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bulundu. İbn Abdülhakem, Müzenl, Re
bl', Sahnün b. Said, Haris b. Miskin, Yu
nus b. Abdü' l -A'la es-Sadefi, İbrahim b. 
Münzir el-Hizaml gibi imam Malik ve 
Şafii'nin tanınmış talebelerinden fıkıh ve 
hadis okudu. Kurtuba'da, aralarında Ah
med b. Halid (ibnü 'I-Cebbab), İbn Lüba
be, Muhammed b. Abdülmelik b. Eymen 
ve kendi oğlu Muhammed b. Kasım el
Beyyanl gibi tanınmış alimierin de bu
lunduğu birçok talebe yetiştirdi. Yöneti
mi boyunca Emir Muhammed b. Abdur
rahman b. Hakem'in (852-886) resmi bel
gelerini düzenleme görevini yürüttüğün
den "Sahibü' l -vesaik" diye de anılmış 

olan Beyyani 276 (890) yılının sonların
da vefat etmiştir. Bu tarihin 277 veya 
278 olduğu da rivayet edilmektedir. 

Derin bir fıkıh ve hadis bilgisine sa
hip olan Beyyani devrin önde gelen fı

kıh ve hadis otoriteleri arasında yer al
dı. Hiçbir imamı taklit etmemekle bir
likte daha çok Şafii mezhebine meyle
der. kendisinden fetva isteyenlere ise 
Endülüs'te yaygın bulunan Maliki mez
hebine göre fetva verirdi. Genel biyog
rafi eserleri yanında yalnız Maliki veya 
Şafii alimierin biyografilerini ihtiva eden 
tabakat kitaplarına alınmış bulunması 

da bundan dolayı olmalıdır. 

Beyyani'nin kaynaklarda zikredilen en 
önemli eseri el-liarı fi'r-red cale'l-mu
~allidin olup bu eserini İbn Müzeyn, Mu
hammed b. Ahmed ei-Utbl ve Abdullah 
b. Halid 'e reddiye olarak kaleme almış
tır. Ayrıca bir tefsiri ve haber -i vahide 
dair bir eseri olduğundan da söz edilir. 
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Ebü'l-Hacciic Cemalüddi'n Yusuf b. 
Muhammed b. İbrahim el-Ensari' el-Beyyasi' 

(ö. 653/1255) 
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Endülüslü edip ve tarihçi. 

14 Reblülewel S73'te (10 Eylül 1177) 
Ceyyan (Jaen) bölgesinde önemli bir şe
hir olan Beyyase'de (Baeza) doğdu . Tah
sil için Endülüs'ün büyük bir kısmını do-
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laştı . Daha sonra Tunus'a yerleşerek Haf
sl sultanlarının hizmetine girdi ve onlar
dan büyük ilgi gördü. Tunus'a geliş ta
rihi kesin olarak bilinmeyen Beyyasl, 4 
Zilkade 653'te (5 Aralık 1255) orada öldü. 

Tarihçi İbn Said ei-Mağribi, işbTiiye ve 
Tunus'ta derslerine katıldığı Beyyasi'nin 
büyük bir tarihçi ve edebiyatçı olduğu

nu söyler. Beyyası Arap dili ve edebiya
tını iyi biliyordu. Hamaset şiirlerini, Mü
tenebbi, Ebü Temmam ve Maarrl'nin di
vanlarını, Cahiliye ve islam dönemine ait 
diğer pek çok Arap şiirini ezberlemişti. 

Bağdatlı İsmail Paşa, "ibnü'ş-Şeyh" baş
lığ ı altında, Beyyası ile Yusuf b. Muham
med el-Belevi'yi (ö 604 / ı207-ı208) ay
nı şahıs zannederek ikisinin eserlerini de 
Belevi'ye nisbet etmiştir. 

