
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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BEDiR GAZVESi 

Bedir Sehitliğ i ve Bedir Mescidi -
Bedruavn 1 Suudi Arabistan 

L 

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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gün önce Talha b. Ubeydullah ile Safd b. 
Zeyd :i kervan hakkında bilgi toplamak 
üzere görevlendirdi; ancak onlar Medi
ne'ye Bedir Savaşı' nın yapıldığı gün dö
nebildiler. Kervanın dönüş haberini baş
ka bir kaynaktan öğrenen Hz. Peygam

. ber, 12 Ramazan'da (9 Mart 624) yerine 
Abdullah b. Ümmü Mektüm'u bıraka
rak Medine'den hareket etti (daha son
ra Ebu Lübabe'yi vekil tayin edip Ravha:
dan Medine'ye geri göndermişti r) . San
caktarlık görevine Mus'ab b. Umeyr, Hz. 
Ali ve Sa'd b. Muaz'ın tayin edildiği is
lam ordusunun sayısı. yetmiş dördü mu
hacir. geri kalanı ensardan olmak üzere 
305 idi. Orduda yetmiş deve ve iki de 
at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve maze
retleri sebebiyle muhacirlerden üç, en
sardan beş kişi izinli sayılmış, daha son
ra onlara da bu gazveye katılanlar gibi 
ganimetten pay verilmiştir. 

Suriye'den dönmekte olan Ebü Süfyan 
Hicaz 'a yaklaştığı sırada Hz. Peygam
ber' in baskın yapacağını haber aldı ve 
Kureyşliler'den yardım isternek üzere 
Damdam b. Amr el-Gıfarf'yi Maan'dan 
Mekke'ye gönderdi ; kendisi de kerva
nın pusuya düşmemesi için Bedir'den 
uzak olan ve nadiren kullanılan sahil yo
lunu takip etti. Ebü Süfyan'dan gelen 
haber üzerine Kureyş kabilesinin hemen 
bütün kollarından toplanan 1 000 kişi 

Ebü Cehil kumandasında Mekke'den yo
la çıktı. Müşrik ordusunda 700 deve. 
100 de at vardı. Kureyşliler Cuhfe'ye gel
diklerinde Ebü Süfyan' ın habercisinden 
kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine 

ve içlerinden bazılarının savaşa gerek 
kalmadığını söyleyerek geri dönmelerine 
rağmen hazırladıkları ordunun büyüklü
ğünü ve gücünü müslümanlara göster
mek için yollarına devam ettiler. öte yan
dan Bedir yakınında ordusuyla konakla
yan Hz. Peygamber, kervan hakkında 

bilgi toplamak üzere Zübeyr b. Awam. 
Hz. Ali ve Sa' d b. Ebu Vakkas' ı Bedir ku
yularına gönderdi. O sırada Hz. Peygam
ber ve ashabı Kureyş ordusunun Mek
ke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bil
miyorlardı; Kur'an-ı Kerim de iki ordu
nun Bedir'e geldiklerinde birbirlerinden 
habersiz olduklarını ifade etmektedir 
(el-Enfal 8/ 42). Zübeyr ile arkadaşları, 
Bedir'e yakın bir yerde konaklayan Ku
reyşliler'in Bedir Kuyusu'na su almak için 
g·önderdikleri kölelerden ikisini yaka
layıp Hz. Peygamber'in bulunduğu yere 
getirdiler. Bu kölelerin sorguya çekil- · 
mesi sırasında, Kureyş ordusu için her 
gün kesilen deve sayısından, düşman 

326 

ordusunun 1000 kişi civarında olduğu 

tahmin edildi. Hz. Peygamber'in esirlerin 
ifadelerini tahkik için keşfe gönderdiği 
Arnmar b. Yasir ile Abdullah b. Mes'Gd, 
sabaha karşı Kureyş karargahında bü
yük bir karışıklığın hakim olduğu habe
rini getirdiler. Çünkü Kureyşliler. karar
gaha dönen diğer kölelerden müslü
manların Bedir civarında bulunduğunu 
haber alınca büyük bir heyecana kapıl
mışlar ve baskına uğramamak için ted
bir almaya başlamışlardı. Fakat o gece 
yağan şiddetli yağmur her iki tarafa da 
hareket imkanı vermedi. 

