BEDiÜZZAMAN FÜRÜZANFER
!erin ise on müslümana okuma yazma
serbest bırakılma
ları kararlaştırı ld ı. Taksim sırasında ihtilafa düşülmemesi için bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılan
lar arasında eşit şekilde bölüştürüldü.
Hz. Peygamber. Zeyd b. Harise ile Abdullah b. Revaha 'yı zaferi haber vermek
üzere Medine'ye gönderdi, kendisi de
ramazan sonu veya şewal başında ordusuyla birlikte Medine'ye döndü. Savaşı
kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle haber alan Mekkeliler EbO Cehil'in yerine
başkanlığa getirdikleri EbO Süfyan ile
birlikte müslümanlardan intikam almak
için yemin ettiler.

ı

öğretmeleri şartıyla

Hz. Peygamber'in askeri dehasını, strateji ve taktik kabiliyetini gösteren Bedir
Gazvesi. İslam cemaatinin başta Medine 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, "Megazi", 9, 46; Müslim. "Feza,ilü's-salıabe",
161)
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BEDİÜDDİN KUTBÜLMEDAH
( .J l..ı.JI...,..W .:r.ı...Uit:'_..l; )
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(ö. 840 / 1436)
Medariyye tarikatının kurucusu .
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71S'te ( 1315) Halep'te doğdu. Huzeyfe eş-Şami. Abdullah Mekki, TayfOrüddin eş-Şam! gibi Suriye ve Halep'in önde gelen alim ve şeyhlerinden ders aldı.
On dört yıl süren tahsil hayatı boyunca
şer'! ilimler yanında simya ve kimya gibi ilimleri öğrendi. EbO Hüreyre veya Hz.
Ali neslinden olduğu. Şeyh Tayfürüddin'den hilafet aldığı , tarikat silsilesinin Hz.
Ebü Bekir'e ulaştığı rivayet edilmektedir.
Çokça seyahat ettiği söylenen Bediüddin Kutbülmedar, hacca ilk defa Hindistanlı meşhur süfi Şeyh Eşref Cihangir esSimnanl ile birlikte gitti. Şeyh Eşref'in
bazı risalelerinde ondan övgü ile bahsettiği ve "Üveysl" olduğunu söylediği
nakledilir. Dönüşünde Hindistan·a gitmek üzere bindiği gemi batınca yüzerek
bir adaya sığındı. Buradan Bağdat 'a geçerek Kerbela, Necef ve Kazımiye'yi dolaştı. 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 Hindistan'da Gucerat, Ecmir. Kannevc, Kelpl 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" merasimiyle defnedildi. Mezarı başında yapılan törenler adet haline gelerek uzun
süre devam etti. Vefatından sonra İbra
him Şah tarafından mezarı üzerine yaptırılan türbe MekenpOr'un önemli ziyaret yerlerinden biri olmuştur.

Vahdet-i vücüd*

başka olağan dışı

hallere sahip olrivayet edilen Medariler XVI. yüzyıldan itibaren bozulmaya başlamışlar.
İbahl ve kural tanımaz bir zümre haline
gelmişlerdir. Tarikat mensupları genellikle Hindistan'da aşağı sınıftan sayılan
insanlardı. Kuzey Hindistan'da ve Bengal'de yaygın olarak görülen Medariler
Hindü yogilerden de etkilenmişlerdir.
Saçları dağınık. başlarında ve boyunlarında demir zincir veya siyah türbanla
dolaşırlar. Diğer insanlardan yiyecek almazlar, pirinç, eritHip süzülmüş tereyağı ve tuzla beslenirler. Et ve balık yemezler. Bazıları siyah, bazıları renkli elbise ve bazıları da "kefni" denilen peş 
temal bağlarlar.
dukları

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

L

daha

görüşünü benim-

seyen Kutbülmedar. mensupianna günde ancak bir öğün yemek yemeyi ve sık
sık oruç tutmayı tavsiye ederdi. Medariyye tarikatı Hindistan ve Pakistan'da
büyük ilgi gördü. Çeşitli kerametiere ve

Bediüddin Kutbülmedar ve
hakkında yapılan

tarikatı

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 Abdürreşid 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 Kannevci'nin Peşaver Kütüphanesi'nde (nr.
1957) bulunan Dô.rü'l-esrô.r ii {Javô.riJp.
Şô.h Bedi'uddin Medô.r adlı eserleri zikredilebilir.
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BEDIÜZZAMAN FÜRÜZANFER
( _,.;.;l}__,_j .;ıl.Jlt:..l; )
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(1897- 1970)
Mevlana Celaleddin-i ROmi
hakkındaki araştırmalarıyla tanınan

iranlı alim.

