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BEHCETİ SEYYİD İBRAHiM 
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Köprülü ailesinin hizmetinde bulunan ve 
Silsiletü'l-asafiyye adlı eserinde 

L 
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bu aileden yetişmiş veziriazamların 
biyografilerini yazan Osmanlı tarihçisi 

(bk. SİLSİLETÜ'l-ASAFİYYE). 

BEHCETÜ'l-FETAVA 
( iS.Jl..::4JI~) 

Şeyhillislam Yenişehirli 
Abdullah Efendi'nin 

(ö. 1156 / 1743) 
fetvalarını toplayan eser. 

_j 

_j 

Şeyhülislam Abdullah Efendi'nin ver
diği fetvalar kendi hayatında toplana
rak bir kitap haline getirilmişse de der
lerneyi yapan şahıs eserin tertibine ge
reken itinayı göstermediğİnden mese
leler genellikle düzensiz bir şekilde sı

ralanmış bulunuyor, bu da eserden fay
dalanmayı güçleştiriyordu. Bu sebeple, 
bir süre Abdullah Efendi'nin hizmetin
de bulunmuş olan Fetva Emini Mehmed 
Fıkhi el-Ayni eseri yeniden ele alarak 
klasik fıkıh kitaplarının tertibine göre 
düzenlemiş ve buna Abdullah Efendi'nin 
daha sonra vermiş olduğu fetvaları da 
eklemiştir. Ayni ayrıca kadı ve müftüle
rin kolaylıkla faydalanmasını sağlamak 
maksadıyla, fıkıh kitaplarında bu fetva-
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şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin 
matbaanın kuruımasına cevaz veren fetvası : 

Basma san' atında ma ha ret iddia eden Zeyd, lugat ve mantık ve hikmet ve hey' et 
ve bunlarınemsali ulum-i aliyyede ( ~~ t_,k.) te 'lif olunan kitapların 
huruf ve kelimatının suretlerini birer kalıba nakş idüp evrak üzerine 

basma ile ol kitapların misillerini tahsil ederem dese, 
Zeyd'in bu vechile arnel-i kitabete mübaşeretine şer'an ruhsat var mıdır? 

eı-cevab: 

Basma san'atında mahareti olan kirnesneler 
bir musahhah kitabın huruf ve kelimatını bir kalıba sahThan nakş idüp 

evraka basmağla zaman -ı kalilde b ila-mesakkat nüsha- i kesTre h asıl olup 
kesret-i kütübe ve rahTs baha ile temellüke bais olur. 

Bu vechile faideyi müstemil olmağla ol kirnesneye müsaade olunup 
birkaç alim kirnesneler sureti nakş olacak kitabı tashih içün ta 'yin olun up 

onlar tashih ettikten sonra sureti kalıba naks olunursa 
bir arnel-i müstahsen olur 

(Behcetü 'l-fetava, istanbul ı266 , s. 552) 

lara mesned teşkil eden hükümleri, kay
nağın adını, bab ve faslım da belirtmek 
suretiyle her fetvanın yanında Arapça 
metinleriyle kaydetmiş ve bu fetva mec
muasına Behcetü '1- fetava adını vermiş
tir. Behcetü '1- fetava 'nın Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunan bazı nüshala
rının 1733-1743 tarihleri arasında istin
sah edilmiş olması, eserin bu son şekli
ni Abdullah Efendi henüz hayatta iken 
almış olduğunu göstermektedir. 

Ayni tarafından yazılan bir mukaddi
meden sonra akaidle ilgili birkaç fetva 
ile ardından klasik fıkıh kitaplarının ter
tibine göre ibadet ve muamelat konula
rında sıralanan fetvalardan oluşan eser
de sade bir Osmanlı Türkçesi kullanılmış 
olup fetvalar soru -cevap şeklinde dü
zenlenmiştir. Eser günlük hayatta kar
şılaşılan meselelere verilen fetvaları ih
tiva ettiğinden devrinin toplum yapısı-

Behcetii ' l· 
{eMva · nın 

ilk iki sayfası 

(Stlleymanlye Ktp., 

FSiih, nr. 2276) 

nı ve sosyal hayatını aksettirmesi bakı
mından önemlidir. 

