
Diğer Oğuz boylarında olduğu gibi kay
naklarda XIV. yüzyıla kadar Beydili'nin 
adına pek rastlanmamaktadır. Ancak 
bunlardan önemli bir kolun Selçuklu İm
paratorluğu'nun kuruluşunda rol ayna
dıkları ve Anadolu'nun fethine katıldık
ları muhakkaktır. Selçuklu fütühatına 

katılmayan kollar ise Horasan'da Sultan 
Sencer'i yenen Oğuzlar·a mensup teşek
küller arasında yer almış ve Moğol ısti
lası üzerine de Azerbaycan ve Doğu Ana
dolu'ya. daha sonra da Suriye'ye göç et
mişlerdir. Suriye· deki Beydililer Bozok 
kolunun önemli boylarından biri olmuş, 
bu koldan bir boy İran'a giderek Safevi 
Devleti'nin kurulmasında rol aynarken di
ğerleri Yeni İl ile Halep Türkmenleri için
de ve İç İl yöresinde yurt tutmuşlardır. 

Beydili'nin en büyük kolu ise Halep 
Türkmenleri içinde bulunuyordu. 1S20'
de Bekir Bey. At Güden Bey ve Yalvaçoğ

lu Abdi Bey olmak üzere üç cemaatten. 
1S2S-1S30 arasında kırk üç cemaatten. 
1S36'da otuz dokuz cemaatten. 1SS2'
de altmış altı ceınaatten. 1S70'te ise alt
mış dokuz cemaatten teşekkül ettiği kay
dedilen Beydili'nin bu tarihlerde yakla
şık 1 000 hane dolayında bir nüfusa sahip 
olduğu görülüyor. Bu gruptan en önem
lileri Karacalu. Kürtler. Bozkoyunlu. Ku
zucuklu. Balabanlı. Taş- baş, Dimleklü, 
Ulaşlu. Tatalu gibi cemaatlerdi. Naima 
tarafından Halep. Rakka ve Diyarbekir 
bölgelerinde yoğun bir nüfusa ve çok 
miktarda at. koyun ve deveye sahip bu
lundukları bildirilen Beydililer'in en gü
zel yaylak ve kışiağa malik oldukları da 
kaydedilmektedir. Nitekim Osmanlı Dev
leti onları. gerek eşkıyalık sayılan taşkın 
hareketleri gerekse savaşçı vasıfları do
layısıyla Suriye'deki Arap kabilelerine kar
şı bir set teşkili gayesiyle Rakka ve yö
resine yerleştirmeye teşebbüs etmiştir. 
Bu iskana Yeni İl Türkmenleri içinde bu
lunan 1 069 hanelik Beydili kolu da da
hil edilmiştir. 1690-.1691'de Akçakale'
den Rakka ·ya kadar olan sahada Beli h 
nehri kıyılarına iskan emri verilen cema
atlerden Yeni İl'e tabi Bekmişlü SOO ça
dır. Kara Şeyhlü 600 çadır. Bozkoyunlu 
600 çadır. diğer Bozkoyunlu 200 çadır. 
Dimleklü SOO çadırdı. Bu sırada boyun 
başında Bozkoyunlu'dan Firuz Bey. oğlu 
Şahin Bey. kardeşi Kenan Bey ve Kurt 
Bey bulunuyordu. Halep Türkmenleri ara
sındaki Beydili'den iskan emri verilenler 
ise Tatalu. Kazlı. Balaban. Araplı. Taş
baş, Sincanlu ve Güneş cemaatleri idi. 
Ancak aynı bölgelere Beydili oymakla
rıyla birlikte iskan edilen diğer cemaat-

!erin birer yolunu bularak kaçmaları . Bey
dililer'in Arap aşiretlerine karşı yalnız 

kalmalarına sebep olmuştur. Nitekim 
1702'den itibaren Yeni İl ve Halep Türk
menleri'nden bazı cemaatlerin de bura
ya sevkedildiği görülüyor (BA. MAD, nr. 
8458. s. 205) Yeni İl ve Halep Türkmen
leri içindeki bu Beydili cemaatlerinin 
1683 Bağdat Seteri'nde zahire naklinde 
önemli hizmetlerde bul .undukları da be
lirtilmelidir. 

