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sela gebe kadınlardan gelen kanın ha
yız veya istihaze kanı olduğu hususun
daki ihtilaflarla ilgili olarak Hipokrat ve 
Galen gibi hekimlerin sözlerine yer ve
rirken (1, 46), ölünün defni meselesinde 
defin işinin çabuklaştırılması gereğini 

zikrettikten sonra hekimlerin, boğulma 
veya kalp krizi gibi sebeplerden ölen
lerin tekrar hayata dönmesi ihtimaline 
karşı üç günden önce defnedilmemesi 
gerektiği yönündeki görüşlerini vurgu
larken (1, 191), köpek artığının dini hük
münün belirtilmesi sırasında onun ku
duz olma ihtimalini ele alırken (1, 27) ken
di tıp bilgisini devreye sokmaktadır. Yi
ne ölü hayvanın kemik ve kıllarının ne
cis olup olmadığı hususunda alimler ara
sındaki görüş ayrılıklarını değerlendir

meye tabi tutarken biyoloji ve botanik 
bilgisini kullanmakta (1, 68), HalTI b. Ah
med'in şafak vaktiyle ilgili görüşünü ele 
alırken (1, 84) veya rü'yet-i hilal hadisin
de havanın kapalı olması durumunda 
takdirde bulunulması gerektiğine dair 
ifadeyi açıklarken bundan kastın astro
nomik ölçümler olduğu yönündeki gö
rüşlere yer vererek astronomi bilgisini 
ortaya koymaktadır (1, 241). 

Fas ( 1327), Kahire ( 1329, 1334, 1335, 

1339, 1371, 1928, 1960, 1966, 1983), İstan
bul (1333), Tunus (1344), Kum (1406) ve 
Beyrut'ta ( 1980) pek çok defa iki cilt ha
linde basılan eser ayrıca Ahmed b. Mu
hammed b. es-SıddYk ei-Gumarl tara
fından hadislerinin tahrlci yapılmak, Yu
suf Abdurrahman el-Mar'aşll, Adnan Ali 
Şellak ve dğr. tarafından tahkik edilmek 
suretiyle de yayımlanmıştır (1-VI/l, Bey
rut 14071 1987). Ahmed MeylanY'nin Türk
çe'ye tercüme ettiği (I-II, istanbul 1973-

1976; I-IV lredaksiyon, hadis tahrici ve dü
zenleme V ecd i Akyüzl, istanbul 1991) ese
rin "Cihad" bölümü Rudolph Peters ta
rafından Jihad in medieval and mo
dem Islam. The chapter on jihad from 
Averroes' legal handbook 'Bidö.yat al
mudjtahid' and the treatise 'Koran and 
fighting' by the Iate Shaykh al-Azhar 
MaJ:ımüd Shaltüt adıyla İngilizce'ye (Lei
den 1977), "Nikah" ve "Talak" bölümle
ri Ahmed La'imeche tarafından Du Ma
riage et de la Dissolution adıyla (Alger 
1926), "Hibat", "Vesaya", "Fera'iz" ve "AI5.
diye" bölümleri de yine aynı müellif ta
rafından Des Donations, des Testa
ments, des Successions, des Jugements 
adıyla Fransızca'ya (Alger 1928) çevrilmiş

tir. 
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M!rzil. Abdülkadir b. Abdilhali~ Arlil.s 
(ö. 1133/1720) 

İran şiirinde 
Hint üsh1bunun (sebk-i Hind!) 

L 
önde gelen temsilcilerinden. 

_j 

1054'te (1644) Hindistan'ın Sihar eya
letinde Azlmabad'da (Patna) doğdu. Ba
bası Mirza Abdülhalik Orta Asya'da Ar
las adlı bir Çağatay kabilesine mensup
tu. Cedleri Babür döneminde ( 1526-1530) 

Hindistan'a gelip Hint-Türk İmparator
luğu ordusunda görevlendirilmişlerdi. Bir 
süre sonra ordudaki görevini bırakıp Ka
diriyye tarikatına intisap eden babası, 

mürşidi Mevlana Kemal'in tavsiyesiyle 
oğluna bu tarikatın kurucusu Abdülka
dir-i Geylani'nin adını verdi. Şiir yazmaya 
başladığı dönemde Remzi mahlasını kul
lanan Abdülkadir yine şeyhi Mevlana Ke
mal'in isteği üzerine Bfdil mahlasını aldı. 

