
dir?" sorusuyla başlar. Risatede Allah'ın 
sıfatları (sıfat- ı ma 'neviyye), meleklerin 
mertebeleri ve isimleri, dört büyük ki
tap ve suhuf*un indirildiği peygamber
ler, nebi ve resullerin sayıları ve adları, 
cennet ve cehennem görevlileri dışında
ki bütün canlıların ölecekleri ve ölümle
rinden sonra diriltilecekleri, hesap, cen
net ve cehennemin ebediliği konularına 
yer verilerek bu konularda şüphe edenle
rin küfre gireceği belirtilir. Kadere iman 
anlatılırken Allah· ın, varlıkları yarattık
tan sonra onlara hidayet yolunu göster
diği, kalem*i ve levh -i mahfüzu da ya
ratıp kaleme kulların arnellerini yazma
sını emrettiği, itaat ve isyanın ezelde Al
lah'ın takdirine bağlı olduğu, ancak Al
lah'ın kulların itaat etmelerini murat 
edip razı olduğu , isyanı yasaklayıp ona 
rıza göstermediği belirtilir. Hisalenin son 
bahsini iman konusu teşkil eder. Bura
da akıl. ruh, kalp ve cesette Allah'ın hi
dayeti olan bir nur bulunduğu için ima
nın bölünemeyeceği, esasının tevhidden 
ibaret olduğu, ibadetleri, melekleri, ila
hi kitapları, peygamberleri sevmenin ve 
kadere razı olmanın imana dahil bulun
duğu, fakat ibadetleri yerine getirmenin 
imanın dışında kaldığı, imanın Allah'ın hi
dayeti olması itibariyle kadim. kulda tas
dik, ikrar ve amel şeklinde tezahür et
mesi itibariyle de hadis olduğu anlatılır. 

Dini akideleri Ehl-i sünnet ilkeleri doğ
rultusunda halka öğretmeyi amaçlayan 
ve delillerden tamamen tecrit edilmiş 
bulunan risale, ilk dönemlerde Ehl -i sün
net camiasının benimsediği il.mentü* 
esaslarını belirtmesi bakımından önem
lidir. Risale Endonezya, Jawa ve Malez
ya gibi Uzakdoğu İslam ülkelerinde çok 
meşhurdur. A. W. Juynboll tarafından 
1881 'de Bijdragen tot de Taal-, Lan d
en Volkenkunde 1 van Neder/andsch ·İn · 
die, V, 215 -2671 ve F. Kern tarafından da 
1912 yılında Zeitschrift tür Assyriolo
gie'de yayımlanmıştır. Hisalenin bilinen 
iki şerh i vardır: 1. Katrü'l- gayş şerJ:ıu 
mesô' ili Ebi'l- Ley§. Muhammed b. 
Ömer en-Nevevi'nin yaptığı bu şerh Ka
hire (1301) ve Mekke'de (1311) yayımlan
mıştır. z. Behcetü'l-culUm. Müellifi bi
linmeyen bu şerh de basılmıştır (Berlin 
1945). 
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BEYANÜ'I-EDYAN 

( ü~~':i'l ..:ı\:1 ) 

XI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan 
Ebü'l-Meali'nin dinler ve 

mezheplerle ilgili eseri. 
_j 

Ebü' ı- Meali Muhammed b. Ubeydul
lah iranlı bir yazardır. Eserinde kendisi
ni Ebü'l-Meali Muhammed b. Ubeydul
lah b. Ali b. Hasan b. Hüseyin b. Ca'fer 
b. Ubeydullah b. Hüseyin b. Ali b. Ebü 
Tali b diye tanıtmaktadır (s. ı 3). Hayatı 

hakkında fazla bilgi yoktur. Ailesi uzun 
süre Belh'te oturmuştur. Beyônü'l-ed
yôn'da verdiği bilgilerden onun eserini 
kaleme aldığında Gazne'de bulunduğu 
ve sarayla yakın ilişkisinin olduğu anla
şılmaktadır. 

Beyônü'l-edyôn, on ikinci imarnın do
ğumundan 230 yı l sonra (485 / 1092) Fars
ça olarak kaleme alınmıştır (Ebü'l-Mea
IT, s. 46). Hacmi küçük olmakla birlikte 
bu sahada yazılmış en eski Farsça eser
dir. Yazar sultanın meclisinde islam ön
cesi din ve mezheplerle "yetmiş üç fır

ka"ya dair hadisin konu edilmesi üzeri
ne Beyônü'l-edyôn adını verdiği bu ese
ri kaleme aldığını belirtir (s. 14) . Beş bö
lümden oluşan eserin ilk bölümünde 
Persler. Bizanslılar. Kıptiler, Habeşliler, 