Eserleri. 1. el- İ c ldm bi'l- İ/.unlbi'l-vd
kı ca ii şadri'l- İslam. Beyyası bu eserini 
Hafsl Emrri Ebü Zekeriyya Abdülvahid 
için telif etmiştir. Eser Hz. Ömer'in ölü
münden Velid b. Tarif eş-Şarl'nin Haru
nürreşld'e isyanına kadar meydana ge
len olayları kronolojik olarak an latır. Bu 
şekliyle kitap geniş bir Em evi ve kısmen 
de Abbasl tarihidir. İbn Hallikan eseri 
görüp ineelediğini ve bu sahada yazılmış 
mükemmel bir kaynak olduğunu söyler. 
el -İ c ldm iki cilt olup eksik bir yazması 
Kahire'dedir (Darü'l-Kütübi'I-Mısriyye, nr. 
8739) 2. Te?kirü'l- cd~ıl ve tenbihü'l 
gö.fil. ismi yanlış olarak Te?kiretü '1- gö.
fil ve tenbihü'l-cdhil şeklinde de kay
dedilmiş olan (bk. Mahfuz, ı. ı 72) ve gü
nümüze ulaşmayan bu eser Endülüs'te 
Murabıtlar ve Muvahhidler'in hıristiyan 
kırallıklara karşı yaptıkları savaşları an
latır. İbn Hallikan, Ebu Yusuf Ya'küb el 
Muvahhidl ve Yusuf b. Taşfin' in biyog
rafilerini verirken Beyyasi'nin bu eserin
den nakiller yapmıştır. Ayrıca İbn izarl 
de el-Beydnü'l-mugrib'i yazarken onu 
kaynak olarak kullanmıştır. 3. TdrilJ.. İbn 
Hayyan'ın el-Metin adlı altmış ciltlik ta
rihine yazdığı bir zeyil olup müellifin za
manına kadar gelen olayları ihtiva eder. 
Bu eser de günümüze intikal etmemiş

tir. 4. Kitdbü '1- Hamdse. Beyyasi, Arap 
dili ve edebiyatma olan merakı sebebiy
le, Arap şiirinin çeşitli devirlerine ve En
düıüslü yeni şairlerin şiirlerine ait çeşit
li örnekleri derlediği bu eserini Ebu Tem
mam'ın el-Hamdse'sinin usulünde ter
tip etmiştir. Eser el -Hamdsetü'l-Mag
ribiyye olarak da bilinir . Müellifin ayrı
ca ihtisar ettiği bu eser, başta İbn Hal
likan olmak üzere pek çok müellife kay
nak olmuştur. Eserin bazı nüshaları Got
ha (m. ı 3), Süleymaniye Kütüphanesi (Fa-

tih, nr. 4079) ve Beyrut St. Joseph Üni
versitesi Orientale Facuıte dokümanları 
arasında (V, 505) bulunmaktadır. 

Beyyası bu eserlerinden başka, yine 
Emir Ebu Zekeriyya ei -Hafsl için Gazza
ll'nin el-Müstaşfd'sının hadislerini tah
d e* ederek bir araya getirmiş, bunların 
sahih ve zayıf olanlarına işaret etmiştir. 
Ayrıca Ebu İshak ez ·- zeccac'ın el-Emdli' 
sinin şerhi üzerine bir risale yazmış, İbn 
Harlk'in belagata dair risalesini de şer
hetmiştir. Bu şerhin 692'de (1293) istin
sah edilen bir nüshası Fas'ta Zaviye-i 
Hamziyye külliyatı içinde bulunmakta
dır (MahfQz, 1, I 73). 
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BEYYiNE 
(41) 

Gerçeği açık bir şekilde 
ispatlayan kesin delil anlamında 

kullanılan bir terim. 

Beyyine "ayrılmak, uzaklaşmak ve ayır
mak, uzaklaştırmak" manasındaki beyn 
veya "açık seçik olmak, açık seçik hale 
getirmek" anlamındaki beyan kökünden 
sıfat olup "apaçık delil, hüccet, kesin bel
ge" demektir. Kelimenin kökünde bulu
nan "ayrılmak" ve "açık seçik olmak" 
manaları birbirini tamamlayıcı bir nite
lik taşır. Şöyle ki: Tamamen meçhul ve
ya az çok kapalı olan bir bilgi konusu 
önce benzerleri arasından tefrik edilir, 
sonra da rahatlıkla bilinebilecek açık ve 
seçik hale gelir veya getirilir. Bu niteliği 
taşıyan bir husus tamamen veya kısmen 
bilinmeyen başka hususlara dsı kılavuz'
luk yaparak onların bilinmesini sağlar ve 
bu sebeple ona "doğruyu yanlıştan, hak
kı batıldan ayıran belge" anlamında bey
yine denir. 

Beyyine Kur'an-ı Kerim'de biri müzek
ker (beyyin) olmak üzere yirmi defa geç-


