BEDREDDiN SiMAVI
oraya ulaşabildi. İlk evliliğini Biharlı bir
HindQ kadınla yaptı, daha sonra da KanpOr hanedam ile evlilik bağı kurdu. Doğu Bençal'deki seyahatleri sırasında çok
sayıda HindQ denizcisinin ihtidasına vesile oldu. Ayrıca Sonargaon'da İslam hakimiyetinin kurulmasında katkıda bulundu. Çhoti Dergah ad ıyla tanınan kabrinin bulunduğu Sihar'da 27 Receb 844'te (22 Aralık 1440) vefat etti.
Pir Bedr'in zaman zaman kaldığı Çitagong'daki çilehanesi şehrin koruyucusu olarak teiC~kki edilmekte olup HindQ
ve müslüman denizcilerce ziyaret edilmektedir. Dergah yakınındaki bir cami
ve bir su deposu da onun adını taşımak
tadır. Bedr, Bengal'de Sonargaonlu Penç
Pir ile "sular hakimiyeti"ni paylaşma şe
refine sahip idi. Bengal denizcileri denize açılırken şöyle niyazda bulunurlardı:
"Allah, Nebi, Penç Pir, Bedr, Bedr! " Denizler ve nehirler üzerindeki manevi hakimiyet onun ailesinin ruhani bir vasfı
olarak kabul edilmektedir. Nitekim büyük d ed esi Fahreddin Zahid 'in Yamuna
nehrine gömülmek üzere olan bir grubu kurtardığı rivayet edilir.
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edebiyatla da

meşguldü.

Eserleri ara-

sında et-Ta}ıdiş 'an nôzileti dôri'l-J:ıa
diş adlı 400 beyitten meydana gelen bir
kasidesi bulunmaktadır. Bedreddin on
iki yaşında babasını kaybetti. Eşrefiyye
Darülhadisi'nde tahsilini tamamladı. Bu
arada Kur'an-ı Kerim'i ve Şa}ıi}ı-i Bul]ô.ri ile Şa}ıih-i Müslim' i ezberledi. Ayrıca akaid, usul-i hadis, usul-i fıkıh, sarf,
nahiv, edebiyat ve mantık gibi ilimierin
ana metinlerini özetleyen 20.000 beyit
hıfzetti. Hocaları arasında en çok Ebü'IHayr ei-Hatib b. Abdülkadir'den faydalandı. Hadis ve ibadetle meşgul olmak
için Eşrefiyye'deki odasına kapanır, yatsıdan sonra evine dönerdi. Hastalığı sebebiyle evinden çıkamadığı son birkaç
yıl müstesna bütün ömrünü böyle geçirdi. Ancak başarısının kıskanıldığını görünce derslerini bıraktı. Yedi (veya o n yedi) yıl boyunca Eşrefiyye Darülhadisi'ndek.i odas ında münzevi bir hayat yaşa
dı. Günaha girme endişesiyle insanlardan uzak durmaya çalışır. kendine sorulan sorulara kısaca cevap vermekle
yetinirdi. ı. Dünya Savaşı sırasında İtti
hatçılar'dan şikayet eden bir kısım halk
Bedreddin ei-Haseni'ye başvurarak halife olmasını . Osmanlı idaresine karşı yapılacak ihtilali yönetmesini istediler. Böyle bir harekete karşı olduğunu açıkça
söyleyen Haseni halkla olan ilgisini daha da azalttı : fakat Suriye· de Fransız
lar'a karşı başlatılan ayaklanmada kasaba kasaba dolaşarak verdiği vaazlarla
mücahidleri destekledi.