L
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İran'ın Horasan bölgesinde küçük bir

merkezi olan Buşro nahiyesinde doğdu. Asıl adı Celll Aga'dır. "Parlak.
meşhur" anlamına gelen Fürüzanfer la-

yerleşim
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BED[ÜZZAMAN FÜRÜZANFER
ilmi dergilerde kırk dokuz makalesi yaKitap halindeki eserleri ise

yımlanmıştır.
şunlardır :

Bediüzzaman
Fürüzanfer

kabını

ise ona devrinin Horasan valisi
Çocukluk ve gençlik dönemi
oldukça iyi şartlar altında geçti. İlk öğ
renimini doğduğu yerde tamamladıktan
sonra Meşhed'e gitti (1919) Orada Edib-i
NişabOri gibi büyük alim ve şai rlerden
Arap ve Fars dili ve edebiyatlarıyla mantık , fıkıh, usOI-i fıkıh gibi ilimleri öğren
di. 1923 yılında gittiği Tahran'da Sipehsalar Medresesi'nde başta felsefe olmak
üzere birçok alanda öğrenim görme imkanı buldu.
vermiştir.

1926'da Tahran Darülfünunu'na edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. bir
yıl sonra da bu görevine ilaveten Mekteb-i Hukuk edebiyat öğretmenliğine
getirildi. Bu okullardaki görevinin yanı
sıra Tahran Yüksek Öğretmen Okulu
Arapça ve Farsça öğretmenliğine tayin
edildi (ı 928) Adı geçen mekteplerdeki
öğretim faaliyeti 1934 yılına kadar devam etti. Aynı yıl ilahiyat Fakültesi dekan yardımcılığına getirildi. 193S'te "Tahkik der Zindegani-i Mevlana Celaleddin-i
Belhi" adlı teziyle doktora payesini aldı
ve yeni kurulan Yüksek Öğretmen Okulu (Danişseray-i Aif) ile ilahiyat Fakültesi
profesö rlüğüne tayin edildi. Bu öğretim
kurumlarında İslam tarihi ve kültürü
dersleriyle tasawuf. tasawuf tarihi ve
İran edebiyatı tarihi okuttu. 1936 yılın
da diğer öğretim ve idari görevlerinin
yanı sıra "Va'z u Hitabe Müessesesi" baş
kanlığına. bir müddet sonra da Maarif
Yüksek ŞOrası üyeliğine tayin edildi.
1944'te Tahran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi dekanlığına seçildi ve bu görevini emekliye ayrıldığı 1967 yılına kadar
a ralıksız sürdürdü. 1970 yılında vefat
etti.
Eserleri. Bediüzzaman FürOzanfer'in
klasik tarzda ve çoğu gazel tarzında yazdığı şiirler henüz bir divan halinde toplanmamıştır. islam kültür ve medeniyeti ile İran tarihi ve edebiyatı hakkında
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A) Telif Eserleri. 1. Sül]an u Sül]anverdn (l-ll. Tahran ı 3 ı 2 hş.) Z. Risdle der
Tahki~-i A}zvdl ü Zindegdni-i Mevlana Celaleddin Mu}zammed-i Mevlevi (Tahran 13 ı 5 hş ) 3. Tdril]- i Edebiyydt-ı !ran [Tahran ı3 ı8 hş ı 4. Ferheng-i
Tdzi be-Pdrsi (Tahran ı319 hş ). Arapça'dan Farsça'ya bir sözlüktür. FürOzanfer bu eserini "dal" harfine kadar getirebilmiştir. 5. ljüldsa-i Meşnevi-i Mevlevi (Tahran 132 ı hş ) 6. Des tur-i Zebdn-i Farisi (l -ll, Tahran ı328-1329 hş)
Liseler için hazırlanan eser devrin dört
büyük ilim adamıyla birlikte meydana
getirilmiştir. 7. Me' dl]i?-i Kısas ve Ternşiidt-ı Meşnevi (Tahran ı 333 hş .) 8. E}zddiş-i Meşnevi (Tahran 1347 hş) Bu eserde Meşnevi'nin 745 beytinde işaret edilen 661 hadisin kaynaklarını tesbit etmiş ve hadisleri alfabetik olarak sırala
mıştır. 9. Şerh-i Ahvdl ü Na~d-i Ta}zlil-i Aşar-ı Şeyl] Feridüddin 'Attdr-ı
Nişdbı1ri [ 1353 h ş ). Eser, o zamana kadar büyük mutasawıf-şair Attar hakkında bilinmeyen birçok hususu aydınlı
ğa kavuşturmuştur.

vi-i

Şerif (I-lll.