Osmanlılar'ın en önemli fetva mecmu
alarından biri olan eser tek cilt halinde 
Behcetü 'l-fetava maa'n-nukül adıyla iki 
defa basılmıştır (İstanbul ı 266, ı 289). Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde birçok yaz
ma nüshası yanında yalnız Arapça me
tinlerini ihtiva eden Nukii.lü Behceti'l
fetava bi'l- cArabiyye adıyla bir yazma 
nüsha da mevcuttur (Esad Efendi, m. 
576). istinsahlar sırasında katipierin Arap
ça metinlerde ve özellikle kitap, bab ve 
fasıl isimlerinde hatalar yapmış olmala
rı sebebiyle düzenlendiği belirtilen bu 
nüsha 223 varak olup 1752 yılında biti
rilmiştir. 

Hilmar Krüger, özellikle Behcetü'l-fe
tava'yı esas alarak XVII-XIX. yüzyıl Os
manlı şeyhülislamiarının milletlerarası 

hukuka dair verdikleri fetvalar üzerine 
bir çalışma yapmıştır (bk bibl) 

BİBLİYOGRAFYA : 
Abdullah Yenişehri, Behcetü'l-fetaua, İstan 

bul 1266, s. 2; Danişmend, Kronoloji, N , 534 ; 
Özege, Katalog, I, 123; Hilmar Krüger. Fetwa 
und Siyar, Wiesbaden 1978, s. 79. 
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[il AHMET ÖzEL 

BEHCETÜ'l-HADAİK 
( ~\.=)\~) 

Eski Anadolu Türkçesi'nin 
ilk dönemine ait bir vaaz kitabı. 

_j 

Tam adı Behcetü'l-hadaik if mev'ize
ti'l-halaik olan eserin müellifi kesin ola
rak bilinmemektedir. Süleymaniye nüs
hasına göre (İbrahim Efendi , m. 354, vr. 
ı h) Nasırüddin b. Ahmed b. Muhammed 
tarafından kaleme alınmıştır. Keşfü '?=-



?Unun 'a dayanan bazı kaynaklarda ise 
(Buluç, TDED, VI. ı ı 9) müellif olarak Sa'
dü'l-Yemeni gösterilmektedir. Halbuki 
bu zat Behcetü'l -haddik'tan sonra te
lif edilen Behcetü'l-hüsnd ii nazmi'J-es
mdi'l-hüsnd adlı eserin müellifidir (Keş· 

{ü'?·?unan, ı , 258 ; Canpolat, s. 8) Yazılış 
yeri ve tarihi de kesin olarak bilinme
mekle birlikte üzerinde inceleme yapan 
araştırmacılar, eserin XII. yüzyıl sonu ile 
XIII. yüzyıl başlarında Anadolu'da yazıl

mış olabileceği konusunda birleşmişler
dir. 

Dini ve ahlaki konuları içine alan eser, 
Arapça ve Farsça bilmeyen vaizlerin is
teği üzerine (s 3). Arapça ve Far~ça ya
zılmış çeşitli vaaz kitaplarından fayda
lanılarak telif edilmiştir. Bu dillerden ki
taba alınan manzum parçaların tercü
meleri de yine manzum olarak verilmiş
tir. 

