
dislere, çeşitli alim ve şairlerin Mısır'a 

dair söz ve şiirlerine, ülkelerin coğrafi 
taksimi gibi konulara temas ettikten 
sonra sırasıyla eski Mısır. Hulefa-yi Ra
şidin. Emeviler, Abbasiler, Tolunoğulları, 
İhşidiler, Fatımiler. Eyyübiler ve 764' e 
( 1363) kadar Memlük tarihinden bahse
der. İkinci bölümde ise 15 Şaban 764-
15 Şaban 815 (30 Mayı s 1363 - 20 Kasım 
1412) tarihleri arasındaki dönemi anla
tır. Eserin ll. cildi 815-872 (1412-1468), 
lll. cildi 872-906 (1468-1501). IV. cildi 
906-921 (1501 -1515). V. cildi de 922-
928 (1516-1 522) yılları arasındaki olay
ları ihtiva eder. 

İbn İyas bazı tarihçiler gibi yalnız vak'a
ları nakletmekle kalmamış, bir kısım olay
ların yorumunu da yapmış, eserin bil
hassa kendi devrine ait kısımlarında da
ha ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bunlar ara
sında azil ve vefat haberleri, idari nizam
lar, içtimai durumlar, dini ve gayri dini 
bayramlarla oyun ve av eğlenceleri, Nil'in 
yükselme ve alçalma zamanları , ay ve gü
neş tutulmaları , rüzgar ve yağmurla ilgili 
meteorolojik bilgilerle alim. edip, şair. ta
rihçi ve ileri gelenlerin biyografileri, mes
cid, zaviye, türbe gibi tesisler. fiyatlar ve 
meskı1kat* ıa ilgili bilgiler eser in başlıca 
konularını teşkil etmektedir. 

Eserin dikkati çeken yönlerinden biri, 
son cüzde, Yavuz Sultan Selim'in Mısır 
dönüşü Kahire'den İstanbul'a getirdiği 
1 00 kadar Memlüklü bey, kadı, memur. 
mühendis. tacir. usta ve sanatkarın isim
lerini vermesi; diğeri ise Mısır'ın ilhakın
dan sonra Osmanlılar'ın orada çeşitli sa
halarda yaptığı değişikliklerden bahset
mesidir. 

Bazı araştırmacılar. 922-928 yılları ara
sı olaylarını ihtiva eden son cildin İbn 
İyas ' a ait olabileceğinden şüphe etmek
te iseler de eserin üslübu bir yana son 
cildin müellif nüshasının bulunması (Sü
leymaniye Ktp ., Fatih, nr. 4198-4199), bu 
husustaki şüpheleri tamamen ortadan 
kaldırmıştır. 

Müellif eserinde Mes'Odi. İbn Asakir. 
İbnü ' l-Esir. İbn Abdülhakem, Sayrafl. Ze
hebi, İbn Hacer, Safedi, Makrizi, İbn Dak
mak. Sehavi, İbn Tagriberdi ve Ayni gibi 
tarihçilerin eserlerinden geniş ölçüde 
fayda la nmıştır. 

Özellikle son devrin siyasi ve askeri 
olaylarından başka Memlük Devleti'nin 
idari, hukuki, iktisadi, mimari ve edebi 
durumlarıyla sanatları hakkında verdiği 

bilgiler bakımından gerçekten zengin 
bir muhtevaya sahip olan Beda, i 'u 'z
zühı1r ilk defa Mısır'da yayımianmış (Ka-

hire 130 1-1306; Bulak 13 11 - 1312), daha 
sonra eserin son üç cildi Paul Kahle ve 
Muhammed Mustafa tarafından "Bibliot
heca lslamica" serisi içinde 1931-1936 
yılları arasında sıra gözetilmeden neş
redilmiştir. Fakat Alman Müsteşrikler 

Cemiyeti'nin (Deutsche Morgenlandischen 
Gesel lschaft) üstlenmiş olduğu bu neşre 
ait bütün kitapların cemiyetin Leipzig'
deki mahzenlerinde ll. Dünya Savaşı 'nda 

yanması üzerine Beda'i'u'z- zühı1r ' un 
yeniden neşri gündeme gelmiştir. Bu
nun üzerine Muhammed Mustafa tara
fından hazırlanan yeni tenkitli metnin 
son üç cildi (III-V) 1960-1963, ilk iki cil
di ise (1 / ı , l / 2. ll l 1972-1975 yıllarında 
Kahire'de yayımlanmıştır. Muhammed 
Mustafa eserin bu neşrinde başta Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki müellif nüs
hası olmak üzere Leiden, Paris, Viya
na. Londra ve Tahran kütüphanelerinde 
bulunan nüshaları da gözden geçirmiş
tir. Hatta bununla da yetinmeyerek İbn 
İyas ' ın nakillerini ona kaynaklık eden 
müelliflerin eserleriyle de karşılaştırmış 
ve bunlara dipnotlarda işaret etmiştir. 

