
BEYHAKi, Ahmed b. Hüseyin 

nah sahibini imandan mahrum bırak

maz. Zira Allah'a eş koşmayan bütün 
mürninler kurtuluşa eren zümreden sa
yılmışlardır (ei-En'am 6/82). Günahkar 
mürninler hakkında verilecek en isabet
li hüküm onların imanlarının kemal de
recesinde bulunmadığıdır. iman ile is
lam aynı anlama gelir. Naslarda birinin 
diğerinin yerinde kullanılmış olması (ez
Zariyat 5 ı 1 35) bunu gösterir. Kafirler 
de iman mükellefiyetinden başka isia
mY emir ve yasaklara da muhatap olup 
bunlara uymadıklarından dolayı ayrıca 

sorumlu tutulacaklardır. Çocuklara dün
yada babalarının inançlarına göre mua
mele edilir, ahiretteki durumlarına ge
lince bu husustaki hükmü Allah'a hava
le etmek gerekir. 

Bu akaid telakkilerinin incelenmesin
den anlaşılacağı üzere Beyhaki bütün 
ilahi sıfatları zatf ve fiilf kısımları na ayır
mış, bunlardan bazı haberi sıfatiarın te'
vil edilmemesi gerektiğini kabul ederek 
Selefiyye'ye uymuş, bazılarının te'vilini 
ise zaruri görmek ve bir kısım zatf sıfat
Iarın akılla bilinebileceğini belirtmek su
retiyle de kelamcıların görüşline katıl
mıştır. Arşa istiva konusunda Ebu Hani
fe, Ahmed b. Hanbel ve Buharf gibi alim
lerle aynı görüşü paylaşmış, fiilf sıfatia
rın hadis olduğunu söyleyerek Eş'ariy

ye'nin yanında yer almış, Kur'an'ın ihti
va ettiği ilimiere işaret edip bunu ken
dine göre en önemli i'caz noktası olarak 
görmüştür. imanın iki unsuru bulundu
ğunu benimseyerek bazı Matürfdf alim
lerin görüşlerine katılmış; iman ile is
lam'ın aynı anlama geldiğini savunarak 
yine Matürfdiyye'ye iştirak etmiştir. İla
hi sıfatları ispat ederken esrna-i hüsna
dan hareket etmiş ve kendine has bir 
açıklama yaparak bir taraftan ilahi isim
lerin tevkfff olduğunu kabul ederken di- . 
ğer taraftan naslarda bulunmamakla 
birlikte yetkinlik ifade eden bazı isimle
ri Allah'a nisbet etmekte sakınca gör
memiştir. 

Beyhaki'nin itikadf görüşleri üzerinde 
İbn Furek ve Halfmf gibi kelamcıların ya
nında Ebu Süleyman el-Hattabi gibi ha
disçilerin de önemli tesiri olduğu söyle
nebilir. Eserlerinde sözü edilen alimler
den yaptığı bol iktihaslar da bunu teyit 
edici mahiyettedir. Uluhiyyetle ilgili gö
rüşlerini el-Beyha~i ve mev~ıfühı1 mi
ne'l-ildhiyydt adlı araştırmasında ince
leyen Ahmed b. Atıyye el-Gamidf. bazı 
haberi sıfatları te'vil etmesini gerekçe 
göstererek Beyhakinin haberi sıfatlar 

noktasında Selefi sayılamayacağını ileri 
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sürmüşse de bu görüş pek isabetli gö
rünmemektedir. Çünkü Se!efiyye'nin ön
de gelen temsilcilerinden Ahmed b. Han
bel'in bile bazı haberi sıfatları te'vil et
tiği bilinmektedir. 
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BEYHAKİ, Ali b. Zeyd 

( ~1 ""!) ıJ. Js. ) 
Ebü'l- Hasen Zahlrüddln 

All b. Zeyd b. Muhammed ei-Beyhakı 
(ö. 565/1169) 

Alim, tarihçi ve edip. 
_j 

Beyhak'ın Sebzevar kasabasında doğ
du (27 Şaban 493/7 Temmuz ı 100). Do
ğum tarihinin Mu <cemü'J. üdebd' da 
(XIII, 220) kendi eseri Meşdribü't- tecd
rib 'den naklen 499 ( 1105-11 06) olarak 
gösterilmesi müstensih hatası olmalıdır. 
Çünkü bu tarih doğru kabul edildiği tak
dirde Ömer Hayyam ile görüştüğünde 
(507 1 ı ı ı 3- 14) yedi sekiz yaşlarında ol
ması gerekir. Ancak bu yaştaki bir çocu
ğun ömer Hayyam'ın meşhur şairterin 
divanlarından seçilmiş beyitlerle ilgili so
rularını cevaplandırması mümkün değil
dir. Ayrıca müellif Selçuklu vezirlerinden 
Fahrülmülk'ün öldürüldüğü olayı (500/ 

ı ı 06- ı ı 07) gayet iyi hatırladiğını söyler 
ki bir iki yaşlarındaki bir çocuğun böyle 
bir olayı hatırlaması imkansızdır. 

