
ile süslüdür. Duvarlar ise kısmen çını 

kaplıdır. Bunların bir kısmı XVI. yüzyıla 
ait olup Boğaziçi'nde Kara Mustafa Pa
şa Yalısı'ndan sökülerek burada tekrar 
kullanılmıştır. Esas kapı ile alt sıra pen
cerelerin kanatları da fildişi ve bağa 

kakmalarla çok zengin biçimde yapıl

mıştır . lll. Ahmed Kütüphanesi'nin için
deki kitap dalapiarı geçen yüzyıl işidir 

ve binanın iç süslemesine ters düşmek
tedir. Herhalde ilk yapıldığında kitaplar, 
yirmi yıl sonra yapılmış olan Ayasofya 
Kütüphanesi'ndeki gibi renkli ve altın 

yaldızlı motiflerle bezenmiş tel kafesli 
dalapiarda muhafaza ediliyordu (kütüp
hanenin bugünkü durumu için bk. TOPKA

PI SARAYI MÜZESi KÜTÜPHANESi). 
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Iii SEMA Yİ EYİCE 

ı AHMED b. ABDULlAH b. ASLİ 1 

( .)..»- ,y, ..ı. l..i.f- ,y, .lo> 1 ) 

Karamanoğulları döneminde yaşayan 

L 
mimar ve çini ustası. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleriyle memle
keti bilinmemektedir. Eserlerinden bu
güne sadece yenilediği iki yapı gelebil
miştir. Bunların ilki Konya'daki Mevla-

111. Ahmed 
Kütüphanesi
Topkapı Sa ra yıl 

istanbul 

na Kümbeti olup 1273'te yapılan eser. 
1379 yılında Karamanoğlu Alaeddin Ali 
Bey tarafından bu mimara yenilettiril
miştir. Diğer yapı ise 1268 yılında inşa 
edilmiş olan Akşehir'deki Seyyid Mah
mud Hayranı Kümbeti'dir ve 1409'da 
yenilenmiştir. Yenileme sırasında Ah
med b. Abdullah b. Asli'nin koyduğu ve 
yakın tarihlere kadar kümbette bulu
nan çini bir kitabede adının kabartma 
olarak yazılı bulunduğu bilinmektedir. 
Ancak. kitabedeki Asli kelimesi önce-

Ahmed b. Abdu llah b. Asli tarafından i n şa edilm iş olan 
Seyyid Mahmud Hayran i Türbesi-Aksehir/Konya 

AHM ED AGA, Vardakosta 

leri Musli şeklinde okunduğu için sa
natkarın uzun zaman Musullu olduğu 
sanılmış, sonradan bu kelimenin sanat
karın dedesinin adı olduğu tesbit edil
miştir. 
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li! ZEKi SöNMEZ 

AHMED b. ABDULlAH 
1 

ei-MERVEZİ 

L 
(bk. HABEŞÜLHASiB ei-MERVEZİ). 

_j 

ı 
AHMED AGA, Dalgıç 

1 

L 
(bk. DALGlÇ AHMED ACiA). 

_j 

ı 
AHMED AGA, Vardakosta 

1 

(ö. 12091 ı 794) 

Türk bestekarı, hanende ve icracı. 
L _j 

Türk müsiki kaynaklarında , Enderun 
ağalarından ve ayrıca padişahın yanın
da bulunarak sohbetlerine katılmakla 

görevlendiritmiş kişilerden olduğu için, 
Musahib Ahmed Ağa ve boylu boslu ol
duğu için de Vardakosta Ahmed Ağa 
lakaplarıyla anılmaktadır. Vardakosta 
kelimesi İtalyanca guardacostadan bo
zulmadır. Osmanlıca metinlerde bir de
nizcilik terimi olarak "korsan gemisi, 
sahil muhafaza gemisi ve sahil muhafı
zı" manalarında kullanılmış, iriyarı , güç
lü kuwetli kadın ve erkeklere de halk 
arasında vardakosta denilmiştir. Ahmed 
Ağa. Enderun ağalarından ve devrinin 
önde gelen müsikişinaslarından biri ol-

. duğuna göre denizeilikle ilgili bir göre
vi bulunması uzak ihtimaldir. Bu lakabı 
alması boylu boslu, güçlü kuwetli ol
masıyla izah edilebilir. 