17 Ramazan (14 Mart 624) Cuma sa
bahı her iki ordu erken saatlerde Be
dir'e doğru yola çıktı (1 9, 2 ı ve 27 Rama
zan tarihleri de rivayet edilmiştir) . Hz. Pey
gamber Bedir kuyularına Kureyşliler'den 
daha önce ulaştı ve Habbab b. Eret'in 
tavsiyesi üzerine. düşmanın geliş istika
metine göre kendilerine en yakın kuyu
yu bırakarak diğerlerini kumla kapat
tırdı. Fakat daha sonra Hz. Peygamber 
müşriklerin açık bırakılan kuyudan su 
almalarına izin vermiştir. Savaştan önce 
Hz. Peygamber, Cahiliye devrinde de el
çilik görevini yürüten Adi kabilesinden 
Hz. Ömer'i Kureyşliler'e göndererek sa
vaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini 
teklif etti. Fakat Kureyşliler savaşmak
ta ısrar ettiler. Eski Arap adetine gö
re savaşı kızıştırıp başlatmak üzere Ku
reyşliler'den Esved b. Abdülesed el-Mah
züml, müslümanlardan da Hz. Hamza 
meydana çıktılar. Hamza hasmını öldür
dü. Bunun üzerine Kureyşliler'den Utbe, 
kardeşi Şeybe ve oğlu Velid, islam or
dusundan da Ubeyde b. Haris, Hamza 
ve Ali meydana çıktılar. Hamza ile Ali 
hasımlarını öldürdükten sonra, ağır ya
ralanan ve daha sonra aldığı yaralardan 
dolayı şehid düşen Ubeyde'nin yardımı-

Bedir ~ 
Gazvesi"nin .!:o! Ebü Süfyan z 

krokisi w Kervan ın ı n 
D kaçış yolu 
__J 

(Hamidullah, N ÖLÇEK 
Hı. Peygamber'in "' o 1 2 3 4 

Savaşları 

ve Savaş KiLOMETRE 
Meydan/an, 

s. 68) 

na gidip Utbe'yi öldürdüler. Savaş müba
rezelerin sonuçlanmasından sonra baş
ladı ve ikindiye doğru müslümanların 
kesin zaferiyle sona erdi. Başta İslam'ın 
ve Hz. Peygamber"in en büyük düşmanı 
Ebü Cehil olmak üzere yetmiş müşrik 
öldürüldü, yetmiş kişi de esir alındı. Bu
na karşılık müslümanlar sadece on dört 
şehid verdiler. Hz. Peygamber şehidle
rin namazını kılarak onları defnettirdi; 
Kureyş'in ölülerini de gömdürdü. Müs
lümanların bu savaşta meleklerin yar
dımıyla desteklendiği Kur'an-ı Kerim'de 
açıkça ifade edilmektedir (Al-i imran 3/ 
123-125 ; el-Enfal 8/ 9- 12, 17). Buna mu
kabil islamiyet'e karşı ısrarlı bir direniş 
gösteren Kureyşliler'in de Allah tarafın
dan cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Ni
tekim Duhan süresinde yer alan "batşe-i 
kübra" (44 / 16), yani "şiddetli yakalayış" 
tabiriyle Bedir Savaşı'nın kastedildiği mü
fessirlerin çoğu tarafından kabul edil
mektedir (bk. BATŞE-i KÜBRA). Bu etki
leyici ikaz Kureyş mensuplarının, müs
lümanlara karşı takip ettikleri siyasete 
olan güvenlerini sarsacak ve islam'a yak
laşmaianna vesile olacaktır. 