Beda, i 'u'z-zühı1r' un bazı bölümleri 
İngilizce ve Fransızca 'ya da çevrilerek 
yayımlanmıştır (bk E/ 2 [Fr.J. lll, 837). 
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Abdülkadir b. Mülukşah el-Bedaunl 
(ö. 1024 / 1615 [?]) 

Babürlüler devrinde 
Hindistan'da yaşayan tarihçi ve 

L 
ilim adamı. 

_j 

1540'ta CaypOr'daki Toda Bhim'de, Na
sırüddin Hümayun ·un saltanatının son 
zamanlarında doğdu. Babası. Beçu Senb
heli'nin talebesi Şeyh MülOkşah el-Beda
Oni, hayatının ilk yıllarını Toda Bhim'in 
kuzeydoğusundaki Besaver'de geçirdi. 
Abdülkadir 1553'te Senbhel'de Şeyh Ha-

BEDAONl, Abdülkadir 

tim'den ders aldı. 1559'da babası ile Ba
bürlüler'in büyük kültür merkezi olan 
Agra'ya gitti ve orada müftü Ebü'I-Feth 
b. Abdülgafür, Ebü'I-Fazl Allami ve Şeyh 
Mübarek Nagavri'nin yanında öğreni

mine devam etti. Hanefi hukukçusu Ka
dı Ebü'l-Meali'den de ders gördü. 1562 
yılında babası vefat edince memleketi 
Bedaün 'a dönmek zorunda kaldı. Bir 
müddet sonra Hindistan'da "Farsça'yı en 
iyi yazan Türk" diye şöhret bulan Emir 
Hüsrev-i Dihlevi'nin mensup olduğu He
zare-i Laçin kabilesinin yaşadığı Patiya
li'ye gitti. Cagirdar Hüseyin Han'ın hiz
metine girerek dokuz yıl kadar onun ya
nında kaldı. 

157 4'te dostu Hakim Aynülmülk ve Ce
mal Han Kurçi tarafından Babürlüler'in 
büyük hükümdarlarından biri olan Cela
leddin Ekber Şah'a takdim edildi ve aynı 
yıl saray imamlığına getirildi. "Meded-i 
maaş" olarak 1 000 bigalık tirnar tevcih 
edildi ve bundan dolayı kendisine "heza
ri" lakabı verildi. Ekber Şah'ın başlattığı 
kültürel faaliyetlere katıldı , bazı Arapça 
ve Sanskritçe eserleri Farsça'ya tercüme 
etti. Bu arada XVI. yüzyılın büyük tarihçi
lerinden Tabakat-ı Ekberf müellifi Niza
meddin Ahmed Herevi ile tanıştı ve onun 
himayesini gördü. Muhtemelen 1615 yı
lında öldü. Ebced hesabı ile tarih düşür
mekte usta olan Bedaüni şiirlerinde Ka
diri mahlasını kullanmıştır. 

Eserleri. 1. Müntel].abü't-tevaril]. (Ta· 
rfl].·i Beda' ani). Bedaüni İslam dünya
sında bu eseriyle şöhrete kavuşmuştur. 
Üç cilt olan Müntel].abü't-tevaril].' in bi
rinci cildi, Gazneli Hükümdan Sebük Te
gin'in tahta çıkışından (366/ 977) Ba
bürlü hükümdan Hümayun'un ölümüne 
(963 / ı 556) kadar Hindistan tarihini ih
tiva eder. İkinci cilt Ekber Şah'ın ilk kırk 
yılına (1 556- ı 596) ayrılmıştır. Son ciltte 
ise çağdaşı olan Babürlü alim, şair. filo
zof. hekim ve safllerin kısa biyografileri 
verilmiştir. Eserin özellikle ikinci cildi, 
Ekber Şah ' ın dini görüş ve faaliyetleri 
konusunda koyu bir sünni olan müellifi
ni mütalaalarını ihtiva etmesi bakımın
dan önem taşımaktadır. Bedaüni'nin bu 
eseri yazarken faydalandığı başlıca kay
nak Nizameddin Ahmed'in Tabakat-ı 

