
869). el-Beyan ve't - tebyfn ile el-Haye
vdn adlı eserlerinde belagat konularının 
ana hatlarını, vasıf ve şartlarını bol mi
sallerle anlatırken beyan ilminin temel 
unsurlarından olan teşbih, mecaz. isti
are ve kinaye gibi terimleri de tarif ve 
izah eder. İbn Kuteybe de (ö 276/ 889) 
Te'vilü miiŞkili'l-~ur'dn adlı eserin
de mecaz. istiare. kinaye ve ta'riz konu
larını ayrıntılı biçimde incelemiştir. Mü
berred'in (ö 285 / 898) el-Kdmil'ine koy
duğu "teşbih" bölümü (Il, 922- 1060). de
nilebilir ki günümüze kadar her müelli
fin başvurduğu bir kaynak olmuştur. İb
nü'I-Mu' tez (ö . 296/ 908). Kudame b. 
Ca'fer (ö 3371 948), Eb O Hilal -el-Askeri 
(ö. 400/ 1009) ve İbn Reşik el- Kayrevani 
(ö 456 / 1064) gibi alimler beyan ilminin 
konularını ve problemlerini de bedi'* ko
nularıyla birlikte incelemişlerdir. Beyanı 
meani* den ayrı bir ilim olarak ilk defa 
ele alıp el -Fevd'id ve'l-l).ald'id adlı ese
rinde tarifini veren EbO MansOr es -Sea
libf'dir (ö 429/ 1038). Müellif diğer eser
lerinde de (el-Kinaye ve't-ta 'rii, el-İ'caz, 
Yetimetü'd-dehr vb.) meani ve beyan hak
kında önemli tesbitlerde bulunmuş ve 
güzel tarifler vermişse de konuları ve 
problemleri üzerinde durmamış, sadece 
bol ve orüinal örnekler vermiştir. Abdül
kahir el-Cürcani (ö 471 / 1078-79) Esrd
rü'l-beldga adlı kitabının hemen hemen 
hepsini beyan ilmine hasretmiş olmakla 
birlikte eserine "beyan" ismini vermez: 
beyan, fesahat ve belagat kelimelerini 
birbirine yakın anlamlarda kullanır. Hat
ta beyana ait bazı mesele1erin bedlin 
alanına girdiğini söyler (s 371). 

EbO Mansor es-Sealibf'den sonra be
yanın müstakil bir ilim olduğunu söyle
yen ikinci alim Zemahşerf'dir (ö 538 / 
ll44) . Esdsü'l- beldga adlı eseriyle (s. 
7-8) el -Keşşdf adlı tefsirinde (1 , 16) be
yandan müstakil ilim olarak bahsetmek
tedir. Zemahşeri, Kur'an-ı Kerim'deki 
üs!Op ve ma na inceliklerini meani ve be
yan ilimlerini bilen kimselerin anlayabi
leceğini ifade ettikten sonra beyan alim
lerine atıflarda bulunur. Teşbih, istiare, 
mecaz ve kinayenin bütün çeşitlerine şi
irlerden de örnekler vererek ( e l-Keşşa{, 

ı. 190-214) işaret eder. Bu sebeple deni
lebilir ki beyan ilminin konuları Zemah
şeri tarafından en geniş şekilde ele alın
mıştır. Fahreddin er-Razi (ö . 606/ 1209). 
Cürcani ile Zemahşerf'nin tesbitlerine 
dayanarak beyan ilminin bütün konula
rını çeşitli bölümlemelerle Nihdyetü'l
fcdz adlı eserinde sistemleştirmiştir. 

