
AHMED BABA et-TiNBÜKTi 

kıldı ve 27 Mart 1608'de Tinbüktü'ye 
döndü. Hayatının geri kalan kısmını 

ders ve fetva vermekle geçirdi; 6 Şaban 
1036'da (22 Nisan 1627) burada vefat 
etti. 

Eserleri. Sudan ve Mağrib'in kültür 
hayatında önemli bir yeri olan Ahmed 
Baba birçok talebe yetiştirmiş ve yarı
dan çoğu bize kadar ulaşan eliiyi aşkın 
eser bırakmıştır (Mahmüd Zübeyr elli al
tı tanesinin adını verir). En meşhur tale
beleri. Nei}ıu'Hib müellifi Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Muhammed ei-Makkarı. Me
rakeşli edip Ebü Abdullah b. Ya'kub ei
Merraküşi ve Taril]u ·s-Sudan 'ın yazarı 
Abdurrahman b. Abdullah es-Sa'di'dir. 
Afrika ve islam tarih ve kültürüyle ilgili 
konularda faaliyette bulunmak üzere 
Tinbüktü'de 23 Ocak 1970 tarihinde 
Ahmed Baba'nın adını taşıyan bir araş
tırma merkezi kurulmuş olması da 
onun tesir ve önemini göstermesi bakı
mından zikre değer. Ahmed Baba'nın 

bize ulaşan eserlerinden birkaçı dışında 
hepsi yazma halinde olup başlıcaları 

şunlardır : 

1. Neylü 'l-ibtihdc bi-tatri'zi'd-Dibdc. 
ibn Ferhun'un ed-Dibdcü 'l-mü~heb ii 
ma'riieti a'yani 'ulema'i'l-me~heb adlı 
eserinin zeyUdir. Daha çok fıkıhla meş
gul olmasına rağmen Tinbükti'nin en 
meşhur eseri budur. Maliki alimlerinin 
biyografisine tahsis ettiği bu eser. Ku
zey Afrika ve Kuzeybatı Afrika'da yeti
şen alimler için önemli bir kaynak du
rumunda olup basılmıştır (Fas 13 ı 7 ; Ka
hire 1329. 1351) 2. Kiiayetü'l-muhtdc 
li-ma 'riieti men leyse ii'd-Dibdc. Ney
lü'l-ibtihac'ın gözden geçirilmiş ve kı

saltı l mış şeklidir. 3. İrşadü'l-va}f.ıi li
ma 'na niyyeti'l-}ıalii (Fas 1307) 4. İi
hdmü's-sami' bi-ma 'na kavli'ş-Şeyl] 
ljalil ii'n-nikôh bi'l-menaii' (Fas ı 307) 
s. Eniesü 'l-a 'ldk ii iethi'l-istigla}f. min 
iehmi kelami Halil ii dereki's-sadak 
(Fas 1307) 6. Fethü 'r-Rezzak ii -~es'e~ 
leti'ş-şek ii't-tala~ (Fas 1307) 7. Mi'
racü's-su 'ud ila neyli meclubi's-Sud 
(veya el·Keşf ue'l·beyan li·eşna{i mec· 
/abi's·Sudan). Sudanlı zencilerin köle
leştirilmesi ve satılması hakkındadır. 8. 
Celbü'n-ni'me ve det'u'n-nakme bi
mücanebeti'l-vülati'z-zaleme. Alimler
le devlet reisierinin münasebetlerinden 
bahseder. 9. Tuhietü '1-iu:iald ' bi-ba ':iı 
ie:ia 'ili'l- 'ulemd ~ ilmin fazileti. alim
lerle velilerin karşılaştırılması gibi ko
nulara dairdir. 10. Cevab 'ani'l-~avani
ni'l- 'uriiyye elleti te 'areie 'aleyha 
ba 'iu sükkani'l-cibdl. Yol kesici eşkı-
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yaya karşı tatbik edilen bazı örfi uygu
lamalarla islam hukukunun bu konuda
ki hükümleri ele alınmıştır. 11. el-Lem' 
ii'l-işare ila hükmi't-tebag. 12. el-Le
, ali's-sündüsiyye ii'l-ie:ia 'ili's-Senu
siyye. Muhammed b. ibrahim ei-Mella
li'nin el-Mevahibü'l-~udsiyye ii'l-me
na~ıbi's-Senılsiyye adlı eserinin muh
tasarıdır. 13. el-Kavlü'l-münii ii terce
meti'l-imam Ebi Abdillah eş-Şerit. Şe
rif et-Tilimsani'nin biyografisine dairdir 
teserlerinin bir listesi ve nüshalarının bu
lunduğu yerler için bk. Ferrac Ata Salim, 
IV, 652-664). 
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liJ SA'D GuRAB 

