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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-



dislere, çeşitli alim ve şairlerin Mısır'a 

dair söz ve şiirlerine, ülkelerin coğrafi 
taksimi gibi konulara temas ettikten 
sonra sırasıyla eski Mısır. Hulefa-yi Ra
şidin. Emeviler, Abbasiler, Tolunoğulları, 
İhşidiler, Fatımiler. Eyyübiler ve 764' e 
( 1363) kadar Memlük tarihinden bahse
der. İkinci bölümde ise 15 Şaban 764-
15 Şaban 815 (30 Mayı s 1363 - 20 Kasım 
1412) tarihleri arasındaki dönemi anla
tır. Eserin ll. cildi 815-872 (1412-1468), 
lll. cildi 872-906 (1468-1501). IV. cildi 
906-921 (1501 -1515). V. cildi de 922-
928 (1516-1 522) yılları arasındaki olay
ları ihtiva eder. 

İbn İyas bazı tarihçiler gibi yalnız vak'a
ları nakletmekle kalmamış, bir kısım olay
ların yorumunu da yapmış, eserin bil
hassa kendi devrine ait kısımlarında da
ha ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bunlar ara
sında azil ve vefat haberleri, idari nizam
lar, içtimai durumlar, dini ve gayri dini 
bayramlarla oyun ve av eğlenceleri, Nil'in 
yükselme ve alçalma zamanları , ay ve gü
neş tutulmaları , rüzgar ve yağmurla ilgili 
meteorolojik bilgilerle alim. edip, şair. ta
rihçi ve ileri gelenlerin biyografileri, mes
cid, zaviye, türbe gibi tesisler. fiyatlar ve 
meskı1kat* ıa ilgili bilgiler eser in başlıca 
konularını teşkil etmektedir. 

Eserin dikkati çeken yönlerinden biri, 
son cüzde, Yavuz Sultan Selim'in Mısır 
dönüşü Kahire'den İstanbul'a getirdiği 
1 00 kadar Memlüklü bey, kadı, memur. 
mühendis. tacir. usta ve sanatkarın isim
lerini vermesi; diğeri ise Mısır'ın ilhakın
dan sonra Osmanlılar'ın orada çeşitli sa
halarda yaptığı değişikliklerden bahset
mesidir. 

Bazı araştırmacılar. 922-928 yılları ara
sı olaylarını ihtiva eden son cildin İbn 
İyas ' a ait olabileceğinden şüphe etmek
te iseler de eserin üslübu bir yana son 
cildin müellif nüshasının bulunması (Sü
leymaniye Ktp ., Fatih, nr. 4198-4199), bu 
husustaki şüpheleri tamamen ortadan 
kaldırmıştır. 

Müellif eserinde Mes'Odi. İbn Asakir. 
İbnü ' l-Esir. İbn Abdülhakem, Sayrafl. Ze
hebi, İbn Hacer, Safedi, Makrizi, İbn Dak
mak. Sehavi, İbn Tagriberdi ve Ayni gibi 
tarihçilerin eserlerinden geniş ölçüde 
fayda la nmıştır. 

Özellikle son devrin siyasi ve askeri 
olaylarından başka Memlük Devleti'nin 
idari, hukuki, iktisadi, mimari ve edebi 
durumlarıyla sanatları hakkında verdiği 

bilgiler bakımından gerçekten zengin 
bir muhtevaya sahip olan Beda, i 'u 'z
zühı1r ilk defa Mısır'da yayımianmış (Ka-

hire 130 1-1306; Bulak 13 11 - 1312), daha 
sonra eserin son üç cildi Paul Kahle ve 
Muhammed Mustafa tarafından "Bibliot
heca lslamica" serisi içinde 1931-1936 
yılları arasında sıra gözetilmeden neş
redilmiştir. Fakat Alman Müsteşrikler 

Cemiyeti'nin (Deutsche Morgenlandischen 
Gesel lschaft) üstlenmiş olduğu bu neşre 
ait bütün kitapların cemiyetin Leipzig'
deki mahzenlerinde ll. Dünya Savaşı 'nda 

yanması üzerine Beda'i'u'z- zühı1r ' un 
yeniden neşri gündeme gelmiştir. Bu
nun üzerine Muhammed Mustafa tara
fından hazırlanan yeni tenkitli metnin 
son üç cildi (III-V) 1960-1963, ilk iki cil
di ise (1 / ı , l / 2. ll l 1972-1975 yıllarında 
Kahire'de yayımlanmıştır. Muhammed 
Mustafa eserin bu neşrinde başta Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki müellif nüs
hası olmak üzere Leiden, Paris, Viya
na. Londra ve Tahran kütüphanelerinde 
bulunan nüshaları da gözden geçirmiş
tir. Hatta bununla da yetinmeyerek İbn 
İyas ' ın nakillerini ona kaynaklık eden 
müelliflerin eserleriyle de karşılaştırmış 
ve bunlara dipnotlarda işaret etmiştir. 