Beyhaki, Funduk1ler diye tanınan eski 
bir kadı ailesinden geldiği için İbn Fun
duk adıyla meşhur olmuştur. Nesebi, as
hab-ı kirarndan "Züşşehadeteyn· diye 
bilinen Huzeyme b. Sab~t'e ulaşır. Dede- ! 
lerinden imam el-Hakim Ebu Süleyman 1 . 1 

Funduk, Gazneli Mahmud tarafından Nf-
şabur kadısı tayin edilmiş, onun oğlu i 

Ebu Ali el-Hüseyin Nfşabur kadınaibi ol- i 
muş, tarunu Şeyhülislam Muhammed · 

Emfrek de Nfşabur hatipliği yapmıştır. 
Beyhaki tahsiline Beyhak'ta başladı; da
ha sonra ailesiyle birlikte Şeştemed 'e 

gitti ve on dört yaşına kadar orada kal
dı. Otuz yı l süren öğrencilik hayatında 
devrin en meşhur bilginlerinden Kur'an. 
tefsir. hadis. fıkıh. kelam, mantık, fel
sefe, edebiyat. lugat, astronomi, mate
matik ve cebir okudu. 1123'te babasını, 
ertesi yıl da hacası Mecma<u 'l -em~dl 

müellifi Meydaniyi kaybedince, dört yıl
dan beri filoloji ve ilahiyat tahsil etmek
te olduğu Nfşabur'dan ayrılıp Merv'e git
ti (ı ı 25) Orada Tacülkudat Ebu Sa'd Yah
ya b. Abdülmelik'ten fıkıh, ketarn ve mü
nazara ilmini öğrendi. 1127' de Merv' de
ki öğrenciliğine son verip Nfşabur'a dön
dü. Burada Rey ve Dihistan Valisi Şeha
beddin Muhammed b. Mes'ud'un kızıy
la evlendi. 1132'de Beyhak kadılığına ta
yin edildi ise de ilimle meşgul olmayı her 
şeyin üstünde tuttuğu için bu görevden 
ayrılarak yaklaşık dört ay sonra Rey' e 
geri döndü. Burada altı yıl boyunca ma
tematik ve felsefi ilimlerle uğraştı. Ma
tematik ve astroloji sahasında büyük bir 
ilerleme kaydetti. 1136'da felsefi çalış
malar için gittiği Serahs'ta Kutbüddin 
Muhammed ei-Mervezfnin gözetiminde 
1142'ye kadar çalıştı. 1143'ten 1154'e 
kadar Nfşabur' da kaldı. Cuma günleri 
şehrin Cuma Camii'nde. pazartesi ve çar
şamba günleri de diğer iki camide vaaz 
veriyordu. 11 53'te Oğuzlar'ın Horasan'ı 
istila edip Nfşabur'da ileri gelen simala
rı öldürdükleri ve halkın mallarını yağ
malayıp şehri ateşe verdikleri sırada ora
da bulunan Beyhaki'nin bu kargaşadan 
nasıl kurtulduğu bilinmemektedir. 1169'
da Beyhak'ta vefat etti.. Halkının çoğu 
aşırı Şif olan bir çevrede yetişmesine rağ
men Sünni ve Hanefi bir aileden geldiği 
ve Sünni hocalardan ders gördüğü için 
Sünni itikada sahip olmuştur. Şiir ve ede
biyata büyük ilgi duymuş, meşhur şair
lerin divanlarını ezberlemiştir. 

