
BAYEZ[D-i ENSARf 

yezid'in soyundan gelen mensuplarıyla 
Pakistan'ın Kohat ve Tirah bölgelerinde 
yaşayan Patanlar'ın bazıları tarafından 

uygulanmaktadır (bk. REVŞENİYYE). 

Eserleri. Bayezid inanç ve düşüncele
rini yaymak maksadıyla pek çok eser ve 
risale kaleme almıştır. Eserlerindeki üs
lüp tasawufidir. Önce konu ile ilgili ayet 
ve hadisleri, daha sonra da büyük alim 
ve süfilerin sözlerini nakleder. Zikretti
ği hadisler arasında yer alan bazı kutsi 
hadislerin kendisine de ilham yoluyla 
bildirildiğini, Arapça ve Farsça ilhamlar 
aldığını söyler. Araştırmacılar. onun eser
lerinde kullandığı Arapça'nın gramer ba
kımından bozuk olduğunu belirtir. Eser
lerinde zaman zaman Peştu (Afgan) dili
ni de kullanmıştır. 

1.1jayrü'I-beyan. Kırk bölümdür. Bazı 
bölümleri Arapça ve Farsça, bazıları ise 
Afgan ve Hint dilleriyledir. G. Morgen
stierne eserin bazı bölümlerini İngilizce'
ye tercüme ederek neşretmiştir ("Notes 
on an old Pashto manuscript containing 
the Khair-ul- bayan of Bayiizid Ansari", 
New lndian Antiquary, ll [1 939- 19401. s. 
566-574) . Bayezid vefatı sırasında mürid
lerine önemle vahdet-i vücud* fikrini 
anlatan bu eserini okumalarını tavsiye et
miştir. z. Ma~şudü '1- mü' minin. Revşe
niyye mensuplarının okuyup amel etme
lerini sağlayacak bir eser yazmasını oğ
lu Ömer'in kendisinden rica etmesi üze
rine kaleme alınmıştır. Arapça olan eser 
yirmi bir bölümden ibarettir. Akıl. iman. 
havf ve reca, şeytan, dünya ve ahiret gi
bi konularla tarikatın sekiz mertebesini 
anlatır (eserin yazma bir nüshas ı için bk. 
Brockelmann, ll, 791). 3. Sın1tu't-tevhfd. 

Bayezid 'in kendisini pir- i kamil olarak 
gördüğü zamana kadar olan hayatını an
lattığı, yer yer Arapça ve Farsça olarak 
yazılmış otobiyografik bir eserdir. 1 571 '
de kaleme alınan eser, hükümdar ve 
emirlere hitaben yazılan bir bölümle so
na ermektedir. Bayezid ·in bir elçi vası
tasıyla devrin sultanı Ekber Şah'a tak
dim ettiği bu eser, M. A. Şekür tarafın
dan baş tarafı kısmen tahrip olmuş bir 
nüshadan neşredilmiştir (Peşaver ı 952) 
4. lfalname. Farsça olan eserin aslı mev
cut olmamakla birlikte Bayezid 'in ha
lifelerinden Ali Muhammed Kandehari 
tarafından gözden geçirilmiş ve geniş
letilmiş şekli günümüze kadar gelmiştir 
(bk. Aligarh Muslim University Subhanal
lah koleksiyonu. nr. 920- 37). Bayezid'in 
hayatını anlatan bu manzum eser. ha
yatının silahlı mücadele ile geçen son iki 
yılına dair bilgi vermemektedir. Hô1na-
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me şerhinde Bayezid'in Afgan kültürü
ne ve özellikle Peştuca ile Afgan masi
kisine hizmetinden bahsedilerek oğul
larının ve tarikat mensuplarının onun 
yolunu takip ettikleri ve bunların şiir ve 
mOsiki ile meşgul oldukları kaydedilmek
tedir. Ayrıca Hô1name'de adı geçen ve 
günümüze ulaşmayan Fal]rü 't- talibin 
adlı bir eseri daha vardır. 
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BAYEZİD HALiFE 

