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BEDİ' el-USTURIABİ 

( ~~~~~~..ı.:JI) 

Ebü'l-Kasım Bediüzzaman Hibetullah 
b. el-Hüseyn b. Ahmed el- Usturlab! 

(ö. 534/1139-40) 

Astronom, matematikçi ve şair. 
_j 

Astronomi aletleri, özellikle usturlap 
hakkındaki geniş bilgisi ve bunların imal 
ve ikmalinde gösterdiği başarılardan do
layı Bedfüzzaman el-Usturlabf unvanıy
la şöhret kazanmıştır. Hayatı ve öğreni 

mine dair bilgi yoktur. Xl!. yüzyılın ilk 
çeyreğinde İsfahan'da bulunduğu ve Emi
nüddevle İbnü't-Tilmiz ile dostane mü
nasebetler kurduğu, sonraları Bağdat'a 
gidip Halife Müsterşid- Billah'ın emrin
de ilmi çalışmalar yaparak büyük bir ser-
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vete kavuştuğu bilinmektedir. Uzun sü
re kaldığı bu ilim ve kültür merkezleri
ne nisbetle bazı klasik kaynaklar onu ei
İsfahani ve ei-Bağdadi nisbeleriyle de 
anarlar. Ebü'l-Fida 'dan, 524 ( 1130) yı

lında Bağdat ' ta Selçuklu sultanının sa
rayında yapılan astronomik rasatların 

onun idaresinde gerçekleştirildiği öğre
nilmektedir. Bedf' el- Usturlabf, daha ön
ce Hamid b. Hıdır ei-Hucendi tarafından 
tek bir eniemi ölçmek .için yapılmış olan 
rasat aletleri üzerinde çalışarak onları 
geliştirmiş ve bu çalışmalar sonunda bir 
aletle birkaç eniemi ölçmek imkan da
hiline girmiştir. Hakkındaki bilgi eksik
liğine karşılık müslüman tarihçilerio ve 
biyografi müelliflerinin onu aşırı dere
cede övmeleri gerçek değerini tayinde 
yanıltıcı olmaktadır. Müelliflerin bu ta
vırlarının sebebi, kendilerinin III -V. (IX

Xl.) yüzyıl matematikçi ve astronomları
nı tam anlamıyla takdir edebilecek se
viyede matematik ve astronomi bilgisin
den yoksun bulunmaları kadar XII. yüz
yılda onun seviyesindeki bilginierin azlı
ğından da kaynaklanmış olabilir. Nite
kim İbn Hallikan, Bedf' ei-Usturlabi öl
düğü zaman onun yerini doldurabilecek 
bir kimsenin bulunmadığını söylemek
tedir (Vefeyat, VI, 50). 

Eserleri. 1. el -Mucribü'l-MaJ:ım udi. 
Astronomik cetvellerle ilgili olan bu ese
ri Sultan Mugrsüddin Mahmud b. Mu
hammed Tapar'a ( 1118-1131) ith af et
miştir (İbn Ebü Usaybia, s. 380). Z. Dürre
tü't-tae min şi eri İbn Hacca c. Eser Ebu 
Abdullah Hüseyin b. Haccac'ın (ö 391 / 
ı 00 ı) on ciltlik divanının ihtisarından iba
rettir. Bedf' ei-Usturlabf divandan seçti
ği şiirleri konularına göre 141 bab ha
linde tasnif ve tertip etmiştir (geniş bil
gi için bk. Sezgin, ll, 594). 

İbn Ebu Usaybia ve İbn Ha Ilikan'ın 
eserlerinde Bedf' ei-Usturlabf'nin çeşit
Ii şiirlerine yer verilmiştir. Bu örnekler
den onun astronomi ve matematik ka
dar şiirde de başarılı olduğu anlaşılmak
tadır. 
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BEDİHİ 

(~ . ..ı.:JI) 