Belih nehri kıyılarına yerleştirilen bu 
Beydili abaları XIX. yüzyılda dağılmış ve 
Karaşıhlı. Araplı. Torun. Bekmişlü, Güneç 
(Güneş obası). Hacı Ali . Kazlı. Kadirli. Ba
yındırlı ve Ceritli oymakları Gaziantep. 
Urfa. Nizip. Karkamış, Oğuzeli ve Kilis 
yöresine yerleşmiştir. Bugün Beydili'den 
Araplı abasının Çörten höyüğü. Teleyli ve 
Ağdaş köyleriyle Bekmişlü . Kazlı . Güneç
Bayraktar. Kadirli. Hacı - Ma h lı , Haydarlı 

ve Çelebi abaları köyleri tamamen Suri
ye sınırları içinde kalmıştır. Bu Türk köy
leri. gerek İstiklal Savaşı ' nda gerekse 
Hatay'ın anavatana katılmasında büyük 
hizmetlerde bulunmuşlardır. 

Beydili Türkmenleri'nin elli dört vergi 
hanesi olan diğer bir kolu ise Tarsus'ta 
Kosun nahiyesi Türkmen teşekküller! 

arasında bulunuyordu. Ayrıca ll. Baye
zid devrinde iç il'de Gülnar kazası dahi
line yerleşmiş Beydililer bugün de adla
rını hala muhafaza ettikleri köyler kur
muşlardır. 27 Ramazan 966 (3 Temmuz 
1559) tarihli bir kayda göre bu Beydili 
kolunun bölgeye bu tarihten ewel gel
diği anlaşılmaktadır (A Refik. s. ı ). Bu 
bölgede olduğu gibi Anadolu'nun diğer 
yörelerinde de Beydililer'e ait köyler ku
rulmuş olup bugün aynı adı taşıyan bir
çok köy mevcuttur. 

iran'a giden Beydililer ise Safevi Dev
leti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan 
Şamlu boyu içinde yer almışlar ve za
manla bu boyun en önde gelen grubu
nu oluşturmuşlardı. Beydili boy beyleri 
de Şah Tahmasb devrinden itibaren Sa
fevi Devleti idaresinde yüksek mevkiler 
elde etmişlerdi. Özellikle ı. Abbas döne
minde bu boyun başındaki Zeynel Bey 
hem eşik ağası* hem de Rey valisi ol
muş, Şah Safi zamanında başkumandan
lık mevkiine getirilmişti. Beydili beyleri
nin XVIII. yüzyıla kadar iran devlet ida
resindeki nüfuzları sürdü. Bu yüzyıldan 
sonra ise giderek tesirleri kaybolmaya 
yüz tuttu. Yine aynı yüzyılda Beydili grup
ları Azerbaycan bölgesinde yerleşik ha
yata geçmeye başladılar. Bugün iran to-
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panimisinde Beydili adını taşıyan iskan 
birimleri görülmemekle birlikte bu isim 
özellikle şahıs adı olarak yaşamaktadır. 

Sovyet Azerbayan Cumhuriyeti toprak
larında ise Beydili ve Beydilli adlı iki yer
leşme yerine rastlanır. Ayrıca Estera
bad'da da Göklen Beğdili ismi görülür. 
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İran'da tarihi bir şehir ve bölge. 

_j 

iran'ın kuzeydoğusundaki Horasan böl
gesinin başlıca şehirlerinden birini oluş
turan Sebzevar'ın eski adıdır ve yönetim 
merkezi olduğu idari bölgeye de Sebze
var adı verilmiştir. Tahran · dan doğuya 
Meşhed'e uzanan kara ve demiryolu bu 
bölgeden geçer. Yeşil bitki örtüsü. ma
denleri, değerli taşları ve mermer yatak
ları ile ünlüdür. 

Beyhak'ın islam öncesi tarihi hakkında 
pek az bilgi bulunmaktadır. Med, Pers 
ve Partlar zamanında Horasan'ın önem
li merkezlerinden biri olmuş, Sasani hü
kümdarları Ceyhun'dan gelen saldırıları 
önlemek için burayı tahkim etmişlerdir. 
ibnü'l-Esir, Beyhak'a yakın Hüsrevcird 
hakkında verdiği bilgiler arasında. Key
husrev'in (Kyros) Efrasiyab'ı öldürmeden 
önce bu kaleyi inşa ettirmiş olduğundan 
bahseder. Sasani-Akhun (Heyatıla) mü
cadelesinde Beyhak diğer Horasan şe
hirleri gibi istilaya maruz kaldı. Beyhak, 
Hz. Osman'ın Basra Valisi Abdullah b. 
Amir'in kumandanlarından Edhem b. 
Külsüm tarafından fethedildi {30/ 650-
51 ı. Emevi ve Abbasi hakimiyeti sırasın-
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da islam kültür ve medeniyeti Beyhak'ta 
hızla yayıldı. Sırasıyla Tahiriler 1821-873 ı. 
Samaniler 1819-1005 ı ve Gazneliler (963-
1186) bölgede hükümran oldular. Tahiri
ler zamanında burada 395 köy vardı ve 
bunların 321'i yıllık 178.796 dirhem ha
raç ödüyordu. Selçuklular devrinde bura
ya bağlı Turayşit'teki Batıniler ayaklan
dılar ve halkını kılıçtan geçirdiler 1 ı ı 05 ı 
Daha sonra Harizmşahlı Alaeddin Atsız 
Beyhak üzerine kuwet gönderdi ve beş 
gün süren çarpışmalardan sonra Şehri 

