
lerinin açıklık ve kesinliğine de bedahet-i 
hissiyye veya bedahet-i hi:ir iciyye denil
miştir (ayrıca bk. ZARÜRİYYAT). 
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Aklın hiçbir delile ihtiyaç duymaksızın 
apaçık ve kesin olarak kabul ettiği 

önermeler anlamına gelen 
mantık terimi 
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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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şerhlerde ayrıntılı olarak işlendiğinden 
gelişme kaydetmiştir. Bu şerhlerde açık
lanan bediT sanata örnek olarak hem o 
devrin hem daha önceki devirlerin şair

lerinden nakiller yapıldığı için bu kişile

rin daha iyi tanınması sağlanmıştır. Mü
ellifleri aynı zamanda birer İslam alimi 
olan bu şerhler. İslami ve edebi kültürün 
yayılmasına ve güçlenmesine de hizmet 
etmiştir. Hem edebiyatın hem de İslam 
kültürünün ve peygamber sevgisinin halk 
kitleleri arasında yayılıp yerleşmesine 

vesile olan bedfiyyat çalışmaları sadece 
müslümanlara münhasır kalmamış, on

· ıarla bir arada yaşayan hıristiyan edip
lerin XII. (XVIII.) yüzyıldan itibaren Hz. 
isa'yı medih sadedinde bedfiyyeler yaz
malarına imkan hazırlamıştır . Bunlardan 
Hüri Nikolavus b. Ni'metullah es-Saiğ (ö 

1169/ !755). Nasif b. Abdullah ei-Yazici 
(ö !287 1 !870) ile ErsanyOs b. Yusuf b. 
İbrahim ei-Fahürf'nin (ö !300/!883) be
dfiyyeleri örnek olarak gösterilebilir. 

XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıl sonlarına ka
dar devam eden bedfiyye yazma gelene
ği XX. yüzyıldan itibaren gerek dini ha
yata ve klasik edebi ilimiere olan ilginin 
azalması. gerekse sanat ve edebiyat an
layışındaki değişiklikler sebebiyle terke
dilmiştir. 
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Eski edebiyatta güzellik, tasavvufta da 
vahdet sembolü olarak kullanılan 

bir teşbih unsuru. 
_j 

Sözlükte "olgun. tamam. kamil" anla
mına gelen. ayın en parlak ve dolgun ha
lini ifade eden bedir. Türkçe'de "dolunay, 
ayın on dördü" gibi tabirlerle karşılanır. 
ayrıca edebi metinlerde bedr-i münir. 
bedr-i tamam. bedr-i kamil. mah-ı şeb 

efrOz. mah-ı taban. mah-ı münewer gi
bi isimlerle de anılır. Bedir ayın en iri. 
en ışıklı devresidir. Edebiyatta rengi, bü
yüklüğü, yuvarlaklığı. yüksekliği ve par
laklığı yönünden söz konusu edilir. Ge
ce etrafı aydınlatması. ışığını güneŞten 

alması. akşam doğup gökte uzun süre 
kalması. güneş doğunca batması da özel
likle üzerinde durulan hususlardır. Diğer 
kozmik unsurlarla birlikte çeşitli "vech-i 
şebeh"ler münasebetiyle çok sayıda ha
yal ve tasawura konu olmuştur. Bir pı
nara veya çeşmeye benzetilen. arza nur 
ve feyiz akıtan dolunay, ab-ı hayatın dı
şında karanlıklar ülkesine giren Hızır'ı 

temsil eder. Hızır nasıl bilhassa darda ka
lanlara yardımcı ve rehber olmakta. im
dada yetişmekteyse bedir de karanlıkta 
kalanlara Hız:r gibi yardımcı olmaktadır. 

