
BEZZAZT 

aldı. ilirnde derinleşti ve şöhrete kavuş
tu. Kırım ve Bulgaristan' a gitti. Yıllar
ca kaldığı Kırım'da önde gelen alimlerle 
karşılıklı bilgi alışverişinde ve tartışma
larda bulundu. Daha sonra memleketi 
olan Saray' a döndü ve oradan da Ana
dolu'ya geçti. 

Bezzazi usul ve fürü ilimlerinde zama
nının önde gelen alimlerinden kabul edil
miş, İbn Arabşah, Kadı Sa'deddin İbnü'd
Deyri ve Muhyiddin el-Kafiyeci kendisin
den ilim tahsil etmişlerdir. Anadolu'da 
bulunduğu sıralarda Molla Şemseddin 
Fenari ile müzakere ve tartışma ları ol
muştur. Kaynaklarda Bezzazi'nin genel
likle fürüda, Molla Fenari'nin ise usulde 
üstün olduğu kaydedilmektedir. Bezza
zi'nin Timurlenk'in küfrüne fetva verdi
ği bilinmektedir. Hac maksadıyla gittiği 
Mekke'de vefat etmiştir (Ramazan 8271 
Ağustos 1424). 

Eserleri. 1. el- Fetava '1- Bezzaziyye. 
Bezzazi, ası l adı el- Cami c u 1- vecfzolan 
ve Fetava'l-Kerderi diye de bilinen bu 
meşhur eserini Anadolu'ya gitmeden ön
ce 812 ( 1409-1 O) yılında bitirmiştir. Eser
de ilk Hanefi imamlarının görüşleriyle 

daha sonraki devirlerde Hanefi alimler 
tarafından verilen fetvalar muteber ki
taplardan özettenerek derlenmiştir. Ge
rek imam Ebü Hanife ve talebelerinin, 
gerekse sonraki alimierin görüşlerini ve
rirken bunlar üzerinde değerlendirme-

el·Fetaua'l·Bezzaziyye'nin ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp., Amcaz§de Hüseyin Paşa, nr. 245) 
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lerde bulunarak fetvaya uygun tercihler 
yapması Bezzazi'nin ilmi kudretini gös
termektedir. Kitapta hükümterin dayan
dığı delillerle diğer mezheplerin görüşle
ri pek nadir olarak zikredildiği gibi alim
lerin görüşleri verilirken çok az yerde 
kaynaklara atıfta bulunulmaktadır. Ese
rin bir başka özelliği de bazı fakihlere 
sorulan sorulara onların verdikleri ce
vaplar yanında Bezzazi'nin kendi zama
nında meydana gelen bazı meselelere 
verilen fetvaların da yer yer kaydedilme
sidir. Şeyhülislam Ebüssuüd Efendi 'ye, 
niçin önemli meseleleri toplayan bir ki
tap telif etmediği sorulduğunda, "el-Bez~ 
zaziyye varken böyle bir şey yapmak
tan haya ederim" cevabını vermiştir. Bir
çok yazma nüshası bulunan eser birkaç 
defa basılmıştır (Kazan I 308, Bulak ı 3 ı ı, 
Kahire 1323 lel·Fetaua'l·Hindiyye'nin IV
VI. cilderinin kenarında!). el-Fetava'l-Bez
zaziyye'nin müellifi bilinmeyen Ijulaşa
tü'l-Bezzaziyye (Hacı Selim Ağa Ktp ., nr. 
4ı 7, 85 varakl adlı birmuhtasarıda var
dır. Bu eser her biri çeşitli fasıllardan olu
şan ve sırasıyla namaz, talak, katiri müs
lüman yapan söz ve davranışlar, müslü
manı kafir yapan söz ve davranışlar, ke
rahiyyat, istihsan konularının ele alındı
ğı altı babdan meydana gelmektedir. z. 
Mena~ıbü'l-İmami1-Ac?am Ebi lfani
fe. Ebü Hanife ve talebelerinin biyogra
filerini ihtiva eden bu eser, Muvaffak b. 
Ahmed el-Mekki'nin (ö. 568/ ı ı 72) aynı 
adı taşıyan kitabıyla birlikte basılmıştır 
(1-II, Haydan3bad ı 32 ı; I-II, Beyrut ı 98ı, 

I. cilt Mekki'nin, II . cilt Bezzazi'nin eseri) . 
Eserin ll. Murad adına Muhammed b. 
ömer el-Halebi tarafından yapılan Türk
çe tercümesinin iki nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Dü
ğümlü Baba, m. 523, m 20,4 + 342 varak; 
Tahir Ağa, nr. 299, 208 varak). 