Dört buçuk yaşında iken babasını kay
beden Bidil, üvey amcası ve aynı zaman
da babasının müridi olan Mirza Kalen
der'in ve daha sonra da tüccar ve büyük 
bir fakih olan dayısı Mirza Zarif'in hima
yesi altına girdi. İyi bir öğrenim gördü
ğü anlaşılan Bidil 1 070'te ( 1659-60) Ben
gal 'deki birçok büyük şehiri gezdi ve 
Orissa'ya (Cuttack) gidip üç yıl kaldı. Bu
rada dayısı Mirza Zarif vasıtasıyla dö
neminin kutbu sayılan Şah Kasım Hüvel
lahi'ye intisap etti. Dayısının ölümü üze
rine Orissa'dan o zaman ŞahcihanabM 
adı verilen Delhi'ye geldi (1664). Üzerin
de büyük bir manevi tesir bırakan Şah-ı 
Kabüll ile burada tanıştı. Yirmi yıl bo
yunca Delhi ile Ekberabad (Agra), Mat
hüra. Lahor ve Attok arasında çeşitli se-

Abdülkadir 
Bidil'i 

tasvi r eden 
bir minyatür 

(Oriental 

fvlinialures ... , 

Taşkent 1980, 

resim 92) 

yahatler yaptı. Evrengzib'in maiyetinde 
bir asilzade ve aynı zamanda bir şair olan 
Akıl Han Razi'nin iltifatına mazhar oldu. 
Yirmi beş yaşında evlendi ve Evrengzib'in 
oğlu A'zam Şah'ın ordusunda görev al
dı. Bir süre sonra bu görevinden ayrıldı. 
Yirmi altı yaşında iken yazdığı Tılsım-ı 
Hayret adlı mesnevisini, sarayda yüksek 
bir görevde bulunan Newab Şükrullah 
Han'a gönderdi. Şükrullah Han ve oğlu 
Şakir Han tarafından Delhi'de bir mali
kane ve maaşla taltif edildiğinde kırk 

bir yaşındaydı. Şükrullah Han ve onun 
ölümünden sonra Delhi valisi olan oğ
lu Şakir Han sayesinde Bidil mali yön
den sıkıntı çekmeden yaşadı. Altmış ye
di yaşında iken oğlu Abdülhalik'in ölü
mü (1711) onu çok sarstı ve üzüntüsü
nü, ünlü Türk şairi Abdülhak Hamid 'in 
Makber'i üzerinde de tesirleri görülen 
mersiyesiyle dile getirdi. ı. Sahadır Şah'ın 

( 1707- ı 712) ölümü üzerine baş gösteren 
siyası istikrarsızlıklar onu da etkiledi ve 
idare mevkiinde bulunan bazı arkadaş
larının bir saray darbesiyle yönetimden 
uzaklaştınlmaları üzerine yetmiş yedi 
yaşında iken Delhi'den kaçarak Lahor'a 
gitti. Durum düzelince bir buçuk yıl son
ra tekrar Delhi'ye döndü. 4 Safer 1133'
te (5 Aralık 1720) tifodan öldü ve evinin 
bahçesine gömüldü. Nadir Şah'ın bura
ları istilası sırasında yıkılan mezarı za
manla kayboldu. 

Eserleri. Döneminde hakim olan Fars
ça dışında Arapça, Bengalce, Urduca, 
Sanskritçe ve cedlerinin dili olan Çağa
tay Türkçesi'ni de bildiği anlaşılan Bidil 
eserlerini Farsça olarak yazdı. Tasawu
fun ve Hint felsefesinin etkisi altında 

kalan Bidil'in şiirlerinde varlığın sırrını 

çÖzmeye yönelik bir çaba görülür. Bu ça-



ba ona bir dinamizm ve evrensellik ka
zandırmıştır. Eserleri özellikle Hindistan 
dışında Afganistan ve Maveraünnehlr'
de büyük rağbet görmüştür. 

A) Manzum Eserleri. Bfdil 'in manzum 
eserlerindeki beyit sayısı 147.000'i bu
lur. Gazellerinde Emir Hüsrev-i Dlhlevi'
nin (ö . 726/ 1325) bazan da Mevlana'nın, 
kasidelerinde ise Hakani-i Şirvanf'nin (ö. 

5951 ı 199) etkisi görülür. Bunların dışın
da tasawuff düşüncelerini içine alan şu 
dört mesnevisi vardır: 1. Muhit-i A'zam. 
Bfdil'in yirmi üç yaşında iken ( 1667) yaz
dığı bu eser sekiz bölümden ibaret olup 
Zuhurf'nin SaJcjname'si üslObunda ka
leme alınmıştır. Mütekarib bahrinde ya
zılmış bulunan eserde kainatın yaratılışı 
ve insanın eşref-i mahlukat kılındığı hu
susu tasawuff tabirlerle tasvir edilir. z. 
Tılsım-ı Hayret. Attar'ın Manp~u't-tayr 
adlı eserini andıran bu kitabı yirmi altı 