ele geçirerek yağmalattı ( ı 142l Onun 
kardeşi Yi nal Tegin de 11 53-11 54 'te 
Beyhak'ı iki yıl süreyle kuşattıktan son
ra zaptetti ve halkı tekrar cezalandırdı. 
Haziran 1160'ta Müeyyed Ay-Aba Bey
haklılar'ı teslim olmaya zorlayarak kale.
yi ele geçirdi. 

Moğollar XIII. yüzyılda yolları üzerin
deki Beyhak'ı da diğer Horasan şehirle
riyle birlikte istila ve tahrip ettiler, bin
lerce insanı öldürdüler. Şehir. sağ kalan 
halkın dağılması ve geri dönrnemesi üze
rine uzun süre ıssız kaldı. Daha sonraki 
yıllarda Beyhak adı kullanılmaz oldu ve 
şehir yalnız Sebzevar adıyla anıldı. Seb
zevar ithant ı hükümdan Abaka Han za
manında ( 1265-1282) tekrar imar edil
miş ve burada para basılmıştır. Timur 
ve halefieri devrinde yeniden önem ka
zanan şehir, buraya bağlı Baştın'da do
ğan Emir Abdürrezzak'ın kurduğu Ser
bedariler hanedanının idaresinde (VIII / 
XIV. yüzy ıl) yine bazı siyasi hadiselerin 
merkezi oldu. Timurtutar'dan ( 1370-1506) 
sonra bölgeye hakim olan Safeviler za
manında 1150 1-1732) Sebzevar'da Sünni 
Özbekler'le Şii Safeviler arasında 1581 ve 
1595'te iki büyük savaş vuku bulmuş
tur. Kaynaklarda Beyhak veya Sebzevar'a 
bağlı görünen önemli merkezler Harisa
bad. Hüsrevcird. Huvar ve Turayşit'tir. 

Nişabür gibi kültür hayatında akisler 
bırakmış ünlü Horasan şehirlerinden ve 
Şiilik propagandasının en önemli mer
kezlerinden biri olan Beyhak Hariciler'in 
sebep olduğu isyantarla Kerramiler. Sün
niler ve Şiiler arasında çıkan kanlı olayla
ra sahne olmuştur. Bunun yanında Bey
hak'ta birçok fikir ve ilim adamı ye
tişmiştir. Şafii fakihi Ebü'l- Hasan Mu
hammed b. Şuayb (ö. 324 / 936). es-Sü
nenü 'l-kübra müellifı ve Şafiifakihi Ebü 
Bekir Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki (ö 

458 / 1066). Şeyh Azeri. TarilJ-i Beyha~i 
(Mes<"udi) yazarı Ebü'I-Fazl Muhammed 
b. Hüseyin iö ı 077l. ibn Funduk diye şöh
ret kazanan Taril]-i Beyha~ müellifi Za
hlrüddin Ebü'I-Hasan Ali b. Zeyd (ö 1170) 
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ve Ta cü ·ı- mesadır adlı eserin sahibi Ah-. . 
med b. Ali Buca' Ferek iö 1150) gibi şah
siyetler bunlar arasındadır. Sebzevar'ın 

nüfusu 1986 sayımına göre 129.103 tür. 
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Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyn 

b. Al! el- Beyhaki 
(ö. 458 / 1066) 

L 
Muhaddis ve Şafii fakihi. 

