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Bediüzzaman 
Fürüzanfer 

kabını ise ona devrinin Horasan valisi 
vermiştir. 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 man
tık , fıkıh, usOI-i fıkıh gibi ilimleri öğren
di. 1923 yılında gittiği Tahran'da Sipeh
salar Medresesi'nde başta felsefe olmak 
üzere birçok alanda öğrenim görme im
kanı buldu. 

1926'da Tahran Darülfünunu'na ede
biyat öğretmeni olarak tayin edildi. bir 
yıl sonra da bu görevine ilaveten Mek
teb-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 de
vam etti. Aynı yıl ilahiyat Fakültesi de
kan yardımcılığına getirildi. 193S'te "Tah
kik der Zindegani-i Mevlana Celaleddin-i 
Belhi" adlı teziyle doktora payesini aldı 

ve yeni kurulan Yüksek Öğretmen Oku
lu (Danişseray-i Aif) ile ilahiyat Fakültesi 
profesörlüğüne 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 Fa
kültesi dekanlığına seçildi ve bu görevi
ni emekliye ayrıldığı 1967 yılına kadar 
aralıksız sürdürdü. 1970 yılında vefat 
etti. 

Eserleri. Bediüzzaman FürOzanfer'in 
klasik tarzda ve çoğu gazel tarzında yaz
dığı şiirler henüz bir divan halinde top
lanmamıştır. islam kültür ve medeniye
ti ile İran tarihi ve edebiyatı hakkında 
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ilmi dergilerde kırk dokuz makalesi ya
yımlanmıştır. Kitap halindeki eserleri ise 
şunlardır : 

A) Telif Eserleri. 1. Sül]an u Sül]anve
rdn (l-ll. Tahran ı 3 ı 2 hş.) Z. Risdle der 
Tahki~-i A}zvdl ü Zindegdni-i Mev
lana Celaleddin Mu}zammed-i Mevle
vi (Tahran 13 ı 5 h ş ) 3. Tdril]- i Edebiy
ydt-ı !ran [Tahran ı3 ı8 hş ı 4. Ferheng-i 
Tdzi be-Pdrsi (Tahran ı319 hş ). Arap
ça'dan Farsça'ya bir sözlüktür. FürOzan
fer bu eserini "dal" harfine kadar geti
rebilmiştir. 5. ljüldsa-i Meşnevi-i Mev
levi (Tahran 132 ı hş ) 6. Des tur-i Ze
bdn-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 Tern
şiidt-ı Meşnevi (Tahran ı 333 hş .) 8. E}zd
diş-i Meşnevi (Tahran 1347 hş) Bu eser
de Meşnevi'nin 745 beytinde işaret edi
len 661 hadisin kaynaklarını tesbit et
miş ve hadisleri alfabetik olarak sırala
mıştır. 9. Şerh-i Ahvdl ü Na~d-i Ta}z
lil-i Aşar-ı Şeyl] Feridüddin 'Attdr-ı 
Nişdbı1ri [ 1353 hş ). Eser, o zamana ka
dar büyük mutasawıf-şair Attar hak
kında bilinmeyen birçok hususu aydınlı
ğa kavuşturmuştur. 10. Şerl]-i Meşne

vi-i Şerif (I-lll. Tahran ı346-1348 hş.) Bu 
şerhi tamamlayamamıştır. 

B) Metin Tahkiki ve Neşirıeri. 1. Fih-i md 
fih-i Mevlana Celdleddin- i Rumi [Tah
ran ı 335 hş ) Z. Külliyydt-ı Şems yd Di
van-ı Kebir (1-X, Tahran 1336-ı346 hş) 
FürOzanfer'in dikkat ve titizlikle hazır
ladığı bu eser, Mevlana Celaleddin-i RO
mi'nin Meşnevi'si ile Rubd 'iyydt'ı dı
şındaki bütün şiirlerini ihtiva etmekte
dir. 3. Divan-ı Eşrefi-i Gaznevi (ı338 
hş ) Eseri Müderris Muhammed Taki Re
zevi tashih etmiş, Bediüzzaman FürO
zanfer de edebi ıstılahiarını açıklamıştır. 
4. Ma 'arif-i Bahd 'eddin Veled (Tahran 
1352 h ş.) 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 Kir
miıni'nin eseridir. 

Bediüzzaman FürOzanfer ayrıca İbn Tu
feyl'in Ifay b. Yakzdn adlı eserini Zin
de-i Biddr adıyla Farsça'ya tercüme et
miştir [Tahran 1334 hş.) 
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Ebü'I-Fazl Bedlüzzaman Ahmed 
b. el-Hüseyn b. Yahya el-Hemedanl 

(ö. 398/1008) 

Arap edebiyatında 
makame türünün ilk örneklerini veren 

şair ve katip. 
_j 

358'de (968-69) Hemedan'da doğdu. 
Her ne kadar iranlı olduğu ileri sürül
müşse de bizzat kendisi Fazi b. Ahmed 
el-İsferayini'ye yazdığı bir mektupta (Ah
deb, s. 7-8) Arap asıllı olduğunu belirt
mektedir. 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. Hocala
rı arasında ona en çok emeği geçen ve 
Ma~amdt'ındaki orijinal üslObu yakala
masında payı olan İbn Faris'tir. 