Türkler, Hintliler ve diğer kavimlerle Grek 
filozoflarında tanrı inancının mevcudi
yet! ; ikinci bölümde Cahiliye putperest
liği. Yunan felsefesi , Yahudilik. Hıristi

yanlık, Mecüsilik. Seneviyye, Sabie vb. is
lam öncesi inançlar ; üçüncü ve dördün
cü bölümlerde yetmiş üç fırkaya dair ha
dis zikredilerek bu vesile ile islam mez
hep ve fırkaları anlatılmakta ; son bö
lümde ise özellikle iran'da ulühiyyet ve 
nübüwet iddia eden sapık kişi ve fırka
lar hakkında orüinal bilgiler verilmekte
dir. Bu son bölüm uzun süre kayıp oldu
ğundan birçok tercüme ve neşirde yer 
almamış, ancak yakın zamanlarda M. T. 
Danişpezüh tarafından bulunup neşre

dilmiştir. 

Müellif eserini hazırlarken faydalandı
ğı kaynakları da zikretmektedir. Bunlar 
arasında Makdisi'nin el-Bed, ve't -tô
rilJ'i. Birüni'nin Arô'ü'l-Hind'i (müelli
fin Ara?ü'I-Hind diye verd i ği eser Tal)/9/f 
ma Ji'I-Hind'dir), Ebü isa ei-Verrak'ın el 
Ma~iilQt'ı da bulunmaktadır. 

Beyanü'l-edydn Charles Schefer (Cher
stomathie persane, Paris 1883. 1, 13 1 -171) 
ve Abbas İkbal (Tahran 1312 hş ./ 1933) 
tarafından beşinci bölümü eksik olarak. 
Haşim Razi (Tahran 1342 hş ./ 1963) tara-

BEYANÜ MEZHEBi ' 1- BATINİYYE 

fından ise tam olarak neşredilmiştir. Yah
ya ei-Haşşab eseri Arapça'ya (Mecelletü 
Külliyyeti 'l ·adab, Kah i re 1957, XIX/ I , s. 
ı 1-58), Henri Masse ise "L'Expose des 
Religions" (RHR, XCIV [ 19261. s. 1 7-75), 
başlığıyla Fransızca 'ya yine beşinci bölü
mü eksik olarak çevirmiştir. 
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( ~\:l lı.,.A.l.ü\:1 ) 

Zeydiyye alimlerinden 
Muhammed b. Hasan ed-Deylemi'nin 

(ö. 711 / 1311 [?]) 
L Batıniyye'nin tenkirline dair eseri. _ı 

Aslen Deylemli olan Muhammed b. Ha
san ' ın Yemen'e giderek San'a'ya yerleş
tiği ve ilmi faaliyetlerini burada yürüt
tüğü bilinmektedir. 711 ( 1311) veya 707 
( 1308) yılında memleketine dönerken Va
dimur denilen yerde vefat etmiştir. Ha
yatı hakkında yeterli bilgi bulunmadığı 
gibi kelamla ilgili görüşleri de bilinme
mektedir. el-Mişkôt mine'l-mevôni"i'l
mürdiye, es-Şırôtü'l-müstalpm ve ~a
vô"idü 'akô'idi Ali MuJ:ıammed adla
rını taşıyan üç eser yazmıştır. Sonuncu 
kitapta ehl-i beytin faziletleri . Zeydiyye'
nin ashap hakkındaki olumlu tutumları. 
imamiyye'nin bu konuya dair görüşleri
nin dini ve ilmi temellerden yoksun bu
lunduğu, Batıniyye'nin islamiyet'i içten 
yıkmaya çalışan gayri islami bir mez
hep olduğu gibi konulara yer verilir. 

Beyônü me?hebi'l-Bôpniyye, Deyle
mi'nin 1307'de tamamladığı kaydedilen 
~avô<:idü 'al_{Cı?idi Ali MuJ:ıammed ad
lı kitabın üçüncü "fenn"inin beşinci fas
lından ibarettir. Müellif, Batıniyye'yi red 
maksadıyla yazdığı bu bölümün, Hamid 
b. Ahmed el-Mahalll'nin (ö 653 / 1255) 
el-l;iüsamü '1- bettôr li- me?hebi'l- ~a
rômi{ati 'l-küffôr adlı kitabının hulasası 
olduğunu belirtmektedir (s . 102). islam 
beldelerinde pek çok seyahate çıktığını , 

fırkalar konusundaki bilgisini bu seya
hatleri sırasında yakından görerek ve 
ayrıca okuyarak elde ettiğini ifade eden 
müellif, Batıniyye'yi red ve tenkit eder
ken bizzat onların yazdığı eseriere ve bu 
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