
BEDfiYYAT 

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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BED İR 
(.)..Wl ) 

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 



onune geldiğine inanılan ejderha veya 
cinleri kovmak için tas veya teneke çal
mak, bağırıp çağırmak gibi batı! adetle
re de işaret edilir. Bedir gökyüzündeki 
hareketi sebebiyle de sevgilinin kapısını 
dolaşan bir aşıktır. Gece mumlarla sev
gilinin semtine gelmiş. fakat "yüz kara
lığı" ile tutulmuştur. Genellikle Utarid 
(Merkürl gökyüzü katibi telakki edilmek
le beraber dolunay da yer yer hattat, 
kağıt veya kitap olarak tasawur edilir. 

Ay. hareketleri sonucunda safha saf
ha küçülüp tekrar büyür. Dolunay iken 
kemale ermiştir. tamamdır : diğer za
manlar ise noksandır. Bu durumda da 
dolunay sevgili. hilal aşıktır. Dolunay par
laklığı ve beyaziiğı itibariyle kağıda ben
zetilmiştir. Eskiden kağıtlar aharlanmak
tan başka mühre ile mührelenip paria
tılarak düzgünleştirilirdi. Ay kağıdı gü
neş (mihr) mühresiyle mührelendiği için 
parlamaktadır. Utarid katip, şihab (ka 
yan yıldız ) kalem. gökyüzü kağıt olarak 
tasawur edildiği vakit ay da divit veya 
hakka olur. Dolunay hattatı asırlardır 

"ra" harfini yazmaya uğraşsa da sevgi
linin "ra" harfi gibi olan hilal kaşlarının 
bir benzerini yazamaz. çizemez. 

Bilhassa na'tlarda dolunay ile ilgili ola
rak Hz. Peygamber'in şakku'l-kamer (ayın 
ortadan ikiye ayrılması) mücizesinden bah
sedilir (bk. İNŞiKAKU'I-KAMER). Ayrıca do
lunaya, diğer yıldızlarla birlikte. Hz. Yü
suf'un rüyasında Hz. Muhammed'e see
de etmesi dolayısıyla da yer verilir. Kıya
met alametlerinden olarak aydınlığını 

kaybedip kararması, güneşle birlikte tar
top olması zikredilir. Dolunay yıldız akçe
leriyle gök pazarında dolanan bir müşte
ri. bir gece yolcusu, görünmemek için si
yah elbiseler giyen bir gece hırsızıdı r. 

Gittikçe şişmanlayan bir tenperverdir. 
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Edebi metinlerde dolunayla ilgili bazı 
inanışiara da yer verilir. Dolunay keten. 
kamış ve kuru ot gibi nesneler üzerinde 
çürütücü etkiye sahiptir. Etrafı harman
landığı zaman yağmur yağacağına ina
nılır. Akrep burcunda iken yolculuğa çık

mak iyi sayılmaz. Köpekler ona karşı ulur 
ve hırsızlar onu sevmez. 

Dolunay, gökyüzü kürsüsüne çıkıp yıl
dızlar cemaatine vaaz eden. siyah cüb
beli. başı beyaz sarıklı ve nur yüzlü bir 
şeyh. vaiz veya mürşiddir. Tasawufi ede
biyatta da güneş gibi vahdeti temsil eder. 
Allah ' ın esma ve sıfatlarının çeşitli tecel
li ve özelliklerini yansıtır. Cemal ve mu
habbetin tecellisi, ilahi tecelliyat nurla
rının mazharıdır . Aynı zamanda Hz. Pey
gamber'i sembolize eder. Ay. ı şığını na
sıl güneşten alıyorsa Hz. Peygamber de 
vahyini Allah'tan almaktad ı r. Ayın bir yü
zü aydınlık. diğer yüzü karanlıktır. Bu 
münasebetle iman ve nefsin birlikte bu
lunduğu gönüle benzerliği yönünden ele 
alındığı da olur. iman veya küfrün mer
kezi birdir. yani kalptir. Eğer kalp iman 
ve vahdet nuruyla dolmuşsa o gönüldür. 
dolunaydır: eğer kalp zulmette kalmış, 
maddi gailelerle dolmuşsa o nefistir, ya
ni tutulmuş bir aydır. 
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Aziz Efendi 
hattıyla 

alfa be 
sırasına göre 
düzenlenmiş 

Esm~-i 

Ashab·ı 

Bedir'in 
ilk iki sayfası 
(Semih l rıeş 

koleksiyonu) 

BEDiR GAZVESi 

Bedir Sehitliğ i ve Bedir Mescidi -
Bedruavn 1 Suudi Arabistan 
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BEDiR GAZVESİ 

( _J..U •..v- ) 
Hz. Peygamber ile 

Mekkeli müşrikler arasındaki 
ilk savaş 
(2 / 624). 

_j 

Bedir. Medine'nin 160 km. kadar gü
neybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km. 
uzaklıkta . Medine-Mekke yolunun Suri
ye kervan yoluyla birleştiği yerde bulu
nan küçük bir kasaba idi. Halkı ise bu
rada konaklayan kervanlardan hizmet
leri karşılığında aldıkları parayla ve hay
vancılıkla geçinen bedevilerdi. Ayrıca ka
sabada her yıl zilkade ayının başından 
itibaren sekiz gün devam eden büyük bir 
panayır kurulurdu. Bedir Hz. Peygam
ber'in Mekkeli müşriklerle olan müca
delelerinde önemli bir yer işgal eder. 

Hicretin 2. yılında (624) Kureyşliler'

den birçok kimsenin katıldığı büyük bir 
ticaret kervanı Ebü Süfyan idaresinde 
Suriye'ye gitti. Hz. Peygamber bunu ha
ber alınca ashabını topladı ; kervandaki 
malların çokluğunu . buna karşılık mu
hafız sayısının azlığını onlara anlatarak 
bu kervanı Mekke'ye dönerken uğraya
cağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söy
ledi ve kendilerini sefere davet etti. Hz. 
Peygamber Medine'den hareketinden on 
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