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Allah'tan ilk feyezan eden 
varlık olan akl-ı evvel veya 

melekı1t alemi anlamında kullanılan 
tasavvuf terimi. 

_j 

Yokluk karanlığı ile varlık aydınlığı ara
sındaki ilk çizgi ve yaratıklar aleminin 
ufkunda beliren ilk varlık akl-ı eweldir. 
Bundan dolayı bazı mutasawıflar mut
lak gayb ve masivanın yok olma halini 
ama ve zulmet, eşyanın var olma halini 
de Arapça'da beyaz anlamına gelen bey
za veya nur terimleriyle ifade ederler. 

Cürcanfnin kaydettiğine göre (et· Ta 'ri· 

fat, "bey:i:a'" md.) mutasawıflardan bir 
kısmı beyzayı "fakr'' yani "imkan" anla
mında kullanırlar. Fakr, bütün yoklukla
rın kendisinden varlık kazandığı bir be
yazlık ve bütün varlıkla rın kendisinde 
yok olduğu bir siyahlıktır. Mutasawıfla
rın "fakrü'l -imkan" dedikleri durum bu
dur. 

Bazı mutasawıflar beyza terimi ile me
leküt alemini kastederler. Bunların an
layışına göre meleküt alemi, Allah'ın dün
yadan çok uzaklarda yarattığı ve melek
lerin bulunduğu beyaz bir alemdir. Dün
yaya çok uzak oluşu sebebiyle burada 
bulunan meleklerin Allah'ın Adem ve İb
ITs'i yarattığından ve Allah'a asi yaratık
ların bulunduğundan bile habersiz olduk
ları söylenir. 
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Nasırüddin EbCı Said (EbCı Muhammed) 
Abdullah b. Ömer 

b. Muhammed el-Beyzavi 
(ö. 685/1286) 

Müfessir, Eş' ari kelamcısı ve 
Şafii fakihi. 

_j 

Şiraz kadılkudatlığı yaptığı için "Ka
di" ve "Kadılkudat" diye de tanınır. Şi

raz yakınlarındaki Beyza kasabasında 

dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin ola
rak bilinmemekle beraber 100 yıl yaşa
dığını bildiren rivayet (İbn HabTb el-Ha
lebl, I, 57a) doğru kabul edilirse hicri 585 
( 1189) yılı civarında doğduğu söylenebi
lir. Çocukluğu Beyza'da geçti. Babasının, 

~00 

Fars atabegi Ebü Bekir b. Sa'd tarafın
dan başşehir kadılkudatlığına tayin edil
mesinden sonra ailesiyle birlikte Şiraz ' a 

gitti ve hayatının çoğunu burada geçir
di. Fars emirinin Moğollar'la iyi geçinme
sinin bir sonucu olarak Moğol istilasm
dan kurtulmuş bulunan ve bu sebeple 
de istiladan kaçan komşu ülkelerin alim
lerine sığınak teşkil eden Şiraz'da geniş 
bir ilmi çevre buldu. Babasından icazet 
aldıktan sonra herhangi bir ilmi seya
hate gerek kalmadan kendi memleke
tindeki Ehl-i sünnet alimlerindenakli ve 
nakli ilimleri tahsil etti. Bizzat kendisi 
Hz. Peygamber' e kadar varan bir ulema 
zinciri sayarak bağlı bulunduğu ilmi sil
sileyi zikreder (el-Gayetü'l-~uşva, ı. 184) 
Bununla beraber babasının dışında doğ
rudan kendilerinden faydalandığı hoca
larının kimler olduğu hakkında fazla bil
gi yoktur. Bazı kaynaklar onun Bağdat'
ta da öğrenim gördüğünü kaydeder. Ho
calan arasında Nasirüddin-i Tüsi ve Şe
habeddin es-Sühreverdi'nin bulunduğu 
nakledilirse de bu uzak bir ihtimaldir 
(bk Ali Muhyiddin el-KaradağT, I, 64-65). 

Babasının vefatından sonra Fars Emi
ri Abaka tarafından Fahreddin eş-Şira
zi'den boşalan Şiraz kadılkudatlığına ta
yin edilen Beyzavi (673/ 1274-75) bir müd
det bu görevde kaldı, bir taraftan da 
talebe yetiştirdi. Kemaleddin el-Mera
gl, Abdurrahman b. Ahmed el-İsfahani, 
Ahmed b. Hasan el-Carberdi ve Zeynüd
din el-Henki (~ı) (veya HebkT) meşhur 
talebelerindendir. Çeşitli ilim meclisle
rinde katıldığı münazaralarla ün kazan
dı. Çağdaşlarından İbn Mutahhar el-Hil
li ile yazılı münazaralarda bulunarak ona 
karşı üstünlüğünü kabul ettirdi. Kadılık 
görevinde fazla titiz ve bir anlamda mü
samahasız davrandığı için bu makamdan 
aziedilmesi üzerine muhtemelen 680'de 
(1281) Fars'ın yeni başşehri olan Teb
riz 'e gitti. Sübki'nin kaydettiğine göre 
( Jaba~at, VIII, ı 58) burada vezirin de ha
zır bulunduğu bir ilim meclisine katıla
rak ilmi vukufunu gösterdi: vezirden tek
rar Şiraz kadılığına tayin edilmesini iste
di. Onu takdirle karşılayan vezir bu is
teğini yerine getirdi. Bir müddet daha 
bu görevi sürdürdükten sonra kadılık

