. Beyhakl, 499/1105-6 y~l~ndan en az ~~o y~l önce do~mu~ tur. Bunu, Tkih-i Beyhak'ta söyledi~i ~u sözlerden karine yoluyla ç~kar~yoruz: "Fahru'l-Mulk'un
öldürülü~ü 500/ 1106 y~l~n~n a~ ure günü oldu. Ben onu hat~rlar~m. O tarihte
küçüktüm ve Ni~abur'da okula gidiyordum. (s. 42 b)" 1 ya~~ndaki bir çocu~un okula gidemeyece~ine ve akl~ nda bir ~ey kalamayaca~~na göre 500/ o6
y~l~ nda onun 10,12 ya~lar~nda olmas~~ gerekir. Buna göre, söyledi~im gibi
BeyhakVnin do~um tarihi 490/ ~ o96-7 civar~ nda veya bu tarihten biraz önce
veya sonra olabilir.
s. 170 b'de "Müellif bu kitab~~ yazmay~~ 5 ~evval 563/11 Haziran 1167
tarihinde tamamlad~" ve s. 166 a'da da : "Allah devletini daim etsin, devleti
ve dini güçlendiren Horasan padi~ah~, do~unun meliki Ay Abc ~~ o Muharrem 561/ 20 Kas~m ~~ 165 tarihinde süvari ve piyadeden meydana gelen kahredici bir ordu ile kasaban~n kap~s~na geldi..." diyor.
Bkz. "I"rIt~-i Beyhak, S. 1 2 a; 568/1172 y~l~~ olaylar~~ hakk~ nda lbnu'l-Es ir tarihine (M~s~r bs. c , s. 170), ibn Ebi Usaybia(, c. 1, s. 72, Hac~~
"Me~kibu't-teckib" ba~l~~~~alt~ndaki bölümü ve daha sonra de~inece~imiz kaynaklara. ibnu'l-Esir ve ibn Ebi U~~aybiacda "me~kib" kelimesindeki ~~harfinin üzerindeki üç nokta konmam~~~"meskib" ~eklinde yaz~lm~~t~r. Di~er kaynaklarda metinde oldu~u gibi "me~kib" olarak yaz~lm~~t~r.
Muccemu'l-udeb, c. 5, S. 211 sat~ r : 3 ve H ki Halife, c. 2, S. 153,
gay~n bölümünde.
"Sonra hocalar~ n imam~, bilginlerin sadr~~ Ahmed b. Muhammed elMeyffinrnin dersinde 516/1122 y~l~n~n Muharrem (Mart) ay~nda haz~r bulundum. Ondan, onun yazd~~~~Kitabu'l-esmI, Kad~'n~ n
Ebi cUbeyd'in Muntehil ve ~aribu'l-hadis kitaplar~n~, onun yazd~~~~
IsUhu'l-mant~k ve Mecmu'l-emsffl kitaplar~n~~ okudum (Muccemu'l-udeU c.
5, s. 209, Beyhakrnin Me~kibu't-teckib'inden naklen).
Muccemu'l-udeb, c. 2, S. 314-3 15, Me~kibu't-teckib'den naklen.
Ayn~~ eser, c. 5, s. 103, Vi~4u'l-dumye'den naklen.
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Ayn~~ eser, C. 5, S. 121, kitab~n ad~ n~~ zikretmeden ve s. 124-128, Me
~kibu't-tecrib'den naklen.
Mu`cemu'l-buldn'~n Be~t, Be~tenfrü~, Bi~ek, Telf, Rob, Rivend,
nrn, nvet, Züzen ba~l~klar~~ alt~ndaki k~s~mlara ve bu kitab~ n Leipzig bask~s~n~ n "El-Beyhalst, Ebu'l-Hasan (Ali b. Zeyd)" ba~l~kl~~ fihristine (s. 353) bak~n~z.
Muccemu'l-udebda (c. 5, s. 213) BeyhalsVnin hal tercümesi hakk~nda ~ öyle diyor: "Onun Farsça ""Frih-i Beyhak ve Lubbu'l-ensb kitaplar~ n~~
buldum."
~bnu'l-E~ir'in

Kâmil'inin tamamlan~~~tarihi 628/ 1 23o-I'dir.

(Uyünu'l-enb, M~s~ r bs. c. I, S. 72. (Uy~-.1
etibb'n~n yaz~l~§ tarihi 643/1245'tir.

fi tabaUti'l-

"Dedi : Bunun tamam~n~~ ~eyh Zahiru'd-clin Ebi'l-Hasan b. Ebi'lKs~ m El-Beyhaldnin Tetimme Sivr~ u'l-hikmet adl~~ kitab~ndan ald~ m." (~bn
Halliln, Tahran bs. c. i , S. 169).
"Ebü '1-Hasan <Al b. Zeyd el-Beyhakt bu kitaba Vi~Myu'l-dumye
ad~n~~verdi~i bir zeyil yazm~~t~r." (Ayn~~ eser, s. 395).
O tarihte yani 467/1074 senesinde Sultan Melik~ah ve Nizmu'lMulk, müneccimlerin ileri gelenlerinden bir grubu takvim düzenlemek ve rasathane kurmak için toplad~. ( ) Bu müneccimler aras~ nda cömer b. ~brhim el-H ayyam, Ebu'l-Muzaffer
Meymün b.
b. el-Ws~ti
vb. vard~. Çok para harcand~ . Rasathane 485/1092 y~l~ nda sultan ölünceye
kadar ayakta kald~ . Onun ölümünden sonra da yok oldu (~ bnu'l-Es ir 467/
074 olaylar~~ hakk~nda).