Beda, i 'u'z-zühı1r' un bazı bölümleri 
İngilizce ve Fransızca 'ya da çevrilerek 
yayımlanmıştır (bk E/ 2 [Fr.J. lll, 837). 
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Abdülkadir b. Mülukşah el-Bedaunl 
(ö. 1024 / 1615 [?]) 

Babürlüler devrinde 
Hindistan'da yaşayan tarihçi ve 

L 
ilim adamı. 

_j 

1540'ta CaypOr'daki Toda Bhim'de, Na
sırüddin Hümayun ·un saltanatının son 
zamanlarında doğdu. Babası. Beçu Senb
heli'nin talebesi Şeyh MülOkşah el-Beda
Oni, hayatının ilk yıllarını Toda Bhim'in 
kuzeydoğusundaki Besaver'de geçirdi. 
Abdülkadir 1553'te Senbhel'de Şeyh Ha-

BEDAONl, Abdülkadir 

tim'den ders aldı. 1559'da babası ile Ba
bürlüler'in büyük kültür merkezi olan 
Agra'ya gitti ve orada müftü Ebü'I-Feth 
b. Abdülgafür, Ebü'I-Fazl Allami ve Şeyh 
Mübarek Nagavri'nin yanında öğreni

mine devam etti. Hanefi hukukçusu Ka
dı Ebü'l-Meali'den de ders gördü. 1562 
yılında babası vefat edince memleketi 
Bedaün 'a dönmek zorunda kaldı. Bir 
müddet sonra Hindistan'da "Farsça'yı en 
iyi yazan Türk" diye şöhret bulan Emir 
Hüsrev-i Dihlevi'nin mensup olduğu He
zare-i Laçin kabilesinin yaşadığı Patiya
li'ye gitti. Cagirdar Hüseyin Han'ın hiz
metine girerek dokuz yıl kadar onun ya
nında kaldı. 

157 4'te dostu Hakim Aynülmülk ve Ce
mal Han Kurçi tarafından Babürlüler'in 
büyük hükümdarlarından biri olan Cela
leddin Ekber Şah'a takdim edildi ve aynı 
yıl saray imamlığına getirildi. "Meded-i 
maaş" olarak 1 000 bigalık tirnar tevcih 
edildi ve bundan dolayı kendisine "heza
ri" lakabı verildi. Ekber Şah'ın başlattığı 
kültürel faaliyetlere katıldı , bazı Arapça 
ve Sanskritçe eserleri Farsça'ya tercüme 
etti. Bu arada XVI. yüzyılın büyük tarihçi
lerinden Tabakat-ı Ekberf müellifi Niza
meddin Ahmed Herevi ile tanıştı ve onun 
himayesini gördü. Muhtemelen 1615 yı
lında öldü. Ebced hesabı ile tarih düşür
mekte usta olan Bedaüni şiirlerinde Ka
diri mahlasını kullanmıştır. 

Eserleri. 1. Müntel].abü't-tevaril]. (Ta· 
rfl].·i Beda' ani). Bedaüni İslam dünya
sında bu eseriyle şöhrete kavuşmuştur. 
Üç cilt olan Müntel].abü't-tevaril].' in bi
rinci cildi, Gazneli Hükümdan Sebük Te
gin'in tahta çıkışından (366/ 977) Ba
bürlü hükümdan Hümayun'un ölümüne 
(963 / ı 556) kadar Hindistan tarihini ih
tiva eder. İkinci cilt Ekber Şah'ın ilk kırk 
yılına (1 556- ı 596) ayrılmıştır. Son ciltte 
ise çağdaşı olan Babürlü alim, şair. filo
zof. hekim ve safllerin kısa biyografileri 
verilmiştir. Eserin özellikle ikinci cildi, 
Ekber Şah ' ın dini görüş ve faaliyetleri 
konusunda koyu bir sünni olan müellifi
ni mütalaalarını ihtiva etmesi bakımın
dan önem taşımaktadır. Bedaüni'nin bu 
eseri yazarken faydalandığı başlıca kay
nak Nizameddin Ahmed'in Tabakat-ı 

Ekberi adlı kitabıdır. Müellif Ekber Şah ' ın 

din konusundaki düşüncelerini ve bazı 

tutum ve davranışlarını tenkit ettiği için 
sağlığında eserini gizledi. Müntel]abü't
tevaril] 'in Farsça aslı Ah ma d Ali. Kebi
rüddin Ahmad ve W. Nassau Lees tara
fından iki cilthalinde yayımlanmıştır (Cal
cutta 1864 - ı 869; Lucknow 1868). Eserin 
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