tan ayrılarak Tebriz'e yerleşti ve ömrü
nün geri kalan kısmını ilim, ibadet ve ri
yazetle geçirdi. Bazı kaynaklara göre ise 
Tebriz'de karşılaşıp sohbetlerinden fay
dalandığı şeyh Muhammed b. Muham
med el- Kütahtaf.den ( J~l ) (veya eı
KühcanT) kadılığa tayini için vezir nezdin
de teşebbüste bulunmasını rica etmiş, 

o da kendisini ziyarete gelen vezire Bey
zavfyi göstererek, "Şu yanındaki adam 
cehennemden seccade kadar bir yer ta
lep etmektedir" diyerek kadılığa iade 
edilmesini istemiş, vezir de şeyhin em
rini derhal yerine getireceğini söylemiş
tir (Keşfü '?-·;?_unün, ı. 187). Ancak Beyza
vT şeyhin bu anlamlı sözlerinden etki
lenerek talebinden vazgeçmiş ve tasav
vuf yoluna girip kalan ömrünü Tebriz'de 
eser telif etmekle geçirmiştir. Beyzavf
nin vefat tarihi konusunda 641 ( 1243) 
ile 716 ( 1316) yılları arasında değişen 

çok farklı rakamlar verilir. Ancak kay
nakların çoğu onun 685 ( 1286) yılında 
Tebriz'de vefat ettiğini belirtir. 

ilmi Şahsiyeti. İslami ilimierin hemen 
hepsine dair birçok eser telif ederek "al
lame" unvanını kazanan Beyzavi'nin güç
lü bir ilmi şahsiyeti vardır. Hayatından 
bahseden müellifler onun ileri derecede 
ilmT kabiliyete ve geniş bir kültüre sa
hip olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. 
Daha çok tefsir, kelam, fıkıh ve usül- i 
fıkıh sahasında meşhur olmuştur . 

a) Tefsir ilmindeki Yeri. Tefsir din ilimle
rinin başı ve temel dayanağıdır. Kur'an'ı 
tefsir etmek için bütün dini ilimler ya
nında Arap edebiyatını da iyi bilmek ge
rekir. Tefsir ayet, hadis, sahabe sözü, 
dil kaideleri ve ulemanın görüşleri dik
kate alınarak yapılmalıdır. Bir Tcaz (ihti
sar) harikası kabul edilen Envarü't-ten
zfl adlı eseri onun tefsirciliğini gösteren 
en önemli kaynaktır. BeyzavT bu eserin
de kendisinden önceki başlıca tefsir ki
taplarını ustaca özetlemiş, ayetlere ge
tirdiği yorumlar yanında dil kaidelerine 
dayanarak yaptığı açıklamalarla da bü
yük bir müfessir olduğunu göstermiştir. 
Bununla birlikte Beyzavi'nin müfessirli
ği şu noktalarda eleştirilmiştir: 1. Ayet
lere verdiği manalar birbiriyle çelişmek
te ve bazı hatalar ihtiva etmektedir. z. 
Sürelerin sonunda zayıf hadisiere yer 
vermiştir. 3. Ayetleri felsefi yorumlara 
tabi tutmuş, Kur'an'ı re'y* ile açıklayıp 
rivayet yolunu terketmiştir. 4. Mecaz ve 
kinayelere dayanarak yaptığı bazı te'vil
ler sebebiyle Sünni tefsir çizgisinden çık
mıştır. s. Az da olsa İsrailiyat'a yer ver
miştir. AmiiT'nin BeyzavT tefsirinde ha
talı ve çelişik bulduğu bilgiler, resulün 
tarifi meselesiyle Tevrat'ın Hz. Musa'ya 
Firavun'un ölümünden önce veya sonra 
nazil olması ve Hz. Süleyman'ın Beytül
makdis'i yapmasından önce veya sonra 
hacca gitmesi gibi önemli olmayan ta
rih ihtilaflarına dairdir (Envarü't-tenzil, 

lll, 63, 291, 389, 404, 490; IV. 84); dolayı-



sıyla tefsirinde bu nevi konularda bir
kaç hata bulunsa bile bunlar onun tef
sirciliğine gölge düşürecek ağırlıkta de
ğildir. Katib Çelebi Beyzavf'nin tefsirin
de zayıf hadisler bulunduğu meselesine 
temas ederek kalp gözü açılmış ve rab
binin ilhamlarına mazhar olmuş bir alim 
olan Beyzavi için cerh ve ta'dil* kalde
lerini kullanmanın isabetli olmayacağını 
savunur ve tefsirine aldığı hadislerin ka
bul edilmesini ister (Keş{ü 'z·zunan, 1, 188) 

Ancak bu savunmayı hadis usulü açı

sından kabul etmek mümkün değildir. 