Bundan sonra Bediüzzaman ' ın bazı 

kültür merkezlerine seyahatte bulundu
ğu görülmektedir. Nitekim Hemedan'
dan Rey'e gitti ve orada ünlü Büveyhl 
veziri Sahib b. Abba d 'la dostluk kurdu: 
onun ilminden ve kütüphanesinden fay
dalandı. Bediüzzaman'ın üstün bir kabi
liyet ve zekaya sahip olduğunu gören ve
zir kendisine büyük ilgi gösterdi. Fars 
dili ve edebiyatma vakıf olması sebebiy
le Rey'de kaldığı sürece, Sahib b. Abbad'
ın teklif ettiği bazı Farsça şiirleri Arap
ça'ya nazmen tercüme etti. Daha sonra 
Sahib b. Abbad'la arası açıldığı için Rey'
den Cürcan'a gitti. Burada ismailf laka
bıyla 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 nisbe
sinden hareketle onun ismailiyye mez
hebi mensuplarıyla ilişki kurup onların 
inançlarından etkilendiğini iddia etmek
tedir. Ancak gerek bu lakapla bilinen 
Sünni bir ailenin Cürcan'da bulunması. 
gerekse bıraktığı vasiyetnamesi bu · id
dianın asılsız olduğunu ortaya koymak-



tadır. Bediüzzaman burada kısa bir sü
re kaldıktan sonra 992 ·de büyük edip 
Ebü Bekir ei-Harizmi ile tanışmak için 
Nişabur'a gitti ; ancak ondan beklediği 
ilgiyi göremediğinden hayal kırıklığına 

uğradı. Bu sebeple onunla münazaraya 
tutuştu ve hakemlerce galip ilan edildi 
(bu münazara ile ilgil i yazma bir nüsha için 
bk. At ıf Efendi Ktp., nr. 2272). Bunun üze
rine büyük bir şöhret kazandı ; aynı yıl 

Harizmi ölünce de adeta rakipsiz kaldı. 
Nişabur'da bulunduğu sırada Samani
ler'le Gazneliler arasında savaş çıkınca 
Sicistan'a geçti ve burada Emir Halef b. 
Ahmed ile tanıştı ; onun iltifatları na maz
har oldu. Sicistan ' dan Gaz ne 'ye geçen 
Bedfüzzaman Gazneli Mahmud 'la görüş
tü ve Hindistan'ı fethinden dolayı yazdı
ğı kasidelerle onu övdü. Bütün bu seya
hatler i sırasında ilim ve devlet adamla
rıyla görüşüp kütüphanelerinden f ayda
landı. Daha sonra Herat'a geçti. Herat'
ta Hüseyin b. Muhammed ei-Huşnami 
adında zengin ve faziletli bir inin kızıyla 
ikinci evliliğini yapıp oraya yerleşti. Bu 
sayede bir çiftliğe sahip olan ve ölümü
ne kadar rahat bir hayat süren Bedfüz
zaman 11 Cemaziyelahir 398 (22 Şubat 
1 008) tarihinde henüz kırk yaşında iken 
vefat etti. Bir rivayete göre zehirlenerek 
öldürülmüştür. Bir başka rivayette ise 
geçirdiği bir kalp krizi sonucunda öldü 
sanılarak gömülmüş, ancak mezarda ayı
larak bağırıp çağırması üzerine mezarı 
açılmış, bu defa da mezar korkusundan 
dolayı ölmüştür. Bedfüzzaman bid'atlar
dan uzak sağlam bir inanca sahip oldu
ğunu gösteren bir vasiyetname bırak
mış, burada cenaze namazının "sünnet 
ehli " tarafından kılınmasını istemiştir. 

