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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-
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tedir. Zilhicce ayının son haftasında Ah
med el-Bedevl için düzenlenen mevlid 
törenleri yüzyıllardan beri devam etmek
tedir. Bir panayır şenliği gibi kutlanan 
bu haftada Mısır'ın çeşitli bölgelerinden 
ve diğer ülkelerden gelen 1 OO.OOO'lerce 
insan aynı dini ve mistik havayı tenef
füs etmektedir. Zeki Mübarek'in ifade
siyle, birçok Mısırlı sadece bu törenler 
sebebiyle Kahire ve Kuzey Mısır' ı göre
bilme fırsatını elde edebilmektedir. Ule
ma- meşayih tartışmaları bazı dönem
lerde bu törenierin yasaklanmasına se
bep olmuştur. Mısır'daki Bedeviyye kül
türü sadece tasawuf tarihi araştırıcıia
rına değil ediplere de bolca malzeme 
verebilecek bir zenginliğe sahiptir. Ab
dülhakim Kasım ' ın Eyydmü'l-insdn adlı 
romanının esas malzemesi bu kültürdür. 

Bedeviyye Mısır dışında pek yaygınlık 
kazanmamıştır. Hatta Kuzeybatı Afri
ka'da yaygın olan tarikatlar arasında bile 
görünmemektedir (L Ri n n, s. 55 ı -552). 

Aziz Mahmud Hüdayf'nin Vdkı 'dt adlı 
eserinde Bedevi ile Hacı Bektaş-ı Veli 
arasında vuku bulan kerametierden bah
setmesi de dikkat çekicidir. Evliya Çele
bi Bursa'da bir Bedevi tekkesinin varlı
ğından bahseder. Kocamustafapaşa Be
devi Tekkesi'nin ilk şeyhinin 1739'da ve
fat ettiği, Kasımpaşa Uzunyol'daki Arap
zade Bedevi Tekkesi 'nin 1828'de yapıl
dığı dikkate alınırsa bu tarikatın Osman
lı topraklarındaki tarihçesi daha kolay 
anlaşıJmış olur. 

Ahmed ei-Bedevf'nin dua ve hizipleriy
le tarikatın adab ve erkanını konu alan 
eser ve menakıbnamelerin en meşhur
ları şunlardır: 1. Abdüssamed b. Abdul
lah ei-Mısrf, el-Cevdhirü's -seniyye ii'n
nisbe ve'l-kerdmdti'l-Ahmediyye (Mı
sı r 1288) z. Nureddin b. İbrahim ei-Ha
lebf. en -Nasihatü'l- 'aleviyye ii beyd
ni hüsni't-tari~ati 'l-Ahmediyye (Ezher 
Ktp., nr. 1540). 3. Zebldf, Rei'u 'n-ni~iib 
(Tibyan, ı , 47•-52bl 4. Hasan Raşid el-

Meşhedf. en- Neiehdtü '1- Ahmediyye 
ve'l- cevdhirü'ş-Şameddniyye (M ıs ı r 

ı 32 ı ) Bunların dışında bazı kaynaklar
da şu eserler de zikredilmektedir: Mu
hammed b. Selame, el-Ma~iisıdü 'l-Mu

hammediyye ii '1 -mend~ıbi '1-AJ:ımediy
ye; Ali b. Muhammed AdevT ei-Malikf. 
Şer]ıu şalavdti Seyyid AJımed el-Be
devi; Mustafa b. Kemaleddin ei-Bekrl, 
el-Feyzü'l-ehadi'r-rı1mi 'ald salavdti 
Seyyid Ahmed el-Bedevi; Harlrizade, 
Fe vd' ihu ezhdri'l-hakii 'ik ve levd 'ihu 
en vdri ;t- tard 'i~. . . . . 
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~ MusTAFA KARA 

BEDİ' 

(~..l.;l l ) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

" Örneği ve benzeri bulunmayan bir şe
yi icat etmek. iş yapmak; ilk olmak. eş
siz ve benzersiz olmak" anlamındaki bed' 
kökünden türeyen bedf', "bir şeyi yok-

B EDi 

tan var eden, bir işi ilk defa yapan; ben
zeri bulunmayan ilk varlık ve yaratılan · 
şey" manalarına gelir. Yaratılan şeylere 
bed!' denmesi, geçmiş bir örneği bulun
maması itibariyle olup izafldir. "Dinde 
sonradan icat edilen her şey" anlamında
ki bid'at kelimesi de aynı kökten gelir. 
Bedlin, "örneksiz olarak yaratmak" anla
mındaki ibda' kökünden türeyen mübdi' 
yerine kullanıldığı kabul edilirse de be
di' kelimesinde mübdiin ihtiva etmediği 
devam ve sübOt manası da mevcuttur. 
Bedlin ibtida' kökünden türeyen müb
tedi' ile eş anlamlı olduğunu kabul eden
ler de vardır. Bununla birlikte "dinde bu
lunmayan bir hususu sonradan ihdas 
eden (bid'atçı)" manasını taşıyan müb
tediin Allah ' ın isimlerinden olan bedf' 
ile eş anlamlı kabul edilmesi uygun gö
rülmemektedir. 

Bedf' Kur'an -ı Kerim'in iki ayetinde 
"göklerin ve yerin yaratıcısı " anlamında 

Allalı · a nisbet edilmekte ve her ikisin
de de yüce yaratıcıya oğul veya kız iza
fe eden yahudi, hıristiyan ve Arap müş
riklerinin inancı reddedi lerek Allah ile 
ka inat arasındaki münasebetin baba
evlat münasebeti değil yaratan- yaratı
lan ilgisinden ibaret olduğu vurgulan
maktadır (bk. ei-Bakara 2/ 116-117 ; ei
En 'iim 6/ 100-101) . Hadislerde ise Allah ' ın 

güzel isimleri sayılırken ve kabul edil
mesi umulan dualar sırasında söylenme
si gereken isimlerden bahsedilirken bedf' 
de zikredilmektedir (ibn Mace, "Du'a'", 
10 ; Tirmizi, "Da'avat", 82, 99; Müsned, lll , 
120) 

İslam alimleri bedl' ismini, bütün un
surlarıyla alemi yaratan ve benzeri bu
lunmayan Allah'ın esrna-i hüsnasından 
biri olarak kabul etmekle birlikte ifade 
ettiği anlam konusunda başlıca iki fark
lı görüş ortaya koymuşlardır: 1. Bedi' , 
"bütün varlıkları, başka herhangi bir şey
den değil yoktan (la şey') yaratan varlık " 

demektir. Başta Ebu Mansur el-Matü
rldT olmak üzere Ebü'I-Hasan er-Eş'arf, 
Hallmf. Abdiilkahir ei-Bağdadf. Fahred
din er-Razi gibi pek çok Ehl-i sünnet 
kelamcısının yanı sıra Mu'tezile alimleri 
de bu görüşü benimsemiştir. Ebu Zeyd 
ei-Belhl, "yaratılan şeyler" manasma ge
lebileceği için bedlin mutlak olarak de
ğil sadece Kur 'an - ı Kerim'de geçtiği şe
kilde (bedi'u's-semavati ve' l-arz ~gök

lerin ve yerin yaratı cıs ıl bir terkip halin
de Allah'a atfedilebileceğini söylemiştir. 

Ehl-i sünnet kelamcılarının çoğunluğu 
ise bedlin esrna-i hüsna hadisinin ya
nında diğer bazı hadislerde de terkip 
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