Üçüncü tenkit, özellikle Beyzavf'ye de
ğil genel olarak dirayet metoduna kar
şı yapılan bir tenkit olduğu için burada 
önemli değildir. Esasen dirayet metodu 
birçok alimin caiz görüp kullandığı bir 
tefsir tarzıdır ve Beyzavi de bu metodu 
kullanabilecek seviyede bir alimdir. Me
caz ve kinayelerin ışığı altında ayetlere 
getirdiği yorumlar dolayısıyla Sünni bir 
müfessir sayılamayacağı şeklindeki iti
razın da ilmi değeri yoktur. Mesela me
leklerin arşı "taşımalarını·· ve etrafında 
"dönmelerini" (ei-Mü'min 40/ 7). onu ko
rumaları ve işleriyle ilgilenmeleri tarzın
da açıklaması Ehl-i sünnet anlayışına ay
kırı bulunmuştur. Halbuki bu yorum be
lagat ilmine göre uygun bir açıklama

dır. Nitekim "hami" (taşımak) Kur'an'da 
bu mecazimana ile kullanılmıştır (ei-Ah
zab 33/ 72) . Molla Gürani'nin, adını zik
retmeden Beyzavf'ye yönelttiği tenkit
ler ise (Gayetü 'l·emani, Süleymaniye Ktp., 
Halet Efendi, nr. 26) müellifi bilinmeyen 
el - Fütı1J:ıôtü'r-rabbôniyye if defci'ş-şü
bühô.ti'l-Kur, ôniyye (Laleli, nr. 3653 / 

5) adlı risalede cevaplandırılmıştır. Daha 
o zaman dünyanın yuvarlak olduğunu 
tefsirinde belirterek (!, 186) tabii ilim
lerdeki vukufunu da gösteren Beyzavi 
kendisinden sonra gelen müfessirlere 
kaynak teşkil etmiş (Eimalılı , X, 508) ve 
tefsirdeki şöhreti günümüze kadar ulaş
mıştır. 

b) Kelam ilmindeki Yeri. Kelamı dini ilim
lerin temeli kabul eden (Taualicu 'l· envar, 

s. 8) ve bu ilimle uğraşmayı bir veeibe 
sayan Beyzavi aynı zamanda önemli bir 
kelam alimidir. Ayrıca felsefi kültürün 
yaygın olduğu bir dönemde yaşadığı için 
felsefe ile ilgilenmiş, kendisinden önce 
Razi ile Arnidi'nin başlattığı felsefe ile 
kelamı birleştirme işini daha da ileri gö
türerek iki ilmin meselelerini birbirin
den ayırt edilemeyecek şekilde birleş

tirmiştir (İbn Haldun. s. 430) . Onun ol
dukça ileri derecedeki bu eklektik me
todu daha sonra Teftazani ve Cürcani'yi 

de etkilemiştir. Beyzavf' nin belli başlı 

kelami konularla ilgili bazı görüşleri şöy
ledir: Allah'ın varlığı, alemin hadis* ve 
mümkin* oluşu (Taval(u 'l·enuar, s. 322) 

ve değişikliklere maruz kalması (Enva· 

rü't-tenzfl, ı, 695) yoluyla ispat edilebilir
se de mahiyeti id rak edilemez; zira O 
sonlu ve mürekkep bir varlık değildir. 
Zatını niteleyen (haberi) sıfatıarın da ma
hiyeti bilinemez (Taval(u 'l·envar, s. 378; 

Enuarü't-tenzfl, ll , 245) Bu sebeple de 
O'nun ahirette görülmesinin nasıl ola
cağı dünya şartlarıyla kavranamaz. Al
lah'ın sıfatiarını zatından ayrı olarak dü
şünmek mümkündür ve bu O'nun birli
ğine hale! getirmez tTaval(u 'l·enuar, s. 
362) Kulların sorumlu tutulabilmesi için 
fiilierini Allah 'ın yaratmasına bağlı ol
madan yapabilmeleri gerekli değildir. 

