
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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Brockelma n n. GAL, ı , 196 ; Su pp/. , 1, 348; ll, 
814; Sezgin. GAS, 1, 449; J. Schacht. "Abu'l
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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-
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü'I-Meali Muhammed b. Ubeydullah, "Ki
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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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konuda uzman olan iki Zeyd! alimi İbn 
Malik ile Şerif Yusuf el-Hüseynfnin yaz
dıklarına dayandığını da kaydeder. 

Deyleml eserinin başında Batıniyye'yi 
ve fikirlerini özet olarak anlattıktan son
ra tafsilata geçer. Birinci kısımda Batı
niyye'nin kurucularının İslam'a kin bes
leyen dinsizler. felsefeciler, MecüsTier ve 
yahudiler olduğunu , bunların etrafa da
ller (misyonerler) göndererek düşüncele
rini yaydıklarını, en önemli dalierin ta
sawuf perdesine bürünen Meymün el
Kaddah ile oğlu Abdullah olduğunu be
lirtir. Müellife göre İslam düşmanlığını, 
Ali ve eviadını istismar ederek gizleyen 
Satınller maksatlı kimseleri, cahil süfl
leri. her şeyi mubah saymaya meyilli ve 
dünyalık temin etmek isteyen kişileri 

çevrelerinde toplamışlardır. 

İkinci kısımda Batıniyye fırkalarının, 
sayısı on beşe ulaşan çeşitli isimlerinden 
bahsedilmektedir. Bunlar Batıniyye, Ka
ramita, Karmatiyye, İsmailiyye, Müba
rekiyye, Seb'iyye, Ta'IImiyye, İbahiyye, 
Melahide, Zenadıka, Mezdekiyye, Babe
kiyye, Hürremiyye, Muhammire ve Hur
remdlniyye'dir. 

Üçüncü kısımda Batınller' in. mezhep
lerini kabul ertirmek için uyguladıkları 
metotlar (hileler) sıralanır. Müellif, ken
di aralarında belli bir sistemle sıralanan 
ve sayıları dokuza ulaşan bu metotların 
sonuncusunda adayın tam bir Batıni ka
bul edildiğini, bu şekilde dinsiz ve İba
hl yapıldığını ifade eder. 

Dördüncü kısımda Batıniler'in aklde
lerini ele alan müellif, onların " sabık" ve 
"tali" diye iki ilah kabul ettiklerini, ale
min (maddenin) yaratılmamış olduğuna 
ve insanların yıldızların tesir ve idare
si altında bulunduklarına inandıklarını, 

imarnlara tanrılık izafe ettiklerini, nü
büweti , mucizeyi ve öldükten sonra di
rilmeyi inkar ettiklerini belirtir. 

Beşinci kısım Satınller'in te'vil görü
şüne ayrılmıştır. Burada onların ibadet
leri bütün İslam alimleri tarafından an-

. laşılanın tamamen dışında kalan mana
lara yorumladıkları, haramları mubah 
saydıkları ifade edilir ve Satınller'in ayet 
ve hadis te'villerinden örnekler verilir, 
ayrıca Batınller' deki hurüflliğe temas 
edilir. 

Müellif eserinin altıncı ve son kısmın
da Batınller'i çeşitli inançlarından dola
yı tekfir eder. Bu inançlar arasında iki 
tanrı sistemi, alemin ezen oluşu, pey
gamberler ve melekler hakkındaki fark-
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lı anlayış, imarnlara ilahi vasıflar izafe 
edilmesi, kıyamet hakkındaki inançlar, 
insanları yıldızların idare etmesi gibi hu
suslar yer alır. 

Deyleml her ne kadar Bağdadl'nin el
FarJ:c beyne'l-fıraJ:c ve Gazzall'nin Fe
qli~if:ıu '1-Batıniyye adlı eserlerinden fay
dalandığını zikretmiyorsa da Beyanü 
me~hebi'l-Bapnıyye'nin muhtevası bu 
iki kitapla karşılaştırıldığında araların

da büyük bir benzerlik olduğu ortaya 
çıkmaktadır ki bU durum Deylemr nin 
adı geçen eserlerden istifade etmiş ol
duğu kanaatini vermektedir (bk. Bağda
di, s. 297, 303; Gazza!T, s. ll, 21-32). 