Konuları ve tarifleri en ince ayrıntıla
rına kadar tesbit edilen bu ilmin bela-

gattaki yerini belirleyen ve onu eserin
de ikinci kısımda ele alan EbO Ya'küb 
es -Sekkakf'dir (ö 626/ 1229 ; bk. Mifta
hu'l-'ulam, s. 156). Hatib ei-Kazvini ise 
(ö . 739 / 1338) et-Telhfs ve onun şerhi 
olan el-lidh adlı eserle~inde Sekkakf'yi 
kendi tertip ve sistemi içinde hülasa ve 
şerhetmiştir. Gerek et- Tell]fs'in gerek
se Sa 'deddin et-Teftazani (ö 792 / 1390) 
tarafından bu esere şerh olarak yazılan 
el-Mutavvel ve Mul]taşarü'l-Mutavvel 
adlı eserlerin İslam aleminin kültür mer
kezlerinde ders kitabı olarak okutulma
sı, bu metodun yaygınlaşmasını ve yer
leşmesini sağlamıştır. 

Hatfb ei-Kazvinf'nin eserlerinden son
ra belagat ilimleri diğer birçok ilirnde 
olduğu gibi bir duraklama dönemine gir
miştir . Bu dönemden sonra müstakil 
eserler yerine şerh ve haşiye dönemi baş
lamıştır. Bilhassa Kazvinf'nin et- Telhis 
ve el-lidJ:t 'ı etrafında yüzlerce şerh, ha~ 
şiye ve muhtasar kaleme alınmış , bun- · 
lar da çeşitli İslam ülkelerinde ders ki
tabı olarak okutulmuştur (beyanla ilgili 
eserler için bk. BEDI' ). 
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Manadaki kapaldığı giderip 
ona muhatabın anlayacağı biçimde 

açıklık kazandırmayı veya hükümlerin 
Allah tarafından açıklanış keyfiyetini 

ifade etmek üzere kullanılan 
fıkıh usulü terimi. 

_j 

Sözlükte " açık şeçik olmak" ve "açık
lamak" manalarma gelen beyan, terim 
olarak da sözlük anlamı ile paralellik 
gösteren bir muhtevaya sahiptir. Buna 
göre beyan, "Manadaki kapalılığı gide
rip ona muhatabın anlayacağı biçimde 
açıklık kazandırmaktır". Bununla birlik
te açıklama işine mi, açıklama vasıtası
na mı. yoksa açıklamadan elde edilen 
sonuca mı beyan deneceği hususu usul
cüler tarafından tartışılmıştır. Bu tartış
manın tabii uzantısı olarak usulcüler, 
"maksadın açıklanması"nı veya "araştı

rılan sonuca doğru bir biçimde ulaştıran 
delil"i yahut "delilden elde edilen bilgi 
veya sonuc"u esas alan beyan tarifleri 
vermişlerdir. İmam Şafii ve Hanefi usul
cülerin çoğunluğu "maksadın açıklığa 

kavuşturulması"nı (izhar) esas almışlar
dır. Abdülaziz ei-Buhari, bazı Hanefi usul
cüler ve Şafiiler' in çoğunluğu tarafından 

beyanın "maksadın açıklığa kavuşması " 

(zuhQr) şeklinde anlaşıldığını belirtmek
te, fakat bu anlayışın sakinealı sonuçla
ra yol açabileceğini savunmaktadır (Keş
fü'l-esrar, lll , 104-105) 

Günümüze ulaşan fıkıh usulü eserleri 
içinde kronolojik açıdan ilk sırayı tutan 
er-Risdle adlı eserinde Şafii beyan ko
nusunu geniş bir biçimde ele almıştır. 

Şafii burada beyanı, temelde birleşen, 

fakat ayrıntıda farklılıklar taşıyan anlam
ları topluca ifade eden bir terim (ism) 
olarak nitelendirir. Ona göre beyanın bu 
anlamlarının ortak noktası, Allah'ın kela
mına muhatap olanlar için bir açıklama 
teşkil etmesidir. Daha sonra Şafii beya
nı , hükümlerin açı klanış keyfiyeti bakı
mından tasnife tabi tutar. Bu tasnifin 
özetini verirken (er·Risale, s. 2 I -22) dört 
grup beyandan söz ederse de ardından 
bunları ayrı ayrı açıkladığı sırada birin
ci grubu iki ayrı çeşit olarak inceler ve 
böylece beyanı ~eş bab altı.!:l_da_ ele alır. 

Şafii'nin bu açıdan yaptığı tasnife gö
re beyanın beş çeşidi şunlardır: 1. Kur'an 
nassı ile yapılan beyan. Farzları ve ha
ramları ayrıntıya girmeden mücmel ola
rak (mesela namazın farz olduğunu , do
muz eti yemenin haram olduğunu) bildi- · 
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ren ayetlerdeki beyan bu çeşide girdiği 
gibi Bakara sOresinin 196. ayetinde, "hac 
ile umreyi birleştiren kişinin kurban ke
sememesi halinde hacda üç gün ve mem
leketine dönünce yedi gün oruç tutması 
gerektiği" hükmünün bildirilmesinden 
sonra yer alan ve başka açıklamayı ge
rektirmeyecek ölçüde açık olan. "Bunların 
tamamı on gündür" ifadesi de bu çeşide 
örnek olarak gösterilmiştir. z. Kur 'an'ın 

kısmen mücmel bıraktığı ve sünnet ta
rafından bu mücmel kısma açıklık ge
tirilen durumlardaki beyan. Abctestin 
farzlarını. cünüplük halinde gusledilme
si emrini, vasiyetin meşrO olduğu hük
münü ihtiva eden ayetler ve buralarda 
kapalı kalan noktaları açıklığa kavuştu
ran Hz. Peygamber'in sünnetleri bu çe
şit beyanın örnekleri arasında yer al
maktadır. 3. Kur'an'ın mücmel hüküm
lerinin Hz. Peygamber'in sünnetiyle açık
lığa kavuşturulması şeklindeki beyan. 
Mesela Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı na
mazın rek' atiarını ve vakitlerini, zeka
tın miktarını, hac ve umrenin nasıl yeri
ne getirileceğini peygamberi vasıtasıyla 
açıklaması bu çeşidin başlıca örnekleri
dir. 4. Kur'an nassı ile belirlenmeyip Hz. 
Peygamber'in sünnetiyle teşri' kılınan 

hükümlere ait beyan. Şafif bu çeşit be
yan için gerek eserinin baştaki özet kıs
mında. gerekse müstakil olarak ele al
dığı kısımda müşahhas örnek vermemiş, 
Hz. Peygamber'e itaati emreden Kur'an 
ayetlerine işaretle. ResOlullah'ın beyanı-. 
nın Allah'ın kitabındakini beyandan iba
ret olduğunu vurgulamaya yönelmiştir 
(Muhammed EdTb Salih, diğer çeşitlerde 
bol örneklerle karşılaşmanın etkisiyle ol
malı ki Şafii'nin çeşitlerin her birini örnek
lerle izah ettiğini söylemektedir, Te{sfrü'n· 

nuşaş. I, 28) s. Allah'ın ictihad yoluyla 
araştırılmasını emrettiği hususlara ait 
beyan. Mesela kıbleye yönelmeyi (el-Sa
kara 2/ 150), iİıramlı iken bilerek avianan 
kişiniri öldürdüğüne denk bir hayvan 
kurban etmesini (el-Maide 5/95) emre
den ayetlerde kıblenin ve öldürülen hay
vanın denkliğinin araştırılması ictihada 
bırakılmıştır. 

Şafii'nin verdiği beyan tarifi ile tasnifi 
ve zikrettiği bazı örnekler Cessas tara
fından tutarsız bulunmuş ve sert bir dil
le tenkit edilmiştir (bk. ei·Fusül fi'l·usül, 

ll, 10-19) 

Şafii'nin er-Risdle 'sinde, hükümlerin 
Allah tarafından açıklanış keyfiyeti ba
kımından yapılan ve yukarıda özeti veri
len geniş açıklamalar bulunmasına kar-
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şılık, beyanın gayesi ve ifa ettiği görev 
açısından beyanın çeşitlerine dair terim
lere rastlanmamaktadır. Her ne kadar 
M. Edfb Salih, türnevarım metodunun ve 
usul terimleriyle ilgili geniş incelemele
rin beyan bahislerine de uzanması ile 
Şafii'nin er-Risdle 'sinden sonra usulcü
lerin bu açıdan beyanı takrfr, tefsfr, tağ
yTr ve tebdTI gibi kısırn lara ayırdıklarını 
ifade ediyorsa da (Te{sfrü 'n·nuşas, I, 29). 
bu hususta mütekellimfn (Şafiiyye) me
toduna göre kaleme alınmış usul eser
leri ile fukaha (Hanefiyye) metoduna gö
re yazılmış usul eserlerini ayrı ayrı ele 
almak gerekir. 

Mütekellimfn metoduna göre yazılmış 
usul eserlerinde beyan konusu, genellik
le lafız bahislerinin "mücmel" ile ilgili 
kısmında bir alt başlık olarak ele alın

makta ve daha çok beyanın ona duyu
lan ihtiyaç anından sonraya bırakılıp bı
rakılamayacağı, beyanın açıklanan söz 
ile aynı güçte bir delil vasıtasıyla yapıl
masının (mütevatirin mütevatir delil ile 
açıklanmas ı gibi) şart olup olmadığı me
seleleri tartışılmaktadır. 

Fukaha metoduna göre telif edilen fı
kıh usulü eserlerinde ise beyan. gayesi 
ve ifa ettiği görev açısından beş kısma 
ayrılarak incelenmektedir. 

1. Beyan-ı Takrir. "Mecaz" veya "husus" 
ihtimallerine açık olan sözü bu ihtimal
leri bertaraf ederek güçlendiren açıkla
ma demektir. Mesela "kanatlarıyla uçan 
hiçbir kuş yoktur ki..." (el-En'am 6/ 38) 
ayetinde. "kanatlarıyla uçan .. şeklindeki 
açıklama "kuş"un mecazi manada ania
şılmasını engellediğinden, bir beyan-ı 

takrfrdir. Yine. "Bütün melekler hep bir
likte secde ettiler" (Hi cr 1 5/ 30) ayetin
de "bütün" şeklindeki açıklama, umum 
ifade eden "melekler" lafzının tahsis ya
ni "bir kısım melekler" diye anlaşılması 
imkanını ortadan kaldırdığı için bir be
yan-ı takrfrdir. Beyan-ı takrfr beyan de
receleri arasında en açık alanıdır. 

Hemen bütün klasik ve çağdaş eser
lerde, naslardaki beyan-ı takrfr için yu
karıda zikredilen ve ahkam ayetlerinden 
olmayan iki ayetin örnek olarak göste
rilmesi dikkat çekmektedir. 

Şafii'nin er-Risdle'sinde yer alan be
yan keyfiyetiyle ilgili beş çeşidi "Beya
nın Mertebeleri" başlığı altında özet ola
rak verirken. Şevkanf'nin, "te'vile kapalı 
olan eel! (açık) nas" diye tarif ettiği ve 
bazıları tarafından "beyan-ı takrfr" is
miyle anıldığını söylediği "beyan -ı te'kid"i 
fukaha metodundaki beyan-ı takrfr ile 

eşit saymak mümkün görünmemekte
dir. Zira Şafii'nin ayırımının birinci nevin
de gerek sünnetteki açıklamalar ile "mü
fesser" hale getirilmiş mücmel hüküm
ler, gerekse Kur'an 'ın ek açıklamaları 

(ziyade fi 't-tebyTn) ile tamamen vuzuha 
kavuşturulmuş manalar kastedilmekte
diL Diğer t araftan Şevkani'nin örnek ola
rak zikrettiğ i ve Şafii'nin ayırımını in
celerken işaret ettiğimiz Bakara sOresi 
196. ayetinin, husus veya mecaz ihtima
lini önleyen bir beyan nevi için örnek sa
yılamayacağı açıktır. 

z. Beyan-ı Tağyir. Sözün başından (sadr-ı 
keliim) anlaşılan manayı değiştirecek şe
kilde ve yine o söze bitişik olarak yapı
lan açıklamaya denir. Tahsis. istisna. be
del, sıfat, gaye ve şart hep beyan- ı tağ

yfr kabilindendir. Mesela. "Allah alışve

rişi helal kıldı" şeklinde başlayan sözü. 
daha sonraki. "Ribayı ise haram kıldı" 

(el-Bakara 2/ 275) beyanı ile tahsis edil
miş ve riba özelliği taşıyan alışverişlerin 
sözün başından anlaşılan hükme dahil 
olmadığı belirtllmiştir. 

3. Beyan-ı Tefsir. Mücmel, müşkil ve ha
fi gibi kapalılık taşıyan bir sözü açıkla
maktır. Mesela Kur'an'da geçen "sa!at" 
(namaz) ve "sıyam" (oruç) gibi mücmel la
fızlar ile neyin kastedildiğine dair Hz. 
Peygamber'in fiili veya sözlü açıklama
ları, mücmel için yapılmış beyan-ı tefsf
re örnek teşkil eder. Kapalılık derecesi 
itibariyle müşkil diye anılan lafızlar ise 
genellikle müşterek yani birden fazla 
vaz' ile birden fazla manayı ifade etmek 
üzere konmuş lafızlardır. Mesela. "Bo
şanmış kadınlar kendi başlarına (evlen
meden) üç kur' süresince beklerler" (ei
Bakara 2/ 228) ayetindeki "kur"' kelime
si Arap dilinde hem adet hem temizlik 
süresini belirtmek üzere konulmuş bir 
lafızdır. işte müctehidlerin ayette bu ma
nalardan hangisinin kastedildiğini açık
lamaları bir beyan-ı tefsfrdir. Diğer ta
raftan yapıs ı itibariyle kapalı olmadığı 
halde uygulamada kapsamının belirle
nebilmesi dış unsurlardan faydalanmayı 
gerektiren haff lafızların , mesela Kur'an'
daki "sarik" (hırsızl ı k yapan kimse) kelime
sinin "tarrar" (yankesici) ve "nebbaş"ı (ke
fen soyucu) ifade edip etmediğinin açık
lanması da beyan-ı tefsTr nevine girer. 

Görüldüğü üzere beyan-ı tefsfr. gerek 
-mücmel lafızda olduğu gibi- şari' tara
fından. gerekse -haff ve müşkil lafızlar
da olduğu gibi- müctehid tarafından ger-

. çekleştirilen açıklamayı kapsamaktadır. 
Ammın tahsisi Hanefiler tarafından be-



yan-ı tağyfr olarak nitelendirilmekle be
raber Şafifler'e göre bu bir beyan-ı tef
sfrdir. Zira birincilere göre am lafız kat'f, 
diğerlerine göre zannfdir. 

4. Beyan-ı Zarı1ret . Açıklanmaya muh
taç bir hususun. esasen dil kuralları ba
kımından açıklama sayılamayacak bir 
yolla izahına beyan-ı zararet adı verilir. 
Bu nevi açıklama dört yoldan biri ile ger
çekleşir. Bunların başında, mantuk (söy
l enm i ş) hükmünde olan meskütün anh 
(söylenmemiş husus) gelir. Mesela, "Ölen 
kişinin çocuğu yol~sa ve ona anası ile ba
bası mirasçı olmuşsa anasına üçte bir 
hisse düşer" (en-N isa 4/ ll ) ayetinde, ço
cuğu olmayan bir kimseye yalnız ana ve 
babasının mirasçı olması halinde baba
ya ne kadar miras düşeceği meskütün 
anhtir. Fakat bu mantuk hükmündedir, 
çünkü bunun üçte iki olduğu zaruri ola
rak anlaşılmaktadır. 

s. Beyan-ı Tebdil. Sonraki bir beyan ile 
önceki beyanın hükümlerinin kısmen ve
ya tamamen kaldırılması demektir. Bu 
nevi beyana "nesih" adı verilir. 

Bu beşli ayırım Ebü'l- Usr el- Pezdevf 
ve onu takip eden Hanefi usulcülerin ço
ğunluğuna göredir. Debüsf ise beyan-ı 
takrfr. tağyfr. tefsfr ve tebdfl şeklinde 
dörtlü bir ayırım yapmış, istisnayı beyan-ı 
tağyfr ve şarta ta'liki beyan-ı tebdfl ola
rak nitelendirmiştir. Serahsf bu ayırımı 
benimsemekle beraber beyan-ı zarareti 
ekleyerek onu beşli hale getirmiştir. Şu 
halde Debüsf ve Serahsf' nin ayırımlarında 
yer alan beyan-ı tağyir ve beyan-ı tebdil. 
Pezdevf ve çoğunluğun ayırımındak i be
yan-ı tağyiri karşılamaktadır iM . Edib Sa
lih 'in eserinde ise bu hususla ilgili cümle
de "beyan-ı tağyiri karşılamaktadır" de
neceği yerde "beyan - ı tebdili karşılamak
tadır" şeklinde yer alan yaz ı nı hatası . kita
b ın yen i bask ı la r ı nda da d üze lti l nı ediğ i n

den oku yucuyu yan ıl tab i lnı ekted ir . bk . Tef· 

sfrü'n·nuşüş, 3. bas k ı. 1984. 1. 311. Nesihe 
gelince. Debüsf ve Serahsf'ye göre bura
da bir hükmün izharı değil kaldırılması 
söz konusu olduğundan nesih bir beyan 
değildir. Bu yüzden -işaret edildiği üze
re- onlara göre beyan-ı tebdfl nesihi de
ğil hükmün şarta bağlanmasını ifade 
eder IAbdülaziz el -Buhar!. lll, 1061 

Günümüze ulaşan Hanefi usul eserle
rinin ilki sayılabilecek olan Ebu Ali eş
Şaşf'nin lö 344 /9551 el -Usill'ünde be
yan şekilleri yedi çeşit olarak incelenmiş
tir. Bu esere haşiye yazan Kenkühf'nin 
belirttiği üzere 1 Umdetü'/-havaşı~ s. 2461. 
bunlardan beyan-ı hal ve beyan-ı atf. 

usulcülerin çoğunluğu tarafından beyan-ı 
zarüret içinde mütalaa edilmiştir. Diğer 
beş çeşit beyan ise yukarıda sözü edi
len Pezdevf'nin taksimine aynen uymak
tadır. Şaşf'den sonra gelen bir müellif 
olmasına ve beyan konusunu Şafii'nin 

açıklamalarını inceden ineeye tenkit ede
cek ölçüde geniş ele almasına rağmen 
Cessas' ı n beyan şekillerini yerleşik te
rimlerle ifade etmeyişi dikkat çekicidir. 
Ayrıca bu şekillerin bazısında muhteva 
farklılığı da tesbit edilebilmektedir (bk 

el-Fuşül fi'l · uşül, ll. 22) 

Beyan-ı zararet dışındaki beyan çe
şitlerinde "tıp ilmi " ve "fıkıh ilmi" terkip
lerinde olduğu gibi bir cinsin kendi ne
vilerinden birine izate edilmesi söz ko
nusudur. Beyan-ı zararet terkibi ise bir 
şeyin sebebine izafe edilmesi kabilinden
diL 

Beyan genelde sözle olmakla birlikte 
usulcülerin çoğunluğuna göre fiil hatta 
süküt ile de olabilir. Bu yönü ile beyan 
"tefsir"den ayrılır. Zira tefsir bir mana-

• ya açık olarak delalet eden lafızla olur. 
Diğer taraftan beyan "te'vil"den de kap
samlıdır. Çünkü te'vil ilk anda kendisiy
le neyin kastedildiğ i aniaşılmayan söz 
hakkındaki açıklamayı ifade eder (Mu.F, 

Vlll . 219-220) Nesih dışındaki beyan ne
vileri, nasların açıklanmasının yanı sıra 
kişilerin irade beyanlarının yorumlanma
sı hakkında da söz konusu olur. 

Beyanın ihtiyaç vaktinden sonraya te
hirinin caiz olup olmadığı hususu. beya
nın konusu olan mükellefiyete göre ay
rı ayrı ele alınmış ve farklı görüşler ileri 
sürülmüştür (bk Mu.F, VI II , 223-224; be
yanla ilgili olarak ayrıca bk. AMEL; İRADE 

BEYANI) 
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li) İBRAHiM KAFi DöNME Z 

el-BEYAN 

ı 
el -BEYAN 

1 

( c:ıl,JI) 

Babiliğin kurucusu 
Mirza Ali Muhammed'in 

(ö 1266/1850) 
Babiler'ce kutsal sayılan eseri 

(bk. BAHAİLİK). 
L _j 

ı 
el-BEYAN 

1 

( .:ıl,ll) 

Kadi Ebu Bekir ei-Bakıllani'nin 
(ö. 403 / 1013) 

mucize konusunu 
ayrıntılı bir şekilde ele aldığı eseri. 

L _j 

Tam adı Kitô.bü'l-Beyan 'ani'l-fark 
beyne'l-mu'cizat ve'l-keramat ve'I-hi
yel ve'l-kehane ve's -sihr ve'n -naren
cô.t olup genellikle Bakıllanf'nin eserleri 
arasında sayılan Fi'l-mu 'cizat adlı ha
cimli eserden günümüze intikal etmiş bir 
bölüm olarak kabul edilir (bk. BAKILLANI). 

Müellifin yaşlılık döneminde kaleme al
dığı sanılan Uşillü'l-fı~h ve Usillü 'd-di 
yanat gibi bazı eserlerini bu kitabında 
anmış olmasından (s. 40, 61 ) hareketle 
bu eserinin de onun ileri yaşlarının bir 
ürünü olduğunu söylemek mümkündür. 
Kendisinin el-Beyan'ın giriş bölümün
de yıllardan beri benzeri konularda te
liflerde bulunduğunu belirtmesi de bu 
görüşü desteklemektedir. 

Her ne kadar L. Massignon, muhte
melenel-Beyan'da yer alan bazı ifade
lere (bk s. 56) dayanarak, Bakıllanf'nin 
mucize ve keramet konusuna dair böy
le müstakil bir eser kaleme almasında 
Haltac-ı MansOr'da görülen bazı şaşırtıcı 
hallerin etkili olduğunu söylüyorsa da (bk 
L. Massignon 'dan naklen el-Beyan, nil şirin 

mukaddimesi , s. ı 3) Bakıliani el-Beyan 'ın 
mukaddimesinde bu eserinin telif se
beplerini açıklarken böyle bir hususa yer 
vermemektedir. Müellifin burada verdi
ği bilgiye göre Mağribli bir Eş'arf grup 
kendisini ziyaret ederek yörenin ilmine 
ve takvasına saygı duyulan ünlü Eş'arf 

bilgini İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanf'nin (ö 

386/ 996) kerameti inkar ettiğini naklet
mişler, kendisi de onlara. Kayrevanf'nin 
sahip olduğu ilmi otorite ve takva gere
ği böyle bir inkarda bulunamayacağını. 
bunun ya keramet olarak kabul edilme
mesi gereken bir olayla yahut da kera
met izhar edecek durumda olmayan ki
şilerin iddialarının çürütülmesiyle ilgili 
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