
BEYHAK 

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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( ~~ .:r.:- Vi ~ı ) 
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-



veyni gibi yurdundan ayrılarak Mekke'
ye sığındı. 

Beyhaki 10 Cemaziyelewel 458'de (9 
Nisan 1 066) Nişabur'da vefat etti. Cena
zesi Beyhak'a nakledilerek doğduğu yer 
olan Hüsrevcird'de toprağa verildi. Bey
haki dünya malına değer vermeyen za
hid bir alimdi. ilim tahsili uğrunda ve 
hayatının daha sonraki devirlerinde çe
şitli sıkıntılar çektiği halde bunlardan 
kimseye şikayet etmezdi. Maddi imkan
sızlık sebebiyle Tirmizi, N esai ve İbn Ma
ce'nin sünenlerine sahip olamadığı riva
yet edilir. Hz. Peygamber'in ve ashabın 
örnek hayatını yaşamaya çalışırdı. Otuz 
yıl aralıksız oruç tuttuğu nakledilmek
tedir. ilmi tartışmalarda rakiplerine kar
şı son derece anlayışlı ve insaflı davra
nırdı. 

Eserleri. Beyhaki bütün eserlerini mu
haddislere has metotla her rivayetin se
nedini zikrederek yazmıştır. Mevzu• ol
duğunu bildiği bir haberi kitaplarına al
mamayı prensip edinmiştir. Eserlerini 
şöyle sıralamak mümkündür : 

A) Hadisle İlgili Olanlar. 1. es-Sünenü'l
kübra •. es-Sünenü'l-kebfr diye de anı
lan eser diğer hadis kitaplarında bulun
mayan pek çok hadisi, sahabe ve tabiin 
kavlini muhtelif rivayetleriyle birlikte ih
tiva etmekte olup fıkıh bablarına göre 
yapılan tertibinde Şafii fıkhı ön planda 
tutulmuştur. İbnü't-Türkmanfnin Bey
haki tarafından yapılan hadis değerlen
dirmelerini . yer yer tenkit ettiği ve bazı 
konularda açıklayıcı bilgiler verdiği el
Cevherü 'n-nalp ii'r-reddi cale'l-Bey
halp adlı kitabıyla birlikte on cilt halin
de basılmıştır (Haydarabad ı 344- 1355). 

z. el-Medl]al ilô Kitı'ibi's-Sünen. es-Sü
nenü'l-kübra'ya giriş mahiyetindeki bu 
eser Muhammed Ziyaürrahman ei-A'zami 
tarafından yayımlanmıştır (Küveyt 1985). 

A'zami eserin usül-i hadise dair olan bi
rinci cüzünün kaybolduğunu belirtmek
tedir. 3. Macrifetü's-sünen ve'l-asar. es
Sünen ve'l- aşar veya Ma eritetti 'ş-Şii
ii ci li's-sünen ve1-aşar adlarıyla da bi
linen kitap Şafii fıkhının dayandığı ha
disleri, sahabe ve tabiln sözlerini ihtiva 
etmekte ve onların güvenilir olduğunu 
ispata çalışmaktadır. Taceddin es-Süb
ki, bir Şafii fakihinin yanında bu kitabın 
mutlaka bulunması gerektiğini söyler. 
Hanefi fakihi Ebü Ca'fer et-Tahavi, Şer
hu Me c ani 'I-aşar'ında bu esere çeşitli 
tenkitler yöneltmektedir. Brockelmann 
bu eserle es-Sünenü'l-kübra'nın aynı 
kitap olduğunu zannetmiştir (iA, ll, 582) 

Dört ciltlik eserin 1. cildi Ahmed Sakr ta-

Ahmed b. Hüseyin ei-BeyhakJ'nin es·Sünenü 'ş-şugra adlı 

eserinden bir sayfa (TSMK, III. Ah med, nr. 269, vr. 2' 1 

raftndan neşredilmiştir (Kahire, ts .). 4. es
Sünenü'ş-şugra. İki cilt hacmindeki ese
rin 392 varaktan ibaret olan 18. cüzü 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (llL Ahmed. nr. 269). 

