
BEYANÜ MEZHEBi' 1- BATINİYYE 

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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BEYANÜLHAK 
( J=>d l .:ı\:.! ) 

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-



Iıklı bir yazıda hiçbir siyası fırka ile ilgileri 
bulunmadığını açıklamıştır (sy. ı 39) Ga
zetenin sonraki sayılarında da zaman za
man bu tür açıklamalara yer verilmiştir. 

Bursa ve Kütahya'da bazı medreseie
rin yıkılıp satıld ığı veya yerlerine dük
kanlar yapı ldığı şeklindeki bi r haber Be
yanülhak 'ta " şeriatsızlık" yerine "ka
nunsuzluk" olarak izah edilmiş ve bun
dan dolayı da gazete 144. sayıdan son
ra ik i hafta süreyle kapatılmıştır. Ye
dinci cildin sonunda (sy. ı 82) sekizinci 
cilde başlanacağı belirtilmekle beraber 
gazetenin yayımına muhtemelen Bal
kan Harbi yüzünden son verilmişti r. Be
yc'inüllwk, 3'ten 34'e kadar olan sayıla
rında yirmi dört. 1 ve 2. sayılar da dahil 
olmak üzere 35. sayıdan itibaren on altı 
sayfa olarak çıkmıştı r. ilk dört sayıda 
sayfalar kendi içinde. diğer sayılarda 

ise genel sayfa numarasıyla numaralan
mıştır. Gazetenin tamamı 3192 sayfa. 
182 sayı ve her biri yirmi altışar sayı
dan oluşan yedi cilttir. Her cildin sonu
na fihrist konulmuştur. Beyc'inülhak, ilk 
sayısı istanbul'da Pangaltı Mekteb-i Har
biyye Matbaası ' nda . son sayısı TevsT-i 
Tıbaat Matbaası ' nda olmak üzere on iki 
ayrı matbaada basılmıştır. 

Gazetenin müderris, muallim, din ada
mı ve daha çok medrese talebelerinden 
meydana gelen yaz ı kadrosunda yer alan 
başlıca yazarları şunlardır: Abdülahad 
Davud. Abdullah Atıf [Tüzüner]. Ahmed 
Tahir. Ali Zeki. Ali Tayyar. Ayıntabiı Edib. 
Ahmed ŞiranT. Ahmed Faik, Hafız Cafer. 
Hayret [Adanalı] . Hüseyin Hazım . ibn Ha
zım Ferid. ibnülemin Ahmed Tevfik [ ina!]. 
ibnülemin Mahmud Kemal [ina!]. Kilisli 
Mehmed Münir, Küçük Harndi [Eimalılı], 
Kemaleddin HarpütT, Mehmed Tahir [Sur
sa l ı]. Mehmed Atıf. Mustafa Faki, M. Saf
fet, Mustafa Asım. Mehmed Zeki. Meh
med Sadık. Mehmed Hulüsi. Mehmed 
Vehbi [Konyalı]. Mustafa Nuri. Mehmed 
Esad, Mehmed Arif, Mustafa Sabri. Meh
med Fatin [Gökmen], Osman Nuri, Ömer 
Hayri. Ömer Nasuhi [Bilmen]. Suudülmev
levT. Şevket Gavsi. Şükri. Sandırmalı Şe
refeddin [Yaltkaya] ve Tahirülmevlevi [Ta

hir Olgun]. 
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BEYATLI , Yahya Kemal 

BEY'AT 

(bk. BİAT). 

BEYATİ 

(bk. BAYATİ) . 

BEYAnı, Yahya Kemal 

( 1884 -1958 ) 

Türk şairi ve nesir yazarı . 
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2 Aralık 1884'te o zaman Osmanlı top
rakları içinde bulunan Üsküp'te doğdu . 
Bir müddet burada belediye reisliği de 
yapan adiiye memuru Nişli ibrahim Na
ci Bey ile Leskofçalı ismail Paşazade Di
laver Bey' in kızı Nakıye Hanım'ın oğlu 

olup asıl adı Ahmed Agah 'tır. Aile şece
resi hem anne hem de baba tarafından 

lll. Mustafa devri Rumeli sancak beyle
rinden Şehsüvar Paşa'ya dayanır. Şairin 
daha sonra alacağı Beyatlı soyadı da şeh
süvar lakabının Türkçe'sidir ve onun ha
tırasını taşır. 

Yahya Kemal ilk tahsiline Üsküp"teki 
Yeni Mektep'te başladı ( 1889). bir müd
det sonra oldukça modern bir eğitim 
veren Mekteb-i Edeb"e girdi (ı 892) Üs
küp idadisi 'nde başladığı orta öğrenimi
ne ( ı 895 ı ailece Selanik· e taşındıklarından 
Selanik idadisi'nde devam etti (ı 897) O 
yıl annesinin ölümü ve babasının yeni
den evlenmesi üzerine Üsküp'e döndü
ler. Ailedeki huzursuzluk yüzünden Yah
ya Kemal yatılı olarak Selanik idadisi'ne 
gitmek zorunda kaldı, fakat hastalandı
ğından yeniden Üsküp· e döndü (ı 900) . 

Üvey annesiyle babası arasındaki ge
çimsizlik had safhaya varmış olduğun
dan idadTyi tamamlamak üzere Yahya 
Kemal"i istanbul'a gönderdiler (Nisan 
ı 902) Yı l orta sı old uğu için arzu ettiği 
Galata Sarayı Sultanisi'ne giremedi, Ro
bert Kolej'e kayıt için de bir sonraki yılı 
beklemek gerekiyordu. Bu sebeple bir 
müddet boşta kalması devrin siyasi 
akımiarına kapılmasına kafi geldi. Bir 
fırsatını bularak, nesiinin birçok gen
ci gibi Paris'e kaçtı (Temmuz ı9D3 ) Bir 
müddet tahsilden uzak. Jön Türkler ara
sında yaşadı. Sonra Fransızca"sını iler
Ietmek için Meaux Koleji 'nde okudu. Bir
kaç yıl, hemen pek çok Türk'ün okudu
ğu Ecole Libre des Sciences Politiques'e 
devam etti. Siyasi ve edebi çevrelere gir
di, devrin bir kısım yazar ve politikacı

larını tanıdı, hareketli bir hayat yaşa-
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