Eserleri. Beyhakı'nin Arapça ve Farsça 
olarak kaleme aldığı seksene yakın ese
rin çoğu dinf ilimiere dairdir. Tarih, ede
biyat, biyografi, darbımesel, ensab•, tıp, 
felsefe, astroloji vb. dallarda yazdığı eser
lerin yanı sıra Arap şiirine dair üç anto- · 
lojisi ve bir 'divanı bulunmaktadır (bazı 
şiirleri için b k. YakOt, J'vlu<cemü'/- üdeba >, 

XIII, 229-240). Başlıca eseriefi şunlardır: 
1. Tetimmetü Şıvani'l-tJikme* ( Tarf!Ju 

f}ükema<i'f-islam). IV. (X.) yüzyıl hakimle
rinden Ebu Süleyman Muhammed b. Ta
hir es-Sicistanfnin özellikle Yunan filo
zoflarının hal tercümelerini ihtiva eden 



Sıvônü'l-~kme adlı eserine zeyil olarak 
yazılmıştır. Eser Huneyn b. İshak'tan baş- 1 

layarak müellifin zamanına kadar astro
nomi, felsefe, matematik, fizik sahasın
da yetişmiş 111 bilginin biyografilerini 
içine alır. Arapça olan eser, bu XIV. yüz
yılda Nasırüddin b. Umdetülmülk ei-Yez
di tarafından Dürretü'l-al]bôr ve Jem<'a
tü'l-envôr adıyla Farsça'ya tercüme edil
miş, bu tercümeyi Arapça metniyle bir
likte Muhammed Şefi 193S'te Lahor'da 
ve Muhammed Kürd Ali 1946'da TôrilJu 
Jy.ükemô~i'l-İslôm adıyla Dımaşk'ta neş
retmişlerdir. Ömer Hayyam hakkında ilk 
derli toplu bilgi bu eserde verilmiştir. 2. 

Tiirilj-i Beyha~·. 1167' de tamamladığı 
bu Farsça eserinde Beyhak'ın fethi, coğ
rafi özellikleri, şehirde hüküm süren t)a
nedanlar, Beyhaklı meşhur aileler. ba
zı vezir, seyyid, edip, şair, filozof, tabip 
ve alimlerle Beyhak'ta meydana gelen 
önemli hadiseler hakkında bilgi vermek
tedir. Beyhaki'nin günümüze kadar ulaş
mayan bazı kaynaklardan da faydalan
mış olması esere ayrı bir değer kazan
dırmaktadır. Kitap ilk defa A. Behmen
yar tarafından Tahran'da 1 ı 3 ı 7 hş ./ ı 938). 
daha sonra da Seyyid Kelimullah Hüsey
ni tarafından Haydarabad'da 1 ı 968) ya
yımlanmıştır. 3. Meşôribü 't - tecôrib ii't
tôril] (Meşaribü'Uecarib ve gavaribü 'l·ga· 

ra' ib ). Günümüze kadar gelmeyen dört 
ciltlik bir eser olup Utbfnin Tôri!Ju'l- Ye

mini adlı kitabına zeyil olarak yazılmıştır. 

410-560 (1019-1165) yıllarına ait olay
ları ihtiva eden bu Arapça İran tarihi İb
nü' I- Esir, Alaeddin Ata M elik Cüveyni, 
Hamdullah Müstevff-yi Kazvini gibi ta
rihçiler ve Yaküt el- Hamevi tarafından 
kaynak olarak kullanılmıştır (ibnü'I-Esir, 
Xl, 380) 4. Cevômi'u 'J-a}zkôm (Ceva· 

mi'u a}Jkami'n·nücum). Astrolojiye dair 
olan bu üç ciltlik Farsça eser 252 kitap
tan derlenmiş olup on bölümden mey
dana gelmiştir. Müellif halkın ve hüküm
darların yıldızlardan elde edilen bilgile
re inandıklarını, ancak bunun şeriata ay
kırı olduğunu açıkça söylemektedir. He
nüz yayımlanmamış olan eserin yazma 
nüshalarından biri Cambridge Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 

(bk Browne, s. 255) . 5. Vişô}zu Dümye
ti'l-lf,aşr. Ebü 'I-Kasım ei-Baharzfnin bir 
şuara tezkiresi olan Dümyetü 'J-lf,aşr ve 
c u.şretü ehli'l- 'asr adlı eserine zeyil 
olarak yazılmıştır. Beyhaki daha sonra 

bu esere Dürretü 'l -Vişô}z adıyla ikinci 
bir zeyil daha kaleme almıştır (Yaküt, Mu~ 

BEYHAKi. Muhammed b. Hüseyin 

cemü'l-üdeba', XIII , 226). 6. Gurretü'l-em
ş_ôl ve dürretü'l-alf-vôl (Gurerü 'l-emşal ' 

ve dürerü 'l·a~al). Müellif iki cilt olan bu 
eserde atasözlerini alfabetik olarak sı

ralamış, her birinin söyleniş sebebini ve 
manasını açıklamıştır. Eserlerinin liste
sini bizzat sayarken yine bu konuda 
dört ciltlik Mecômi 'u '1- emşôl ve be
dô'i<'u'l-a~vôl adlı bir kitap daha yaz
dığını söylemekte ve bu arada yetmiş 
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BEYHAKI, Muhammed b. Hüseyin 