Behcetü'l-haddik, "meclis" adı veri 
len ve başlıkları Arapça olarak yazılan 
kırk bir bölüme ayrılmıştır. Eser yazılış 
sebebinin, mahiyetinin ve adının açıklan
dığı bir mukaddime ile başlar. Daha son-

. ra tevhid, Kur 'an, alimler, Allah'ın fazlı, 

ölüm, sabır, i stiaze*, ibadet, fitre, zikir 
gibi konular; receb, şaban. ramazan, zil
hicce gibi ayların faziletleri; ramazan ve 
kurban bayramları; arefe, cuma, aşure, 
kadir. mi'rac gibi önemli gün ve gece
ler; Hz. Aderr1'in cennetten çıkarılması, 
Hz. Müsa'nın Firavun'u imana daveti, Hz. 
Yüsuf kıssası. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 
şehid edilmesi; Hz. Muhammed, Ya'küb, 
Yüsuf, İbrahim, Müsa peygamberlerin 
vefatları. ayrıca çeşitli konulardaki ayet 
ve hadislerin anlamları üzerinde duru
lur. 

Mensur olan eserde bir hitabet üslü
bu hakimdir. Yer yer sorulu cevaplı bilgi
ler arasında ·aziz-i men, ya bende, okı
gıl ya mukri" gibi hitap cpmlelerine rast
lanır. Konular işienirken pek çok ayet ve 
hadis zikredilmiş, yer yer nükteli söz
lerle. latifeler ve hikayeler anlatılmıştır. 

Eserde zaman zaman konuyla ilgili bir
takım manzumelere de yer verilmiştir. 
Bunlar kaside, mesnevi, kıta. rubai ve 
beyit türünde aruz ve hece ölçüsüyle ya
zılmış parçalardır. Bir kısmı Arapça (otuz 
dört beyit), bir kısmı Farsça (kırk iki beyit) 
olan bu manzumelerin tamamı 492 be
yit kadardır. Dini bir karakter taşımak
la beraber fazla bir sanat değeri bulun
mayan bu sade şiirler Ahmed Yesevfnin 
süfiyane manzumelerini andırır. 

Behcetüi-haddik dil bakımından ka
rışık bir yapıya sahiptir. Bir yandan "ra-

zı bolmak (razı olmak). bodak (boya), yal
gan (yalan). acığ (acı ) . işge (işe) , yatga sen 
(yatacaksın), ölgesi (ölecek), birrnek (ver
mek). barlık (varlık)" gibi Kaşgarlı Mah
mud'un Xl. yüzyıl Oğuzca'sı için verdiği 
dil özelliklerini taşımakta, öte yandan 
da "dağı, dahı. aşıkum, sever-sir'i, yigre
güz, datlurak" gibi Eski Anadolu Türk
çesi'nin Xlll-XIV. yüzyıl metinlerinde yer 
alan özellikler göstermektedir. Buna 
benzer dil farklılıkları başka eserlerde 
de görülmekle birlikte Behcetü'J-hadd
ik'ta pek çoktur. Bu ise müellifin, sahip 
olduğu eski dil geleneğiyle Anadolu'da 
yeni teşekkül eden henüz yerleşmemiş 
bir imla arasında bocaladığını göster
mektedir. Bu bakımdan benzerleri çok 
az olan bu kitap, Moğol istilasının yok 
ettiği eserler boşluğunu bir ölçüde dal
durmakta. Xl. yüzyıl eski Türkçe'si ile 
XIII. yüzyıl Anadolu Türkçesi arasında 

köprü vazifesi görmektedir. 

Eserin, dil yapısını en iyi yansıtan, 703 
( 1303) yılında Ebü Bekir b. Şeyh Ali b. 
Muhammed tarafından istinsah edilen 
353 sayfalık eksik bir nüshası Bursa'da
dır (Orhan Ktp ., Kurşunluoğlu Kitapları , 

Tasawuf, nr. 5) 880'de (1475) Ahmed b. 
Hüseyin b. Hacı Müsa tarafından yazı
lan 325 yapraklık, dil bakımından yeni
leştirilmiş diğer bir nüshası ise İstan
bul'dadır (Süleymaniye Ktp., ibrahim Efen
di, nr. 354) . Bunlardan başka Ankara 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kütüpha
nesi'nde (b k. Coşan , s. I 59) yine dili yeni 
140 yapraklık, 20-41. meclisleri eksik bir 
nüsha ile Almanya'da bulunan ve Türkçe 
yayınlarda Marburg nüshası olarak ge
çen 291 yapraklık Berlin (Staatsbibliot
hek, nr. I076) nüshası vardır. 