Bedfüzzaman çok zeki ve kabiliyetli 
bir edipti. Çağdaşı Sealibi onun hakkın
da, " Edebiyatın sırrına ve özüne Bedfüz
zaman kadar vakıf. onun gibi sihirli ve 
veciz bir üslüba sahip k imse ne görüldü 
ne de böyle birinden bahsedildi... O son 
derece şaşırtıcı ve daha önce bilinmeyen 
bir edebi üslüba sahipti " diyerek bu 
alandaki gücünü belirtmektedir. işte bü
tün bu özelliklerinden dolayı olacaktır 

ki kendisine hayatta bulunduğu dönem
den itibaren " zamanın harikası " anlamın

da "Bedfüzzaman" denilmiştir. Bedfüz
zaman şiirlerinden çok Mak iimat ve Re
sa , il'indeki n es riyle şöhret yapmıştır. 
Arap edebiyatında makame* türünde 
ilk eser verenin Bedfüzzaman olduğu ka
bul edilmekle beraber bu türün kendi 
buluşu olup olmadığı konusunda ihtilaf 
vardı r. Nitekim Husrf, Bedfüzzaman' ın 

Makiimôt'ını ibn Düreyd'in "ei -Erbaüne 
hadisen" adlı konuşmalarından faydala
narak yazdığım (Zehrü 'l-adab, I, 261) ile
r i sürmüştü r. 

Eserleri. Bedfüzzaman'ın günümüze 
ulaşan eserleri şunlardır : 1. Ma~amôt. 
Toplumdaki eksikliklere dikkat çekmek 
maksadıyla akıcı bir üslüpla kaleme al
dığı bu eseri onun edebi gücünü mey
dana çıkardığı gibi kendisine şöhret de 
sağlamıştır. Ma~iima t bir edebiyat şa
heseri olması yanında devrinin sosyal, 
siyasi, iktisadi ve fikri durumunu belirt
mesi sebebiyle medeniyet tar ihi araş

tırmaları açısından da büyük bir değer 
taşımaktadır. Bedfüzzaman 400 maka
me yazdığım söylemekte ise de (bk Ah
deb, s. 389-390, 5 16) elimizdeki ma ka
mat mecmualarında onun elli iki maka
mesi mevcuttur. Eser Arap edebiyatın
da çok tanınmasına ve kendinden son
ra yazılan birçok makamata tesir etme
sine rağmen Muhammed Abduh'a gelin
ceye kadar üzerinde şerh yazılmamış 
(Ahdeb, s. 517) ender kitaplardan biri
dir. Daha sonra ise muhtelif alimler ta
rafından bu esere şerh ve haşiyeler ya
zılmıştır. Ayrıca Bediüzzaman'ın ibllsiy
ye makamesinde geçen cinler vadisin
deki konuşmaları ibn Şüheyd ' in et-Te
vabt ve'z-zevabt, Ebü'I-Aia el-Maar
rl'nin Risaletü 'l- gufran adlı eserlerinin 
yazılmasında ilham kaynağı olmuştur 

(Şevk i Dayf, V, 673) . Ma~amôt'ın çeşitli 

baskıları yapılmış (Bulak 1291; Tahran 
1296 taş basması; Hindistan 1296 ; istan
bul 1298). ayrıca eser Muhammed Ab
duh'un şerhiyle birlikte Beyrut'ta yayım
lanmıştır ( 1889). Ancak Abduh'un ifade
sine göre müstehcenliği dolayısıyla "ei
Ma~ametü'ş-Şamiyye " nin tamamı ve "ei
Makametü'r-Rusafiyye"den bazı kelime 
ve cümleler bu neşirde çıkarılmıştır. Şerh

leri arasında en makbulü olan bu baskı 
daha sonra ofset halinde defalarca ba
sılmıştır (Resti' i/' in kenarında Muham
med Mahmüd er-Rafii'nin şerhiy le !Kahire 
1315 1. Muhammed Muhyiddin Abdü lha
mid şerh iyle !Kahire 1342 / 19231) Eserin 
bazı makameleri müstakil olarak da şer
hedilmiştir (iA, vıı . ı 98) Türkçe tercü
mesine rastlanmayan Makiimôt 'ın La
tince, Almanca, ingilizce, Fransızca ve 
Hintçe tercümeleri vardır (Brockelmann, 
GAL Suppl., ı , 150- 152). z. Resa ' il. Dost
larına yazdığı mektuplardan ibaret olan 
ve el-Hakim Ebü Said Abdurrahman b. 
Dost tarafından derlenen eserin çeşitli 

baskıları vardır (ibn Hicce'nin ljizanetü'/

edeb'i kenarında. Bulak 129 1; istanbul 
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I 298; ljizanetü'l- edeb 'in kenarı nd a, Kah i
re I 304; Ahdeb'in, Keşfü 'l-me 'ani ve 'l-be
yan 'an Resti'i/i Bedi' izzaman ad lı şer
hiyle, Beyrut ı 890 !bu şerh , ı 92 !'de Fahü
ri tarafından yeniden yayım lanm ıştı r! ; Mu
hammed Mahmüd er-Rafii şerh iyle ve Ma
kamat' !a birl ikte . Kah i re ı 3 ı 5) 3. Divan. 
Pek başarılı sayılmayan şiirlerini ihtiva 
eden bu küçük divanı Muhammed Şük
ri ei-Mekkl tarafından Kahire'de yayım

lanmıştır (ı 32 ı 1 ı 903) 
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