Süleymaniye Kütüphanesi tasnif fiş
lerinde ve Brockelmann ( GAL Suppl., II, 
3ı6) tarafından Bezzazi'ye nisbet edilen 
Risale ti'r-red cale'l-İmam el-Gazzali 
bima tekelleme bi-lfa~~ı imamina Ebi 
Hanife (Şe hi d Ali Paşa, nr. 2768/ 1, vr. ı-

43), Kitab fi'r-red calii men yu canid 
Ebô lfanife ve aş]Jabeh (Şehid Ali Pa
şa, nr. 779, 73 varak). er-Red ve'l-intiŞar 
cala me?hebi imami'l-e,imme ve sira
ci']- ümme seyyidi fu~aha, i'f- emşar 
(Şehid Ali Paşa, nr. 2732/3, vr. ı53- ı 76) 
adlı risaleler farklı isimlerle anılmakla 

birlikte aynı eser olup Gazzali'nin el-Men
J:ıı11 adlı eserinin sonunda Şafii mezhe
bini diğerlerine niçin üstün tuttuğuna 
dair kaydettiği bölümde Ebü Hanife'ye 

Bezzazi'nin Menaf!:ıbü 'l·imami'l-A'?am Ebi lfanr{e adlı 
eserinin Muhammed b. ömerei-Halebi tarafından yapı

lan tercümesinin ilk ve son sayfalan (Süleymaniye Ktp., Tahir 

Ağa, nr. 299) 

yönelttiği bazı tenkitler üzerine Şemsü
leimme ei-Kerderi (ö. 642 / ı244) tara
fından kaleme alınmış bir reddiyedir (ay
rıca b k. Leknevi, s. ı 77; Brockelmann, GAL 

Suppl., ı. 654). Bezzazi'nin Kerderi nis
besini de taşımış olması bu yanlışlığa 

sebebiyet vermiştir. 
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Ebü'l·Hasen Ahmed b. Muhammed 
b. Abdiilah el· Bezz! 

(ö. 250/864) 

KırAat-ı seb'a imamlarından 
İbn Kesir'in 
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Aslen Farisli (veya Hemedanh) olup 170'
te (786) Mekke'de doğdu. Dedelerinden 
Ebü Bezze'ye nisbetle Bezzi diye şöhret 
buldu. Kıraat ilmini babasından ve Abdul-



lah b. Ziyad, ikrime b. Süleyman, Vehb b. 
Vazıh gibi devrinin tanınmış kıraat alim
lerinden öğrendi. ibn Keslr kıraatini ik
rime - Şibl b. Abbad ve ismail b. Abdul
lah ei-Kıst- ibn Keslr isnadıyla aldı. Ta
nınmış kıraat alimlerinden ishak b. Mu
hammed ei -Huzal, Hasan b. Hubab, Ah
med b. Ferah, Ebü Abdurrahman Abdul
lah b. Ali, Ebü Rebla b. ishak, Muham
med b. Harün, ibn Keslr kıraatinin diğer 
ravisi Kunbül ve daha başkaları bu il
mi kendisinden tahsil ettiler. Süfyan b. 
Uyeyne, Müemmel b. ismail ve Malik b. 
Süayr gibi hocalardan hadis öğrendi. 

Hasan b. Hubab, Mudar b. Muhammed 
ei-Esedl gibi isimler de ondan hadis ri
vayet etti. Buharl et-Tari.l]u'l-kebir'in
de kendisinden rivayette bulundu. Bez
zl Mekke'de vefat etti. 

Kıraat ilminde büyük bir otorite oldu
ğu hususunda görüş birliği bulunmakla 
beraber hadis konusundaki rivayetleri ih
tiyatla karşılanmış, muttasıl* olmayan 
rivayetleri muttasılmış gibi rivayet et
mekle suçlanmıştır. Ebü Hatim ve Ukay
lf onun rivayetlerinin "münker" ve "za
yıf" olduğunu söylemişlerdir. 

Duha süresi ve daha sonraki süre
lerin sonunda tekbir getirilmesi adeti 
Bezzl ile başlamıştır. Bezzl böyle bir uy
gulamanın mevcut olduğunu müselsel 
bir senedie Hz. Peygamber'e dayandır

mış ve Hakim bu rivayeti el-Müsted
rek'ine almışsa da (lll, 304) hadisi sade
ce onun nakletmiş olması, ayrıca hadis 
rivayetinde kendisine güvenilmemesi se
bebiyle bu rivayeti kabul görmemiştir. 
Ancak bu uygulama kurra arasında bir 
sünnetin yerine getirilmesi anlayışıyla 

yaygınlaşmış ve günümüze kadar devam 

etmiştir. 

Mescid-i Haram'da kırk yıl müezzinlik 
yapan Bezzf'nin, kıraat ilmini bizzat ibn 
Keslr'den öğrenmediği halde, gerek ibn 
Mücahid'in (ö. 324/ 936) Kitabü's-Seb 'a·
sından sonra aynı asırda telif edilen kı
raat kitaplarında (mesela bk. İbn Galbün, 
vr. 2a- ı ı b). gerekse daha sonra kıraat-i 
seb'a imamlarının ravi sayısını iki ile sı
nırlayarak yazılan kaynaklarda (mesela 
b k. Mekkl b. Ebü Tali b, s. ı 75- ı 94) ibn 
Keslr kıraatinin iki raYisinden biri ola
rak tercih edilmesinin sebebi, herhalde 
genel olarak bu ilimdeki otoritesiyle ibn 
Keslr kıraatini icra etmedeki üstün ba
şarısı ve buna bağlı olarak -Ebü Amr 
ed-Danf'nin de belirttiği gibi (et·Teysfr, 