Kulun, fiilin meydana gelmesinde kısmi 
etki yapacak bir güce sahip bulunması 
sorumlu tutulması için yeterli sebeptir 
(Enuarü't-tenzfl, II. 132). Peygamberlik sa
dece Allah ' ın irade ve ihsanına bağlı olup 
peygamberin fizik yapısıyla ilgili değil
dir. Kıyametin kopmasından önce dec
cal* ortaya çıkacak ve Hz. Tsa gökten 
inip onu öldürecektir. Bizatihi müdrik 
bir cevherden ibaret olan insan bu özel
liğini, esas cevherine dahil olmayan be
denin yok olmasından (öldükten) sonra 
da devam ettirir ve önceden hissettiği 

lezzetle elemleri yine hisseder. Mizan, 
ahirette herkes tarafından görülebile
cek olan dili ve iki gözü bulunan bir tar
tı aletidir (a.g.e., Il , 228). Cennetin yeri 
alemin dışında yedinci kat göğün üstün
deki " sidretü'l-münteha'' nın yanındadır 

ve halen mevcuttur. Cehennem ise ye
dinci kat yerin altındadır (a.g.e., ı. 279, 

671 ; IV, 441 ; Taual(u'l·enuar, s. 446) . Ce
hennemde ebedi olarak kalacak olanlar 
sadece kafırlerdir. Hüsün- kubuh ikiye 
ayrılır : Eğer hüsün ve kubuha konu teş
kil eden şey pratik akılla veya doğuştan 
bilinecek bir husus ise hüsün ve kubu
hun akli olduğunda ihtilaf yoktur; eğer 
hüsün ve kubuhun konusu nasların ahi
rette sevap veya cezaya yol açacağını 

bildirdiği bir mesele ise bu takdirde ak
lın bilgi alanı dışında kalır (Taual(u 'l·en· 

uar, s. 401). imanın hakikati kalp ile tas
dik etmekten ibaret olmakla birlikte ku
la farz olan imanın gerçekleşebilmesi 

için dil ile de ikrar etmek gerekir. Zira 
gerçeği bilip de onu diliyle ifade etme
yen inatçılar Kur'an'da yerilmiştir (En· 

uarü't-tenzfl, I, 87, 130; Il , 76) . Am el ise 
imanın rükünlerinden değildir; ancak 
üzerinde bina bulunmayan bir temel in-
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san ıçın yeterli olmadığı gibi amelsiz 
iman da yeterli değildir. Dini emir ve ya
saklar bütün insanlar için olup kafirler 
de bunlardan ötürü azaba uğrayacaktır 
(a.g.e., Il , 84). Hayatta bulunan kafirler 
için istiğfarda bulunmak caizdir. Beyza
vi, felsefe ile kelamı birleştirmesine rağ
men kelamcıların görüşlerini savunmuş, 
hatta bazan selefın görüşlerini benim
semiştir. Dil ile ikrara verdiği önemle. 
iman konusunda Eş'ariler'den farklı dü
şünmüş bir kelamcı olarak görünmek
tedir. 

c) Diğer İlimler. Beyzavi, usül-i fıkha 
dair eserleriyle bu alandaki dirayetini 
de kabul ettirmiştir. Onun bu yönünü 
Celaleddin Abdurrahman el -IPidi Nôşı
rüddin el-Beyiavi ve eşeruhu if usu
li'l-fı~h adlı kitabında ele almıştır. Bey
zavi usül-i fıkıhta Fahreddin er-Razi ile 
Taceddin ei-Urmevi'nin tesirinde kalmış 
ve eserlerini bunların metoduna uyarak 
telif etmiştir. Fıkıhtaki yerini de Ali Muh
yiddin el-Karadağ! el-Gayetü'l-kıişva·~ 
nın mukaddimesinde ele alarak incele
miştir. 

Beyzavf'nin şeyh Muhammed b. Mu
hammed ei-Kütahtai ile olan ilişkileri 

ve eserlerindeki bazı görüşleri onun ta
sawufla da ilgilendiğini gösterir mahi
yettedir. "Azerbaycan şeyhi" olarak da 
bilinen (İbnü ' l - imad , V, 392) ve süfilere 
mahsus övgü ifadeleriyle de (kuddise sir
ruh gibi) anılan Beyzavi nefis terbiyesini 
islam'ın temel rükünlerinden biri kabul 
eder (Enuarü't·tenzfl, 1, 485) . Ona göre 
Allah'ın insana verdiği beş kabiliyet var
dır. Bunlar Kur'an'da her birine işaret 
edilen (en-Nür 24 /35) duyu, hayal, akıl, 

