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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 
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Hz. Peygamber'in müşriklerle 
Bedir' de savaşmak için çıktığı sefer 

(4/626). 
_j 

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. 

_j 

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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el -Bedrü't-tdlt, müellif hattı nüsha
sından Muhammed b. Muhammed el
Anisi'nin istinsah ettiği nüsha esas alı
narak Zebare'nin zeyliyle birlikte iki cilt 
halinde basılmış (Kahire ı 348), daha son
ra da bundan muhtelif ofset baskılar 
yapılmıştır. 
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BEDÜH 

( C.J"': ) 

Eskiden kullanılan bir tılsım. 
L 

Türkçe'de bedüh şeklinde kullanılan 
kelimenin Arapça ve Farsça telaffuzu 
budüh olup kök ve anlamı üzerinde bir
takım ihtilaflar vardır. Bazı Türkçe ve 
Farsça lugatlarda hiçbir mesnedi olmak
sızın kelimenin aslının Arapça, diğer ba
zılarında ise İbranice olduğu ileri sürül
mektedir. Bu terimi almayan eski Arap
ça lugatların aksine sonrakilerde "bdh" 
kökünden gelip "hanımların nazik bir 
şekilde yürüyüşü" anlamını taşıyan bu
düh masdan bulunmaktaysa da (mese
la bk. Tficü 'l- 'aras, "bdl)." md.) Türkçe ve 
Farsça lugatlarda ileri sürülen "esma-i 
hüsnadan vedOd vezninde veya anlamın
da bir isim", "mektup ve havaleleri yeri
ne ulaştırmakla görevli bir melek veya 
ilah adı" , "Hintli ve Cinliler'in tanrısı Bu
da'nın (Buddha) adından bozma bir te
rim" manalarını taşıyan herhangi bir ke
limeye rastlanmamaktadır. Arap edebi
yatçısı MihaTI es-Sabbağ'ın ileri sürdü
ğü, her türlü yazışma ve nakliyatı güven 
içinde gerçekleşen dindar ve güvenilir 
bir Hicazlı tacirin ismi olduğu yolundaki 
iddianın da hiçbir dayanağı yoktur (bk. 
de Sacy, lll , 349) Bazı eserlerde görülen 
bedOhun esrna-i hüsnadan bir isim ol
duğu iddiası bu tılsıma ehemmiyet ve 
kutsiyet kazandırma gayretiyle izah edi
lebilir. Zira bu isim Kitab-ı Mukaddes ve 
Kur'an-ı Kerim'de geçmediği gibi Allah ' ın 

isimlerinin zikredildiği hiçbir hadiste de 
yer almamaktadır. Her kültürde gizli 
ilimlerle ilgilenen kişilerin büyü, tılsım 
ve muska yapımında kullanmak üzere 
anlamı belirsiz birtakım garip kelimeler 
seçtikleri ve muhtemelen yaptıklarına 
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kutsiyet atfetmek veya muhataplarına 
itimat telkin etmek için bunların tan
rı ismi olduğunu ileri sürdükleri görül
mektedir. Mesela hıristiyanların bedü
hun tam karşılığı olarak kullandığı ab
racadabra ve abraxas (abrasax) kelime
leri bunlardandır (bk. TA, ı . 85 , 86) . 

Aslında hiçbir anlamı bulunmayan be
düh ( [J"':) kelimesi, şekil 1'deki üçlü 
vefk* in (el-vefku'l-harff) dört köşesin

deki harflerin soldan sağa dizilmesin
den oluşmaktadır. Bu vefkin aslı ise şe
kil 2'deki sayılarla ilgili vefk (el-vefku'l
adedl) olup her rakamı şekil 1'deki harf
lerin ebced hesabındaki karşılıklarını ver
mektedir. GazzEili'den sonraki İslami li
teratüre hakim olan inanışa göre bu vefk 
ile Hz. Adem arasında bir münasebet 
bulunmakta, ayrıca bu vefkin Hz. Süley
man'ın (m .ö. X. yüzyıl) mührü olduğu 
ileri sürülmektedir. Buna delil olarak da 
Adem ( i,ı ) ismindeki harflerle bu vefkte 
yer alan bütün rakamların ebced değer
lerinin toplamının birbirine eşit olduğu 
(45 ~ 45) ve aynı eşitliğin Hz. Adem'den 
yaratıldığı için onun bir parçası sayılan 
Hawa'nın (,!_,.>- ) adıyla bu vefkin cüzle
rini teşkil eden her bir sıra, sütun veya 
köşegenler üzerindeki sayılar için de ge
çerli olduğu ( 15 ~ 15) ileri sürülmektedir. 
Ancak bu vefkin Hz. Süleyman'ın mührü 
olduğuna dair herhangi bir delil gösteri
lememektedir. Aksine mühr~ i Süleyman, 
yahudi tılsım ve muskalarında rastlan
dığı ve İslami sanatlarda da benimsen
diği üzere iç içe geçmiş iki eşkenar üç
genden oluşan altı köşeli bir yıldız iken 
elden ele dolaşarak Tyanalı Apollonios 
gibi bazı Yunan filozoflarına ve nihayet 
Belhli bir ihtiyardan GazzEili'ye geçtiği 

ileri sürülen mührün üçgen (bk. şekil 3), 
daha sonra "vefku'l-Gazzall", "müselle
sü'l -Gazzall". "hatemü'l-Gazzall", "ced
velü 'l-Gazzall" gibi isimlerle şöhret bu
lan vefkin ise kare şeklinde olduğu bi
linmektedir. 