Esiriere karşı iyi davranılmasını em
reden Hz. Peygamber onlardan sadece 
ikisini, Ukbe b. Ebü Muayt ile Nadr b. 
Haris'i, vaktiyle müslümanlara yaptıkla
rı işkenceye karşılık ölüme mahkum et
ti; diğer esiriere yapılacak muamele hu
susunda da ashabın görüşünü aldı. Hz. 
ömer ve Sa'd b. Muaz gibi bazı sahabl
ler bunların en yakın akrabaları tarafın
dan öldürülmesini, Hz. Ebü Bekir ise fid
ye karşılığında serbest bırakılmalarını 

teklif etti. Hz. Peygamber ikinci teklifi 
benimseyerek esirlerin malf durumları
na göre 1 000-4000 dirhem arasında pa
ra ödemelerini şart koştu. Bazı esirlerin 
karşılıksız olarak, okuma yazma bilen-

1. YENi BEDiR VE KALE 4. el-ARiŞ MESCiDi 
2. ESKi BEDiR KASABASI 5. GENEL MEZARLIK 
3. HURMALIK 6. BEDiR ŞEHiTLiGi 

MEDiNE YOLU 



!erin ise on müslümana okuma yazma 
öğretmeleri şartıyla serbest bırakılma
ları kararlaştırıldı. Taksim sırasında ih
tilafa düşülmemesi için bütün ganimet
ler bir araya toplanarak savaşa katılan
lar arasında eşit şekilde bölüştürüldü. 

Hz. Peygamber. Zeyd b. Harise ile Ab
dullah b. Revaha'yı zaferi haber vermek 
üzere Medine'ye gönderdi, kendisi de 
ramazan sonu veya şewal başında ordu
suyla birlikte Medine'ye döndü. Savaşı 
kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle ha
ber alan Mekkeliler EbO Cehil'in yerine 
başkanlığa getirdikleri EbO Süfyan ile 
birlikte müslümanlardan intikam almak 
için yemin ettiler. 

Hz. Peygamber'in askeri dehasını, stra
teji ve taktik kabiliyetini gösteren Bedir 
Gazvesi. İslam cemaatinin başta Medi
ne olmak üzere bütün Arap yarımada
sında büyük bir itibar kazanmasını sağ
lamış, böylece Hz. Peygamber İslamiyet'i 
tebliğ için daha geniş imkanlara sahip 
olmuştur. Ehl-i Bedir ise günahlarının 
Allah tarafından bağışlandığı müjdesiyle 
bahtiyar olmuşlardır (bk. Buhari, "Mega

zi", 9, 46; Müslim. "Feza,ilü's-salıabe", 

161) 
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Bedluddln Kutbü'I-Medar b. All 
b. Muhammedel-Halebi el-Mekenpı1ri 

(ö. 840 / 1436) 

L 
Medariyye tarikatının kurucusu. 

_j 

71S'te ( 1315) Halep'te doğdu. H uzey
fe eş-Şami. Abdullah Mekki, TayfOrüd
din eş-Şam! gibi Suriye ve Halep'in ön
de gelen alim ve şeyhlerinden ders aldı. 
On dört yıl süren tahsil hayatı boyunca 
şer'! ilimler yanında simya ve kimya gi
bi ilimleri öğrendi. EbO Hüreyre veya Hz. 
Ali neslinden olduğu. Şeyh Tayfürüddin'
den hilafet aldığı , tarikat silsilesinin Hz. 
Ebü Bekir'e ulaştığı rivayet edilmekte
dir. 

