
BİBLİYOGRAFYA: 1 
BEDEVİ, Seyyid Ahmed 

(bk. AHMED ei-BEDEVI). 

İbnü'\-Esir, en-Nihaye, "'Arb", "bdv", md.le· 
ri; Lisanü'l-'Arab, "'Arb", "bdv" md.leri; Ta· 

·cü'/-'aras, "'Arb", "bdv" md.leri ; Müsned, \, L 
409 ; ll , 191 , 193, 371 , 440; lll , 161, 361-362 ; 

_j 

IV, 55; VI, 133 ; BuharL "Menakıb", ı, "Megii
zi", 74, "Edeb", 27, 95, "Fiten", 14, "Cihad ", 
24, "I:;!umus", 19 ; Müslim, "İman", 21 , 81, 85· 
87, 89, 9 1, "İmare", 19, 20, 82 ; Yahya b. Adem, 
el-ljarac, s . 19-20; Ebu Ubeyd, el·Emual, s . 
303-318, 324-335; İbn Sa 'd. et- Tabakat, lll , 
339; VIII , 215, 294 ; İbn Zencuye. el-Emual ( n şr. 
Şakir Zib Feyyaz), Riyad 1406 / 1986, ll , 510· 
522 ; lll , 1266-1267; İbn Abdürabbih, el-'İicdü'l· 
{erfd (nşr. Abdülmee!d et -Terh!nl), Kahire 
1404 / 1983, IV, 3-88; Taberi, Te{sfr, XXI , 91 ; 
XXVI, 90 ; a.mlf., Tarfl] (de Goeİel. ı , 3280 vd.; 
ll , 94 vd. , 148, 565, 568, 590, 825, 864, ayrıca 
bk. İndeks ; Maverdi. el-Ahkamü 's-sultaniyye, 
s. 163; İbn Haldun, Muf!:addime, s. 235-242, 
469· 473, 485, 507, 513, 516 -517, 868·869, 
941 , 1280 ; a.e. (tre. Sü leyman Ul udağ), İstan· 
bul 1982 -83, \, 266, 346-347, 349 -350, 415· 
476; ll , 866·871 , 955·956, 966-967, 1335 vd., 
ayrıca bk. İndeks ; Mahmud Şükri ei-Aiusi, Bu· 
lagu 'l-ereb, I, 11-15; lll , 425-436; M ir ' atü 'l-Ha
remeyn, lll, 339; Robert Montagne. Çöl Mede
niyeti (tre. Avni Yaka l ıoğl u), İstanbu l 1950, s. 
3-31; Hamide Topçuoğlu , Hukuk Sosyolojisi, 
Ankara 1963, s. 343-359; Cevad Ali, el-Mu{aş

sal, I, 13-32, 261-262, 272·289; IV, 276-278, 
286·291' 292-299, 300-307, 313-314, 395, 603, 
606-608; VIII, 18-23, 107-110, ayrıca bk. İn · 

deks ; Ümit Hassan, İbn Haldun'un Metodu ue 
Siyaset Teorisi, Ankara 1977, s. 194-195, 202, 
204; Seyyid Kutub. Ff Zılal-il Kur'a n (tre. M. 
Emin Saraç v.dğr.), İstanbu l , ts . (Hikmet Yayın
l arı), VII, 378-384 ; H itti , İs lam Tarihi, ı , 45-53, 
68-69; Mustafa Fayda, "Hz. Ömer'in Divan 
Teşkilatı ", Doğuştan Günümüze Büyük İslam 
Tarihi, İ stanbul 1986, ll , 155-160 ; Mu. F, VIII , 45· 
48; M. J . de Goeje, "Arabistan (etnografya)", 
İA, I, 481·486; H. Lammens, "Badiye", İA, \\ , 
194; Ömer Rıza Doğru! , "A'rab", İTA, I, 457· 
459; W. Montgomery Watt, "Bad w", E/2 (Fr.). ı , 

916·919 ; N. Elisseeff, "Biidiya", E/2 Suppl. (Fr .), 
s . 116-11 7. 

IIJ MusTAFA F AYDA 

BEDEVİ, Şeyh Ali 

( Ir .,;,___':JJ ) c>_,~ ~ c-::-
(1868-1943' ten sonra) 

L 
Tanınmış Mısırlı hattat. 