Bedir her şeyden önce bir güzellik 
sembolüdür. Sevgilinin (veya övülenin) gü
zelliği. yüzü. yanağı ve bizzat kendisi aya 
benzetilir. Açıkça söylenmese de mah, 
kamer gibi kelimelerle kastedilen çok 
defa dolunaydır. Divan edebiyatının her 
şeyi idealize etme özelliğinden dolayı, 

mesela sevgilinin yüzü aya benzetilecek
se bunda ayın en iri, en parlak anı olan 
dolunay kullanılır. Sevgilinin dolunay gi
bi olan yüzü, tevhidi veya ilahi nurların. 
ilahi sırların tecelliyatma ayna olduğu 

için her halükarda güzeldir. Bunu ifade 
etmek için mah-rO. meh-lika. mah-çeh
re. kamer-çehre. mah-tal'at. mah-pey
ker. yüzü mah gibi sözler kullanılır. Ay 
ile sevgili arasındaki benzerlikte el değ
memişlik. yanına yaklaşılamayacak ka
dar yüksekte olma. yüzünde siyah leke
ler bulunma gibi hususlar da rol oynar. 
Ayın yüze benzetilmesinde renk ve şekil 
yanında siyah lekelerin ayva tüyü olarak 
düşünülmesi de söz konusudur. Bazan 
güneş sabuna benzetilerek feleğin (gök
yüzü) onunla ayın yüz karasını yıkadığı 
belirtilir. Alın kamer, doğarken ve batar
ken hafif kırmızımsı görünen dolunay. 
sevgilinin öfkeden kızaran yüzüdür. 

Dolunay gök damının çörteni (yağmur 
oluğu). penceresi, gök bahçesinin havu
zu. gök değirmeninin güneşle birlikte 
iki değirmen taşıdır. 

Dalunayın hale ile birlikte ele alındığı 
da olur. Ay ağılım veya bazı gecelerde 
ayın etrafında görülen beyazlığı ifade 
etmek için kullanılan hale, sanki ayı ku
caklamış, visale ermiş gibi hayal edilir. 
Matem elbisesine, örtüye veya baş ör
tüsüne de benzetilen hale bazan bele 
sarılan kırmızımsı bir şaldır. O ayın evi
dir. Dolayısıyla ay gibi sevgili de gecele
ri evinden dışarı çıkamaz. Dolunay şe
hir. hale de şehrin etrafındaki surlardır. 
Bu yüzden ay gibi güzel de şehirde mah
sur kalmıştır. Dolunay aşık veya boynu 
bağlı kul olarak düşünüldüğünde hale 
onun gerdanlığı, "tavk "ı olur. Yıldızlar 

diğer güzeller, dolunay da onların hep
sinden daha güzel olan. girdiği meclisi 
aydınlatan biricik sevgili. güzelierin ma
hı Leyla'dır. Ay, siyah veya mavi elbise
siyle asuman dönme dolabına binmiş 

veya can semasında seyreden. ışıyan bir 
dilber. yıldızlar başına saçı olarak dökü
len bir yeni gelindir. Sevgili dolunay gibi 
kusursuz ve mükemmel olmakla bera
ber bazan çıplaklığından utanıp bulut
ların arkasına gizlenir. 

Sornun ekmeği şeklinde olan dolunay 
ayrıca nurdan bir tabağa. gümüşten bir 
kaseye, iki kefeli bir teraziye veya ölçe
ğe de benzetilir. Dolunay. gök padişahı
nın nurdan bir tacı. gök askerinin altın 
üsküfü. külahı, akçesi. güneşle birlikte 
gözlüğüdür. Cam aynalarla beraber in
ce levha haline getirilmiş demir. gümüş 
veya altından yapılma yuvarlak aynalar 
da vardır. Bu yüzden dolunay gümüşten . 

güneş de altından bir aynadır. Bir baş
ka ifadeye göre güneş gökyüzü berbe
rinin sarı tası. dolunay da aynasıdır. Gü
müş ayna zamanla paslanmakla. oksit
lenmekle lekelenir ki yüzü gölgeli veya 
lekeli görünen dolunay da bu durumda
ki bir aynaya benzetilir. 

Dolunay gök meydanının kösü. davu
ludur. Bu kösler çalındıkça , yani günler 
geçtikçe ömür saltanatı da geçer. Dolu
nay, ok atılan nişangah veya okiardan 
korunmak için kalkan (siper). parlayan 
çeliği ve yuvarlaklığı yönünden de gürz 
ve miğferdir. Hilal ibrik, kulp, çengel. 
mum nalçesi, dolunay pamuğundan bü
külen kandil fitilidir. 

Dolunay ay tutulması münasebetiyle 
de söz konusu edilir. Bu durumda ayın 