Amasya'ya bağlı bir kasabada doğdu. 
Küçük yaşta istanbul'a gitti ve saraya 
alındı. Müsikideki temel bilgileri Ende
run'da edindiği anlaşılmaktadır. Mev
leviyye tarikatına intisap etti. Galata ve 
Yenikapı mevlevihanelerine devam ede
rek tarikat terbiyesi aldı. Burada bilhas
sa Abdürrahim Künhi Dede'den istifade 
etti. Galata Mevlevihanesi'nde Şeyh Ga
lib' in dostluğunu kazanarak onun bazı 
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AHMED AGA, Vardakosta 

şiirlerini besteledi. Kendisi de büyük bir 
bestekar olan lll. Selim'den yakın ilgi 
görerek bir müddet sonra "musahib-i 
şehriyari"ler arasına alındı. Hatta III. Se
lim'in bestelediği sOzidilara Mevlevi ayi
ninin bizzat hükümdar tarafından Ah
med Ağa'ya meşkedildikten sonra Ga
lata Mevlevihanesi'nde okunduğu söyle
nir. Musahiplik görevinde iken öldü ve 
Galata Mevlevihanesi haziresine gömül
dü. 

Ahmed Ağa, eserlerinden anlaşıldığı
na göre devrinin önde gelen bestekar
larındandı. Kaynaklarda iyi bir hanende 
ve tanburi olduğu da belirtilmektedir. 
Esrar Dede, Tezkire'sinde onun edebi 
değeri fazla olmamakla birlikte birta
kım manzumeler kaleme aldığını söyler. 
Asıl şöhretini bestelediği dini ve din dış ı 

eserlerle kazandı. İcat ettiği ferahfeza 
makamı ve tertip ettiği darb-ı hüner 
adlı on dokuz vuruşlu usul, mOsiki na
zariyatındaki kudretini gösterir. Beste
lediği hicaz, nihavend ve saba Mevlevi 
ayinlerinden sonuncusu unutulmuştur. 

Bu üç ayinin dışında yaptığı başka bir 
dini eseri bilinmemektedir. Din dışı 

alanda ise pek çok saz eseri ile sözlü 
eser bestelemiştir. Abdürrahim Dede 
(Şeyda Hafız), Küçük Mehmed Ağa ve 
Hacı Sadullah Ağa ile birlikte bestele
dikleri tahir makamındaki karı da unu
tulan eserleri arasındadır. Ahmed Ağa'
nın çeşitli yazma güfte mecmualarında 
birçok eserine rastlanmaktaysa da bun
lardan sadece iki Mevlevi ayini ile on bir 
saz eseri ve on dokuz sözlü eseri günü
müze ulaşmıştır. 
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lJ!l!l NuRi ÖzcAN 

L 

AHMED el-ALEvi 
( .,s.J.ll .....,..ı ) 

Ebü'l·Abbas Ahmed b. Mustafa 
b. Muhammed el-Malik! 

el·Cezairl el·Müsteganiml 
(1869·1934) 

Şazeliyye'nin Derkiiviyye koluna bağlı 
Aleviyye tarikatının kurucusu. 