_j 

Şaban 384'te (Eylül 994) Nişabur'a bağ
lı Beyhak bölgesinin Hüsrevcird köyün
de doğdu ; bu sebeple Hüsrevcirdi nis
besiyle de anılır. Beyhak'ta büyüdü ve 
ilk tahsilini burada yaptı . On beş yaşın
da iken hadis okudu. daha sonra da fı

kıh öğrenmeye başladı. Fıkıh ilminde ho
cası Ebü'I-Feth Nasır b. Muhammed ei
Mervezfdir. Muhtelif hocalardan fayda
lanmak maksadıyla isferayin. Tüs. He
medan. isfahan. Rey, Nlşabur. Bağdat. 
Küfe. Mekke gibi yerleri dolaştı. Hadisi 
diğer ilimiere tercih ederek saqece onun
la meşgul olmaya başladı. Hadis ilminin 
en önemli meselelerini Hakim en-Nisa
büri'den öğrendi ve hocaları içinde en 
çok ondan faydalandı. Diğer hocaları ara
sında muhaddis. ketarn ve fıkıh alimi ibn 
Fürek. zahid ve vaiz Hargüşi, fakih ve 
muhaddis ibn Mahmiş, mutasawıf Ebü 

Abdurrahman es-Süleml, Ebü Hazim ei
Abdüyi, muhaddis. fakih ve ketarn alimi 
Ebü ishak Rükneddin isferayini, muhad
dis Ebü Zer ei-Herevi, muhaddis ve fa
kih Berkani. imamü'I-Haremeyn Cüvey
ni gibi meşhur alimler bulunmaktadır. 
Tanınmış talebeleri arasında, şeyhü'l-ku
dat ibnü'l-Beyhaki diye bilinen oğlu is
mail b. Ahmed. Hafidü'I-Beyhaki diye anı
lan tarunu Ubeydullah b. Muhammed, 
Mekke ve Medine fakihi muhaddis Fura
vi, Horasanlı muhaddis Zahir b. Tahir. 
muhaddis Ebü'I-Meali Muhammed b. 
ismail el- Farisi sayılabilir. 

Beyhakı 406 ( 1 015-16) yılından itiba
ren eserlerini telif etmeye baş)adı. Ha
dis ilmindeki sağlam bilgisi ve güçlü ha
fızasıyla kendini kabul ettirdi. Hadisler
de mevcut gizli kusurların tesbiti ile bir
birine zıtmış gibi görünen rivayetlerin 
uzlaştırılmasında ve hadislerin fıkhını 

kavramada devrinin otoritesi oldu. Nişa

burlu alimler kitaplarını, özellikle Macri
fetü 's- sünen ve']- aşar'ını kendilerine 
okutmasını rica ettikleri için 441 ( 1049-
50) yılında bu maksatla Beyhak'tan Ni
şabur'a gitti. Bu şehre sonraları iki de
fa daha geldi. Beyhaki fıkıh ve usül-i fı
kıh sahalarında da devrinin otoritelerin
den biriydi. Mensubu bulunduğu Şafii 

fıkhının üstünlüğünü savundu ve bu 
alanda değerli eserler verdi. Bu sebep
ledir ki imamü'I-Haremeyn Cüveyni. her 
Şafii fakihinin imam Şafii'ye minnet bor
cu olduğunu, ancak mezhebini ve görüş
lerini müdafaa etmek için Beyhaki'nin 
kaleme aldığı eserler sebebiyle imam Şa
fii'nin ona minnettar olması gerektiğini 
söyler (İbn Asakir. s. 266). Gerçekten de 
Beyhaki'nin eserleri sayesinde Şafii fık
hı daha geniş bir muhite yayılma ve tu
tunma imkanı bulmuştur. Zehebfye gö
re, geniş ilmi ve alimler arasındaki ihti
laflara olan derin vukufu sebebiyle ken
di adına bir mezhep kurup ictihad et
meyi arzu etseydi bunu mükemmel bir 
şekilde ba·şarabilirdi. Onun ilimpeki ye
rini tesbite çalışan otoriteler. hem ha
dis hem de fıkıhtaki üstün mevkiine ve 
Eş'ari ketamındaki geniş bilgisine özel
likle işaret ettikten sonra çeşitli ilimle
re vakıf olduğunu. ·daha önce benzeri 
görülmeyen eserler verdiğini ve 1 000 cü
zü bulan eserlerinin hacmi itibariyle de 
selefierini geçtiğini belirtirler. Selçuklu 
Sultanı Tuğrul Bey zamanında (1040-1063) 
vezir Amidülmülk'ün teşvikiyle Eş'ariler 
aleyhinde şiddetli bir takip başladığı za
man Eş'ari olması sebebiyle Beyhaki de 
imam Kuşeyfi ve imamü'I-Haremeyn Cü-