Brockelmann Ma crifetü's-sünen ile bu_ 
eserin aynı kitap olduğunu ileri sürmüş
tür (GAL, 1, 447; Suppl., ll , 6 19). S. el-Kı
ra, atü l]alfe'l-imam. Namazda kıraatin 
zaruretine ve imama uyan kimselerin 
Kur'an okuması icap ettiğine dair hadis
lerle sahabe ve tabiin sözlerinden 450'si
ni topladığı bu eser ilk olarak Hindis
tan'da basılmış (tarihsiz), daha sonra Mu
hammed Said b. Besyuni Zağlül tarafın
dan yayımlanmıştır (Beyrut 14051 1984). 

6. Kitabü Tal]rici eJ:ıadişi'l-Üm. Eserin 
İrlanda'da (The Chester Beatty Libraıy) bir 
nüshası. Kahire'de ise bu nüshanın mikro 
filmi bulunmaktadır (Brockelmann, GAL, 
ı. 447; Suppl., Il, 6 19; Şerif Nayif, s. 50, 
dipnot 1). 7. Feia, ilü '1- ev~at. Receb, 
şaban, ramazan, şewal, zilhicce ve mu
harrem ayları ile cuma, pazartesi ve per
şembe günlerinin fazileti ve her ay üç 
gün oruç tutmanın sevabına dair 307 
rivayetin toplandığı eser Adnan Abdur
rahman Mecid ei-Kaysi tarafından Mek
ke'de yayımlanmıştır (1410/ 1990). 

B) Akaidle İlgili Olanlar. 1. el-Esma, 
ve'ş-şıfat*. Eserde Allah Teala'nın isim
leri Kitap, Sünnet ve icmaa dayanılarak 
açıklanmış, bilinen doksan dokuz ismi
nin dışında başka isimleri olduğu da 
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,gösterilmiştir. Çeşitli baskıları olan eser 
son defa imactüddin Ahmed Haydar tara
fından iki cilt olarak neşredilmiştir (Bey
rut 1405/ 1985). Z. Dela 'ilü'n-nübüvve*. 
Sahih rivayetlere dayanarak Hz. Muham
med 'in herhangi bir insandan farklı ta
raflarını, peygamberliğini belirten yan
larını , mucizelerini derlediği meşhur ese
ridir. Abdülmu'ti Kal'aci tarafından yedi 
cilthalinde yayımlanmıştır (Beyrut 1405/ 

1985). 3. Şucabü'l-iman* . el-Camicu'l
muşannef ii beyani şu c abi'l-iman adıy
la da anılan eserde, imanın altmış veya 
yetmiş küsur şubesi bulunduğunu be
lirten hadisten hareketle bunların neler
den ibaret olduğu ayet ve hadislerin yar
dımıyla tesbite çalışılmaktadır. Eser Ebü 
Hacir Muhammed Said b. BesyGnl Zağ
lül tarafından iki cildi fihrist olmak üze
re dokuz cilt halinde yayımlanmıştır (Bey
rut 1410/ 19901. 4. el-i<ti}fad* ve'l-hidaye 
ilô sebfli'r-reşad. Müellif bu eserde ale
min sonradan yaratıldığına, onu yaratp
nın benzeri bulunmayan bir ilah olduğu
na, Allah'ın sıfatlarına, kader ve onunla 
ilgili olarak hidayet, dalalet, eceı. rızık gi
bi meselelere. kabir azabı, şefaat, ba's, 
hisab, mizan, cennet ve cehennem gibi 
ahiret hallerine, sünnete sarılıp bid 'at
tan kaçınmaya, ülü'l-emre itaate, Hz. 
Muhammed'in peygamber olduğunu is-

Ahmed b. Hüseyin ei· Beyhakl'nin Şu<abü'l-rman adlı 

eserinin ilk sayfası(TSMK, llL Ahmed, m. 499 / 11 
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pata, evliyanın kerametleri, ashap, Ehl-i 
beyt, aşere-i mübeşşere ve dört halife
ye dair selef akfdesini ayet ve hadisler
le ortaya koymaktadır. Eseri önce Ah
med Muhammed Mürsi tahkik etmec 
den (Kahire 1380/ 196ı). daha sonra da 
Ahmed İsam el-Katib bazı notlarla (Ka
hire 140 ı 1 1981) yayımlamışlardır. Bey
rut'taki Darü'l-kütübi'l-ilmiyye eseri bir 
komisyona hazırlatarak neşretmiş (1404/ 
1984), son olarak da Kemal Yüsuf e!-Hüt 
güvenilir bir yazmasıyla matbu nüsha
ları karşılaştırıp elde ettiği metni yayım
lamıştır (Beyrut 1405 / I 985) s. Kitôbü1-
~aia, ve '1- ~ader. Eserin Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Şehid Ali Paşa, nr. ı 498) 

108 varak hacminde bir nüshası bulun
maktadır (ayrıca bk. Brockelmann. GAL 
[Ar.l. VI, 23ı). Ebü'l-Fida el-Eseri tara
fından yayımlanan el-~ata, ve '1- ~ader 
ise Şu'abü'l - iman'ın konuyla ilgili bö- . 
lümünün aynen neşrinden ibarettir. 6. 