Bilinen tek yazma nüshası Yemen eski 
meliki İmam Yahya'nın kütüphanesin
de bulunan eser. 1938 yılında R. Stroth
mann'ın tashihi ile Alman Müsteşrikleri 
Cemiyeti tarafından orta boy 140 sayfa 
olarak İstanbul'da bastırılmıştır. 
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II. Meşrutiyet'ten sonra yayımlanan 
dini, edebi, siyasi ve 

fenni muhtevalı haftalık gazete. 
_j 

İstanbu l · da 9 Ramazan 1326 - 24 Zil
kade 1330 (5 Ekim 1908-4 Kasım 1912) 
tarihleri arasında 182 sayı yayımlanmış
tır. Cem'iyyet-i İlmiyye-i İslamiyye'nin 
yayın organı olarak imtiyaz sahipliğini, 
Ayan Meclisi reisliğ i de yapmış olan Şeh
ri Ahmed (Ramiz) Efendi (sy I -43), İstan
bul mebusu Nasuhefendizade Mustafa 
Asım (sy. 44-182); başyazarlığını Hürri
yet ve İtilaf Fırkası liderlerinden Ayan 
azalığı ve şeyhülislamlık görevlerinde de 
bulunan Tokat mebusu Mustafa Sabri 
Efendi yapmıştır. Mesul müdürlüğünde 
ise Mehmed Fatin (sy. 1-25), Mimarzade 
Mehmed Ali (sy 26-43) ve Kilisli Mual
lim Mehmed Münir (sy. 44 -182) bulun
muşlardır. 

Gazetenin birinci sayısındaki "Beyanül
hakk'ın Mesleği" başlıklı yazıda, "emir 
bi'l-ma'rüfve nehiy ani'l-münker" aye-

t inden (Al-i imran 3/104, 114) yola çıkıl
dığı belirtilerek Meşrutiyet'in getirdiği 
hürriyet havası içinde, "İffet ü istika
met, hamiyyet, hemcinsine muavenet, 
sOret-i meşruada hürriyet, ciddiyat ile 
ülfet. zulm ü istibdada nefret, ulüm ve 
fününa muhabbet gibi hissiyyat-ı fazı
layı ta'mlme medar olacak neşriyat ile 
millet-i neclbe-i Osmaniyye'nin seviyye-i 
fikriyyelerini yükseltıneye çalışacak ve 
bilhassa din-i İslam'ın mani-i terakki ol
ması gibi zunün u tekawülatın butlanını 
bihavlihl teala isbat edecektir" sözleriy
le gazetenin tutacağı yol belirtilmiştir. 

Gazetenin muhtevasını daha çok dini, 
edebi, siyasi ve fennl konular oluştur
muş, bu konular için "makalat-ı dlniy
ye, ictimaiyye ve tarlhiyye", "kısm-ı ede
bi" ve "müteferrikat" bölümleri teşkil 

edilmiştir. Bütün yazı larda ilmi bakışın 
esas alındığı belirtilen gazetede çok sa
yıda dini, tarihi ve sosyal konulu maka
le yanında genellikle İslami muhtevalı 
şiirlerden meydana gelen edebiyat bölü
mü de büyük bir yer tutmaktadır. "Mü
teferrikat" başlığı altında ise halkın dini 
konulardaki şikayetlerine, bunlara veri
len cevaplara, gazete ile yazışan kişiler- . 

le açık haberleşmelere ve bazı hatırlat
malara yer verilmiştir. 

Dini konularla siyasi meselelerin bir 
arada yürütüldüğü gazetenin çoğu ya
zılarında ayet ve hadis yer aldığından 
her sayının ön sayfasına . "Ekseri maka
lata ayet-i kerlme ve ehadls-i nebe
viyye dereedilmiş bulunduğu nazar-ı i'ti
bara alınarak r iayetsizlikte bulunulma
ması rica olunur" uyarısı konulmuştur. 

Gazetenin bütün sayılarında Meşruti
yet övülmüş, İttihat ve Terakki Cemiye
ti'ne olan bağlılık vurgulanmıştır. 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluş 
beyannamesinin 21 Kasım 1911 'de hü
kümete sunulması gazetede "Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası" başlığıyla duyurulmuş, 
Meşrutiyet'in varlığıyla gerçekten ihti
yaç duyulan şeylerden birinin böyle bir 
fırkanın kurulması. diğerinin ise hürri
yet içinde birlik ve beraberlik olduğu be
lirtilmiştir. Bundan dolayı fırkanın ku
ruluşu takdirle karşıianmış ve başarılı 

olması dileğinde bulunulmuştur (sy. 137) 

Beyanülhakk'ın başyazarı Mustafa Sab
ri'nin Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurucu
ları arasında yer alması, Cem'iyyet-i İl
miyye-i İslamiyye'nin politika yaptığı id
dialarına yol açmış, buna karşı Ermenek
li M. Saffet. "izah-ı Hak ve Hakikat" baş-


