
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. 
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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-

6~ 



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 