Kitabü'l-Ba'ş ve'n-nüşur. Amir Ahmed 
Haydar tarafından neşredilmiştir (Beyrut 
1986) 7. İşbatü 'a?abi'l-~abr (ve su,a
li ' l-melekeyn). Ayet, hadis ve selef alim
Ierinin sözlerine dayanarak kabir azabı
nın varlığını aklen ve dinen ispat etti
ği bu eser Mustafa Said Halid tarafın
dan yayımlanmıştır (Kahire ı 986). 8. Ki
tab ii J:ıayati '1- enbiya, ii ~ubz1rihim. 

Ahmed b. Hüseyin ei-BeyhakT'nln Kitabü'l-~ai!l' 
ve'l·!>ader adlı eserinin unvan sayfası 
(Süleymaniye K tp., Şehid Ali Paşa, nr. 1498) 
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Katib Çelebi'nin Ma verede ii J:ıayati'l
enbiya, (ve) ba 'de vetalihim adıyla 
zikrettiği ve 1000 meseleyi ihtiva ettiği
ni söylediği (Keşfü '?·?unan, II, ı355) ese
rin Medine'de bir nüshası bulunmakta
dır (Brockelmann, GAL Suppl., I. 619). 

C) Ahiakla İlgili Olanlar. 1. el-Adab. 
Ana babaya, akrabaya ve diğer insanla
ra yapılması gereken iyilikler, karşılıklı 

vazifeler, belli başlı kötü huylar ile nefsi 
bu huylardan kurtarıp terbiye etmenin 
yolları ve diğer İslami edepler hakkında 
1194 hadisin derlendiği eser Abdülka
dir Ahmed Ata tarafından yayımlanmış
tır (Beyrut ı406/ 1986). 2. ez-Zühdü'l
kebir. Uzl!'!t. dünyaya önem vermeme, 
ölüm gelip çatmadan önce hayatı de
ğerlendirme gibi zühd ve takva ile ilgili 
konulardaki hadisleri, muhtelif zahid ve 
alimierin bu konudaki görüşlerini ihtiva 
etmektedir. 989 rivayetin senedieriyle 
birlikte zikredildiği eseri Amir Ahmed 
Haydar yayımıarnıştır (Beyrut 1408/ 1987). 
3. el-Erba 'une's-sugra. Allah'ın birliği, 
tevbe, nefsi murakabe, doğruluk, tevek
kül, ihlas, helal kazanç, iyilik, merhamet, 
tevazu vb. kırk konuya dair 161 rivayet
ten m~ydana gelmektedir. Her konuda · 
mükerrer senedlerle birlikte en az iki, 
en çok beş altı rivayet bulunmaktadır. 

Eser Ebü Hacir Muhammed Said b. Bes
yüni Zağlül tarafından yayımlanmıştır 

(Beyrut 1407/ 1987). Keşfü'?-?Unı1n'da 

(1 , 53) el-Erba 'un ti'l-al]la~ adıyla zik
redilen ve 1 00 hadis ihtiva ettiği belirti
len kitap da budur. Aynı konuda el-Er
ba 'une'l-kübra adlı başka bir eserinin 
daha bulunduğu kaydedilmektedir. 4. 
ed-Da 'avatü'l-kebir. Eserde Hz. Pey
gamber'in bizzat yaptığı veya sahabiler
den birine öğrettiği dualar bir araya ge
tirilmiştir. Taceddin es-Sübki bu eserin 
bir benzerinin daha bulunmadığını ye
minle söyler. Eserin yarısı olduğu belir
tilen ve 260 hadisi ihtiva eden bir bölü
mü Bedr b. Abdullah el-Bedr tarafından 
rivayetler değerlendirilmek suretiyle ya
yımlanmıştır (Küveyt 14091 1989) Kay
naklarda Beyhaki'nin bir de ed-Da 'a
vatü'ş-şagir adlı eserinden söz edilmek
tedir. 

