AHMED AGA, Vardakosta
besteledi. Kendisi de büyük bir
bestekar olan lll. Selim'den yakın ilgi
görerek bir müddet sonra "musahib-i
şehriyari"ler arasına alındı. Hatta III. Selim'in bestelediği sOzidilara Mevlevi ayininin bizzat hükümdar tarafından Ahmed Ağa'ya meşkedildikten sonra Galata Mevlevihanesi'nde okunduğu söylenir. Musahiplik görevinde iken öldü ve
Galata Mevlevihanesi haziresine gömüldü.

BİBLİYOGRAFYA :

şiirlerini

Ahmed Ağa, eserlerinden anlaşıldığı
na göre devrinin önde gelen bestekarlarındandı. Kaynaklarda iyi bir hanende
ve tanburi olduğu da belirtilmektedir.
Esrar Dede, Tezkire'sinde onun edebi
değeri fazla olmamakla birlikte birtakım 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 nazariyatındaki kudretini gösterir. Bestelediği 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 Sad ullah Ağa ile birlikte besteledikleri tahir makamındaki karı da unutulan eserleri arasındadır. Ahmed Ağa'
nın çeşitli yazma güfte mecmualarında
birçok eserine ra stlanmaktaysa da bunlardan sadece iki Mevlevi ayini ile on bir
saz eseri ve on dokuz sözlü eseri günümüze ulaşmı ştır.
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Ebü'l·Abbas Ahmed b. Mustafa
b. Muhammed el-Malik!
el·Cezairl el·Müsteganiml

(1869·1934)
Şazeliyye'nin

L

Aleviyye

Derkiiviyye koluna bağlı
kurucusu.

ye karşı olumsuz tavrı eklenince istanbul'da fazla kalamadı. 1926 yı lında Paris Camii'nin açılışını yapmak ve ilk hutbeyi 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 etmemiş, bu noktada vahdet-i vücud*
nazariyesinden çokça faydalanmış, İb
nü'l-Arabi, Abdülkerim eı-cm. İbnü'I-Fa
rız gibi süfilerin görüşlerini kabiliyetlerine göre müridierine aktarmıştır. Şiir
ve düşüncelerindeki bazı tasawufi unsurlar dolayısıyla tenkide uğrayan Alevi, bir taraftan sahte sOfilere, bid'at ve
hurafelere karşı çıkmak isterken diğer
taraftan tasawufi düşünce ile mücadele edenlerle de karşı karşıya gelmiştir.
Cezayir'in önde gelen alimlerinden Abdülhamid b. Badis'in çıkardığı eş - Şihiib
adlı dergide yayımlanan tasawuf aleyhtarı yazıl ar bunların

tarikatının

_j

Cezayir'in Müsteganim şehrinde doğ
du. Düzenli bir öğrenim görmedi; babasının öğrettikleriyle yetinmek zorunda
ka ldı. On altı yaşında iken babası ölün~
ce ailenin geçimini üstlendi. Daha sonra
Şazeliyye'nin kollarından fseviyye'ye intisap etti. Kuzey Afrika'da çok sayıda
müntesibi bulunan bu tarikatta ateş yalamak, yılanlarla oynamak gibi olağan
üstü davranışlar yaygın durumda idi.
Ahmed el-Alevi de bu işlerde büyük maharet kazandı. Bir müddet sonra fseviyye tarikatı kendisini tatmin etmediği
için yeni bir mürşid aramaya ba şladı.
Bu sırada Muhammed el-BOzidi (ö. 1909)
ile karşılaşarak ona intisap etti. Bunun
yanında fıkhi bilgilerini de geliştirip kelam-tevhid bahislerine dalınca. şeyhi bir
süre bu konuları öğrenmeye ara vermesini istedi.
BOzidi'nin vefatından sonra ihvan*ın
üzerine onların başına geçen Ahmed el-Alevi, bir taraftan m'erkez tekke teşkilatını kurarken diğer taraftan
çeşitli seyahatler yaptı. Kuzey Afrika'yı
gezdi. Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'a,
halifenin bulunduğu şehri görmek arzusuyla da istanbul'a gitti. Ancak Türkçe bilmemesi ve yanında rehber bulunmamasına bir de Jön Türkler'in halife-
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sayılma

en-Necah dergisine cevap vermemiş,
fikirlerini 1922'den itibaren Lisanü'ddfn, 1926'dan itibaren de el-Belôgu'lCeza 'iri adlı dergilerde yayımladığı makalelerle ortaya koymuştur. Bilgisi, kül türü, ikna gücü, konuşma kabiliyeti ile
geniş kitlelerin gönüllerini kazanan Alevi, dünyanın çeşitli yerlerine irşad için
gönderdiği müridlerine. "halktan abdest
suyundan başka hiçbir şey istememelerini" özellikle tavsiye etmiştir. Müsteganim'deki merkez tekke, şeyhin çizdiği
plan üzerine dünyanın çeşitli yerlerinden gelen müridlerce yapılmış büyük bir
külliyedir. Ahmed ei-Alevi'nin doktorluğunu yapmış olan Fransız · Mareel Carret hatıralarında bu müridierin psikolo-