müfekkire ve kutsiyet güçleridir. insan 
kutsiyet gücü sayesinde gayb bilgisine 
ve meleküt aleminin sırlarına vakıf olur. 
Ancak bu güç sadece peygamberlerde 
ve bir de velilerde mevcuttur. Veliler bu
nun dışında gaybı meleklerin ilhamı va
sıtasıyla da bilebilirler (a.g.e, III, 428-429 ; 
IV, 571). insanın bu mertebeye ulaşabil
mesi için şehvet duygusu ile dünya ma
lına olan arzusunu yok etmesi gerekir 
(a.g.e., ı. 329-33 0). Beyzavi'nin tasawufi 
görüşleri hakkında fazla bilgimiz yok
tur. Öyle anlaşılıyor ki onun bu alana yö
nelmesi ömrünün son devirlerine rastla
mıştır. Bilindiği kadarıyla tasawufa dair 
sadece bir eser telif etmesi de bunu gös
termektedir. Bazı kaynaklar Beyzavi'nin 
Hızır'dan hırka giydiğini naklederek onun 
Hızırıyye tarikatına bağlı bulunduğunu 

ve aynı zamanda bu tarikatın kolları ara
sında sayılan Beyzaviyye'nin şeyhi oldu-
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ğunu kaydederse de (bk Zebidi, s. 43) bu 
hususta güvenilir bilgiler mevcut değil
dir. Beyzavi hadis, nahiv, mantık, astro
nomi, tarih ve kozmografya ile de ilgi
lenmiştir. Eserleri uzun müddet Osman
lı medreselerinde ve diğer ilim meclisle
rinde ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Eserleri. Beyzavf nin günümüze kadar 
gelen eserleri daha çok tefsir, kelam, fı 

kıh , usul -i fıkıh ve gramere dairdir. 1. En
varü't- tenzil ve esrarü't-te'vil*. Üzerin
de 255 civarında şerh ve haşiye yapıla
cak kadar takdir gören ve ün kazanan 
bu eser defalarca basılmıştır. 2. Havô.s
şü'l - ~ur, ô.n. Süleymaniye Kütüphan~
si 'ndeki bir yazmanın içinde (Halet Efen
di, nr. 800, vr. 213•-22 1• ) müstakil bir 
eser olarak Beyzavfye nisbet edilen, an
cak eserlerini zikreden kaynaklarda adı
na rastlanmayan bu risale sürelerin fa
ziletine dairdir. 3. Tavali ' u'l-envar* min 
metô.1i'i'l-enzô.r. Kelama dair olup ba
sılmıştır (Kahire 1339). 4 . Misbô.J:ıu '1-er

vô.J:ı. Bir mukaddime ile üç bölümden 
meydana gelen bu eser de kelama da
irdir. Mukaddimede mantık ilminin öze
tini, birinci bölümde mümkinat, ikinci 
bölümde ilahiyyat, üçüncü bölümde de 
nübüwat ve sem'iyyat konularını ihtiva 
eden ve küçük boy kırk iki varaktan iba
ret olan kitap öğrencilere hitap eder ma
hiyyette muhtasar bir eserdir (Süleymani
ye Ktp., Laleli, nr. 786) Ubeydullah b. Mu
hammed el-Fergani tarafından e1-liô.J:ı 
adıyla şerhedilmiştir (Keş{ü'? ·?unan, ll , 

1704). S. Müntehe'1-münô. ff şerhi es
md, illô.hi'l-J:ıüsnô.. Envô.rü 't- tenzil'de 
(N, 480) kendisine ait olduğunu belirtti
ği bu eser bir giriş ve iki bölümden mey
dana gelmiştir. Girişte insan bilgisinin 
Allah'ın zat ve sıfatlarının mahiyetini bil
meye yetmediği aniatıldıktan sonra birin
ci bölümde esrna-i hüsna hadisinde yer 
alan doksan dokuz isim, ikinci bölümde 
de bu hadiste zikredilmeyip Kur'an 'da 
ve diğer hadislerde belirtilen ilahi isim
ler açıklanır. Eserin yazma bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcut
tur (Şehid Ali Paşa, nr. 428). 6. Minhacü'l 
vüşul ila 'ilmi'l- uşul*. UsQI-i fıkha dair 
olup basılmıştır (Kahire 1326). 7. e1-Ga
yetü '1-lıuşvô. ff dirô.yeti '1- fetvô.. Gazza
li'nin Şafii fıkhına dair el-Basit adlı ese
rinden yine kendisinin ihtisar ettiği el
Vasitü'l-muJ:ıit bi-alıtô.ri'l-Basft'in öze
tidir. Eser Ubeydullah b. Muhammed ei
Fergani (TSMK. Koğuşlar, nr. 768), Mu
hammed b. Es'ad et-Tüsteri (TSMK, lll. 