D) ŞMii Mezhebiyle İlgili Olanlar. 1. Me
na~ıbü 'ş- Şafi 'i. Kendisinden önce bu 
konuda on kadar eser yazılmış olmak
la beraber Beyhaki'nin kitabı hepsinden 
daha mükemmeldir. Eserde Kureyş ka
bilesine mensup olan İmam Şafii'nin asa
letine işaret ettikten sonra onun ikinci 
asrın müceddidi olduğunu , fıkıh, usül-i 
fıkıh, hadis ve kelam gibi dini ilimlerde-

ki üstünlüğü yanında diğer ilimleri de 
bildiğini ifade etmekte, zühd ve takva
sını ve diğer faziletlerini dile getirmek
te, ailesini ve önemli talebelerini zikret
mektedir. Bu arada bazı hadislerde ge
çen "Kureyşli alim" ifadesiyle İmam Şa
fii'nin kastedildiğini söyler (1 , 26, 54). Bu 
yorumun doğruluğu bir yana esasen söz 
konusu hadisler de zayıftır. ·Eser Ahmed 
Sakr tarafından iki cilt halinde yayımlan
mıştır (Kahire 1390-1391 / 1970-ı97ı) . 2. 
Beyanü l]ata, i men al] ta, e 'ale'ş- Şa
fi 'i. Ma 'rife tü 's - s ün en ve '1- aşar' da 
İmam Şafii'nin kitaplarını rivayet eden
lerin yaptığı yanlışları yeri geldikçe be
lirten müellif daha sonra bunları müsta
kil bir kitapta toplamıştır. Ayrıca İmam 
Şafii'nin bazı meselelerde isabetli hü
küm vermediğine dair muhtelif kimse
ler tarafından ileri sürülen iddiaları da 
cevaplandırmıştır . Eser Halil Molla Hatır 
(Riyad 1980) ve Şerif Nayif Duays tarafın
dan neşredilmiştir (Beyrut 1402/ 1983). 
3. el-Mebsı1t. Nuşuşu'ş-Şati'idiye de 
bilinen eserde müellif İmam Şafii'ye ait 
fıkhi metinlerin tamamını toplamış ve 
bunları talebelerine okutmuştur. Bazı 

kaynaklarda bu kitabın üç cilt olduğu 
kaydedilirken Keşfü'z-zunun'da (ll. 1581-
1582) el-Mebsut ti til.ru'i'ş-Şati'iyye 
başlığı altında bu kitabın Beyhaki'nin en 
büyük ve en önemli eserlerinden biri ol
duğu, yirmi cilt hacminde bulunduğu 
söylenmekte, Nuşı1şü'ş-Şafi 'i başlığı al
tında ise (ll, 1957) on ciltlik bir eser ol
duğu kaydedilmektedir. Eserin Bodleia
na Kütüphanesi'nde bir nüshası bulun
maktadır (Brockelmann, GAL, 1, 447). 4. 

el-ljilafiyyat beyne'ş-Şati'i ve Ebi f:la
niie. Kaynaklarda bu adla zikredilen, fı
kıh bablarına göre tertip edilmiş eser in 
Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'n
de (nr, 277-278) Kitab ii beyani Ll]tila
ii'l-İmaıni'l-f:laneii ve'l-İmaıni'ş-Şafi 'i, 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de de on Ahmed, nr. I I 54) Kitabü'n-Nü
ket fi'l-mesa,ili'l-mul]telei iihô bey
ne'ş- Şafi 'i ve beyne Ebi f:laniie adla
rını taşıyan birer nüshası bulunmakta
dır. Sübki bu eserin de kendi türünün 
ilki olduğunu, böyle bir kitabı ancak hem 
fıkhı hem de hadisi iyi bilen birinin ya
zabileceğini söylemektedir. S. Af:ıkamü '1-
~ur, an. Mecmı1 'atü kelaıni'ş-Şafi 'i ii 
af:ıkami'l-~ur,an adıyla da anılmakta
dır. Abdülgani Abdülhalik tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut 1395). 