10. Şerl]-i Meşne

Tahran

ı346-1348 hş.)

Bu

şerhi tamamlayamamıştır.

B) Metin Tahkiki ve Neşirıeri. 1. Fih-i md
fih-i Mevlana Celdleddin- i Rumi [Tahran ı 335 hş ) Z. Külliyydt-ı Şems yd Divan-ı Kebir (1-X, Tahran 1336-ı346 hş)
FürOzanfer'in dikkat ve titizlikle hazır
ladığı bu eser, Mevlana Celaleddin-i ROmi'nin Meşnevi'si ile Rubd 'iyydt'ı dı
şındaki bütün şiirlerini ihtiva etmektedir. 3. Divan-ı Eşrefi-i Gaznevi (ı338
hş ) Eseri Müderris Muhammed Taki Rezevi tashih etmiş, Bediüzzaman FürOzanfer de edebi ıstılahiarını açıklamıştır.
4. Ma 'arif-i Bahd 'eddin Veled (Tahran
1352 hş.) Mevlana 'nın babasının vaaz
ve konuşmalarını ihtiva etmektedir. 5.
Ma'drif-i Burhdneddin Muhakkık-ı
Tirmi?i(1340 hş.) 6. Terceme-i Risdle-i
~uşeyriyye (Tahran ı 345 hş.). 7. Mend~ıb-ı Ev}zadüddin-i Kirmdni (Tahran
ı 348 hş ) 8. Mişbd}zu '1 - ervd}z [Tahran
1349 hş.) Şemseddin Muhammed-i Kirmiıni'nin eseridir.

Bediüzzaman FürOzanfer ayrıca İbn Tufeyl'in Ifay b. Yakzdn adlı eserini Zinde-i Biddr adıyla Farsça'ya tercüme etmiştir [Tahran 1334 hş.)
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BEDİÜZZAMAN ei-HEMEDANİ
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Ebü'I-Fazl Bedlüzzaman Ahmed
b. el-Hüseyn b. Yahya el-Hemedanl
(ö. 398/1008)

L

Arap edebiyatında
makame türünün ilk örneklerini veren
şair ve katip.
_j

358'de (968-69) Hemedan'da doğdu.
Her ne kadar iranlı olduğu ileri sürülmüşse de bizzat kendisi Fazi b. Ahmed
el-İsferayini'ye yazdığı bir mektupta (Ahdeb, s. 7-8) Arap asıllı olduğunu belirtmektedir. İlk tahsilini babasının yanın
da yaptı. Hemedan'daki alimierin İsla
mi ilimler. dil ve edebiyat alanlarında
verdikleri derslere devam ederek yirmi
iki yaşında tahsilini tamamladı. Hocaları arasında ona en çok emeği geçen ve
Ma~amdt ' ındaki orijinal üslObu yakalamasında payı olan İbn Faris'tir.
Bundan sonra Bediüzzaman ' ın bazı
kültür merkezlerine seyahatte bulunduğu görülmektedir. Nitekim Hemedan'dan Rey'e gitti ve orada ünlü Büveyhl
veziri Sahib b. Abba d 'la dostluk kurdu:
onun ilminden ve kütüphanesinden faydalandı. Bediüzzaman'ın üstün bir kabiliyet ve zekaya sahip olduğunu gören vezir kendisine büyük ilgi gösterdi. Fars
dili ve edebiyatma vakıf olması sebebiyle Rey'de kaldığı sürece, Sahib b. Abbad'ın teklif ettiği bazı Farsça şiirleri Arapça'ya nazmen tercüme etti. Daha sonra
Sahib b. Abbad'la arası açıldığı için Rey'den Cürcan'a gitti. Burada ismailf lakabıyla bilinen Sünni bir aile ile tanıştı (İb
nü'I-Esir, ı, 58) ve bu aileden bilhassa EbO
Said Muhammed b. MansOr el-İsmaili'
nin yardımlarını gördü. Bediüzzaman'ın
hayatını yazan bazı müellifler [bk Marün
Abbüd, s. 17- ı 8), bu ailenin ismailf nisbesinden hareketle onun ismailiyye mezhebi mensuplarıyla ilişki kurup onların
inançlarından etkilendiğini iddia etmektedir. Ancak gerek bu lakapla bilinen
Sünni bir ailenin Cürcan'da bulunması.
gerekse bıraktığı vasiyetnamesi bu · iddianın asılsız olduğunu ortaya koymak-