Ahmed, nr. ı 059). İbrahim b. Abdurrah-
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man ei-Umeyri (Selim Ağa Ktp ., nr. 268), 

İbn Daklku'I-Td (TSMK, Revan Köşkü , nr. 
642 ), Muhammed b. Muhammed ei-Ak
sarayi, Muhammed b. Muhammed ei
Vasıti (Keş{ü 'z -zunan, ll , 11 92), Muham
med el-Yemani (GAL Suppl. , ı. 753), İb
nü'I-Akuii ve Musa b. Muhammed (İüi
f:ıu 'l -meknan, 11. 140) tarafından şerhe

dilmiştir. Ebu Abdullah Muhammed b. 
Zahir tarafından da el-Kifô.ye adıyla naz
ma çevrilmiştir (Keş{ü 'z - ?unan, ll , ı 193 ). 

e1-Gayetü 'l-1cuşvd Ali Muhyiddin ei-Ka
radağfnin tahkikiyle neşredilmiştir (Ka
hire 1402/ 1982) 8. TuJ:ıfetü'1 -ebrdr. Şer

J:ııı M esdbfhi's-sünne adıyla da bilinen 
kitap Begavfnin Mesdbfl:ıu 's-sünne adlı 

hadis mecmuasının şerhi olup Beyzavf
ye ait olduğu kendi ifadesiyle sabittir 
(Enuarü 't-tenzfl, ll, 283) . Giriş kısmında 

islam ilimlerinin taksimi ve hadis usu
lüne dair bilgilerin yer aldığı şerhte iti
kadi ve fıkhi mezheplerin farklı görüş
leri belirtilir. Eserin birçok yazma nüsha
sı mevcuttur (mesela bk. Süleymaniye Ktp. , 
Hacı Beşir Ağa, nr. ı 49; Fatih, nr. 968; Ha
san Hüsnü Paşa , nr. 235 ). Brockelmann, 
MeşdbiJ:ıu 's- sünne üzerine Tebriz i' nin 
telif ettiği Mişkô.tü '1-MeşdbfJ:ı adlı ese
re Beyzavi tarafından ŞerJ:ıu Mişkô.ti'1-
M esô.bfh adıyla bir şerh yazıldığını be
,lirtiyorsa da ( GAL Suppl., ı. 62 1) bu yan
lıştır. Çünkü Hatili et- Tebrizi' nin 737 
( 1337) yılından sonra vefat ettiği bilin
mektedir ( Nasırüddin el-Elbani, ı. 3) 9. 

Lübbü'1-e1bô.b tf 'ilmi '1-i'rô.b. İbn Ha
cib'in nahiv konusunda yazdığı eJ-Kô.fi
ye'nin muhtasarıdır. İbn Hacib ' in zik
retmediği nahiv kaidelerine temas ede
rek e1-Kô.fi ye'nin eksiklerini tamamla
yan eser bizzat Beyzavi'den başka Bir
givi (İmtihanü 'l-e;;kiya' ), Bayezid b. Ab
dülgaffar ei-Konevi (Müdricü 'l-feua ' id) , 
Muhammed b. Ali el- Ku n bati (ljulaşa

tü 'l -kütüb ) tarafından da şerhedilmiş

tir. Eser Birgivfnin şerhiyle birlikte ba
sılmıştır (istanbul 1270, 1305). 10. Niza
mü't- tevari!;ı *. Hz. Adem'den itibaren 
müellifin vefatma kadar geçen önem
li olaylar, özellikle peygamberler tarihi 
ve ayrıca Emeviler, Abbasiler, Samani
ler, Gazneliler, Deylemiler, Selçuklular 
ve Moğollar hakkında değerli bilgiler 
ihtiva eden bu Farsça eser Seyyid Man
sur tarafından neşredilmiştir (Haydara
bad 1930) . Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
yazma bir nüshası (Ayasofya, nr. 3605) 

bulunan eser Osmanlı padişahlarından 
lll. Mehmed'in emriyle Mustafa b. Ab
durrahman tarafından Enı"sü '1-müliik 

adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu 
tercüme de Süleymaniye Kütüphanesin
de mevcuttur (Hamidiye, nr. 890) Ayrıca 

Bitlisli Ebü'I-Fazl Mehmed Efendi de ese
ri Türkçe'ye çevirmiştir. Bunların dışın 

da mütercimi bilinmeyen başka bir ter
cümesi de istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndedir (TY, nr. 877) . 11. Risd1e ff 
ta 'rifdti '1- 'uliim ve meviu 'dtihd. Dini 
ve din dışı ilimiere ait tarifierin yapıl
dığı ve konularının belirtildiği risale or
ta boy üç buçuk varaktır (Süleymaniye 
Ktp ., Esad Efendi, nr. 3684/ 14). 

