
yer yer XVI. yüzyılda halkın yaşantısı

nı ayrıntılarıyla yansıtmaktadır. Gezinti 
alemleri. kervan hayatı, gemi yolculuğu 
vb. yerli hayat unsurları bu hikayelerde 
canlı bir şekilde tasvir edilmektedir. Bu 
arada eski Şark masallarında geçen cin. 
peri, tılsım. büyü motiflerine de yer ve
rilmiş, hatta bazı hikayeler tamamen 
bunlar üzerine kurulmuş, böylece XVII 
ve XVIII . yüzyıllarda yetişecek olan bü
yük meddahiara zengin bir malzeme 
hazırlanmıştır. 

Eserin en iyi kabul edilebilecek eksik
siz bir nüshası Paris Bibliotheque Natio
nale'dedir (Ancien Fonds Turc, nr. 385; 
diğer nüshaları için bk. Özkan, Cinanf-Ci
liW'l-kulab, s. 32-33) Bu nüshada yetmiş 
iki hikaye ile. eserin sonuna eklenmiş 
"Adbe ve Garlbe" başlığını taşıyan ve da
ha çok yazarın şahit olduğu birtakım aca
yip olayların nakledildiği ayrı bir bölüm 
yer alır . Cinani bu eserinden Divan 'ın
da da söz etmiş ve tamamlanmasına , 

"Dendi namı Beddyiu'l-dsdr" mısraını 

tarih düşürerek (bk iü Ktp ., TY, nr. 3096, 

vr. 104b) eserin 999'da (1591 ) yazıldığını 
belirtmiştir. Beddyiu'l-dsdr'ın muhte
vası bazı ilgi çekici örneklerle beraber 
C. Okuyucu tarafından geniş bir şekilde 
tanıtılmıştır (bk. bibl.}. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Atai. Zeyl-i Şekaik, s. 396; Keş{ü 'z-?unan, 

ll, 169; liahu'l-meknan, I, 229; Köprülü, Ede
biyat Araştırmaları /, s. 389-391; Cihan Oku
yucu. Cinanf: Hayatı, Eserleri, Divanının Ten· 
kidli Metni (doktora tezi, 1984), iü Ed. Fak., I, 
179-208; a.mlf. , "Mustaia Cinani ve Bedayi'ü'l
asar'ı", TED, sy. 13 (1983- 1987). s. 351-385; 
Mustafa Özkan, Cinanf-Cilaü ' l-kulab (Giriş
inceleme-Metin -Sözlük), İstanbul 1990, s. 32-
33; a.mlf .. "Cinani, Hayatı ve Eserleri", KAM, 
sy. 4 ( 1987), s. 25-50; Hüsnü Kınaylı, "Cenani 
(Bursalı Mustafa)", ist.A, VII, 3489·3490. 

L 

~ CiHAN ÜKUYUCU 

BEDAYİU'I-LUGAT 

( .::..sll\~1~) 

Ali Şir Nevili'nin 
şiirlerindeki kelimeleri 

açıklamak maksadıyla hazırlanan 
Çağatayca-Farsça sözlük. 

_j 

Eserin yazarı imanı mahlaslı Tali'dir. 
Mirza Mehdi Han' ın verdiği bilgiye göre 
Tali ', Çağatayca lugat yazmış olan Fera
gl, Nasr Ali ve Mirza Abdülcelil Naslrl gi
bi dilcilerden biridir. Sultan Hüseyin Bay
kara'nın (1470-1506} arzusu üzerine ha
zırlanan B~ddyi'u'l-lugat'ın XV. yüzyıl 
sonlarında yazılmış olduğu tahmin edil
mektedir. 

Eserin günümüze ulaşabilen tek yazma 
nüshası , Leningrad'da Saltıkov- Şçedrin 

Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunmaktadır 

(Yazma lar, nr. 35}. 1117 ( 1705) yılında is
tinsah edilen bu nüsha seksen dokuz 
varaktan ibaret olup her sayfada ta'lik 
hatta yazılmış on beş satır bulunmakta
dır. Yazmanın başından 9. sayfanın so
nuna kadar genel olarak lugatçılık üze
rinde durulur ve ayrıca eser hakkında bil
gi verilir; esas sözlük 1 O. sayfadan ( 5 •) 
itibaren başlar. Ali Şlr Neval'nin şiirle

rinde geçen Çağatayca kelimeler. Arap 
alfabesine göre isimler, sıfatla r, fiiller 
ve diğer kelime çeşitleri şeklinde mad
de başı olarak alınmış ve bunların Farsça 
karşılıkları verilmiştir. Eserde 863 mad
de başı kelime bulunmaktadır. 