Beyhaki'nin bunların dışında çeşitli kay
naklarda şu eserleri de zikredilmektedir: 
et-Tergib ve't-terhib, el-Ma'arii (Ma'ri-



fetü culumi'l-hadiş ). Feza"ilü 'ş-şaJ:tabe, 

Mend~bü'l-İmdm AI:zmed, ŞerJ:ıu'l-es
ma•i'J-]J.üsna, Kitabü'r -Rü'ye, Cdmi'u 
ebvdbi lpra•ati'l-Kur'an, Ki tabü 'l-Es
ra, Yendbf<u'l-uşul (ei·Yenabi< fi'J-uşul), 

el-MuJ:ıit (e/ -!'lıu!Jit yete cal/elfu bi-'ilmi'l· 

!Jadiş). 
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Akaide Dair Görüşleri. Beyhaki itikadl 
konularla yakından ilgilenmiş, özellikle 
aka ide dair hadisleri ihtiva eden ve bun
lara yorumlar getiren kitaplar yazmış 
Sünni bir alimdir. el -İctilf.ad ve Şu <abü 'l
iman gibi akaidin bütün meselelerini ko
nu edinen eserlerinin yanında el-Esma• 
ve'ş-şıfat, Kitabü'l-Kaza• ve'l -~ader, 

el-Ba'!J ve'n-nüşur, Dela,ilü 'n-nübüv
ve gibi bir veya birkaç konuyu inceledi
ği eserleri de vardır. Devrinin ünlü ke
lamcılarından biri olan İbn Furek'in ders
lerine devam ederek diğer ilimierin yanı 
sıra akaid a la nında da kendisini yetiştir
miştir. Beyhaki itikadl meseleleri bir ta
raftan nakillerle delillendirirken diğer 

taraftan akli istid_lallere de başvurmuş 
ve böylece Selefi- Eş' ari bir çizgi takip 
etmiştir. O bu metodun Şla, Mu'tezile ve 
Müşebbihe gruplarının etkilerini asgari
ye indireceğini düşünmüştür. Beyhaki'
nin başlıca akaid konularına dair görüş
lerinişöylece özetlemek mümkündür: 

1. İlahiyyat. Peygamberlerin ortaya koy
duğu nakli deliller yanında alemin ha
dis ve mükemmel bir düzene sahip ol
ması. varlıklarda birbirine zıt unsurların 
uyum içinde bir arada bulunması, ayrı
ca peygamberlerin gösterdikleri muci-:_ 
zeler Allah'ın varlığına ilişkin delillerdir 
(ei-İ'tiJ:ad, s. 12-13. 15). 

Allah Teala'ya muhtelif naslarda hay, 
alim, kadir. mürld, mütekellim. seml'. 
baslr. halik, razık gibi isimterin nisbet 
edilmesi zatıyla birlikte sıfatlarının da 
bulunduğunu gösterir. Eğer sıfatları bu
lunmasaydı sadece :zatının mevcudiyeti
ni ifade eden kadim, ewel, ahir, hak gi
bi isimlerinin bulunması gerekirdi. Hal
buki bunlardan başka kudret sıfatını 

anlatan kadir. kahir. muktedir: ilim sıfa
tına işaret eden alim, hablr, hakim, ha
fız. muhsl; fiili sıfatiarını haber veren ha
lik, razık. bedi', bari ', muhyl, mürnit ve 
yaratıklara benzemediğini bildiren ahad, 
müteali, aziz. meçld, karlb, muhlt gibi 
isimleri de vardır. Ayrıca naslarda ilim, 
kudret ve irade müstakil birer sıfat ola
rak da zatına nisbet edilmektedir. Zat! 
ve fiili kısımlarına ayrılan ilahi sıfatiarın 
ilk grubuna girenler kadim, ikinci gru
bunda yer alanlar ise hadistir. İlahi sı
fatlardan hayat. ilim, irade, kudret, ke
lam gibi zat! sıfatiarta yaratma. rızık ver
me. öldürme, diriitme gibi fiili sıfatları 
aklen ispat etmek mümkün olmakla bir
likte bir kısım zat! ve fiili sıfatlar vardır 
ki bunlar sadece nakil yoluyla bilinir. Me
sela yed, vech, ayn zat!- haberi sıfatıar
dan olup keyfiyetierinin bilinmesi imkan
sızd ı r. Fakat akıl onların yaratıklar hak
kında kullanıld ı kları anlamlarda Allah'a 
atfedilemeyeceğine de hükmeder. Teva
tür derecesindeki naslarla sabit olmayıp 
sadece ahad haberlerle rivayet edilen 
kef. yemin. suret. esabi' gibi zati-habe
rı sıfatiarta ityan, meci' gibi sübutu ke
sin bulunan fiili - haberi sıfatiarın te'vil 
edilmesi gerekir. Allah zatıyla yaratıkla
rın içinde mevcut olmamakla ve bir me
kanda bulunmamakla birlikte belli nite
liklere sahip maddi bir nesne olan arşa 
istiva (ulüv) etmiştir. Fakat bu istivanın 
gerçek manasını Allah'a havale etmeli
dir. Allah'a nisbet edilen isimler (esma-i 
hüsna) nasların belirlemesiyle sabittir. 
ancak alimierin ittifakla layık gördüğü 
isimterin de O'na atfedilmesi mümkün
dür. Beyhaki, Kur'an 'da bazı sQrelerin 
baş taraflarında yer alan "huruf-ı mu
kattaa"nın ilahi isimterin retnizleri oldu
ğunu öne sürmüştür. 