Çokça seyahat ettiği söylenen Bediüd
din Kutbülmedar, hacca ilk defa Hindis
tanlı meşhur süfi Şeyh Eşref Cihangir es
Simnanl ile birlikte gitti. Şeyh Eşref'in 
bazı risalelerinde ondan övgü ile bah
settiği ve "Üveysl" olduğunu söylediği 
nakledilir. Dönüşünde Hindistan·a git
mek üzere bindiği gemi batınca yüzerek 
bir adaya sığındı. Buradan Bağdat'a ge
çerek Kerbela, Necef ve Kazımiye'yi do
laştı. Abdülkadir-i Geylani neslinden bir 
kadınla evlendi. Bir süre sonra Medine'
ye giderek Mescid-i Nebevi'de itikafa 
girdi. Ardından Horasan ve İran'a geçip 
Şeyh Naslrüddin ile görüştü ve ondan 
"kutup" unvanını aldı. Daha sonra Hin
distan'da Gucerat, Ecmir. Kannevc, Kel
pl şehirlerini dolaştı ve Kanpür'a gitti. 
Burada yaptığı bir tartışma yüzünden 
Kadı Şihabüddin Devletabadl ile arası 

bozuldu. Mescid-i Atala'nın inşasını sağ
layan KanpOr Şarki Devleti Meliki İbra
him Şah'ın güven ve sevgisini kazandı. 
KanpOr'a bağlı Mekenpür'da bir zaviye 
yaptırarak irşad faaliyetlerine başladı 

ve 18 Cemaziyelewel 840'ta (28 Kasım 

1436) 125 yaşında burada vefat etti. 
Bağlıları tarafından büyük bir "arOs" me
rasimiyle defnedildi. Mezarı başında ya
pılan törenler adet haline gelerek uzun 
süre devam etti. Vefatından sonra İbra
him Şah tarafından mezarı üzerine yap
tırılan türbe MekenpOr'un önemli ziya
ret yerlerinden biri olmuştur. 

Vahdet-i vücüd* görüşünü benim
seyen Kutbülmedar. mensupianna gün
de ancak bir öğün yemek yemeyi ve sık 
sık oruç tutmayı tavsiye ederdi. Meda
riyye tarikatı Hindistan ve Pakistan'da 
büyük ilgi gördü. Çeşitli kerametiere ve 
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daha başka olağan dışı hallere sahip ol
dukları rivayet edilen Medariler XVI. yüz
yıldan itibaren bozulmaya başlamışlar. 

İbahl ve kural tanımaz bir zümre haline 
gelmişlerdir. Tarikat mensupları genel
likle Hindistan'da aşağı sınıftan sayılan 
insanlardı. Kuzey Hindistan'da ve Ben
gal'de yaygın olarak görülen Medariler 
Hindü yogilerden de etkilenmişlerdir. 

Saçları dağınık. başlarında ve boyunla
rında demir zincir veya siyah türbanla 
dolaşırlar. Diğer insanlardan yiyecek al
mazlar, pirinç, eritHip süzülmüş tereya
ğı ve tuzla beslenirler. Et ve balık ye
mezler. Bazıları siyah, bazıları renkli el
bise ve bazıları da "kefni" denilen peş

temal bağlarlar. 

Bediüddin Kutbülmedar ve tarikatı 

hakkında yapılan çalışmalar arasında. 

Zahir Ahmed Zahir'in Siyerü'l-Medô.r 
adlı Urdu ca eseri (Leknev 1900 ; Bedaün 
1290). Abdurrahman Abbas!' nin Mir, ô.t-ı 
Medari adıyla Farsça yazdığı ve Abdür
reşid Zuhrülislam'ın Sevô.kıbü'l - envô.r 

bi-metali'i1-~utbi'l-Meddr adıyla Ur
duca'ya çevirerek neşrettiği (Ferahabad 
1328/ 191 0) biyografi, Abdülbasıt Kan
nevci'nin Peşaver Kütüphanesi'nde (nr. 

1957) bulunan Dô.rü'l-esrô.r ii {Javô.riJp. 
Şô.h Bedi'uddin Medô.r adlı eserleri zik
redilebilir. 
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Mevlana Celaleddin-i ROmi 
hakkındaki araştırmalarıyla tanınan 

L 
iranlı alim. 

_j 

İran'ın Horasan bölgesinde küçük bir 
yerleşim merkezi olan Buşro nahiyesin
de doğdu. Asıl adı Celll Aga'dır. "Parlak. 
meşhur" anlamına gelen Fürüzanfer la-
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