AHMED BADl EFENDi 

(1839- 1910) 

Osmanlı tarihçisi ve hattat. 
_j 

ibrailli Kaltakkıran Mehmed Ağa'nın 
oğludur. Edirne'de Kirişhane semtinde 
doğdu. İlk tahsilini mahalle mektebinde 
yaptıktan sonra Selimiye Camii'nde özel 
olarak Arapça ve Farsça ile fıkıh. hesap 
ve hat dersleri aldı . Babasının ölümü 
üzerine ailesini geçindirmek için bir ta
raftan tahsiline devam ederken diğer 

taraftan da hattatlık. nakkaşlık ve sıva
cı_lık gibi işler yaptı. Bilhassa hat sana
tında büyük bir kabiliyet gösterdi. Sü
lüs, nesih, celi ve rik'a üzerine çalıştı ve 
devrin meşhur hattatlarından icazet al
dı. Ancak kendisinin de bildirdiğine gö-

re sadece celi hat ile yazılmış levhalar 
bıraktı IRiyaz- ı Belde-i Edirne, lll. 607) 

Badi Efendi 1863'ten 1866'ya kadar 
Filibe, Edirne. Tekirdağ, Vize ve Lülebur
gaz seyyar arazi tahrir memurluklarında 
bulundu. 1868'de Edirne vilayeti üçüncü 
sınıf emlak muharriri. 1869'da başkatip 
oldu. 1871'de vilayet tahrir emlak mü
meyyizliğine terfi ettikten sonra Yanya. 
Bosna, Kastamonu vilayetlerinde çalıştı. 
1883 yılında Trabzon vergi tahrir mü
dürü oldu; aynı yıl ikinci sınıf Osmanlı 

rütbesiyle mükafatlandırıldı. 1884'te Di
yarbekir. 1889'da Edirne vilayeti vergi 
ve tahrir müdürlüklerinde bulundu. Bu
rada iken oğlu Faik Bey'in meşrutiyet
çiler arasında yer alması, Konya emlak 
müdürlüğü görevi ile Edirne'den uzak
laştınlmasına sebep oldu. 1901'de Bur
sa vilayeti vergi ve tahrir müdürlüğünde 
bulundu ve gösterdiği faydalı hizmet
lerden dolayı üçüncü rütbeden Osmanlı 
nişanı ile taltif edildi. 1907'de emekli 
oldu ; tedavi için gittiği istanbul'da öl
dü. Mezarı Eyüp'te Merdivenli Kabris
tan'dadır. 

Ahmed Badi Efendi 'n in Riyaz-ı Belde-i Edirne ad l ı üç 
ciltlik eserin in yazma nüshalarrndan birin in mukaddimesi 
( Beyazıt Devlet Ktp ., nr. 10391 ) 
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Ahmed 
Bad i 
Efend i 

Eserleri. Ahmed Badi Efendi asıl şöh
retini Edirne üzerine yazdığı eserlerle 
kazanmıştır. En ünlü eseri olan üç ciltlik 
Riyaz-ı Belde-i Edirne'de Edirne tarihi, 
abideleri ve meşhurları hakkında bilgi 
verilmektedir. Müsveddesi Edirne Seli
miye Kütüphanesi'nde (nr 2315 / 1-3) bu
lunan eserin temize çekilmiş nüshası is
tanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde
dir (nr. 10391-10293). Kitap, Edirne hak
kında yegane kaynak durumundaki Hib
ri Abdurrahman Efendi 'nin Enisü'l-mü
samirin adlı eseri yer yer tashih edile
rek eksiklikleri giderilmek suretiyle ha
zırlanmıştır. Devayih-i Vilayet-i Edir
ne adlı diğer eseri ise Edirne vilayetine 
baglı yerlerden bahseder. Yazma halin
deki diğer eserleri ise şunlardır: Arma
ğan (manzum ve mensur atasözleri); Ma
sadır-ı Lisan-ı Farisi (Türkçe'den Fars
ça'ya, Farsça 'dan Türkçe'ye olmak üzere 
masdarları göstermektedir); Divan; Tav
zihu'l-ebvab alı:'i teshı1i'l-hisab. 

Hattatlığı yanında şairliği de bulunan 
Ahmed Badi Efendi'nin çoğu yazma 
eserlerden meydana gelen 1 000 ciltlik 
kütüphanesi, ölümünden sonra oğlu Fa
ik Bey tarafından Edirne Selimiye Kü
tüphanesi'ne bağışlanmıştır. 
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Iii E RKUT GüNGÖR 

AHMED ei-BA TIRKANİ 

(bk. BATIRKANI). 

