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Hac ve umre yapan kimselerin 
kestikleri deve ve sığır 

cinsinden kurbanlar için kullanılan 
bir terim. 
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Bedene. Arapça'da "semirmek" anla
mındaki büdn kökünden türeyen bir isim 
olup büyükbaş hayvanlar için kullanılır. 

Kurban olarak kesilen küçükbaş hay
vanlara da dem* denir. Hadislerde sık 
sık geçen bedene, Kur'an-ı Kerim'de ço
ğul şekliyle (büdn) yer almaktadır (el-Hac 
22/36) 

Hacca gitmeyenler gibi hacılar da kur
ban olarak küçük veya büyükbaş hay
van kesebilirler. Ancak hac sırasında iş
lenen bazı ihram yasakları kefaret ola
rak bedene kesmeyi gerektirir. Bu yasak
ların başında eşler arasındaki cinsi mü
nasebet gelmektedir. Hanefller'e göre 
Arafat vakfesinden sonra henüz ihram
dan çıkmadan bulunulacak cinsi müna
sebetten dolayı ceza olarak bir bedene 
kesrnek gerekir. Cünüp, hayızlı ve nifas
lı iken yapılan ziyaret tavafının hükmü 
de böyledir; ancak temizlendikten son
ra tavaf iade edilirse bedene cezası dü
şer. Hac için ihrama girmiş bir kimsenin 
Arafat vakfesinden önce cinsi münase
bette bulunması halinde dört mezhebe 
göre haccı fasit olduğu gibi Şafii, Maliki 
ve Hanbeliler'e göre ayrıca ceza olarak 
bir bedene (Hanefiler'e göre ise dem) ge
rekir. Şafiiler'e göre Arafat vakfesinden 
sonra Akabe cemresini taşlama. ziyaret 
tavafı ve tıraş olma vazifelerinden ikisi
ni yapmadan, umrede bulunanlar için 
ise henüz umre tamamlanmadan önce
ki cinsi münasebetin cezası da bedene
dir. Ayrıca umre de kaza edilir. Hanbeli
ler'e göre Akabe cemresini taşlamadan 
cinsi ilişkide bulunan bir kimse için de 
bedene kesrnek gerekir. Maliki mezhe
binde hacc-ı kıran ve hacc-ı temettü'
den dolayı şükür olarak, cemreleri taş
lamayı terketmekten dolayı da ceza ola
rak bir bedene kesilir ki burada bede
neden maksat deve ise de deve bula
mayan kimse sığır kesebilir. 

Kurbanlık bedenelerden deve beş ya
şını, sığır ise iki yaşını doldurmuş olma
lıdır. Bir bedeneyi 1-7 kişi arasındaki bir 
topluluk kurban olarak kesebilir. Ceza 
olarak kesilen bedenede ise iştirak söz
konusu değildir. Hacda kurban edilmek 
üzere işaretlenen (bk. HEDY; KILADE) be
denen in sütü sahibi tarafından içilmez. 
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Bedene sağılmaya devam edilirse sütün 
kendisi, eğer süt içilmişse tutarı fakir
Iere tasadduk edilir. 

Kabe'ye sevkedilen bedenelere bu yol
culuk sırasında biniJip binilemeyeceği 

hususu tartışmalıdır. Cahiliye Arapları 
bedenelere atfettikleri kutsiyetten do
layı üzerlerine binmezlerdi. Yanında kur
banlık bir deve götürdüğü halde yaya 
olarak hac yolculuğuna çıkan birinin pe
rişan halini gören ResOluilah ona deve
sine binmesini emretmiş, hacı adayının 

devenin bedene olduğunu iler i sürerek 
binrnek istememesi üzerine ise emrini 
iki ya da üç kere tekrarlamış, bunun üze
rine o da binmiştir (Buhari, "I:Iac", 103, 
112; "Vesaya", 12; "Edeb", 95) Hanefi
ler'e göre zaruret halinde, Hanbeliler'e 
göre bir zaruret olmasa da bedeneye 
binrnek caizdir. Şafii ve Malikiler'e göre 
ise bir ihtiyaç olmaksızın bu kurbanlık 
deveye binrnek mekruhtur. 
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Iii ABDÜLAZİZ BAYINDIR 