Behcetü 'l · 
hadaik ' in 
ilk ve son 
sayfa ları 

(Suleymaniye Ktp. , 

ibr8.him 

Efendi , 

nr. 354) 

BEHCETÜ' 1- HADAiK 

Behcetü'l-haddik'ı ilim alemine ilk 
olarak İsmail Hikmet Ertaylan tanıtmış 
(TDED, llı / 3 -4, s. 275-293), daha sonra 
bir önsöz ilavesiyle Bursa nüshasının tıp
kıbasımını yayımiarnıştır (İstanbul ı 960) . 
Muharrem Ergin de Süleymaniye nüsha
sını bulmuş ve yazarını Nasırüddin Ah
med b. Muhammed olarak belirlemiştir 
(TDED, N 1 I-2, s. I32) . Eser üzerinde bir 
dizi çalışma yapan Sadettin Buluç ise 
önce imla, ses ve şekil özelliklerini ince
leyerek tevhid bahsi, Hz. Hüseyin'in şa 

hadeti faslı ve bir kısım manzum parça
ları yayımlamış ( TDED, VI, ı I 9-I 3 ı ; VII/ 
I-2 , s. I7-44), daha sonra da o zamana 
kadar yayımlanmamış manzum parça
ları neşrederek bazı dil özellikleri üze
rinde durmuştur ( TDA Y Be Ileten, s. I 6 ı-
20 ı ı Ayrıca eserin Bursa ve Süleymani
ye nüshalarını dil bakımından karşılaş

tırarak daha ayrıntılı bir şekilde incele
miştir (TM, XIV, 151-197) Behcetü'l-ha
ddik üzerinde mezuniyet teziyle çalış

malara başlayan Mustafa Canpolat, se
çilmiş manzuriı parçalardaki im!a, ses ve 
şekil özellikleri üzerinde durmuş, dok
tora çalışmasında ise eser hakkında ge
niş bilgi vererek yazı, ses, şekil ve keli 
me özelliklerini inceleyip indeksini ha
zırlamıştır (bk. bibl.) Ayrıca yayımladığı 

bir makalede de eserin yazarı , yazılış yeri, 
tarihi ve dil özelliklerini konu edinmiştir 
(TDAY Belleten, s. 165-175). Esat Coşan 
da Ankara nüshasını, emekli hakim İbra
him Tollu'nun Ankara Üniversitesi ilahi
yat Fakültesi'ne bağışladığı kitaplar ara
sında bularak tanıtmıştır (AÜiFD, XII , 159-
ı6ı) . Berlin nüshasını ise Hanna Sohr
weide tanıtmış, eser hakkında bilgi ver
miştir ( Türkische Handschri{ten, s. 17 -18) 
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BEHCETÜ'I- HADAiK 
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BEHCETÜ'I -MECAı.iS 

( cr!G:-JI~ ) 
İbn Abdülberr'in 
(ö. 463/ 1071) 

ahlaki, edebi ve hikemi 
konulara dair antotojik eseri. 

_j 

Başta hadis ve fıkıh olmak üzere ta
rih, siyer, kıraat ilimleri, biyografı gibi 
sahalarda eser vermiş çok yönlü bir alim 
olan İbn Abdülber en-Nemerf'nin, Tuley
tula (Toledo) emirlerinden Muzaffer b. 
Eftas'a ithafen yazdığı (bk. Brockelmann. 
GAL, I, 454) ve tam adı Behcetü 'l-meca
lis ve ünsü'l-mücalis olan geniş hacimli 
eser, onun edebf literatüre dair zengin 
bilgi ve kültürünün ürünüdür. Nitekim 
kitap. müellifin "edebiyat sahasının bir 
süvarisi" olduğunun delili sayılmıştır (bk. 
İbn Said e!-Mağribi, ll , 408) 