isteği

Ağa'nın

başında

lıdır. Aynı doğrultuda yazılar neşreden

Ahmed
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AHMED AMiŞ EFENDi
jisini hayret ve hayranlık dolu ifadelerle anlatmıştır. Tarikatın Ortadoğu'daki
en meşhur tekkesi ise müridi Muhammed Haşimi'nin Şam'da kurduğu tekkedir. Aleviyye. daha onun sağlığında Şam.
Yafa. Gazze, FalOye, Aden, Addisababa. Marsilya. Paris, Lahey ve Cardiffte
teşkilatını kurmuş, bu halkayı Yemen li müridier daha sonra Liverpooi. Hu!l.
South Shields ve Birmingham'a kadar
genişletmişlerdir. Bugün Arabistan'dan
İng iltere'ye. Ortadoğu'dan Amerika'ya
kadar uzanan geniş bir alanda Aleviyye' ye mensup dervişlere rastlamak mümkündür.
Ahmed el-Alevi içinde yaşadığı toplumdan zaman zaman tepki görmüş ,
halkı ipnotize etmek. dini hayatı bid'at
ve hurafeler içine gömmekle suçlanmış
tır. Şazeliyye'nin diğer koliarına mensup süfiler arasında da onu tenkit edenler çıkmış, fakat bütün bunlar etrafın
daki insanların her gün biraz daha çoğalmasına engel olamamıştır. iri taneli
doksan dokuzluk tesbihleri boyunlarına
asarak gezen Aleviyye mensup la rının
Cezayir'de Fransızlar'a karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde büyük hizmetleri geçmiştir.
Aleviyye'nin adab ve erkanında zikir
ve halvet çok önemlidir. Toplu zikir cehri (sesli) ve kıyami-kuüdi (ayakta ve oturarak) yapılır. Halvetteki mürid kırk gün
boyunca ibadet ve zikirle meşgul olur.
oruç tutar. Yetmiş beş bin defa kelime-i
tevhid tekrar edildikten sonra ism-i celal zikrine geçilir. Sondaki " ... ah" hecesi
nefes tükenineeye kadar uzatılır. Ahmed
el-Alevi'nin tarikat silsilesi, Ebü'l-Yeza
Mehaci, KaddQr el-Vekili. Muhammed
b. Hatib el- BOzidi vasıtasıyla Derkaviyye
tarikatının k urucusu Ahmed ed-Derkavi'ye ulaşır.
Ahmed el-Alevi hakkında kaleme alı 
nan en güzel eser, ölümünden dört yıl
sonra Fransa'da onun müridleriyle karşılaşan Martin Lings'in (Ebu Bekir Siraceddin) yazdığı A Moslem Saint of the
Twentieth Century (London I 961) adlı
kitaptır. Eser müellifi tarafından Fransızca'ya (Un Saint musulman vingtieme
siecle, Le Cheikh Ahmad al· 'Alawi, Paris
1967), ayrıca Arapça'ya (eş·Şeyl) Ahmed
el· 'Alev~ tre. Muhammed İsmail el-Mevafi,
Beyrut 1973) ve Türkçe'ye de (Yirminci
Yüzyılda Bir Veli, tre. U. Uyan- B. Şahin,
istanbul I 982) tercüme edilmiştir .
Bazı Eserleri. 1. el-Minehu'l-Kuddusiyye fi şerfıj'l-Mürşidi'l-mu 'in bi-tariki's-sufiyye. İbn Aşir el-Fasi'nin el-

Mürşidü'l-mu 'in adlı eserine yaptığı
şerhtir. 2. Devhatü '1-esrô.r if ma 'na 'ssalô.ti 'ale'n-Nebiyyi'l-mul]tô.r. 1917 yı
lında kaleme alınmıştır. 3. ed-Divô.n. İ l k