Kesin ve apaçık bilgi 
anlamına gelen bir mantık terimi, 

aksiyom. 
_j 

"Ansızın olmak, birdenbire ortaya çık
mak" anlamındaki Arapça bedh kökün
den türeyen bedfhf. mantıkta "aklın hiç
bir delile ihtiyaç duymaksızın kendiliğin
den doğruluğunu kabul ettiği önerme" 
şeklinde tarif edilir. Bedfhf bir mantık 
terimi olarak daha çok Fahreddin er
Razf'den (ö . 606/ 1209) sonra kullanılma
ya başlanmıştır. İlk kaynaklarda bedfhf 
yerine çoğunlukla aynı anlamda olmak 
üzere "zarüri" ve "ewelf" terimlerinin kul
lanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 
Adudüddin el-Tel gibi bazı mantıkçıların 

bedfhfyi zarQrfden daha dar anlamda kul
landıkları da olmuştur. Buna göre zarQri 
bilgiler vicdaniyyat (insanın kendi açlığını, 

ağrılarını bilmesi gibi sübjektif bilgiler), his
siyyat (duyu verileri) ve bedfhiyyat şeklinde 
üçe ayrılır. Delil olarak kullanılacak değer
de bilgiler son iki türden bilgilerdir. 

İslam mantıkçılarına göre bilgilerimiz 
zihinde ya herhangi bir fikri ve arneli ça
ba harcamak suretiyle veya böyle bir ça
ba göstermeksizin kendiliğinden mey
dana gelir. Bunlardan ilkine nazari (dü
şünerek kazanılan bilgi). ikincisine de be
dfhf veya zararı bilgi denir. Bu ayırım 

hem tasawur hem de tasdik şeklindeki 
zihnf faaliyetler için söz konusudur. Me
sela, "Varlık vardır" önermesinde varlı
ğın tasawuru bedihf tasawur, "Bütün 
parçasından büyüktür" önermesindeki 
tasdik bedihi tasdiktir. Çünkü zihin var
lığı tasawur ederken veya bütünün par
çasından büyüklüğünü tasdik ederken 
herhangi bir delil arama ihtiyacını duy
mamaktadır. Buna karşılık mesela me
lek tasawuru veya alemin hadis oldu
ğunun tasdiki gibi nazari tasawur ve 
tasdiklerde zihin az çok bir düşünme ça
bası sarfetmekte, deliiiere baş vurmak
tadır (Tehanevi, Keşşat, ll, 883). 

Son dönem mantıkçıları zarüriyyat için
de mütalaa etkileri bedfhf önermeleri 
(bedfhiyyat) eweliyyat, fıtriyyat, müşahe
dat, hadsiyyat, mücerrebat, mütevatirat 
şeklinde başlıca altı kısma ayırmışlardır. 

Bunlardan ilk ikisi duyu verilerine ihti
yaç duymadan aklın ilk hamlede kavra
dığı bilgiler (aksiyomlar)' olup taşıdıkları 
açıklık ve kesinliğe bedahet-i akliyye, 
duyu verilerinin katkısı bulunan diğer-



lerinin açıklık ve kesinliğine de bedahet-i 
hissiyye veya bedahet-i hi:ir iciyye denil
miştir (ayrıca bk. ZARÜRİYYAT). 
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~ M. NAci B oLAY 

ı 
BEDİHİYYAT 

ı 

( ü4;_~1) 

Aklın hiçbir delile ihtiyaç duymaksızın 
apaçık ve kesin olarak kabul ettiği 

önermeler anlamına gelen 
mantık terimi 

L 
(bk. ZARÜRİYYAT) . 

_j 

ı 
BEDİİYYAT 

ı 

(bk. İLMÜ 'I-CEMAL). 
L _j 

ı 
BEDİİYYAT 

ı 

(ü~~l) 

Hz. Peygamber' in methine dair olup 
her beytinde en az bir bedii sanat bulunan 

kasidelere verilen ad. 
L _j 

BediT sanatlar Cahiliye devrinden beri 
kullanılmakla beraber onları ilk defa Ab
basi Halifesi İbnü'I - Mu'tez (bir günlük hi
lafeti 20 Rebiülewel 296 1 ı 7 Aralık 908) 
bir ilim halinde tedvine çalıştı. VIII. (XIV. ) 
yüzyıla kadar bedi'e dair çeşitli isimler
le müstakil eserler yazıldığı gibi bu ilim 
meani ve beyan ilimleri içinde de ince
lendi. Ancak VIII. yüzyılda bediT sanatla
rın yorumunda bediiyyat adıyla yeni bir 
tarz ortaya çıktı. Bediiyyat t üründe ilk 
defa kimin şiir yazdığı tartışma konusu 
ise de yapılan araştırmalar bu türde ilk 
şiirin Safıyyüddin ei-Hilli'ye (ö . 750/ ı 349) 
ait olduğunu göstermektedir. 