Behcetü 'l-mecalis bir mukaddime ile 
124 babdan oluşur. Eserin antolajik ma
hiyette olması muhtevasını sistemli bir 
tasnife tabi tutmayı güçleştirmekle bir
likte başlıca konularını sohbet ve konuş-
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ma adabı , insanın dünya hayatı ve im
kanları karşısındaki tavrının nasıl olma
sı gerektiği, yolculuk ve karşılıklı ziya
rette bulunmanın adabı, insanların hak 
ve sorumlulukları, siyaset ahlaki, ahlaki 
erdemler ve fenalıklar, akıl ve ahmak
lık, ebeveyn-evlat, yönetici-yönetilen. er
kek- kadın gibi çeşitli zümreler arasın
da ahlaki ve sosyal münasebet kuralla
rı, giyim kuşarn ve yeme içme gibi gün
lük faaliyetlerle ilgili görgü kuralları, an
latılmak istenenierin daha kolay öğre
nilmesini sağlamak üzere konuların üç
lü, dörtlü ve beşli maddeler halinde sı 

ralandığı özdeyişler, belalara sabır ve 
ünlülerin ölüm döşeğinde söylediği uya
rıcı mahiyetteki sözler oluşturur. 

Müellifin mukaddimede yer alan dü
şüncesine göre ilim yapmak isteyenler 
için Kitap ve Sünnet'e ait bilgileri özüm
sedikten sonra en faydalı çalışma ede
biyat alanındaki araştırmalardır. Zira bu 
alan ruha hayat veren, akıl ve zekayı 

keskinleştiren. erdemler kazandıran, in
sanı bayağı duygu ve düşüncelerden kur
taran hikmetlerle doludur. Bu meziyet
leri kazanabilmek için Kur'an ve Sün
net' in gösterdiği doğrultuda eğitilmiş 

bilge kişilerin, alim ve ediplerin nazım 
ve nesir halindeki özdeyişlerini bilmek 
gereklidir. İbn Abdülber ayrıca Arap ve 
Fars edebiyatı ile diğer milletierin hike
miyatını derlemenin yararına işaret et
mekte, kitabını tertip ederken gerek ula
şabildiği eserlerden derlemeler yapmak, 
gerekse kendi birikimini aktarmak su
retiyle edebi ve hikemi kaynaklardan 
faydalandığını bildirmektedir. Gerçekten 
Behcetü'l-mecôlis'te bazan Sokrat. Ef
latun, Aristo, Hipokrat, Galen gibi filo
zof ve hekimlere, bazan da İskender'e 
isnat edilen hikemiyatla Grek kültürün
den: Büzürcmihr. Erdeşfr, Enüşirvan gi
bi İranlı hakimiere isnat edilen hikemi
yatla da İran kültüründen örnekler veril
miştir. Bununla birlikte eser Arap-İslam 
literatürü ağırlıklı olup bu yönüyle Ebü 
Süleyman es-Sicistani'nin Şıvanü'l -hik

me, Ebü'I-Hasan ei-Amiri'nin es-Sa ca
de ve'J-iscad, İbn Hindü'nun el-Keli
mü'r-nlfıaniyye, İbn Miskeveyh'in Ca
vidan-l]ıred, İbn Fatik'in Mul]tôrü'l-fıi
kem ve mefıasinü'l-kilem adlı kitapla
rı gibi daha çok felsefi mahiyette ve is
lami literatürle birlikte Grek. Fars ve 
Hint kaynaklı hikemiyata da geniş ölçü
de yer veren antolajik eserlerden ayrılır 
ve İbn Kuteybe'nin cUyunü'l-al]bdr'ıyla 
İbn Abdürabbih'in el- cİkdü'l - ferfd'ini 
hatırlatır. Öte yandan "daha faydalı ve 
verimli olması için" yer yer aynı bab için-