Kaynaklarda Beyzavfye nisbet edildiği 
halde günümüze kadar ulaşmayan eser
ler de şunlardır: e1- l idh (kelam); Şerl}.u'1-
Metd1t (Siraceddin el-Urmevi'nin mantı
ğa dair eserinin şerh i) ; Mirşô.dü '1-efhdm 
ild mebddi '1-aJ:ıkô.m (İbn Hacib'in Mul]
taşaru Müntehe's·Sül ue'l -emel adlı eseri
nin şerhid ir ki buna kendisi de Enuarü 't
tenzff'de temas eder : ll , 68, 359); Şerl}.u 'I

Minhô.c (kendi eserine yaptığı şerh); e1-
'Ayn (tefsir) ; ŞerJ:ıu Mulıaddimeti İbn 
Hô.cib ; Ta 'lik 'a1ô. Muhtasari İbn Hd
~ib; ŞerJ:ıu '1-MaJ:ısı11 mtn <ilmi'1-u$w; 
ŞerJ:ıu münte.l]abi'1-Mal]şı11 fi'l-uşı11 (her 
iki eserin as lı Fahreddin er-Razi'ye ait usul-i 
fıkıh kitaplarıdır) ; Mu.l]taşar fi'l-hey' e; 

Şerl}.u'l-Fuşı111i't - Tı1sf (astronomi); Şer
J:ıu'l-Kdfiye (nahiv); Şerl}.u't- Tenbfh (Ebu 
İshak eş -ŞTrazi'nin fıkha dair eserinin şer

hi) ; et-Teh?i b ve1-a.1]1ô.Jc (tasawuf). 

Beyzavi'ye ait olmadığı halde lakap 
benzerliği sebebiyle ona nisbet edilen 
eserler de şunlardır: e1-İrşad fi 'l-fıkh, et
Tebşıra fi'1-fıJch, et- Te?kire fi'I - furı1 '. 
Bu eserlerin üçü de EbQ Bekir ei-Beyza
vi'ye aittir (SübkT. IV, 97 ; Keş{ü'z -zunan. ı. 

392 ; İiaf:ıu 'l-meknün, ı , 222 ; Hediyyetü 'l
'ari{fn, 1, 462). Süleymaniye Kütüphanesi 
kataloglarında Beyzavi'ye nisbet edilen 
Fetô.vd ff J:ıalıJcı 'ş -şey.l] İbni'l- 'Arabf ad
lı risale (Laleli, nr. 3720/ 9; Hacı Mahmud 
Efendi. nr. 2522) Ebü'I-Kasım b. Hüseyin ei
Beyzavi'nin. Tebşıratü '1 -mübtedf ve te?
kire{ü1-müntehiise (Ayasofya, nr. 169 1, 

1692) Sadreddin Konevi'nindir. August 
Müller Benakiti'ye ait Tdrf.l]-i Bendkitf'
nin Çin'le ilgili olan sekizinci bölümünü 
Abdallare Beidawaei Historia Sinen
sis (Berlin 1677) adıyla Latince'ye çevirip 
Beyzavi'ye atfetmiş, S. Weston da aynı 
bölümü A Chinese Chronicle by Ab
dollah of Beyza adıyla İngilizce 'ye çevi
rerek (London 1820) Beyzavi'ye nisbet 
etmiştir. Ancak Quatremere sözü edilen 
eserin Beyzavi'ye değil Benakitl'ye ait 
olduğunu ispat etmiştir. 
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liJ YusuFŞEvKiYAvuz 

ı 
BEYzAVİYYE 

ı 

(~~!) 

Müfessir Kadi Beyzavi'ye 
(ö. 685/1286) 

nisbet edilen bir tarikat 

L 
(bk. BEYzAVİ; TARiKAT). 

_j 

ı 
BEYZERE 

ı 

L 
(bk. AV). 

_j 

ı 
BEZCilADE 

ı 

MEHMED MUHYİDDiN 

L 
(bk. MEHMED MUHYİDDİN EFENDi). 

_j 

ı 
BEZDEVİ 

ı 

L 
(bk. PEZDEVİ). 

_j 

ı 1 
BEZEME 

L 
(bk. TElYİNAT) . 

_j 

ı 
BEZİGIYYE 

ı 

( ~.,r.l l) 

Hattabiyye'ye mensup olan 
Beziğ b. Musa'nın 

(II ./ VIII. yüzyıl) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

L 
(bk. HATIABİYYE). 

_j 

ı 
BEZİG b . MÜSA 

1 

( ..r.r .y ~-:r. ) 
(IL/VIII. yüzyıl) 

Aşırı Şia gruplarından 
Hattabiyye'ye bağlı Bezigıyye 

kolunun kurucusu 
(bk. HATIABİYYE). 

L _j 

ı 
BEZiRGAN 

ı 

( .;IS.Jj~ ) 

Eskiden ticaret, sarraflık, 

resmi ve özel müesseselere 
mal temini işleriyle uğraşan 

L 
büyük tüccar. 