Bu vefk İslami literatürde ilk defa. giz
li ilimlerle ilgili Yunan kaynaklarından 

faydalanarak çeşitli eserler veren Cabir 
b. Hayyan (ö . 200/8 1 5) tarafından Kitd
bü 'l-Mevdzin'de kullanılmış veTyanalı 
Apollonios'a atfedilerek bunun doğumu 
kolaylaştıncı bir tılsım olduğu ileri sü
rülmüştür. Bununla birlikte Çin edebiya
tında 16-şii adıyla anılan ve ilk defa İm
parator Yü (m ö XXII. yüzyı l) tarafından 

Huang-Ho nehrinden çıkan bir kaplum
bağanın sırtında görüldüğü rivayet edi
len bu vefkin çeşitli kültürlerde çok es
ki devirlerden beri bilindiği anlaşılmak-

tadır. Ancak müslümanlar arasında ge
rek yazılı gerekse sözlü tatbikatta mak
sada uygun bazı ayetlerin veya duaların 
ilavesiyle bu tılsıma İslami bir renk ver
meye çaba harcanmıştır. Buna göre Gaz
zEili'ye aidiyetinde şüphe bulunan Vet
If-u ZüJ:ıal isimli eserin şerhlerinde yer 
alan, GazzEili'nin Hz. Süleyman'ın kayıp 
mührünü (ı ) Meryem ve Şura sOreleri
nin başındaki(~ ) ve ( ~ r>) harf- · 
lerinden ilham alarak bulup çıkardığı ve
ya Belhli bir ihtiyardan elde ettiği iddia
sının bu vefke daha büyük bir önem ve 
meşruluk kazandırma amacına yönelik 
olduğu söylenebilir. Macdonald ' ın, ko
nuyla ilgili en eski Arap kaynaklarından 
BOni'nin (ö. 622/ 1225) Şemsü'l-ma'd
rifi'l-kübrd ' sında önemli bir yer tutma
yan bu tılsımın Gazzall tarafından el
Münlf-ı? mine'd-çlaldl'de "güç mesele
lerin hallinde emin bir metot" olarak 
gösterilmesinden sonra yaygın bir şe
kilde kullanılmaya başladığını ileri sür
mesi şaşırtıcıdır. Çünkü Gazzali BOni'den 
önce yaşadığı gibi söz konusu eserinde 
de bu tılsımı övücü herhangi bir ifade 
kullanmamış, aksine aklın kavrayama
dığı bazı garip şeylerle ilgili örnekleri ve
rirken önceki kaynaklarda doğumu ko
laylaştırmada etkili bir metot olarak gös
terildiğini söylediği bu vefkten de sadece 
birkaç satırla bahsetmiştir (bk el-Mün

~ı? mine 'd-dalfil, s. 85) BOni'nin GazzEi
li'yi zikretmeksizin bundan "vefku AzraTI" 
adıyla bahsetmesi ise ( Şemsü 'l-ma 'ari

fi'l-kübra, I, 35) vefkin GazzEili'ye atfen 
şöhret bulmasının daha sonraki dönem
lerde gerçekleştiğini göstermektedir. İl
gili literatürde bedOh ile Zühal (Satürn) 
gezegeni arasında da iki açıdan ilişki ku
rulmaktadır. Birincisi. Zühal ( J=.. j ) ke
limesinin ebced değeri ile bu vefkteki 
bütün rakamların toplamı birbirine eşit
tir (45 ~ 45) İkincisi, eski astrolojiye gö
re Zühal soğuk, kuru ve hızlı bir geze
gendir; buna göre CalinOs'un her türlü 
hastalığın zıt özelliklere sahip madde
lerle tedavi edilebileceği teorisine uygun 
olarak enflamatik (sulu, iltihaplı , ateş li ) 

hastalıkların tedavisi, mahkum ve esir
lerin kolay kaçabilmesi. doğumun ça
buklaştırılması gibi maksatlar için bu 
vefk kullanılmalıdır. 

BedOhun köşelerindeki dört rakam 
( A ı '~ ) veya harfe ( [.J, Y) "müzewe
cat" (çiftler), diğer beşine iSe ( ~ ~ 0 V 1 ~ 

.ı. j ' ez: 1 ) "müfredat" (tekler) denilmek
tedir. Eğer yapılacak tılsım hayra yöne
likse müzewecat, şerre yönelikse müf
redat. eğer hem hayrın hem şerrin te-