yaşında iken yazdı. Alegorik nitelikteki 
eserde Allah'ın zat ve sıfatları ile ruh ve 
beden ilişkileri üzerinde durulur. Bu eser
de İbnü'l-Arabf'nin düşüncelerinin etki
si görülmekle birlikte ondan ayrılan yön
leri de vardır. Nitekim Allah'a ulaşmak 
makamında diğer sunler tarafından sık 
sık kullanılan "fena fillah" tabirine rast
lanmaz. 3. Tur-ı Ma'rifet. Şairin 1099'
da ( 1687 -88) hezec bahrinde yazdığı bu 
m es nevi 11 00 beyitten ibarettir. Eser
de tabiat çok canlı bir şekilde tasvir edil
miş, tabii güzellikler büyük bir heyecan. 
tefekkür ve hayal gücü ile anlatılmıştır. 
4. 'İrfan. Bi dil' in 1712 ·de bitirdi ği en 
uzun ve ünlü mesnevisidir. Senaf'nin lfa
di'katü '1-lfa~ika 'sı vezninde (hafif) ve 
otuz yıl içinde kaleme aldığı bu eser ka
inat ve yaratılışın tasviri ile başlar, insa
nın şaşkınlığı ve güneşle diyaloğu, köy
lüler, ticaret, okuma, sanat ve büyü, id
rak ve akıl, insanın güneşle diyaloğuna 

dönüş ve ardından Allah ' ın üstünlüğünü 

anlatan bir hatime ile son bulur. Eser
de Hint trajedisi ile ilgili birçok etkileyi
ci hikayeye de rastlanır. Kamadi ve Me
den adlı aşk destanı bunlardan biri olup 
bu Bfdil'in Hint mitoloji ve dinleri hak
kındaki geniş bilgisini gösterir. 

Bfdil, Orta Asya'dan gelenler arasında 
Türkçe yaygın bir halde değilken cedle
rinin dili olan Çağatay Türkçesi'ni öğren
miş ve bu dilde şiir de yazmıştır. Nite
kim Kabil'de Milli Eğitim Bakanlığı Kü
tüphanesi Millf Arşivi'nde bulunan bir 
divanında Çağatay Türkçesi'yle altmış 

yedi beyitlik bir manzumesine rastlan
mıştır (bk Abdalgani, Life and Works of 
Abdul Qadir Bedil, s. 122). 

B) Mensur Eserleri. 1. Çehar 'Unsur. Bi
dil 'in yirmi yılda tamamladığı ( 1705) ve 
dört unsurdan (h ava, su, ateş ve toprak) 
esinlenerek aynı adı verdiği bu eser şai
r in ruhi ve fikri hayatının da bir otobi
yografisidir. Seeili bir üslupla kaleme alı
nan eserin çeşitli yerlerine gazel, rubaf 
ve mesnevi şeklindeki manzumeler de 
serpiştirilmiştir. 2. Nikdt. Aynı şekilde 

seeili bir üslupla yazılan bu eser de Bf
dil'in felsefe ve tasawuf konularındaki 
düşüncelerini ihtiva eder. 3. Ru~a 'at. Bf
dil'in. hamisi Newab Şükrullah Han ve 
diğer Türk subayları ile şeyhi Abdülaziz 
izzet ve aralarında Nizamülmülk Asafcah 
gibi Asafcahf hanedanını kuran kişilerin 
de bulunduğu müridierine yazdığı mek
tuplardan ibarettir. 

Bfdil'in eserleri genellikle külliyat ha
linde basılmış olup külliyatı Bombay'da 
(1299, 1303). Lahor'da (1978, Bombay 1299 

neşrinin ofset baskısı) ve Halflullah Half
If'nin ekleme ve düzeltmeleriyle Afganis
tan Kültür Bakanlığı tarafından dört cilt 
halinde Kabil'de O, 1962; ll , 1963; III, 
1964 ; IV, 1965) yayımlanmıştır. ı. cildi 
oluşturan gazelleri ayrıca iki bölüm ha
linde ofset olarak Tahran'da basılmıştır 
( 1362 hş./ 1983). 

Ağdalı bir Farsça ile kaleme aldığı için 
şiirleri daha çok Hindistan ve Pakistan 
dışında Afganistan ve Maveraünnehir' 
de rağbet gören Bfdil'in şiir üslubu bu 
son ülkelerde yüzyıllar boyunca takip 
edilmiştir. Afganlı şarkıcılar onun şiirle
rini terennüm etmişlerdir. Büyük ölçü
de etkilediği kişiler arasında ünlü Farsça 

Bi dil 
külliyatı nın 

ilk ve son 
sayfaları 

{IÜ Ktp. , 

FY, nr. 1476) 

BiD'iYYE 

ve Urduca şairi Esedullah Han (ö. 1868) 

ile Pakistaniı filozof ve şair Muhammed 
İkbal'i saymak gerekir. 
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Hariciler'in Sealibe fırkasına bağlı 
kelamcılarından Yahya b. Asrem'in 

(IL / VIII. yüzyıl) 
görüşlerini benimseyenlerle 
halifenin bütün emirlerine 

itaat edilmesi gerektiğini savunan 
Mürcie'ye bağlı bir fırkaya verilen ad 

(bk. sEALiBE; MÜRCİE). 
L _j 
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