BEDERGAH 
( .13'.)-'! ) 

Osmanlılar'da 
Acemi Ocağı'nda bir süre hizmet eden 

acemi oğlanlarının 
başta Yeniçeri Ocağı olmak üzere 

öteki yaya kapıkulu ocaklarına 
geçmeleri hakkında kullanılan bir tabir. 
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Farsça be edatı ile "kapı" anlamında
ki dergah kelimesinden oluşan beder
gah, çoğunlukla "kapıya çıkma" (kapuya 
çıkma) veya sadece "çıkma" şeklinde kul
lanılırdı. Süvari Ocağı çıkmalarına ise "bö
lüğe çıkma" denirdi. Yeniçeri ve öteki 
yaya kapıkulu ocaklarına bedergah yo
luyla asker alımı genellikle istanbul'da
ki ve Gelibolu'daki acemi ocaklarından 
yapılırsa da Bostancı Ocağı ile Galata ve 
İ brahim Paşa saraylarında görevli nefer
lerden de asker temini yoluna gidilebi
lirdi. XVI. yüzyıl sonlarında kul oğulların
dan, ağa çıraklarından ve kul kardeş

lerinden yapılan çıkmalar ocak nizamı-

nın bozulmasında önemli ölçüde rol oy
namıştır. 

Kapıya çıkmak için yedi sekiz yıl Ace
mi Ocağı'nda hizmet etmek gerekmek
teydi. Ancak ihtiyaç halinde daha önce 
de bedergah mümkün olabilirdi. Zira çık
malar genellikle savaşlar sebebiyle baş 
gösteren boşlukları doldurmak için ya
pıl ı rdı. Saltanat değişikliklerinden sonra 
yapılan çıkmalara "umum çıkması" veya 
"büyük çıkma" denirdi. 

Bedergah normal olarak yeniçeri ağa
sının Divan-ı Hümayun'a arzı ile gerçek
leşirdi. Ancak onun arzı olmadan da pa
dişah emriyle Yeniçeri Ocağı ' na adam 
alınabilirdi. Padişah emriyle olan çıkma
lar için "kapu ferman olmak", herhangi 
bir sebeple ocakla ilişkileri kesilen yeni
çerilerin tekrar alınmaları için de "tas
hih bedergah" terimleri kullanılırdı. Ağa, 
kapıya çıkacak acemilerin en kıdemlile
rinin memhQr denilen mühürlü tezkire
sini veziriazama sunar onun uygunu alın

dıktan sonra yeniçeri katibi bu neferleri 
maaş defterine kaydederdi. Daha son
ra, kapıya çıkan neferlerin Ağa Divanı 

katibince kont rolleri yapılırdı. 

Kapıya çıkan bir nefere önceleri gün
lük iki akçe verilirken XVII. yüzyıl başla
rından itibaren bu miktar üç akçeye çı
karılmıştır. Bedergah olan neferlere ay
rıca bir defaya mahsus olmak üzere "dü
zen akçesi" adıyla ikişer altın verilirdi. 
Kapıya çıkan bostancı neferlerine ise bi
ner akçe "silah baha" verilmesi kanun 
gereğiydi. 
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BEDESTEN 

Osmanlı dönemi Türk şehirlerinde 
ticaret bölgesinin 

çarşı içindeki merkezi 
ve değerli malların saklanıp satıldığı 

bir bina türü. 
_j 

Türkçe'de bedesten olarak yerleşmiş 
bulunan kelimenin bezzazistandan veya 
bezİstandan geldiği iler i sürülmüştür. 

Ahmed Vefik Paşa bedesteni "bez satı
lan bezzaz mahalli, akmişe- i nefise satı
lan çarşı" olarak tarif eder. Bezzaz Arap
ça'da "bez satan" demektir. Bez Kiimus 
Tercümesi'ne göre "elbise, bez veya si-