Beddyi'u'l-lugat, Çağatay Türkçesi'
nin bilinen sözlükleri arasında en eskisi 
olduğu için daha sonra hazırlanan diğer 
lugatlara kaynak teşkil etmiştir. Eser A. 
K. Borovkov tarafından tıpkıbasım ha
linde yayımlanmıştır (Moskova ı 961 ). 
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~ NuRi YücE 

ı 
BEDAYİU'l-VEKAYİ' 

ı 

( ~t;_,Jit:'_l~ ) 

Zeynüddin Mahmud-i Vasıfi'nin 
( ö . 9591 1552 [?]) 

özellikle yaşadığı yıllardaki 

Horasan ve Orta Asya'nın 
kültür hayatını yansıtan 

L 
hatırat mahiyetindeki Farsça eseri. 

_j 

890'da (1485) Herat'ta dünyaya gelen 
ve XVI. yüzyılın başlarında bu şehrin 

önemli simalarından biri olan Vasıfl, mü
şahede ettiği olayları 1530' da Taşkent'
te yazdığı bu eserinde alelade bir vatan
daş gözüyle sade ve anlaşılır bir ifadey
le anlatmaktadır. 1 SO?' de Şeybanller'in. 
1510'da Safevller'in Herat'ı işgal etme
leri sırasında halkın çektiği yoksulluk ve 
sıkıntıları da aynı şekilde dile getirmek
tedir. 

Herat'ın Safeviler tarafından işgalin

de Sünni halkın uğradığı baskılar sonu
cu şehirden ayrılarak 1 512'de Mavera
ünnehir'e, daha sonra Semerkant, Buha
ra ve Taşkent'e giden Vasıfl. Herat' ın ve 
gittiği diğer şehir ve bölgelerin sosyal, 

BEDDUA 

kültürel hayatını ayrıntılarıyla eserine 
aktarmıştır. Olaylar ve şahıslar hakkın
da çok sayıda hikayeyi ihtiva eden Bedd
yi 'u 'l- ve}f.ö.yi' Uluğ Bey, Ali Şlr Nevaı. 
Cami, Hilalf, Benaı gibi birçok idareci. 
edip. şair ve sanatkardan söz eder. Ne
val'nin karakteriyle ilgili hikayeler olduk
ça dikkat çekicidir. Eserde İbn Sina hak
kında on beş kadar efsanevl hikaye, Va
sıff'nin birçok şiiriyle bazı şairlerin şiir
leri de yer almaktadır. 

Rus bilginlerinden A. N. Boldyrev Be
ddyi 'u'l-ve]f.ö.yi 'i yirmi beş yazma nüs
hadan faydalanarak neşre hazırlamıştır 
(1-11 , Moskova 196 1} Eser 182S'te Dilaver 
Hace adlı bir kişi tarafından Nevddirü'l
hikô.ydt adıyla Özbek Türkçesi'ne çev
rilmiştir. Boldyrev çalışmasında bu ter
cümeden de faydalandığını ifade etmek
tedir. 
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~ ADNAN KARAiSMAiLOÖLU 

BEDBİNLİK 

Genel olarak 
dünyayı özünde kötü sayan, 

kötülüğün iyiliğe 
hakim olduğunu savunan 

ve iyimserlik düşüncesinin karşıtı olan 
felsefe-ahlak teorisi, kötümserlik 

(bk. iYiMSERLiK). 

BEDDUA 

( b~) 

Bir kimsenin başına 
kötü şeyler gelmesi için 

yapılan dua. 

_j 

_j 

Beddua, Farsça'da "kötü" anlamına ge
len bed ile Arapça'da "dileme, isteme" 
gibi anlamlara gelen dua kelimelerinden 
oluşmuş bir bileşik isimdir. Dinin zulüm 
ve haksızlık saydığı geçerli sebeplere da
yanması şartıyla beddua etmenin caiz 
olduğunu gösteren ayet ve hadisler var
dır. Nitekim müfessirlerin çoğu. "Allah 
kötü sözün alenen söylenmesini sevmez ; 
ancak zulme uğrayanlar hariçtir" (en-Ni
sa 4/ 148} mealindeki ayetin haksızlığa 
uğrayanların zalime beddua etmelerine 
izin verdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Hz. 
Peygamber'in de müslümanlara işken
ce etmek. islam dinine şiddet ve baskı 
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