s. 3)- rivayetinin güvenle ve yaygın bir şe
kilde okunınası olsa gerektir. 
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Bıyık hakkında Kur 'an-ı Kerim'de her
hangi bir hüküm bulunmamakla birlik
te hadis kaynaklarının temizlik (taharet), 
kılık kıyafet (libas, ziynet) ve adab-ı mu
aşeret (edeb) ile ilgili bölümlerinde sa
kal ve bıyığa (Ar. şarib) temas eden bir
çok rivayetin yer aldığı görülmektedir. 
Bu rivayetlerin incelenmesinden anlaşı
lacağı üzere bıyıkla ilgili hükümler bü
tün peygamberlerin tavsiye edip uygu
ladığı ve selim yaratılışlı, sağ duyulu in
sanların tabii olarak benimseyip uygula
yacağı kurallar türündendir (bk. FlTRAT). 

Bu kurallara uymanın amacı sağlığı ko
rumak, temizliğe riayet etmek, güzel bir 
görünüme sahip olmak suretiyle insan
lara karşı saygı göstermektir. Bıyık hak
kında müstakil bir risale kaleme alan 
Süyütl (bk bibl), şekil ve görünüş gü
zelliğinin dini bir yönünün bile buluna
bileceğini söylemiş ve güzel görünüşlü 
insanların söz ve davranışlarıyla daha 
etkili olacağına dikkat çekerek müftü, 
vaiz, hatip gibi din görevlilerinin bu ko
nuya önem vermeleri gerektiğini hatır
latmıştır. 

Bıyığı kısaltıp düzeltme sünnetinin Hz. 
ibrahim ile başladığı kabul edilir. Hz. Pey-
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gamber bıyığını kısaltır ve müslümanla
rın da böyle yapmasını tavsiye ederdi. 
Hatta ashaptan birinin uzamış bıyığını 

bizzat kendisinin kesip kısalttığı nakle
dilmiştir (Ebü Davüd, "Taha.ret", 75) Müs
lümanların dış görünüşleri de dahil ol
mak üzere bütün yönleriyle kendilerine 
has bir insan tipi ve bir toplum meyda
na getirmelerini isteyen Hz. Peygamber'
in müslümanlara bıyıklarını keserek Me
cüsl ve müşriklere benzernemelerini em
rettiği (Buhari, "Libas", 64; Müslim, "Ta

ha.ret", 54, 55), bıyığını kısaltıp düzeltme
yenin islam toplumundan uzaklaşmış 
sayılacağını ifade ettiği rivayet edilmiş
tir (Tirmizi, "Edeb", 16; Nesa i, "Taharet", 

ı 3, "Zinet", 2) 

Uzun bıyığı tasvip etmeyen islam alim
leri bıyığın kısaltılmasının mı (taksir), yok
sa traş edilmesinin mi (halk) daha iyi ola
cağı konusunda farklı görüşler ileri sür
müşlerdir. Bıyığı kısaltınayı tasvip et
mekle birlikte onu traş etmenin daha 
güzel olacağını söyleyen Tahavf. Ebü Ha
nife, Ebü Yüsuf ve Muhamme<;l'in de ay
nı görüşü benimsediklerini nakleder. Ba
zı Hanefi fıkıh kitapları ise bir ihtilaftan 
söz etmeksizin bıyığı kısaltınanın sün
net olduğunu söylemekte ve uzunluğu 
için de kaşı ölçü olarak vermektedir. 
imam Malik bıyığın kısaltılmasına taraf
tar olup tamamen kesilmesini bir nevi 
işkence (müsle) olarak değerlendirmek
te ve böyle yapanların te'dib edilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Şafii alimle
rinden Nevevi de bıyıkların traş edilme
yip kısaltılmasının uygun olacağını ifade 
eder. Ahmed b. Hanbel'e göre ise bıyığın 
kısaltılması ile traş edilmesi arasında 

fark yoktur. 

Bıyığın kısaltılması veya traş edilmesi 
hususunda ileri sürülen farklı görüşler, 

konu ile ilgili hadislerden ve bunların yo
rurhlanmasından kaynaklanmaktadır. 
Çünkü kısaltınayı tavsiye eden hadis
ler olduğu gibi traş etmeyi öğütleyen 
hadisler de vardır. Bu hadislerde yer alan 
"halk" kelimesini kısaltına veya üst du
dağın kenariiıı aşan fazla kısmı kesme 
şeklinde yorumlayan çok sayıda alim, kı
saltmayı emreden hadisleri esas alarak 
bıyığın tamamen traş edilmesini doğru 
bulmamışlardır. Hanefller. uzun bıyığın 

sahibini daha heybetli gösterdiğini düşü
nerek şavaşa katılan kişilerin bıyıklarını 
uzatmalarını hoş karşılamışlar. hatta bu
nun müstehap olduğunu söylemişlerdir. 
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