AHMED ei-BEDEVİ 
( .s:_,~l ..ı..>l) 

Ebü'I-Fityan Ahmed b. Ahmed 
b. İbrahim el-Fas! et-Tantavl el-Bedevl 

(ö. 675/1276) 

Kuzey Afrika ve Mısır'ın 
en büyük vetisi olarak 

kabul edilen mutasawıf, 
Bedeviyye tarikatının kurucusu. 

_j 

_j 

Miladi 692 yılında Arabistan'da çıkan 

karışıklıklar üzerine Fas'a göç eden bir 
aileye mensuptur. S96'da ( 1200) Fas'ta 
doğdu. Yüzünü Afrika bedevileri gibi 
örttüğü için ei-Bedevi, cesur ve atıl

gan bir genç olduğu için de el-Attab ve 
Ebü'l-Fityan lakaplarıyla tanındı. Küçük 

Ahmed 
ei-Bedevi'nin 
Evrad'ının 

ilk Iki sayfa sı 

(Süleymaniye Ktp .. 

H. Hüsnü Paşa. 

nr. 587) 

AHMED ei-BEDEV] 

yaşta ailesiyle birlikte hacca gitti. Mek
ke'de iken babası vefat etti. Gençlik dö
neminde zahiri ilimlerle meşgul oldu. 
Kur'an-ı Kerim 'i ezberledikten sonra kı

raat ilmine ilgi duydu ve Kur'an' ı kıra

at-ı seb'a* üzere okumayı öğrendi. Da
ha sonra fıkıh tahsil etti, özellikle Şafii 
fıkhında derinleşti. 1230 yılına doğru 

dini-ruhani hayatında birtakım deği

şiklikler oldu. insanlardan uzaklaşarak 
dünya kelamı etmemeye ve meramını 

işaretle anlatmaya başladı. Üç defa ar
darda gördüğü rüya üzerine, Abdülka
dir-i Geylani ve Ahmed er-Rifaf'nin ka
birlerini ziyaret etmek maksadıyla , bü
yük kardeşi Hasan ile birlikte lrak'a git
ti. Bu arada Hallac-ı Mansür, Adi b. Mü
safir gibi meşhur süfilerin kabirierini de 
ziyaret etti. Bu ziyaretler onun ruhani 
hayatını geliştirdi. Irak'tan Mısır'a dön
dükten sonra 634'te ( 1236-37) Tanta 'ya 
yerleşti. Burada, kendisine kırk yıl hiz
met edecek ve ölümünden sonra da ye
rine geçecek olan Abdül'al b. Faklh ile 
karşılaştı. Hayatının geri kalan kısmını 
Tanta'da geçirdi ve 12 Rebfülewel 675'
te (24 Ağustos 1276) burada vefat etti. 

Ahmed ei-Bedevf'nin riyazet hayatı

nın en dikkat çekici tarafı, dama çıkıp 
(sütüh ) saatlerce hareketsiz bir şekilde. 

gözleri adeta iki kor parçası haline ge
linceye kadar güneşe bakmasıdır. Be
deviyye tarikatının Sütühiyye olarak da 
anılmasının bir sebebi de budur. Kay
nakların ifadesine göre, on iki yıl süren 
bu riyazet döneminde müridierini na
zar• ve teveccüh* ile terbiye etmiştir. 
Batılı araştırmacılar Bedevi'nin zühd ha
yatı ile Brahmanizm -Budizm arasında 

ilişki kurmaya çalışırlar. Birçok süfl gibi 
o da zaman zaman düşünce ve davra
nışlarından dolayı tenkit edilmiştir. Fa
kat muarızları olan ibn Daklku'I-Td ve 
ibn Lebban gibi bazı din alimlerinin da
ha sonra ona karş ı tavı rlarını değiştir

dikleri görülmektedir. 

Kaynaklar, Ahmed ei-Bedevf'nin do
ğum yıldönümünün törenlerle kutlan
dığını. yılda üç defa onun için mevlid 
okunduğunu. fakat bazı alimierin ve 
devlet adamlarının baskısı ile zaman 
zaman bu törenierin yapılamadığını ha
ber verir. Bunun yanı sıra Melik Bay
bars'ın da ona aşırı sevgi beslediği riva
yet edilmektedir. Sultan Kayıtbay da Be
devf'nin türbe ve makamını tamir ettirip 
genişletmiştir. Bu yakın ilgi sebebiyle. 
Bedevi dergahında halife olan kişi uzun 
yıllar Memlük sultanlarının merasim 
alaylarında özel bir yere sahip olmuş-
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