Ekberi adlı kitabıdır. Müellif Ekber Şah ' ın 

din konusundaki düşüncelerini ve bazı 

tutum ve davranışlarını tenkit ettiği için 
sağlığında eserini gizledi. Müntel]abü't
tevaril] 'in Farsça aslı Ah ma d Ali. Kebi
rüddin Ahmad ve W. Nassau Lees tara
fından iki cilthalinde yayımlanmıştır (Cal
cutta 1864 - ı 869; Lucknow 1868). Eserin 
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birinci cildi G. S. A. Ranking (Calcutta 
1898), ikinci cildi H. W. Lowe (Calcutta 
1884, 1924). üçüncü cildi de W. Haig (Cal
cutta 1913, 1925; Patna 1973) tarafın

dan İngilizce'ye çevrilmiş ve bu tercüme 
1 986' da Del hi' de ofset olarak tekrar neş
redilmiştir. 2. Necô.tü'r-reşfd. Ahlaki, ta
sawufi ve tarihi bazı hikayeleri ve o dö
nemdeki Mehdflik hareketiyle ilgili bil
gileri ihtiva eden bu eser de yayımlan
mıştır (Lahor 1972). 3. Nô.me-i Ijıred
efzô.. Singhô.san Battfsf adlı Sanskritçe 
eserin Farsça tercümesidir. 1 581 ·de ta
mamlanan eser çeşitli konulardaki meş
hur Hint hikayelerini ihtiva etmektedir. 
Bugün aynı adı taşıyan birçok tercüme 
bulunmakla beraber (Storey, I / ı , s. 437) 

bunlardan hiçbirinin BedaQnf'ye aidiyeti 
kesin değildir. 4. Rezmnô.me. 1582'de 
Ekber Şah'ın emriyle tamamlanan bu 
eser Hindülar'ın ünlü kitabı Mahô.bhô.
rata ' nın tercümesidir (yazma nüshaları 

için bk. Storey, 1/ 1, s. 437-438). 

Kaynaklarda adı geçen eserlerinden 
bazıları da şunlardır : 1. Kitô.bü'l-EJ:ıô.dfş. 

Cihadın faziletine dair kırk hadisi ihti
va eden bu eser 1 571'de tamamlanarak 
1578'de Ekber Şah'a takdim edilmiştir. 

2. Terceme-i Kitô.b-ı Rô.mô.yen. Ekber 
Şah'ın emriyle özet olarak Sanskritçe'
den Farsça'ya çevrilen eser, destani ma
hiyetteki Rô.mô.yen 'in tercümesi olup 
1 588 ·de tamamlanmıştır. 3. Tercem e-i 
Tô.rfl]-i Keşmfr. 1 590'da tamamlanmış 
olup muhtemelen Rô.jô.- taranginf adlı 
Sanskritçe eserin bazı ilavelerle Farsça'
ya tercümesidir. Bu eser daha önce Şah 
Muhammed Şahabadi tarafından da Fars
ça'ya çevrilmiştir. 4. Tô.ril]- i Elff. Arala
rında BedaQnf'nin de bulunduğu bir he
yet tarafından hazırlanan bu eser baş
langıçtan 1 592 'ye kadar umumi bir İs
lam tarihidir. İlk bölümleri Bedaüni ta
rafından gözden geçirilmiştir. 5. BaJ:ırü'l-

. esmô.r. Daha önce Keşmir Sultanı Zeyne
labidin (1420-1470) adına Farsça 'ya ter
cüme edilmeye başlanan Kathô.sarit-sô.
gara adlı Sanskritçe eserin tercümesidir. 
1 59S'te tamamlanan eserin son cildinin 
tercümesini Bedaüni yapmış ve birinci 
cildin tercümesini gözden geçirmiştir. 6. 
İntil]ô.b-ı Cô.mi c -i Reşfdf. 1 592 'de ta
mamlanmış olup Reşidüddin' in Cô.mi cu't
tevô.rfl] adlı eserinin Arapça nüshasının 
özetidir. 7. Terceme-i Mu ccemü'l-bül
dô.n. Yakut el-Hamevf' nin Mu c cemü '1-
büldô.n adlı eserinin tercümesidir. Ara
larında BedaQnf'nin de bulunduğu on iki 
kişilik bir heyet tarafından 1 590'da Fars
ça'ya çevrilmiştir. 
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BEDAÜNİ, Nizameddin 

(bk. NizAMEDDiN EVLİYA). 