_j 

20 Zilhicce 1284 ( 13 Nisan 1868) Pa
zartesi günü Kahire'de doğdu. Beş ya
şında iken babasının ölümü üzerine an
nesiyle beraber dedesinin himayesine gi
rerek iyi bir terbiye ve öğrenim gördü. 
Hafızlığını tamamladıktan sonra ilk tah
silini Şeyh Salih Medresesi'nde yaptı. Ka
hire'nin din alimlerinden Şeyh Düssük 
el-Arabi, Şeyh KandTiü'l-Fakl'den nahiv, 
tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrendi. 
Hat sanatına ilgisi sebebiyle Şeyh Salih 
Medresesi'ndeki hat hacası Rasim diye 
bilinen Şeyh Muhammed ZağiO I' den ya
zı meşketti. Üstün başarı göstermesi 
üzerine hacası onu Mısır'ın en büyük hat 
üstadı kabul edilen Muhammed Efendi 
MOniszade'ye götürdü. Ondan hat sa
natının inceliklerini öğrenerek icazet al
dı. Yazıya olan sevgisi. kabiliyeti ve ça
lışkanlığı bu sahada yükselmesine vesi
le oldu. Şöhreti kısa zamanda yayıldı ve 
Mısır' ın önde gelen hattatları arasına 

girdi. 

Bedevi 1896'da Abidin Emiriyye Med
resesi 'nde hat hacası olarak vazife al
dı. Daha sonra görevi Port Said Medre
sesi 'ne nakledildL Bu arada bir müddet 
serbest çalıştı. Ardından Ezher'e hat ho
cası oldu. Burada on dört yıl hizmetten 
sonra Ümmü Abbas Medresesi'ne geçti. 
Bu görevinin yanında, 1922'de L Fuad ' ın 

isteğiyle Kur'an-ı Kerim yazmak üzere 
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istanbul'dan Kahire'ye davet edilen Hat
tat Aziz Efendi'nin kurduğu Medresetü 
tahsini'l-hutüti'l-melikiyye'de hat hoca
lığı yaptı. Bu medresede pek çok öğren
ci yetiştirerek icazet veren Bedevf. 1936 
yılında Ümmü Abbas Medresesi'nden 
emekliye ayrılmasına rağmen Tahsinü'l
hutüt'taki görevini sürdürdü. Nitekim 
Kahire'de 1943'te neşredilen Mecelle
tü Medreseti tahsini'l-l]ututi'l-melikiy
ye mecmuasındaki kayıtlardan anlaşıl
dığına göre bu tarihlerde görevine de
vam etmekteydi. Ancak aynı mecmua
nın 1947'de çıkan 2. sayısında ismine 
rastlanmaması , bu tarihten önce Tahsi
nü'l-hutüt'taki görevinden ayrılmış ve
ya vefat etmiş o lduğunu düşündürmek

tedir. 

Bedevi hat sanatına pek çok eser ka
zandırdı. Hüseyin Paşa için yazdığı Kur'
an-ı Kerim ile Mısır Hidivi ismail Paşa ' 
nın azatlı kölelerinden Heyatim için cüz
ler halinde yazdığı, daha sonra Mescid-i 
Nebevf'ye hediye edilen Mushaf-ı Şerif, 
yine cüzler halinde bir Mısırlı zengin için 
yazdığı Kur'an-ı Kerim onun güzel eser
leri arasındadır. 

Bedevi, Mısır cami ve mescidlerinin 
cümle kapısı ve duvarları üzerine celi
sülüs yazılar da yazmıştır. Asyüt Ma'hed 
Mescidi, Mısır'ın batı sında Libya sınırına 
yakın bir yerleşme merkezinde 1\{lesci
dü's-Sellüm ve Mescidü'ş-Şa'ranf'deki 

(Kahire) yazıları onun en güzel celi hatla
rındandır. Pek çoğu bugün mevcut olan, 
Kahire'nin cadde. meydan ve sokak isim
lerini gösteren levhalar da onun hattıy
ladır. Ayrıca ı. Fuad ·ın Mina· da hacı lar 

için yaptırdığı çeşme üzerinde daire şek
linde yazdığı " ..r-:.-:JS.t..Jiu- u-,_, : Biz her 
şeyi sudan yaratt1k" (el-Enbiya 21 1 30) 
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ayet-i kerimesi de onun Mısır dışındaki 
güzel bir eseridir. 
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liJ MuHiTTiN SERİN 

BEDEVİYYE 

( .,_,..L:ll ) 

Ahmed el- Bedevi 
(ö. 675/1276) 

tarafından kurulan 
ve daha çok Mısır' da yaygın olan 

bir tarikat. 
_j 

Ahmediyye olarak da bilinen bu tari
katın temelinde Bedevi'nin fikirleri bu
lunmakla birlikte adab ve erkanının bü
yük bir kısmı daha sonraki asırlarda te
şekkül etmiştir. 