BEYHAKI, Ahmed b. Hüseyin 

Kadere inanmak esasen Allah ' ın ilim. 
kudret ve irade sıfatiarına iman etme
nin bir gereğidir. Zira naslarda Allah'ın 
her şeyi önceden bildiği , mülkünde mut
lak tasarruf sahibi olduğu ve kulların fi
illeri dahil olmak üzere her şeyi kendi 
hür iradesiyle yarattığı belirtilmektedir. 
Allah kullarından dilediğini dalalete. di
lediğini hidayete sevkeder. Ne var ki da
lalete sevkederken adaletten ayrılmaz, 
küfrü de çok defa farkedilemeyen çeşit
li hikmetlere bağlı olarak yaratır (Kita

bü '/-lfaza• ve'l -l5ader, vr. 62a. 65a). 

2. Nübüvvet. Geçmiş peygamberlerin 
nübüwetleri mucize ile bilindiği gibi Hz. 
Muhammed'in nübüweti de gösterdi
ği mucizelerle ispat edilir. Bunların en 
önemlisi Kur'an-ı Kerlm'dir. Kur'an'ın ta
şıdığı en önemlibeşer üstü özellik (i'caz) 
din, feLsefe, ahlak. astronomi, fen ilim
leri gibi ihtisas gerektiren birçok konu
ya dair bilgiler ihtiva etmesine rağmen 
ümmi bir insanın elinde ortaya çıkması 
ve bu veciz kitaptan ilham alınarak cilt
ler dolusu eserlerin yazılması noktala
rında toptanır (Dela'ilü 'n-nübüwe, I. İ7-
18. el -i"ti~ad, s. 146-148) Peygamberler 

· ölümlerinden sonra bile Allah katında 
diridirler. Son peygamber Hz. Muham
med 'le birlikte bütün peygamberlere 
inanmak farzdır: zira Kur'an-ı Kerim'de 
onların bir kısmına inanıp bir kısmını in
kar edenler kafir olarak nitelendirilmiş
tir (en-Nisa 4/ 150- 151 ). 

3. Ahiret Halleri. Kabir azabı veya ni
meti, ruhun cesede ait bir parçaya iade 
edilmesiyle gerçekleşmiş olabilir. Bu ak
ten imkansız değildir. Ölen kiş i nin ruhu
nu teslim ediş tarzı ile öldüğü yer kabir 
azabı görüp görmeyeceğine işaret eder. 
Ahirette yaratıkların hesaba çekilmesi 
tek tek değil toplu olarak gerçekleşecek
'tir; arnelierin tartılması bu hesaba çe
kilme işleminden ayrı bir safhadır. Arnel
Ierin tartılması naslarda belirtildiği üze
re (vezin) zahiri anlamıyla vuku bulacak
tır. İyilikleri ağır gelenler azap görme
den cennete gireceklerdir. Cennette mü
minlerin arnellerine göre girecekleri dört 
ayrı bölüm vardır. Cennet göklerin üs
tünde ve arşın altındadır. 

4. İman-Günah ve Mükellefiyet. · İmanın 
kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan oluşan 
iki unsuru vardır. Bir engel bulunmadık
ça kalbindeki tasdiki diliyle ifade etme
yen kimse mürnin sayılmaz. İman ilahi 
buyruklar.a itaat etmekle çoğalıp isyan 
etmekle azalmasına rağmen hiç bir gü-
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