BEDAÜNİ, Nur Muhammed 
( ~_jl..l,JI -4= .J.f ) 

Seyyid Nur Muhammed el -Bedaun! 
(ö. 1135 / 1723) 

Mutasavvıf, 

meşhur Nakşibendi şeyhlerinden 

Mirza Mazhar Can-ı Cilnan'ın 
mürşidi. 

_j 

_j 

Nakşibendi silsilesinde ve bütün Nak
şi kaynaklarda yer almakla birlikte ha
yatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Nak
şibendiyye tarikatının Müceddidiyye ko
lunun kurucusu İmam-ı Rabbanf'nin to
runlarından Şeyh Seyfeddin es-Serhen
df'nin (ö 1096/ 1685) halifesidir. Şeyhi
nin ölümünden sonra Abdülhak Muhad
dis ed-Dihlevf'nin oğlu Hafız Muhammed 
Muhsin'in sohbetlerine devam etti. Kay
naklarda zahir ve batın ilimlerini bilen, 
zühd ve takva sahibi bir süfi olarak ta
nıtılan BedaQnf'nin Hz. Peygamber'in 
sünnetine titizlikle uyduğu. sürekli ha
dis, siret ve şernail kitapları okuduğu 

bildirilmektedir. 11 Zilkade 1135 'te ( 13 
Ağustos 1723) Delhi 'de vefat etti. Seyfed
din Serhendf'nin müridierinden Newab 
Mükerrem Han'ın Nizameddin Evliya Tür
besi civarında bulunan bağına defnedil
di. En önemli halifesi olan Mazhar Can-ı 
Canan daha sonra buraya bir türbe yap
tırdı. 

Bilmeyerek dahi olsa sünnete aykırı 

bir davranışta bulunduğu zaman gün
lerce tesiri altında kalan Bedaüni on beş 
yıl istiğrak* halinde kalmış, sadece na-

maz vakitlerinde sahv* haline dönmüş
tü. Kendisine yapılan bağışları kabul et
memesi, okumak için dünya ehli bir kim
seden ödünç olarak aldığı kitabı gaflet
lerinin karanlığı sarmıştır diye okuma
dan önce üç gün bekletmesi, yedikleri
nin helal olduğundan emin olmak için 
ekmeğini kendi eliyle pişirmesi. Bedau
ni'nin dünya ehline duyduğu güvensiz
lik kadar zühd ve takva konusundaki ti
tizliğini gösteren örneklerdir. 
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Iii HAMİD ALGAR 

BEDAYİU'I-ASAR. 

( .)~~~~~~) 

Cinani 
( ö . 10041 1595) 

tarafından kaleme alınan 
hikaye mecmuası. 

_j 

Cinani'nin bu eserini, hikaye ve latife
ye düşkünlüğü ile tanınan, ancak med
dah ve kıssahanlardan hep aynı hikaye
leri dinlemekten usanan lll. Murad'ın 

kendisinden hiç duyulmamış hikayeleri 
ihtiva eden yeni bir mecmua tertip et
mesini istemesi üzerine hazırladığı kay
dedilmektedir. Nitekim şair eserinin mu
kaddimesinde hikayelerin işitilmemiş ol
masına dikkat ettiğini belirtmiş, ancak 
Sultan Murad'dan hiç söz etmemiştir. 

Bu sebeple eserin önceden tertip edilip 
daha sonra padişahın arzusu üzerine 
kendisine takdim edildiği de düşünüle
bilir. 

Cinani'nin tek mensur eseri olan Be
dô.yiu'l-ô.sar'daki hikayelerde daha çok 
günlük hayata yer verildiğinden bunlar 
bazı millf ve mahallf çizgiler de taşımak
tadır. Bu özelliğiyle yer yer tarihi olay
lara da ışık tutan eser bilhassa falklor 
malzemesi bakımından zengindir ve ben
zerleri arasında ayrı bir önem taşımak
tadır. Arap ve Acem kaynaklarından alı
nan hikayelere çok az yer verilen eser
de Anadolu ve Rumeli hayatını aksetti
ren orijinal hikayeler çoktur ve bunlar 