( ~1 .:ı:- .:.rı ~ ) 

Ebü'I-Fazl Muhammed 
b. Hüseyn ei-Beyhaki 

(ö 470 / 1071) 

TtlriiJ-i Beyha~i adlı eseriyle tanınan 
Gazneliler devri tarihçisi ve 

devlet adamı. 
_j 

üç kitabının adını vermektedir (Yaküt. 
Mu'cemü 'l-üdeba', XI II , 225 -228). 7. Ezô
hi'rü'r-riyôzi'J-meri'a ve teisi'ru elfôc 
?i'l- muhôvere ve 'ş - şerica. Eserin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Şehid Ali Paşa, nr . 2589). 

Beyhaki'nin kaynaklarda adı geçen 
dini eserlerinden bazıları da şunlardır : 

Es'iletü'J-Kur'ôn ma'a 'l-ecvibe, İ'cô

zü'l-Kur'ôn, el-İiôde ii kelimeti'ş-şe
hôde, el-Mul]taşar mine'l-ierô'iz, Uşu
lü'l-fıi5h, ~arô'inü ôyôti'l"~Ur,ôn, el
İiôde ii işbôti'l-f!aşr ve'J-i côde, el - Ve
~i 'a ii münkiri'ş-şeri'a. 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

Horasan 'da bugün Sebzevar denilen 
Beyhak bölgesinin Harisabad köyünde 
doğdu. 402'de ( 1 011 -12) on altı, Zilhic
ce 450'de (Şubat 1059) altmış beş ya
şında olduğunu söylediğine göre 385 
(995) veya 386 (996) yılında doğmuş ol
malıdır. Babası ve ailesi hakkında bilgi 
yoktur. İlk öğrenimini doğduğu köyde 
tamamladıktan sonra Nişabur' a gitti. 
Burada çok iyi bir öğrenim gördüğü an
laşılan Beyhakı daha sonra gittiği Gaz
ne sarayında Dfvanü'r-resail'e katip ola
rak alındı (ı 021) ve divan başkanı E bO 
Nasr-ı Mişkan'ın yardımcılığına getiril
di. Bu sırada yirmi altı-yirmi yedi yaşın
da bulunuyordu. Her bakımdan takdir 
ettiği ve kendisini taklide çalıştığı EbO 
Nasr-ı Mişkan'ın hizmetinde on dokuz 
yıl çalıştı . Komşu devletlere yazılan bir
çok resmi mektup onun kaleminden çık
mıştır. 1034'te Sultan Mesud'un Gür
gan ve Mazenderan seferine katıldı. EbO 
Nasr-ı Mişkan'ın ölümü üzerine yerine 
Beyhakı'den daha yaşlı ve tecrübeli olan 
EbO Sehl-i Zevzeni getirildi ( 1039) Huy
suz ve liyakatsiz bir idareci olan Zevze
ni ile anlaşamayan Beyhakı görevinden 
ayrılmak istediyse de Sultan Mesud ka
bul etmedi. Kısa bir zaman sonra Sul
tan Mesud'la birlikte Dandanakan Sa-
vaşı ' na (23 May ı s 1040) katıldı ve Gaz
neli ordusunun yenilgisi ile biten bu sa
vaşta bir ara Merv civarında esir düş
mekten güçlükle kurtulabildL Bu savaş
tan sonra Sultan Mesud tarafından müş
rif* liğe tayin edildiği ve savaşta ihanet 
edenleri sorgulamakla görevlendirildiği 

~-.~ivayet edilirse de, bunu ihtiyatla kar

! ~.ı@mak gerekir. Zira tarihinde Sultan 
Mesud'un kendisini böyle bir göreve ta
yin ettiğine dair herhangi bir kayıt yok
tur. Sultan Mesud 'un ölümünden (ı 041 ı 

sonra EbO Sehl- i Zevzeni ile daha kaç 
yıl çalıştığı ve Abdürreşid 'e (1049-1052) 

gelinceye kadarki Gazneli sultanlarının 
ona nasıl davrandıkları bilinmemektedir. 
Abdürreşid'in tahta çıkışından hemen 
sonra Dfvanü'r-resail başkanlığına tayin 
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