de zıt görüşleri ifade ve telkin eden söz
ler ihtiva etmesi bakımından da Cahiz'a 
nisbet edilen Kitabü '1-Mefıasin ve ·ı- ei
dad adlı eseri andırır. Müellif başvur
duğu kaynakların isimlerini vermemek
le birlikte eserin metot ve muhtevası
na bakılırsa bu kaynakların başında İbn 
Abdürabbih'in el- cİkdü 'l-ferid'i, İbn Ku
teybe'nin cUyunü'l--al]bdr, eş-Şi cr ve 'ş 
şu cara' ve Kitabü'l-Ma c arif' i, Cahiz ' ın 
el-Beyan ve't-tebyin ve Kitabü'1-Ha
yevan ' ı , Ebü Hayyan et-Tevhidi'nin eş
Sadaka ve'ş-şadik'ı gibi antolajik eser
lerle Taberi'nin Tarfl] ve Tefsir'inin gel
diği görülür. Eserin tertibinde Ümeyye 
b. Ebü's-Salt, imruülkays ve Züheyr b. 
Ebü Sülma gibi bazı Cahiliye dönemi şa
irleriyle Hassan b. Sabit, Ebü Temmam, 
Mütenebbi, Ferezdak, Ebü Nüvas, Ebü'I
Atahiye ve daha birçok ünlü şairin di
vanlarından istifade edilmiştir. Ayrıca 

Hayyan b. Hakem el-Gazal, Yusuf b. Ha
rün ei-Kindi, Ebü 'l-Kasım Muhammed 
b. Nusayr el -Katib gibi Endülüslü şairler
den nakiller yapılmıştır. Behcetü'1-me
calis'te başka kaynakların zikretmediği 
manzum ve mensur ifadeler de bulun
maktadır. Nitekim Mısırlı bir şair olan 
MansOr ei-Fakih'e ve Bağdatlı Mahmud 
el-Verrak'a isnat edilen şiirler neredey
se birer divan genişliğinde olup sadece 
Behcetü 'l-mecalis vasıtasıyla bilinir ; ay
nı şekilde Ebü'I-Atahiye'ye isnat edilen 
bazı manzumeler adı geçenin matbu di
vanında bulunmamaktadır. Ebü Bekir ei
Arzemi, Mahmud b. Hüseyin (Küşacim). 

Halid b. Yezid el -Katib, Safd b. Humeyd, 
Sehl el-Verrak, Ebü'I-Ferec ei -Bebbega' 
ve Hasan-ı Basri gibi kişilerin bazı man
zumeleri de bu eser vasıtasıyla bilinmek
tedir. Behcetü'l-mecôlis'te tamarnı otuz 
yedi beyit olan müellifin kendi manzu
meleri de bulunur (bk. I, 165-166, 284, 
391 , 525 ; ll , 27, 104-105) 

Müellif mukaddimede de belirttiği gi
bi hemen her babın başında bir veya bir
kaç hadis zikrederek konuya girer; ay
rıca başta dört halife olmak üzere saha
be, tabiin ve sonraki dönemlerin önde 
gelen alimlerinin edebf ve hikemi sözle
rine geniş yer verir. Esasen Behcetü'l
mecôlis 'in telifinde İslami edep ve ahlak 
telakkisine titizlikle riayet edilmiş olup 
eser bu yönüyle İbn Kuteybe ve Cahiz 
gibi müelliflerin aynı türde olan. ancak 
yer yer İslam ahlakı ile uzlaştırılamaz 
görüşler taşıyan sözler. müstehcen fık
ra ve nükteler aktaran kitaplarından ay
rılır. İbn Abdülber nadiren zikrettiği bu 
tür ifadeleri tenkit etmekten geri dur
mamıştır. Mesela zulüm ve haksızlığa 