_j 

Kelimenin aslı, "alışveriş yapan" anla
mında Farsça bazargan veya bazergiin
dan gelmektedir. Bezirgan kelimesinin 
Türkçe'de ne zamandan beri kullanıldı
ğı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 
Fatih devrine ait kanunname ve yasak
name metinlerinde bezirgan tabirine sık
ça rastlanmakta, " başta ipek ve kumaş 
olmak üzere her türlü ticaret ve alım sa
tım işleriyle uğraşan tüccar" anlamında 
kullanılmaktadır (Kanunname-i Sultan[, 

s. 8. 4ı -45, 57) . XV!. yüzyıla ait Osmanlı 
sancak kanunnamelerinde ise "ticaret 
erbabı, ipek tüccarı, seyyar tüccar" ma
nalarında geçmektedir (Bar kan, ı 96, 225, 

30 ı , 37 ı) . Gelibolulu Mustafa Aif ise ke
limeyi "zengin tüccar" anlamında kullan
maktadır (Meuaidü 'n-nefais, s. ı 00). 

Büyük şehirlerin dışarıdan gelen sa
nayi maddeleri ve mamul eşya ihtiyaçla
rı bezirganlar tarafından sağlanırdı. Ev
liya Çelebi istanbul'un toptan gıda ve gi
yecek eşyasını temin eden çok sayıdaki 
bezirganın bezirgan esnafı lancasını teş
kil ettiklerini kaydeder (Seyahatname, ı. 

30 ı ı Kelime daha sonraları hilekar ve 
tefeci tacir için de kullanılmıştır. XVII. 
yüzyıldan sonra ise gayri müslim ve özel
likle MOsevi ticaret erbabına delalet eder 

BEZiRGAN 

olmuştur. Osmanlı ülkesinde ticaret ya
pan beratlı Avrupa tüccarına da bazan 
bezirgan denilmiştir. 

Osmanlı saray, bahriye ve askeri teş
kilatı içerisinde bezirganların da bulun
duğu görülmektedir. Nitekim sarayın dış 
hizmetiileri olan bfrOn halkı arasında Da
rüssaade ağasına bağlı bezirganbaşı da 
bulunuyordu. Başlıca görevi ise çuha, bez, 
tülbent gibi özellikle dokuma türünden 
malzemeyi temin etmekti. 

Yeniçeri Ocağı 'nda ocak bezirganları
nın önemli iktisadi rolleri vardı. Beytül
malcinin idaresinde Yeniçeri Ocağı'nın 

malf işleri , malzemesinin temini, esame* 
alım satımı gibi işleri bunlar yapıyorlar
dı. Başlangıçta bu görev ocak başyazıcısı 
tarafından yerine getirilirken daha son
ra karlı bir iş olduğu için hıristiyan ve 
MQsevner'in tekeline geçmiş, babadan 
oğula intikal etmek suretiyle de bezir
gan aileleri teşekkül etmiştir. Bazı dö
nemlerde ocak bezirganlığının kaldırıl

ması sebebiyle bu gayri müslim bezir
ganlar çeşitli huzursuzluklar çıkarmış
lar, serbest olduğu zamanlarda da rüş
vet vererek ocak bezirganlığını elden ka
çırmamaya gayret etmişlerdir. 

Ocak bezirganlarının istanbul Valide 
Ham ve diğer büyük hanlarda odaları 
vardı. Ocağa ait paralar, her türlü em
tia, vergi ve defterler orada saklanırdı. 
Ocak işlerinde suistimal yapan ve ocak 
menfaatlerini zedeleyen bezirganlara çok 
ağır cezalar verilirdi. Nitekim 1 S Temmuz 
1808'de suistimali tesbit edilen ocak be
zirganı Çelepan idam edilmiş, bu tarih
ten sonra da gayri müslim bezirgan ta
yin edilmeyerek bu işlerin başyazıcı ta
rafından yapılması istenmişti. Ancak bir 
süre sonra ortalık yatışınca gayri müs
lim bezirganlar rüşvetle yeniden bezir
ganlığı elde etmişlerdir. Ocak bezirgan
lığı 1826'da Yeniçeri Ocağı' nın kaldırıl

ması ile sona ermiştir. 

Ortaçağ 'lardan beri bezirganların şe
hirden şehire, ülkeden ülkeye aylarca 
süren seyahatleri, karşılaştıkları çeşitli 

olaylar, surtarla çevrili Türk-İslam şehir
lerinin kapılarından giriş çıkışları, uzak 
ülkelerde gördükleri ve duydukları aca
yip şeyler özellikle halk edebiyatı için zen
gin ve ilgi çekici bir malzeme olmuş, halk 
arasında şifahf olarak dilden dile dolaş
mıştır. Ayrıca , "Korkak bezirgan ne kar 

· eder ne ziyan": "Bezirgan züğürtleşince 
esl<i defterleri karıştırır" gibi çeşitli ata
sözlerine de konu olmuştur. 
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