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ve dini eserler bestekarı. 
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Gaziantep'te doğdu . Küçük yaşta is
tanbul'a geldi ve saraya alındı. Harem-i 
hümayunda "gılmanan-ı hassa" arasına 
girdi. İlmf konulara olan ilgisi ve kabili
yeti sebebiyle kısa zamanda dikkati çe
kerek Enderun'daki derslere devam et
meye başladı. Tahsilini müderris (sonra 
şeyhüli slamı Karaçelebizade Abdülaziz 
Efendi'nin derslerine devam ederek sür
dürdü ve ondan icazetname aldı . Muhar
rem 1 OSB'de (Şubat 1648) Esadzade Sey
yid Mehmed Efendi'nin yerine Karaçele
bizade Medresesi'ne müderris oldu. Ay
nı yıl IV. Mehmed 'in tahta çıkışının ar
dından Rumeli kazaskerliğine tayin edi
len Abdülaziz Efendi'nin tezkirecisi ol
du. Daha sonra 16SO'de Hafız Paşa ve 
iki yıl sonra da Kılıç Ali Paşa medresele
rinde müderrislik yaptı. Bu görevinde 
iken Rebfülewel 1 06S'te (Ocak 1655) ve
fat etti. 

Devrinin önemli ilim adamları arasın
da yer alan Mehmed Efendi şiir ve mü
siki ile meşgul olmuş, bu sahada verdi
ği eserlerle de tanınmıştır. Bedrf mah
lası ile kaleme aldığı manzumelerine ba
zı tezkire ve mecmualarda rastlanmak
tadır. Şeyhf, Vekayiu 'l -fuzalô'sında onun 
mürettep bir divanından bahsediyorsa 
da eserin nüshası bugüne kadar tesbit 
edilememiştir. Dini müsiki sahasında ise 
bestelediği tesbih *lerle tanınmakla be
raber bunlardan hiçbirisi zamanımıza 

ulaşmamıştır. 
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Bedreddin Simavi'ye 
(ö. 823 / 1420) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. BEDREDDiN SiMAVİ). 
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Hz. Peygamber'in müşriklerle 
Bedir' de savaşmak için çıktığı sefer 

(4/626). 
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Uhud Gazvesi sonunda Ebü Süfyan sa
vaş meydanından ayrılmadan önce müs
lümanlarla bir yıl sonra Bedir'de tekrar 
karşılaşmak istediklerini tehditkar bir 
ifade ile söylemiş, Hz. Peygamber de bu 
teklifi kabul ettiğini Ömer' in gür sesiyle 
Ebü Süfyan'a duyurmuştu. Hicretin 4. yı
lında bu savaşa hazırlanma vakti geldi
ği halde Ebü Süfyan. şiddetli kuraklık 
sebebiyle yiyecek kıtlığını bahane ede
rek savaşa gitmek istemedi ve o sırada 
Mekke'ye gelmiş olan Nuaym b. Mes'üd 
ei-Eşcal'ye müslümanları Bedir'e gitmek
ten vazgeçirmesi halinde yirmi deve ve
receğini vaad etti. Bunun üzerine der
hal Medine'ye dönen Nuaym müslüman
ları bu seferden vazgeçirmek için Ku
reyşliler'in yoğun savaş hazırlıkları için
de olduklarını mübalağalı bir şekilde an
latmaya başladı. Münafıklar tarafından 
da desteklenen Nuaym b. Mes'üd'un pro
pagandası önceleri etkili oldu. Ebü Be
kir ile Ömer Hz. Peygamber'le konuşarak 
Bedir'e gidilmesi gerektiği ni ifade etti
ler. Hz. Peygamber'in ashabı toplayıp 