kurucusu Kuşadalı İbrahim Efendi'nin
Tırnova'ya naib olarak gönderdiği Ömer

Halveti'ye intisap eden Amiş Efendi,
1846'da irşada mezun oldu. Gördüğü
defa 1921 yılında yayımlanan bu eserin,
bir rüya üzerine mürşidi Ömer Halvemüellifin Lübô.bü'l- 'ilm if sureti'nti'nin de izniyle İstan~ul'a gitti ve Kuşa
Necm, Minehu'l-Kuddusiyye ve Undalı İbrahim Efendi'nin vefatından sonmuzecü'l-ferid adlı eserleriyle birlikte
ra onun irşad makamına geçen Zeyrek
yapılmış bir başka neşri de vard ır (Dı
civarındaki Çinili Hamam'ın sahibi Bosmaşk ı 963) 4. el-Kavlü'l-ma 'ruf fi'rnalı Şeyh Mehmed Tevfik Efendi ile
reddi 'alô. men enkere't-taşavvuf. İlk
görüştü. Tırnova 'ya dönünce bir hadefa 1920 yılında yayımlanmıştır. s. Almam kiralayarak onun gibi hamam iş
lah: el-Kavlü'l-mu 'temed fi meşru
letti. Bosnalı Mehmed Tevfik Efendi'nin
1866'da vefatı üzerine ikinci defa ispyyeti'?-?ikri bi'l-ismi'l-müfred. Mütanbul'a gitti. Şeyhin önde gelen müridellifin bu eserini 1927 yılında telif ettiği
lerinden Üsküdarlı Hoca Ali Efendi, Rı
bilinmektedir (diğer eserleri için bk. Yir·
fat
Efendi, Üsküdar'da Nalçacı Dergahı
minci Yüzyılda Bir Veli, s. 287 vd.).
Şeyhi Mustafa Enver Bey, Kaşgar hüBİBLİYOGRAFYA :
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Ziriklf. e l-A' lam, ı, 243; Abdülkadir isa, el·
Han ve Fatih türbedarı Niğdeli Bekir
Haka 'ik 'ani't-tasauuu{, Hale b 1956; M. Lings,
Efendi ile tasawufi sohbetlerde bulunUn Saint musulman du uingtieme siecle, Le
Che ik h Ahmad al· 'Ala w i, Paris 1967; a.e.
du. Bir süre sonra tekrar memleketi(tre. U Uyan- B. Şahin: Yirminci Yüzyilda Bir
ne döndü. 1877'de Tuna vilayetinin elVeli), istanbul 1982; a.mlf.. "lbn 'A!iwa", EJZ
den çıkması üzerine Tırnova'yı terket(Fr.), lll, 722·724; A. Merad. Le re{ormisme
ti.
istanbul'a gittiği zaman Fatih türbemusulman en Algerie, Paris 1967; Semfh Atıf
darı Bekir Efendi türbedarlık görevini
ez-Zeyn, es·ŞQ{iyye 'inde na?ari'l·islam, Kahi ·
re 1405 jl985, s. 563·564; Macit Fahri, islam
Ahmed Amiş Efendi 'ye devretti. Amiş
Felsefesi Tarihi (tre. Kasım Turhan), İstanbul
Efendi bundan sonra "Fatih türbedarı"
1987, s. 201; Adnan el-Cezairf, "Şeyi} el- 'Alevi", Ceridetü Fete 'l· 'Ara b ed Dımaşk i, 2 Receb
1353 Dımaşk; A. Berque, "Un Mystique Moderniste", RA{r. (1936), s. 691·776; Mustafa Kara, "Şazeliye Tarikatı ve Üç Büyük
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(bk. NECAŞİ, Ahmed b. Ali).
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unvanıyla tanındı.

Tarikat silsilesi, Bosnalı Mehmed Tevfik, Kuşadalı İbrahim, Beypazarlı Ali,
Çerkeş iyye kolunun kurucusu Mustafa
Çerkeşi, Nasühiyye kolunun kurucusu
Seyyid Mehmed NasOhi. Karabaşiyye
kolunun kurucusu Ali Karabaş -ı Veli vasıtasıyla tarikat piri Şeyh Şa'ban-ı Veli'ye ulaşır.
T ırnova'da bulunduğu yıllarda

tekte

AHMED b. ALİ er-RAMMAL

bulunmaksızın,

bir is-

Nakşibendiyye-i

ı

(bk. İBN ZÜNBÜL).
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AHMED AMİŞ EFENDi

ı

(1807·1920)
Mutasavvıf, şeyh,

F<'i.tih türbedan.
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Doğum

yeri olan Tuna vilayetine bağlı
medrese tahsili gördü. Aynı
yerde sıbyan mektebi muallimliği yaptı.
İsmail Fenni Ertuğrul ile hattat Hasan
Rıza Efendi, "Amiş'in mektebi" adıyla
anılan bu mektebin talebelerindendi.
Tabur imamı olarak 1853 Kırım Harbi'ne katıldı .
Tırnova'da

Yirmi

tarikatının Kuşadaviyye (İbrahimiyye) kolunun
yaşında

iken,

Şa'baniyye
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