_j 

Cezayir'in Müsteganim şehrinde doğ
du. Düzenli bir öğrenim görmedi; baba
sının öğrettikleriyle yetinmek zorunda 
kaldı. On altı yaşında iken babası ölün~ 
ce ailenin geçimini üstlendi. Daha sonra 
Şazeliyye'nin kollarından fseviyye'ye in
tisap etti. Kuzey Afrika'da çok sayıda 
müntesibi bulunan bu tarikatta ateş ya
lamak, yılanlarla oynamak gibi olağan 
üstü davranışlar yaygın durumda idi. 
Ahmed el-Alevi de bu işlerde büyük ma
haret kazandı. Bir müddet sonra fseviy
ye tarikatı kendisini tatmin etmediği 

için yeni bir mürşid aramaya başladı. 
Bu sırada Muhammed el-BOzidi (ö. 1909) 
ile karşılaşarak ona intisap etti. Bunun 
yanında fıkhi bilgilerini de geliştirip ke
lam-tevhid bahislerine dalınca. şeyhi bir 
süre bu konuları öğrenmeye ara ver
mesini istedi. 

BOzidi'nin vefatından sonra ihvan*ın 
isteği üzerine onların başına geçen Ah
med el-Alevi, bir taraftan m'erkez tek
ke teşkilatını kurarken diğer taraftan 
çeşitli seyahatler yaptı. Kuzey Afrika'yı 
gezdi. Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'a, 
halifenin bulunduğu şehri görmek ar
zusuyla da istanbul'a gitti. Ancak Türk
çe bilmemesi ve yanında rehber bulun
mamasına bir de Jön Türkler'in halife-

ye karşı olumsuz tavrı eklenince istan
bul'da fazla kalamadı. 1926 yılında Pa
ris Camii'nin açılışını yapmak ve ilk hut
beyi okumak üzere Paris'e davet edildi. 
Hayatının son yıllarını Cezayir'de geçirdi 
ve orada vefat etti. 

Ahmed el-Alevi, Kuzey Afrika'da yayı
lan tasawufi düşünce kadar Avrupa ve 
Amerika'daki tasawufi hayat ve ihtida 
hareketleri üzerinde de etkili olmuş bir 
süfidir. Genellikle Şazeliyye ' nin adab ve 
erkanını esas almakla birlikte, konunun 
irfan ve müşahede yönünü de ihmal et
memiş, bu noktada vahdet-i vücud* 
nazariyesinden çokça faydalanmış, İb
nü'l-Arabi, Abdülkerim eı-cm. İbnü'I-Fa
rız gibi süfilerin görüşlerini kabiliyetle
rine göre müridierine aktarmıştır. Şiir 

ve düşüncelerindeki bazı tasawufi un
surlar dolayısıyla tenkide uğrayan Ale
vi, bir taraftan sahte sOfilere, bid'at ve 
hurafelere karşı çıkmak isterken diğer 
taraftan tasawufi düşünce ile mücade
le edenlerle de karşı karşıya gelmiştir. 
Cezayir'in önde gelen alimlerinden Ab
dülhamid b. Badis'in çıkardığı eş-Şihiib 

adlı dergide yayımlanan tasawuf aleyh
tarı yazılar bunların başında sayılma

lıdır. Aynı doğrultuda yazılar neşreden 

en-Necah dergisine cevap vermemiş, 

fikirlerini 1922'den itibaren Lisanü'd
dfn, 1926'dan itibaren de el-Belôgu'l
Ceza 'iri adlı dergilerde yayımladığı ma
kalelerle ortaya koymuştur. Bilgisi, kül 
türü, ikna gücü, konuşma kabiliyeti ile 
geniş kitlelerin gönüllerini kazanan Ale
vi, dünyanın çeşitli yerlerine irşad için 
gönderdiği müridlerine. "halktan abdest 
suyundan başka hiçbir şey istememele
r ini" özellikle tavsiye etmiştir. Müstega
nim'deki merkez tekke, şeyhin çizdiği 

plan üzerine dünyanın çeşitli yerlerin
den gelen müridlerce yapılmış büyük bir 
külliyedir. Ahmed ei-Alevi'nin doktorlu
ğunu yapmış olan Fransız · Mareel Car
ret hatıralarında bu müridierin psikolo-

Ahmed 
el-Alevi 


