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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ahmed Badf Efendi, Riytız·ı Belde-i Edirn e, 
Edirne Selimiye Ktp. , nr. 23151 1·3, lll , 607 ; 
Osmanlı Müelli{leri, lll, 31-32; Rifat Osm-an. 
Edirne Rehnüması, Edirne 133611920, s. 98; 
Babinger (Üçok), s. 422; O. Nuri Peremeci. 
Edirne Tarihi, istanbul 1939, s. 169-170. 
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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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tur. Tanta'da Sultan Kayıtbay devrinde 
Ahmed el-Bedevf adına tesis edilen ve 
Nizamiyye, Müstansıriyye ve Ezher med
reselerinin bir örneği olan Ahmediyye 
Medresesi'nden Memlükler ve Osmanlı

lar devrinde birçok alim yetişmiştir. 

Bedevi'nin tarikat silsilesi, Şeyh el
Berrf ve EbQ Nuaym el-isfahanf yo
luyla Ahmed er-Rifaf'ye ulaşıyorsa da 
onu Ebü'l-Hasan eş-Şazelf'nin müridi 
kabul edenler de vardır . Bundan dola
yı Bedeviyye Şazeliyye'nin bir kolu ola
rak değerlendirilmiştir. Bazı kaynak
larda Ahmed el-Bedevf ile Ahmed Yese
vf birbirine karıştırılmaktadır. Aziz Mah
mud Hüdayf Vôkıôt adlı eserinde Ah
med el-Bedevi ile Hacı Bektaş-ı Veli ara
sında vuku bulan kerametierden bah
seder. 

Bedevi'nin Kuzey Afrika ve özellikle 
Mısır'ın dinf-tasawuff hayatında derin 
izleri o lduğu gibi tasawuf tarihi içinde 
de önemli bir yeri vardır . Tasawuf ehli 
onu Abdülkadir-i Geylani, Ahmed er-Ri
far ve ibrahim ed-DesQki ile birlikte "ak
tab-ı erbaa"dan biri olarak kabul eder. 
Bedevi Mısır halkı tarafından aynı za
manda büyük bir kahraman ve kurtarı
cı olarak tanınmış, hıristiyanların elin
den müslümanları kurtardığına inanıl

dığı için "mücfbü'l-üsara min biladi'n
nasara" lakabını almıştır. Ayrıca Bede
viyye tarikatı mensuplarının Haçlılar 'a 

karşı verdikleri çetin mücadele de bilin
mektedir. 

Bedevi hakkında çağdaş yazarlardan 
ibrahim Ahmed NQreddin Hayôtü es
Seyyid el-Bedevf (2 . bs , Tanta 1369), 

Muhammed Fehmi Abdüllatif es-Sey
yid el-Bedevf (Kah i re 13671 1948) ve Sa
id Abdülfettah Aşar da es-Seyyid AJ:ı
med el-Bedevf (Kah i re ı 967) adlı birer 
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ei -Bedevi'nin 
türbesi · 
Tanta /Mısır 

eser kaleme almışlard ı r. Abdülhakfm 
Kasım, Eyyômü'l-insôn adlı romanında 
Mısır'da hala yaşayan Bedeviyye kültür 
ve tesirlerinin ruhi ve içtimar bir tahlili
ni yapmıştır. 

Eserleri. 1. Evrôd. Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Hasan Hüsnü Paşa, nr. 587) 

bir nüshası vardır. 2. Şalavôt. Bu risale 
Abdurrahman b. Mustafa el-Ayderusf 
tarafından FetJ:ıu'r-raJ:ımôn adıyla şer

hedilmiştir. 3. Veşôyô. Bedevi'nin halife
si Abdül'al'e hitaben söylediği nasihat
lardan meydana gelir. Allah aşkı , gece 
ibadeti, zikir, vecd, ahlak, dervişlik ada
bı , tefekkür, zühd, tövbe ve sabrın ha
kikat! gibi konulara temas edilmjştir. 

Eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Şehid Ali Paşa , nr. ı 397) bu
lunmaktadır. Bedevi'nin bazı şiirleri ay
nı kütüphanedeki (Tahir Ağa , nr. 42 ı) bir 
mecmuada yer almaktadır (ayrıca bk. 
BEDEVİYYE). 
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AHMED BEDEVİ KÜLLİYESİ 

(bk. SEYYİD AHMED 
BEDEVI KÜLLİYESİ). 

_j 

AHMED BEY 

(1806-1855) 

Osmanlı Devleti yönetimindeki Tunus'ta 
1705-1881 yılları arasında hüküm süren 

Hüseyni hanedanının on uncu beyi 
( 1837- 1855 ). 

L _j 

Osmanlı hakimiyetine karşı çıkması 

ve ülkesinde Batılılaşma hareketini baş
latması ile tanınır. Babası Mustafa Bey'
in ölümü üzerine 1837'de bey oldu. 
Beyliğinin ilk on yılında Osmanlı yöneti
mi ile münasebetleri iyi gitmedi. Trab
lusgarp'ta hakimiyetini yeniden güçlen
dirmiş olan Osmanlı Devleti'nden çekin
diği için. Cezayir'e yerleşmiş bulunan 
ve Afrika'da Türk nüfuzunu istemeyen 
Fransız yönetimi ile ilişkileri ni gelişti r

meye çalıştı. Ülkesini askerlik. idare ve 
eğitim alanlarında Avrupa tesirinde mo
dernleştirmeye gayret etti; köle ticareti
ni yasakladı ve bir müddet sonra da kö
leliği tamamen kaldırdı (ı 846). Fransız

lar'ın Tunus'ta okul açınalarına izin ver
di; ayrıca eğitim için Avrupa'ya öğrenci 

. gönderdi. Düzenli ve kuwetli bir ordu ve 
donanma kurmak gayesiyle Fransa'dan 
subay ve uzmanlar getirtti, aynı zaman
da bir askeri okul açtırdı. Orduda as
kerlerin sayısını beş binden yirmi bine 
çıkardı ve askeri Avrupa tarzında giy
dirdi. Dışarıdan on iki gemilik bir filo sa
tın aldı. Ayrıca gemi inşası için bir ter
sane kurdurduysa da bundan başarılı 

bir sonuç alınamadı. 

Ahmed Bey'in yönetimindeki Tunus 
ile Fransa arasında her alanda ilişkiler 

geliştirildL Fransa Tunus'un bağımsızlı
ğı konusunda ona destek sağladı. Nite
kim Osmanlı hakimiyetini güçlendirmek 
için istanbul hükümetinin Kaptan Tahir 
Paşa kumandasında Tunus'a gönder
diği bir donanma, