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anlamlı görünüşleri, bu dağlarda görü
len jeolojik gir inti ve çıkıntılar içine res
medilmiş hayvanların güzelliği, bunları 

yapan sanatkarın ne kadar hünerli ve 
duygulu bir insan olduğunu ortaya koy
maktadır. Gerçekten müellif gözlemle
rini resmetmekteki kabiliyetini bir min
yatürcü olarak mükemmel bir şekilde 

ortaya koymuş, özellikle çizdiği şehir re
simleriyle önemli bir şehir analizeisi ol
duğunu göstermiştir. Bu resimler ait ol
dukları zamanın şartlarını da ortaya ko
yan yegane belgeler niteliğindedir. Me
sela istanbul minyatüründe büyük ve kü
çük unsurların sıralanışı, bu şehrin XVI. 
yüzyıldaki görünümünü aslına uygun bir 
şekilde aksettirmektedir. Kayseri· deki 
kale bölgesi Matrakçı'nın gösterdiği gi
bi XVI. yüzyılda şehrin çekirdeği duru
munda idi. Surların gerisinde ise yeni 
gelişmelerin başladığı görülmektedir. 

Beyan - ı Menazil'den anlaşıldığına gö
re, Kanuni'nin bu ilk iran seferi sırasın
da konup göçülmüş olan bütün meskOn 
yerlerin % 1S'inin şehir, % 30'unun ka
saba, geri kalan kısmının da köy statü
sünde olduğu, yerleşim merkezlerinin 
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genellikle yariara ve dağlara sırtını ver
miş aşağı yamaçlarda bulunduğu anla
şılmaktadır. Buradaki resimlerden, o dö
nem şehirlerinde bulunan kurumların 

tipleri de incelenebilmektedir. Minyatür
lerde evlerin yanında camiler, kervansa
raylar, hamamlar ve pazarlar da açıkça 
tesbit edilebilmektedir. 

Beyan-ı Menazil 'in bazı eksiklik ve 
yanlışlıkları, Yavuz Sultan Selim'in iran 
ve Mısır seferlerinin menzillerini ihtiva 
eden Haydar Çelebi Ruznamesi, KanO
nT'nin bu seferinin bir rOznamesini ihtiva 
eden Feridun Bey'in Münşeatü's-selatfn 'i, 
AIT'nin Nusretname'si, IV. Murad'ın Revan 
(1635) ve Bağdat (1637) seferlerinin rOz
nameleri. Mehmed Edib'in Menasikü'l
Hac adlı eseriyle Katib Çelebi'nin Cihan
nüma'sı, Evliya Çelebi'nin Seyahatna
me'si ve Hamdullah Müstevfi'nin Nüzhe
tü'l-~ulı1b'u ile karşılaştırılarak tamam
lanabilir. Böylece o devrin Anadolu, Batı 
iran ve Irak'ın topografik yapısı hakkın
da mükemmel bir kaynak elde edilebilir. 

Tek nüshası istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde (TY, m_ 5964) bulunan Be
yan - ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn, Mat
rakçı Nasuh'un hayatını ve eserlerini ih
tiva eden Türkçe ve ingilizce uzunca bir 
giriş ile tenkitli metin ve tıpkıbasım ha
linde Hüseyin G. Yurdaydın tarafından 
neşredilmiştir (Ankara 1976)_ Bu neşir sı
rasında Beyan-ı Menazil'de geçen men
zil adla rı, çeşitli kaynak ve araştırmalar

da bulunan menzil adlarıyla karşılaştırıl
mış, böylece bunların mümkün olduğun
ca doğru olarak tesbitine çalışılmıştır. 
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BEYAN b. SEM'AN 

( 0ı-.. l.r! 0~) 

Beyan b. Sem'an et-Temfmi 
(ö_ 119/737) 

Aşın Şia gruplanndan 
Beyaniyye'nin kurucusu. 

_j 

Bazı kaynaklarda adı tahrife uğramış 
olarak Benan b. İsmail şeklinde geçer. 
Hayatı hal<kında hızla bilgi yoktur. Hic
ri L asrın sonları ile IL asrın başlarında 
yaşayan ve aslen Yemenli olduğu riva
yet edilen Beyan Küfe'de saman ticare
tiyle uğraşırdı. Guli1t* ın ileri gelenlerin
den olan ve Muhammed el-Bakır'a kar
şı Muhammed b. Hanefiyye'nin imame
tini savunan İbn Karib'in talebesi Ham
za b. Ammare'den gulüv" fikirlerini öğ
rendi. Nevbahti'ye göre Muhtar es -Se
kafi'nin Küfe'deki isyanında büyük rol 
oynadı (Fıraku 'ş-Şr'a, s. 49). imametin 
Muhammed b. Hanefiyye'den sonra oğ

lu Ebü Haşim'e, ondan da kendisine in
tikal ettiğini ileri sürdü. Bazı ayetleri in
di yorumlara tabi tutarak ortaya koydu
ğu antropomorfist fikirlerini yaymaya 
çalıştı. Ebü'l -Ferec ei - İsfahani Beyan'ın 
Ca'fer es - Sadık adına ortaya çıktığını söy
lüyorsa da bu çoğunluğun görüşüne uy
mamaktadır. 'Muhammed ei-Bakır'ın ölü
mü üzerine bu zümreden ayrılan Mugı
re b. Said Beyan b. Sem 'an'ın grubuna 
katıldı. Halkı kendi batı! inançlarına da
vet etmek üzere küçük bir grupla KO
fe'de faaliyet gösteren Beyan ile Mugı
re, Irak Valisi Halid b. Abdullah el-Kas
rl'nin emriyle yakalandılar ve yakılarak 
öldürüldüler. Beyan'ın ölümü hakkında 
başka rivayetler de vardır. 

Beyan, Allah'ın mahiyeti hakkında ilk 
defa fikir yürüten ve bunu sisteminin 
önemli bir unsuru sayan aşırı bir fırka 
lideridir. Bir rivayete göre o, biri cennet
te, biri de dünyada olmak üzere iki ila
hın varlığını iddia etmiş, bunlardan ilki
nin diğerinden daha büyük olduğunu 
söylemiştir. Nurdan ibaret kabul ettiği 
Allah'ın insanlar gibi organları bulundu
ğunu ve, "O'nun vechinden (zatından) baş
ka her şey helak olacaktır" (ei-Kasas 28 / 
88) ayetine dayanarak yüzünün dışında
ki bütün cüzlerinin yok olacağını iddia 
etmiş; uiOhiyyetten bir cüzün Hz. Ali'ye 
hulül ettiğini , onun bu sayede gaybı bil
diğini, bütün savaşları bu ilahi güçle yap
tığını, Hayber Kalesi'nin kapısını da aynı 
güçle söktüğünü söyleyerek ona açıkça 



u!Ohiyyet nisbet etmiştir. Beyan'a göre 
u!Ohiyyetin bir cüzü ilk defa Hz. Adem·e 
verilmiş, bu sebeple de melekler ona 
secde etmişlerdir. "Onlar bulut gölgele
ri içinde Allah'ın (azab ının ) ve meleklerin 
tepelerine inip i ş lerinin bitirilmesini mi 
istiyorlar!" (el -Bakara 2/ 21 0) mealinde
ki ayeti delil getirerek bulut gölgeleri 
içinde gelenlerden Hz. Ali'nin kastedil 
diğini, göl< gürlemesinin onun sesi, şim
şeğin ise gülümsernesi olduğunu iddia 
etmiştir. Hz. Ali 'deki ulühiyyetin oğulla
rı Hasan, Hüseyin ve Muhammed b. Ha
nefiyye'ye, daha sonra EbO Haşim'e ve 
ondan da kendisine intikal ettiğini söy
leyen Beyan b. Sem'an bu iddiasına da. 
"Bu insanlara bir beyan (açıklama), müt
takilere de bir yol gösterici ve öğüttür" 
tAl-i imran 3/ ı 38) ayetini delil göstermiş, 

EbO Haşim'in mehdi olarak yeryüzüne 
döneceğini, dünyadaki haksızlık ve ada
letsizlikleri ortadan kaldıracağım savun
muştur. Beyan kendisinde bulunan ila
hi vasıf sayesinde ism-i a'zam * ın bü
tün sırlarına sahip olduğunu. bu sebep
le zühre yıldızının kendi emrine girdiği
ni ve bütün orduları hezimete uğrata
cağını iddia etmiştir. William F. Tucker'e 
göre Beyan. ism-i a'zamla ilgili fikir ve 
iddialarını. XII. yüzyıla kadar Irak' ın İran'a 
komşu vilayetlerinde varlıklarını sürdür
müş bulunan Mazdekfler'den almış ola
bilir. Zira ism-i a 'zamı bilenin en büyük 
sırrı bilmiş olacağı şeklindeki inanç Maz
dek dininde de vardı (Tucker, s. 250). Be
yan peygamberlik iddiasında da bulun
muş ve bu iddiasını desteklemek için 
Kur'an-ı Kerfm'in. daha sonra İsmailiy
ye'de en gelişmiş şeklini alacak olan ba
tıni tefsirine girişmiştir. Bağdadf'nin nak
lettiğine göre, Muhammed el- Bakır'a 
732'de gönderdiği bir mektupta ken
disine verilen nübüwetle Hz. Muham
med'in şeriatının bir kısmının neshedil
diğini öne sürmüş, "İslam ol ki selame
te eresin, zira sen Allah'ın , risaletini ki
me vereceğini bilemezsin" deme cüreti
ni göstermiştir. 

Beyan b. Sem·an'ın İslam inancıyla bağ
ctaşması mümkün olmayan bu inançla
rını benimseyenlere Beyaniyye. Benaniy
ye veya Sem'aniyye adı verilmiştir. Beya
niyye'nin bilhassa Kur'an' ı hiçbir mesne
di bulunmayan indi yorumlara dayana
rak açıklama tarzı İsnaaşeriyye ve İsma
iliyye üzerinde etkili olmuştur. Hem tan
rılık hem de peygamberlik iddiasında 

bulunan, çelişik fikirler ortaya atan Be
yan b. Sem'an'ın bu fikir ve iddiaları. Ba-

billiler zamanında ortaya çıkan Man
deizm gibi bazı İslam öncesi Doğu din
lerindeki inançlarla benzerlikler göster
mekte ve bundan da Beyan ' ın fikirlerini 
İslam dışı kaynaklardan aldı ğı anlaşıl 

maktadır. 
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~ ŞERAFEDD İ N GöLCÜK 

el-BEYAN ve't-TAHSİL 

(~~.;l.:JI) 

İbn Rüşd 'ün 
(ö 520/1126) 

Maliki fıkhına dair eseri. 

Maliki fıkhının temel bilgi kaynakları 
arasında seçkin bir yere sahip olan el
Beyan ve't-tahsil'in müellifi. filozof ve 
fakih İbn Rüşd ' ün (ö 595 / ı 198) dede
si Ebü'l-Velfd Muhammed b. Ahmed b. 
Rüşd el-Kurtubf'dir. Eser Muhammed 
b. Ahmed ei-Utbf el-Kurtubf'nin (ö 255 / 
869) Malik b. Enes ve öğrencilerinden 

işitilmiş fetvaları derlediği ve el- 'Utbiy
ye diye tanınan el-Müstal].rece mine'I
esmi 'a adlı kitabın şerh i mahiyetinde
dir. Bundan dolayı eserin tam adı bazan 
da el-Beyô.n ve't-tah.sil limô. fi 'l-Müs
talJiece mine't-tevcih ve't-ta ' lil, bazan 
da el-Beyô.n ve't-tahsil ve'ş-şerh ve't
tevcih ve't -ta'lil fi'l-mesô.'ili'l-Müs
tal].rece şeklinde zikredilir. Kitabı neşre
denlerden Muhammed el-Haccf sonuncu 
isimlendirmeyi daha isabetli bulmakta
dır. Aynı esere atıfta bulunulurken kay
naklarda el-Beyô.n, et- Tafışil ve eş-Şerh 
şeklindeki kısaltmaların sıkça kullanıldı

ğına da işaret etmek gerekir. 

Müellifin kendi açıklamalarından, Cey
yanlı dostlarından bir grupla Şiibii bazı 
öğrencilerin 506 ( 1112- 13) yılında el
'Utbiyye'nin bir bölümünü okumak üze
re kendisine geldikleri, söz konusu ese-

el- BEYAN ve' t-T AHSlL 

rin içinden çıkılmaz gibi görünen mese
lelerini değişik yönleriyle ve an laşılır bir 
şekilde izah ettiği, bunun üzerine dost 
ve talebelerinin ısrarla kendisinden el
'Utbiyye'nin zor meselelerini bu şekil

de açıklayan bir eser yazmasını isteme
leri üzerine el-Beyan ve't-tahsil'i yaz
maya başladığı anlaşılmaktadır. Çalış

maların yarıya yaklaştığı bir sırada mü
ellifin kadılık görevine getirilmesi (51 ı 1 
ı ı ı 7) telifi büyük ölçüde yavaşlatmış, 

hatta kadılık yaptığ ı dört yıl boyunca haf
tada sadece bir gün bu işle uğraşabiidi
ği için eserin tamamlanmasından bir ara 
ümidini kesmişse de Murabıtlar Hüküm
dan Nasırüddin Ebü'l- Hasan Ali b. Yüsuf 
b. Taşffn'in 515'te (1121) mazeretlerini 
göz önüne alarak kendisini kadılıktan 

affetmesi üzerine çalışmasını hızlandır
mış ve 517'de ( 1123) eserini tamamla
mıştır. 

İbn Rüşd asıl metni ortaya çıkardık
tan sonra Muharrem 518 (Mart 11 24) 
tarihinden itibaren yirmi aylık bir süre 
içinde düzenli olarak toplanan bir ilim 
meclisinde el -Beyô.n ve't- tahsil'in bü
yük bir kısmını (98 cüzünü) öğrencilerine 
dinletmiştir. Bu ça lışma sırasında öğren
cisi EbO Mervan Abdullah b. Meserre te
mize çekilmiş metni onun huzurunda 
okumuş ve müellifin elindeki müsvedde 
metinle karşılaştırması yapılmıştır. Bu 
çalışma bazı olumsuz siyasi gelişmeler 
üzerine İbn Rüşd ' ün Merakeş'e gitme
siyle kesilmiş, fakat müellif 520 ( 1126) 
yılında Kurtuba'ya döner dönmez öğren
cilerinin isteği üzerine çalışmayı kaldığı 
yerden ve daha önceki usulle sürdür
müş, muhtemelen kitabın tamamı bu şe
kilde gözden geçirilmiştir. 

Yazma nüshaları aynı tertibi taşıma
mak ve bölümler arasında takdim tehir
ler bulunmakla birlikte el-Beyô.n ve't
tah.sil 'in eksiksiz bir şekilde günümüze 
ulaşmış olduğuna kesin gözüyle bakıla
bilmektedir. Tamamı müellife okunmuş 
veya müelliften dinlenmiş bir nüsha gü
nümüze kadar gelmemişse de bu nite
liği taşıyan "Kiraü'd-dOr ve'l-aradfn"den 
"Kitabü'l- Müsakat" a kadarki böl Çı m eli
mizde bulunmaktadır. 

el-Beyô.n ve't-tahşil kısa bir süre için
de öylesine bir şöhret kazanmış ve ilgi 
görmüştür ki Endülüs ve Kuzey Afrika 
alimleri nezdinde büyük bir değere sa
hip olan ve ezberlenme derecesinde bi
linen el- 'Utbiyye'ye VI. (XI I.) yüzyıldan 
sonra artık eski ilgi gösterilmez olmuş, 
onun yerini el-Beyô.n ve't-tahsil almış-
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