Bediiyye türü daha Hz. Peygamber ha
yatta iken Hassan b. Sabit ve Ka'b b. Zü
heyr gibi şair sahabiler tarafından baş

latılmış, Emevi ve Abbasiler devrinde ge
lişerek günümüze kadar devam etmiştir 
(bk. Nebhani, ı- N) . Ancak Hz. Peygam
ber'i methetmek için yazılan her kasi
deye bediiyye denmemiş, bu tür kaside
lerde beyit sayısının en az elli olması , 

her beytin bediT sanatlardan en az biri
ni ihtiva etmesi, kasidenin basit bahriyle 

nazmedilmiş olması. redif harfinin (revi) 
kesreli "mim" olması gibi özellikler aran
mıştır. Nitekim Büsiri'nin (ö . 694 / ı 295) 

Kasidetü 'l-bürde'si bediT sanatlar ihti
va etmediği için bediiyyattan sayılma
mış, ancak VIII. (XIV. ) yüzyıldan sonra 
Hz. Peygamber için yazılan kasideler bu 
şartları haiz olduklarından onlara bedi
iyye adı verilmiştir. 

Safiyyüddin ei-Hilli'den XIX. yüzyıl son
larına kadar İslam dünyasında 1 00 ka
dar bediiyye nazmedilmiştir. Bediiyyele
r in her bir beytinde bir sanat sadece 
teknik olarak bulunabileceği gibi hem 
teknik hem de ifade olarak bulunabilir 
ve bu tarz beyitler o bediT sanat için bir 
örnek teşkil eder. Bu eserlerde edebi 
sanatların çok olması sebebiyle bediiy
yelerin anlaşılabilmesi için şerhlere ihti
yaç duyulmuş, bu şerhler bazan bizzat 
bediiyyeyi nazmedenler tarafından . ba
zan da başkaları tarafından yazılmıştır. 

Belli başlı bediiyyeler ve şerhleri şunlar
dır : 1. el-Kôfiyetü 'l-bedı<iyye fi'l-me
da 'il)i'n-nebevi yye. Safıyyüddin el- Hil
lf'nin 14S beyitten ibaret olan bu ese
r inde 1 S 1 bediT sanat işlenmiştir. H illi 
bediiyyesini ŞerJ:ıu '1-Kô.fiyeti'l-bediciy
ye ii cuJUmi 'l-belaga ve meJ:ıô.sini 'l
bedic adıyla şerhetmiştir. Bu şerh Ne
sib Neşavi tarafından yayımlanmıştır ( D ı

maşk 1403 / ı 983) 2. el-Ifulletü's-siye
ra ii medhi .l]ayri'l- verô.. İbn Cabir ei
Endelüsf'nin (ö . 781 1 ı 379) Bediciyye
tü 'l- cumyan adıyla da bilinen ve 177 be
yitten ibaret olan bu bediiyyesinde elli 
bir bediT sanat işlenmiştir. Eser şairin 
kendisi tarafından şerhedildiği gibi dos
tu Şehi:ibeddin Ebü Ca'fer Ahmed b. Yü
suf er-Ruayni el-Endelüsi ( ö 779 1 ı 377) 
tarafından da Tırazü '1- !full e ii şifa' i'1-
gulle adıyla da şerhedilmiştir. Bediiyye, 
Ali Ebü Zeyd tarafından neşredilmiştir 

(Beyrut ı 405 / 1985) 3. el- cİkdü 'l- bedic 
ii med.f:ıi 'ş - şett, el-Bediciyyetü 'l-küb
ra adıyla da bilinen Zeynüddin Şa'ban 
b. Muhammed b. Davüd ei -Asarf'nin (ö. 