Genellikle müstakil bir tarikat olarak 
değerlend irilen Bedeviyye, Ahmed ei -Be
devi'nin mürşidlerinden Şeyh ei-Berri'
nin silsilesinin Ahmed er- Rifai'ye ulaş
ması sebebiyle Rifaiyye'nin, kendisinin 
Ebü'I-Hasan eş-Şazeli ile görüşmesi se
bebiyle de Şazeliyye'nin bir kolu olarak 
da ele alınmıştır. İtJıdfü'l-aşfiyd' (s 167) 
ve cİkdü'l - cevher'de (s 20) bu tarikatı 
Şazeliyye'nin büyük bir kolu olarak gös
teren Zebidi, Haririzade'nin iktibas etti
ği Refcu'n-nikiib adlı risalesinde de Be
devi-Şazeli münasebetleri üzerinde dur
muştur (Tibyan, ı, 48b). 

Tarikatın silsilesi şöyledir: Ahmed ei
Bedevi, Abdülcelil, Hüseyin b. Ali, Abdül
celil b. Abdurrahman, Abdülmecid ei
Mağribi, Ali b. Hasan, Abdürrezzak ei
Endelüsi, Abdülkuddüs ei-Mağribi, Mu
hammed b. Yüsuf ei -Fasi, Ahmed -i Teb
rizi, Ma'rüf-i Kerhi, Davüd et-Tai, Habib 
el -Acemi, Hasan-ı Basri, Hz. Ali. Tarikat 
pirinden sonra ranta'daki merkez der
gahta postnişin olan süfiler ise şunlar
dır: Abdül'al b. Fakih, Abdurrahman Ali 
Nüreddin, Şemseddin Muhammed, Şe
habeddin Ahmed, Muhammed Abdur
rahman, Abdülkerim b. Ali , Salim, İbra
him ei-Esmer, Muhammed ei-Ebyaz, Ab
dülkerim, Abdülmecfd. Abdül'al b. Salim, 
Abdülkerim. Bed evi' nin ilk halifesi Ab
dül'al'in (ö 733 / ı332). tarikatın kuruluş 

ve teşekkülünde önemli hizmetleri ol-
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makla birlikte hayatı hakkında bilgi yok
tur. Aynı aileye mensup olan bu şeyhler
den Salim ve İbrahim el-Esmer gibi ba
zıları çeşitli sebeplerle şeyhlikten azle
dilmişlerdir. Bu sebeplerin başında ceh
ri zikir tartışmaları, mevlid törenleri ve 
beşik şeyhliği (Tibyan, ı. 50bJ gibi ulema 
ile meşayihin farklı baktıkları konular 
gelmektedir. 

Tarikat pirinin Veşayd'sında (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. ı397) özel
likle üzerinde durduğu şu konular tari
katın esasları haline gelmiştir: Kur'an 
ve Sünnet' e bağlı kalmak, kalbi zikre de
vam etmek, teheccüd namazı kılmak. sı

kıntılara karşı sabır ve tahammül gös
termek, sözünde durmak, kötülüklere 
iyilikle karşılık vermek, gariplere ve mi
safirlere ilgi göstermek. mütevazi ol
mak, şeyhlere hürmet etmek, dervişli

ğin adabına dikkat etmek. Ahmed ei
Bedevi'ye göre zikirde esas olan kalbi 
zikirdir. Buna rağmen Bedeviyye'nin zik
ri tarihi seyir içinde cehri, kıyami- kuüdi 
olarak icra edilir hale gelmiştir. Bedevi 
dervişleri ayin sırasında heyecanları ar
tınca birbirlerine sarılarak zikre devam 
ederler. Buna "Bedevi topu" adı verilir. 

Tarikata giriş merasimi şeyh ile mü
rid arasında cereyan eden soru ve ce
vaplarla başlar. "Arzu ve isteğin nedir?" 
sorusuna mürid adayı, "Ariflerin yoluna 
girmek için bana rehber olmanızı istiyo
rum" diye cevap verir. Şeyh, "Ben size 
sadece iyi şeyleri emrediyor ve kötü şey
lerden sakınmanızı istiyorum" dedikten 
sonra adayın şu ifadeleri tekrarlaması
nı ve manalarını her zaman düşünmesi
ni söyler: "Allah benimle beraberdir, Al
lah bana bakmaktadır. Allah bana şahit
tir". Namaz ve zikirden sonra biat me
rasimi başlar. Bu sırada şeyh müridin 
baş parmağını elinin içine alır ve Feth 
süresinin 10- 18. ayetlerini okur. 