Cuma günleri Emeviyye Camii'nde verdersler. eski devirlerdeki meşhur
alimierin ders halkalarını andıracak şe
kilde kalabalık olurdu. Kesintisiz üç saat
süren bu derslerde yeni meselelere çözümler getirmeye çalışırdı. Onun bu dersleri eş-Şar]f. adlı gazetede yazı iş leri müdürü olan talebesi Abdülkadir el - Mağ
ribi tarafından özetlenerek neşredili rdi.
Umuma açık bu cuma derslerinden baş
ka haftada iki veya üç gün, ramazan
aylarında ise her gün talebelerine hadis
dersleri verir, bilhassa Kütüb -i Sitte'yi
okuturdu.

tüh (Dımaşk 1406/ 1986)
eser kaleme almışlardır.
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BEDREDDiN el-GAZZİ
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(bk. GAZZI, Bedreddin).
_j

BEDREDDiN el-HASENİ
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(~l,:n..ıll_;~)
Muhammed b. Yusuf b. Abdirrahman
ei-Mağribi ei-Merraküşi

(1850-1935)
L

te

Devrinin meşhur Şam muhaddisi.
_j

Dımaşk'ta doğdu. Aslen Merakeşli olup
Delô 'ilü'l-l]ayrô.t müellifi Şeyh ei-Cezüli'nin soyundandır. Ezher alimlerinden
olan babası Yusuf ei-Mağribi fıkıh ve hadis ilimierindeki otoritesi yanında şiir ve

Bedreddin el- Haseni 13 Ağustos 1935'Şam'da vefat etti.

Muhammed Riyaz ei-Malih. Bedreddin el- Haseni ile ilgili olarak 'A limü '1ümme ve zô.hidü'J- 'aşr el- 'allôme elmu}ıaddişü'l-ekber Bedrüddin el-Haseni (Dımaşk 1977), talebelerinden Muhammed Salih Ferfür da el-Mu}ıaddi
şü'l-ekber ve imômü 'l- 'asr k emô 'aref-

birer

Eserleri. 1. Şer}ıu }f.aşideti Garô.mi şa 
J:ıih.

Hadis usulüne dair olan bu eseri Kahire'de basılmıştır (1286). 2. ed-Dürerü'lbehiyye ii şer}ıi'l-man?-ı1meti'l-Bey]f.ü 
niyye. Rabat Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Kettani. nr. 1295). Ayrıca Şa 
J:ıf}ı-i Bul]ô.ri'nin senedierine dair yayımlanmış bir eserinin daha bulunduğu
kaydedilmektedir.
Bedreddin el- Haseni'nin biyografisini
veren kaynaklarda, onun daha otuz yaşına varmadan kırk kadar kitap yazdığı,
bu kitapların çoğunun oturduğu mahallede çıkan büyük bir yangında telef olduğu belirtilmektedir. Bu bilgilerden müellifin Şa}ıi}ı-i Bul]ô.ri, eş-Şemô. 'il, eş 
Şitô' adlı eserlere, ayrıca nahve dair Şü
?-ı1rü'?- · ?-eheb, ~atrü 'n-nedô ve Mugni'l-lebib'e birer şerh: Nuhbetü 'l-fiker,
Muhtasaru İbn Hôcib, 'Aka'idü 'n-Nesefi~ eİ- 'A]f.a'id.ü'l- 'Ac;ludiyye ve Tefsirü '1- Celôleyn gibi eseriere de haşiye
yazdığı anlaşılmaktadır.
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BEDREDDiN LÜ'LÜ'

diği
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adlarıyla
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(bk. LÜ'LÜ', Bedreddin).
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BEDREDDiN SiMAVI
Simavna Kadısı
Oğlu Şeyh Bedreddin Mahmud
(ö.

823/1420)

Osmanlı fakih ve mutasavvıfı,

L

önemli bir isyan ve
ihtilal hareketinin başlatıcısı.
_j

Edirne yakınlarında, bugün Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğdu. Doğum yılı olarak 740
(1339) ile 770 (1368) arasında değişen
çeşitli tarihler gösterilir. Torunu Halil b.
İsmail Menôkıbnô.me'de şeyhin doğum

tarihini 760 ( 1359) olarak kaydetmiştir.
Babası Selçuklu Sultanı Il. İzzeddin Keykavus'un torunu olduğu söylenen Abdülaziz'in oğlu İsrail, annesi ise Rum asıllı
bir hıristiyan iken ihtida etmiş olan Me-
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