828/ ı 424 ) bu bediiyyesi 400 beyitten 
ibaret olup 240 bediT sanatı ihtiva et
mektedir. Bediiyyelerin en uzunu olan 
bu eserin herhangi bir şerhine rastlan
mamıştır. Üç bediiyyesi bulunan Asarf'
nin bu çalışmaları Bediciyyatü 'J-Asari 
adıyla Hilal Naci tarafından yayımlanmış

tır ( Bağdad 1397/ 1977) 4. el -Cevahirü'l
lami ca ii tecnfsi'l-fera 'idi'I- cami ca li'l
me cô.ni'r- ra 'i ca. İbnü 'I-Mukri el-Yeme
ni'nin (ö. 8371 1433) 144 beyitten ibaret 
olan bu eseri bizzat müellifi tarafından 
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el-Feridü 'l-Cami ca li'l-me cani 'r-ra 'i ca 
adıyla şerhedilmiştir. Burada 1 SO bediT 
sanata yer verilmiştir. S. Bediciyyetü İbn 
Ificce el-Hamevi . İbn Hicce ei-Hame
vf'nin (ö 8371 1433) 142 beyitten mey
dana gelen bu bediiyyesinde 147 bediT 
sanat bulunmaktadır. Eser yine İbn Hic
ce tarafından ljizanetü 'l -edeb ve ga
yetü '1-ere b adıyla şerhedilmiştir. Birçok 
defa yayımlanan bu şerh ayrıca Muham
med Ebü'I-F'azl tarafından tahkik edile
rek neşredilmiştir (Kahi re, ts , Mektebe
tü 'I-Hanci). Daha başka şerhleri de bu
lunan bediiyyenin Hüri Bolus Awad ta
rafından el- cİkdü 'l-bedic ii fenni 'l-be
dt adıyla yayımianmış bir şerhi daha 
vardır (Beyrut ı88 l) . 6. Nazmü'l-bedt 
if medJ:ıi .l]ayri şett. Celale.ddin es-Sü
yütf'nin (ö . 9 ı l / 1505) 133 beyitten iba
ret olup 147 bediT sanat ihtiva eden bu 
bediiyyesi bizzat Süyüti tarafından ya
pılan bir şerhle birlikte basılmıştır (Ka
hire 1298) . 7. el-FetJ:ı_u 'J-mübin ii m ed
l)i'l-Emin. Aişe ei -Baüniyye'nin (ö 922 / 

ı 516 l bu eserinde beyit sayısı ile ihtiva 
ettiği bediT sanat sayısı 144'tür. Müel
lifi tarafından ayrıca şerhedilen el-Fet
l)u'l-mübin, İbn Hicce ei-Hamevf'nin lji
zanetü '1-ed eb adlı eserinin kenarında 
basılmıştır (Kahire 1304). 8. N esemô.tü 'l
esl)ar ii med.f:ıi 'n-nebiyyi'l-mu.l]tar. Ab
dülgani en-Nablusf'nin (ö ı ı 43 / 1730) 
1 SO beyitten oluşan ve 1 SS bediT sanat 
ihtiva eden bu bediiyyesi kendisi tara
fından Nefehôtü'J- ezhôr cala Nesema
ti'l- esl)ar adıyla şerhedilmiştir ( D ımaşk 

1299) . Şiirin bir kısmı Manastırlı İsmail 
Hakkı tarafından Türkçe'ye tercüme ve 
şerhedilerek Mekteb mecmuasında ya
yımlanmıştır (bk. bibl. ). 9. el - cİkdü 'l-be
dic ii med.f:ıi'ş-şett. Kasım b.· Muham
med ei-Bekreci el -Halebi'nin (ö. ı ı 69/ 

ı 755) 1 S4 beyitten ibaret olup 1 S9 bediT 
sanat ihtiva eden bu bediiyyesi de yine 
kendisi tarafından Ifilyetü'l - cİ~di 'l-be
dic ii med.f:ıi'ş-şett adıyla şerhedilmiş
tir (Haleb 1293) . 10. Bedicu 't-telhis ve 
tel.l]isü 'l-bedic . Tahir ei - Cezairf'~i~ (ö . 

1338/ ı 9 ı 9) bu eseri altmış beş beyit olup 
yetmiş yedi bediT sanat ihtiva etmekte
dir. Eser müellifı tarafından aynı adla 
şerhedilerek bastırılmıştır (Dı maşk ı 296) . 

Belagat ilimleri ilk dönemlerde daha 
çok aydınların ilgisini çekmekte iken Hz. 
Peygamber'in methini konu edinen be
diiyyatın halkın büyük ölçüde ilgisini ka
zanmasından sonra bu ilimler geniş kit
leler tarafından benimsenmiştir. Öte yan
dan edebi sanatlar. bediiyyelere yazılan 
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