Tarikatın hizb ve evradı şöyledir: Eüzü 
besmele, Fatiha süresi (bir defa). Kevser 
süresi (on defa). İhlas süresi (on defa), 
Muawizeteyn (bir defa). "ve ilahüküm ila
hün vahid" (el-Bakara 2/ 163), Ayetü'l
kürsi, "Lillahi ma fi's-semavati..." (el-Sa
kara 2/ 284-286), "Ya erhame'r-rahimin .. . " 
(krş el-A'raf 7/ ı5 ı ; Yüsuf 12 / 64), "İnne
ma yüridüllahü li-yüzhibe anküm ... " (el
Ahzab 33 / 33). "İnnallahe ve melaiketehü 
yüsallüne ... " (el-Ahzab 33 / 56) Evrad, sal
li ve barik dualarından sonra uzunca bir 
salavat-ı şerife ile son bulur. Tesbih şek

li ise şöyledir: Sübhanellah, el-hamdü 
lillah, Allahü ekber (otuz üçer defa). kel i-

me-i tevhid (bir defa). istiğfar (100 defa). 
salatü selam (100 defa). Bu tesbihler her 
farz namazdan sonra günde beş defa, 
bu mümkün olmazsa sabah ve yatsı na
mazlarından sonra, o da mümkün olmaz
sa günde bir defa okunur. Bedeviyye'de 
haftanın günlerine göre de evrad ve ez
kar vardır. Pazar: Salat ve selam (elli ve
ya 100 defa), el-hamdü liltah, Altahü ek
ber (en az ıoo defa). Pazartesi: Sübbüh, 
kuddüs (en az ı 00 defa). Salı: Sübhane'l
kadir, el -muktedir. Çarşamba: Sübhane 
zi'l-mülki ve'l-meleküt. Perşembe: Süb
hanellahi ve bi- hamdihi (l 000 defa). Cu
ma: Sübhane zi'l-izzi ve'l-ceberüt (1 oo 
ila 1000 defa). Cumartesi: La havle ve la 
kuwete illa billahi' 1- aliyyi' ı- azim (ı o o 
defa) 

Bedevi hırkası ile tarikatın alem ve san
cağı kırmızıdır. Bir gün Abdül'al bu san
cağı taşıyan insanda bulunması gereken 
şartları mürşidine sorduğunda şu kar
şılığı almıştı: Yalan söylememe k, fuhuş
tan uzak durmak. haramlardan yüz çe
virmek, iffetli olmak, Allah'tan korkmak, 
Kur'an'ın emirlerine boyun eğmek, zik
re yapışmak. tefekküre devam etmek. 
Bedevi dervişlerinin kullandığı tae da iki 
terekli olup tenger kısmına kırmızı sa
nk sarılır. 

Bedeviyye'nin Mısır'da bugün mevcut 
olan kolları şunlardır: Hamüdiyye, Kina
siyye, Zahidiyye, Enbabiyye, Münaviyye, 
Selamiyye, Fergaliyye, Saibiyye, Merazı
kıyye, Şinaviyye, Halebiyye, Sütühiyye, 
Beyyümiyye. 

Bedeviyye'nin Mısır kültüründeki yeri. 
Bektaşiliğin Anadolu ve Rumeli'deki te
sirine benzetilebilir. Ahmed ei-Bedevi'
nin tarikat silsitesinin Hz. Ali'ye ulaşma
sı. Hüseyni olması, nür-ı Muhammedi'
den bahseden ilk süfi kabul edilmesi gibi 
sebeplerle Bedeviyye zaman içinde Alevi
meşrep bir tasawufi mektep hüviyetini 
kazanmıştır. Gerçekte Ahmed ei-Bede
vi'nin fikir ve görüşleriyle bu meşrep ara
sında bağlantı kurmak mümkün olma
makla birlikte yine de o "Fatımi casusu" 
olmakla suçlanmıştır. Ahmed ei-Bede
vi'nin etrafında oluşan kültürün halk üze
rindeki hakimiyeti asırlar içinde tarika
tın yaygınlığı ile birlikte tekkenin de çok 
zengin mali kaynaklara sahip olmasını 
sağlamıştır. Devlet yöneticilerinin, özel
likle ei-Melikü'z-Zahir Baybars ve Sul
tan Kayıtbay'ın Bedeviler'e ve ranta'da
ki Bedevi Tekkesi'ne ilgi göstermeleri, 
tarikat mensuplarının ·siyasi hayatla olan 
münasebetleri konusunda bilgi vermek-