(ö. 922 / 1516'dan sonra) 

Mutasavvıf şair. _j 

Babasının adı Abdullah'tır. Doğum ta
rihi belli değildir. Bayezid-i Rümi ve Der
viş Bayezid diye de bilinir. Çelebi Halife 
adıyla meşhur olan mürşidi Cemal-i Hal
veti'nin işareti üzerine Edirne 'ye gelip 
yerleşti. Kendisi için Kıyık Mezarlığı ya
nında bir tekke yaptırıldı. Tekkeye gelir 
getirmesi için bir de köy vakfedildi. Ve
fatına kadar Edirne'de yaşadı ve tekke
sinin civarına defnedildi. Ölüm tarihi hak
kında kaynaklarda değişik rakamlar ve
rilmekte birlikte kendisi Sırr-ı CanCin 
adlı eserini 1 S 16' da yazdığı nı ifade etti
ğine göre bu tarihten sonra vefat etmiş 
olmalıdır. 
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Bayezid 
Halife'nin 
Sırr- ı canan 
ad lı eserinin 
ilk sayfas ı 

(Mi llet Ktp., 

Alı Emiri, 

Manzum, nr. 937) 

Bayezid, zühd, takva ve irfanı ile ta
nındığından mertebesinin Bayezid-i Bis
tamfye (ö 234/ 848) yakın olduğunu be
lirtmek için kendisine Bayezid-i Sanide 
denilir. Cami'den çevirdiği. "Kendi hüsnün 
hüblar şeklinde peyda eyledi 1 Çeşm-i 
aşıktan dönüp anı temaşa eyledi" beyti 
Türk tasavvuf edebiyatının en tanınmış 
mısralarındandır. Muhyi adlı bir müridi
nin telif ettiği Daire-i Cihannüma (İÜ 
Ktp. , TY, nr. ı 533) adlı eserde Bayezid Ha
life hakkında bazı bilgiler mevcuttur. 

Eserleri. 1. Sırr-ı Canan. İbnü' l-Ara
bfnin Fuşı1şü '1-lıikem 'ine yazdığı şer
hin manzum haşiyesi olan bu eseri bir 
dostunun Türkçe bir eser yazmasını tek
lif etmesi üzerine kaleme almıştır. Şiir 

tekniği, vezin ve kafiye açısından aksa
yan yönleri bulunmasına rağmen tasawuf 
tarihi bakımından önemli bir eser olan 
Sırr-ı CanCin SSOO'ü aşkın beyitten mey
dana gelmiştir. Eserin yazma bir nüshası 
Millet Kütüphanesi'ndedir (Ali Emlri.Man
zum, nr. 937) . z. Secencelü 'l-ervalı. Fati
ha süresinin tefsiri olan eserin yazma bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Halet Efendi ilavesi, nr. 3/ 
ı. vr. 3 b - 39• ). Kaynaklarda zikredilen Be
yanü '1- esrar, lfaşiyetü Envari't- tenzfl, 
lfaşiye 'aıa Fuşı1si'l-lıikem, Risaletü'I
vücıld, Şerhu'n-niisuş, Turu Sina, Şer
lıu'I-Fuşı1ş, Şerlıu'J-Meşnevi adlı Arap
ça eserleri günümüze ulaşmamıştır. 
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BAYEZİD HAMAMI 

(bk. BEYAZlT HAMAMI). 

BAYEZiD PAŞA 

(ö. 824/1421) 

Osmanlı Devleti'nin 
kuruluş döneminde 

I. Mehmed ve Il. Murad 'ın 

ı 

_j 
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L veziriazamlığını yapan devlet adamı. _j 

Babasının adı Vahşi· dir. Amasya· da 
doğduğu için kaynaklarda Amasyalı ola
rak geçer; ancak Arnavut asıllı olması 

da muhtemeldir. Sarayda yetişti ve Yıl-


