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Kasani'nin 
(ö. 587 / 1191) 

Hanefi fıkhına dair eseri. 
_j 

Tam adı Beda,i'u's-sana,i' ii terti
bi'ş-şera ,t olan eser.· öiellikle tertip ve 
metot bakımından klasik Hanefi fıkıh ki
tapları a rasında önemli bir yer tutar. Mu
kaddimesinde zikredildiği üzere müelli
fe göre eser yazmanın asıl maksadı bil
gilere ulaşmayı ve onları anlamayı kolay
laştırmak, istifade alanını mümkün ol
duğu kadar genişletmektir. Bu da ayrın
tılı bilgileri genel kaide ve esaslara bağ
layarak ele almakla mümkün olur. Da
ha önceki müelliflerin bu noktaya faz
la önem vermediklerini belirten Kasani, 
hacası Alaeddin es-Semerkandl'yi takip 
ederek eserinde bunu gerçekleştirmeye 
çalıştığını söyler (Beda, t , ı. 2) Gerçek
ten de Kasanı bu eserinde her konunun 
başında bir ana plan verir ve meseleleri 
bu plana göre ele alarak sistemli bir şe
kilde işler. Meselelerin dayand ı kları nak
Il ve aklf delillerle birlikte ele alındığı ve 
farklı görüşlerin bu açıdan tahlil ve ten
kit edildiği eserde müellif önce Hane
fi mezhebinin usul ve kaidelerine göre 
kuwetli ve tercihe değer bulduğu görü
şü verir, daha sonra da diğer görüşleri 
zikreder. Delillerin tartışmasına ise mu
halif görüşlerden başlar, sonra esas al
dığı görüşün delillerine geçer. EbO Hani
fe ve talebelerinin yanında daha sonra
ki büyük Hanefi alimierin görüşlerine 

de yer verilen eserde sık sık imam Şa
fif'nin, bazan da imam Malik'in görüşle
rine temas edilir. Gerek görüş ve delil
lerin sıralanışı gerekse imam Şafif ve 
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Malik'in görüşlerinin zikredilmesi konu
sunda Kasani'nin metodu ile çağdaşı 

Burhaneddin el-Merginanf'nin el-Hida
ye 'deki metodu aynıdır. 

Kasani'nin biyografisiyle ilgilenen mü
ellifler genellikle bu eserin hacası Semer
kandf'nin TuJ:ıfetü 'l-fu~aha, adlı kitabı
nın şerhi olduğunu söylemektedirler. Bi
yografi yazarlarının bu kanaati muhte
melen Kasanı hakkında halk arasında 
yaygın olan, " Hocasının TuJ:ı.fe'sini şer

hetti ve kızıyla evlendi" sözünden kay
naklanmaktadır. Gerçekten de Kasanı 

eser ini hocasına sunduğunda hocasının 
kitabı çok beğendiği ve onu mehir ka
bul ederek bir fıkıh alimi olan kızı Fatı

ma 'yı Kasanı ile evlendirdiği kaynaklarda 
zikredilmektedir. Ne var ki Beda, i 'u 's
şana, t gerek şekil gerekse muhte~a 
bakımından klasik şerhlere benzemedi
ği gibi her iki kitabın tertibi de farklıdır. 
Bu farklılıklara bakarak Otto Spies kita
bın TuJ:ıietü'l - fu~aha, adlı eserin şerhi 
sayılmasının haksızlık olacağını söyle
mektedir (Isi., XLI , 18-26) TuJ:ı.fe'nin ten
k.itli neşrini gerçekleştiren Muhammed 
Zeki Abdülber ise Kasani'nin Tuhfe'de
ki bilgiler i aynı kelimelerle Beda, te al
dığını , böylece TuJ:ıfe 'nin metni ni koru
duğunu ve bu yönüyle bir anlamda şerh 
sayılabileceğini söylemektedir (Tuhfetü 'l
fukaha, [Mukaddime]. I. 23-25) 

Kasanf, son derece sistemli olan ese
r inin telifinde hocasının yolundan git
miş olmakla birlikte gerek muhteva ge
rekse metodu bakımından Beda, t in 
TuJ:ıfe'yi bir hayli aştığı görülür. Hanefi 
hukuk literatüründe, kendisinden önce 
olduğu gibi sonraki dönemlerde de bu 
açılardan kendisine ulaşılamamış bir eser 
olan Beda, (in diğer meşhur Hanefi fı-

Beda:>icu 'z

zühar 'un 

müellif 
hatt ı 

nüshasın ı n 

IV. cildinin 
zahriyes iyle 
son sayfası 
(Sül eymaniye K tp. , 

FMih, 

nr. 41 97) 

kıh kitapları gibi şerh , haşiye vb. çalış

malara konu olmamasında bu açık, ilmf 
ve metodik özelliklerinin tesiri olmalı

dır. Nitekim bugüne kadar Beda ,t üze
rine yapılan bir tek ihtisar çalışması bi
linmektedir. Bu eser, EbO Abdullah Mu
hammed b. Muhammed er-Redfnf el-Hü
seynf'nin Zadü'l -garibi'd-dayt min Be
da, i 'i's-sana, t ii tertibi'ş-şera, t ad
lı kitabı olup 925 (1519) yılında yazılmış

tır. Eserin bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bu lunmaktadır (Ayasofya, 
nr. K. 1209, 524 varak) Katib Çelebi, Şah 
Muhammed b. Ahmed b. Ebü's-SuOd el
Manastırl'nin Mücerredü'l-Beda,t ve 
mulal]l]aşü 'ş-şera, t adlı bir eserinden 
söz ediyorsa da (Keşfü '?·?unan, I, 371) bu 
eserin mevcudiyeti tesbit edilememiştir. 

Beda, t ilk defa yedi cilt halinde basıl
mış olup (Kahire 1327-1328) bu neşrin ofset 
baskıları yapılmıştır (Beyrut 1974, 1982) 
Hadislerini Ahmed Muhtar Osman'ın tah
rfc ettiği kitabın bir başka neşri Zeke
riyya Ali Yusuf tarafından gerçekleşti

rilmiştir (1-X, Kahire 1972). 
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BEDAİU'z-ZÜHÜR 
(.;.~)1~1-l;) 

İbn İyas 'ın 
(ö. 930 / 1524) 

başlangıcından 928 (1522) yılı 
sonlarına kadar Mısır tarihini 

ihtiva eden eseri. 
_j 

Tam adı Beda, i ' u 'z -zühur ii ve
~a,i'i'd-dühur 'dur. 1493-1522 yılları 
arasında kaleme alınan eserde Mısır ta
rihinin başlıca olayları Sultan Kayıtbay'a 
kadar kısa, bu hükümdarın tahta çıkı

şından ( 1468) sonra ise daha geniş bir 
şekilde ele alınmaktadır. 1. cildi iki bö
lüm olmak üzere beş cilrten oluşan Be
da, i 'u 'z- zühur 'un ı. cildinin ilk bölü
münde müellif Mısır'la ilgili ayet ve ha-