hiç kimse katılmasa bile tek başına Be
dir'e gideceğini söylemesi üzerine saha
biler derhal savaş hazırlığına başladılar. 
Medine'de Abdullah b. Revaha'yı (veya 
Abdullah b. Abdullah b. Übey) vekil bırakan 
Hz. Peygamber sancağı Ali'ye verdi ; on 
süvari ve 1 SOO piyade ile 1 Zilkade' de 
(4 Nisan 626) Bedir'e vardı. Söz verip de 
gitmemeyi gururlarına yediremeyen Ku
reyşliler de Ebü Süfyan kumandasında 
elli süvari ve 2000 piyade ile Mekke'den 
ayrıldılar. Ancak Ebü Süfyan yolda Nu
aym b. Mes'üd 'un başarılı alamadığını 

ve müslümanların Bedir'e ulaştıklarını 

öğrenince yiyeceklerinin azlığını bahane 
ederek Usfan'dan geri döndü. Bunun 
üzerine Mekke'de kalmış olan Kureyşli
ler onlarla alay ederek yiyecek endişesiy
le geri döndükleri için kendilerine "cey
şü's-sevfk" (kavut ordusu) adını taktılar. 

Kureyş ordusunun Bedir'e gelmemesi 
üzerine Hz. Peygamber. yanlarında ge
tirdikleri ticaret mallarını satmaları için 
müslümanlara izin verdi ve on altı gün 
sonra Medine'ye döndü. 
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Şevkani'nin 
( ö. 12501 1834) 

VIII. (XN.) yüzyıldan 
kendi zamanına kadar gelip geçen ve 

hemen hepsi müctehid olan 
alimiere dair biyografik eseri. 
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Tam adı el-Bedrü't-tdlt bi-mehdsini 
men ba cde'l-~arni';-~dbt olan eserde 
müellif, VI. (XII.) veya VII. (XIII.) yüzyıl
dan sonra müctehid çıkmayacağına dair 
yaygınlaşan bir kanaatin yanlışlığını or
taya koymak maksadıyla , VIII. (XIV.) yüz
yılın başından itibaren yaşadığı döneme 
kadar gelmiş geçmiş müctehid alimleri 
ele alarak yenilerin eskilerden geri kal
madığını ispatlamaya çalışmıştır. Şevka

nf, kitabının önsözünde kaydettiğine gö
re. müctehid seviyesinde olmamakla bir
likte kendi çağdaşlarından olup ders al
dığı, ders verdiği ve arkadaşlık ettiği ba
zı kimselerle diğer bazı şahısları da za
man zaman eserinde zikretmiştir. Kitap
ta alimlerden başka bazı emirler, hali
feler, sultanlar, şairler, reisler ve abid
Iere de yer verilmektedir. Biyoğrafi sa
hibinin isim, lakap, nisbe, doğum ve ölüm 
tarihleri ile ilim ve meslek hayatı hak
kında bilgi verilmekte, varsa şiirlerinden 
ve eserlerinden örnekler zikredilmekte
dir. 

598 biyografi ihtiva eden eser, şahıs
ların isimlerinden hareketle alfabetik 
olarak düzenlenmiş olup müellifin be
lirttiğine göre dört ay gibi kısa bir süre 
içinde yazılmış ve 2 Zilhicce 1213'te (7 
Mayıs 1799) tamamlanmıştır. Eserde bu 
tarihten sonra vefat etmiş bazı kimse
lere de rastlanmakta, müellif hattı orüi
nal nüshadaki not ve eklerden bunların 
bizzat Şevkanı tarafından ilave edildiği 
anlaşılmaktadır. 

el-Bedrü'Hdltin. kapsadığı dönem 
ve belli bir mezhebe münhasır olmama
sı bakımından, İbn Hallikan'ın VII. (XIII.) 
yüzyılın ortalarına kadar gelen biyogra
fik eseri Vefeydtü '1- a eyan ' ın devamı 
mahiyetinde bir kitap olduğu söylene
bilir. 

Muhammed b. Muhammed b. Yahya 
Zebare ei-Yemenf esere el-Mül]J.a~a
tü 't -tdbt li'l-Bedri't - tdlt adıyla Zilhic
ce 1348'de (Mayıs 1930) tamamlanan bir 
zeyil yazmış, bu zeyilde meşhur Yemen 
alimleriyle Şevkani'nin zikretmediği ki
şilerden meydana gelen 441 biyografi
ye yer vermiştir. 
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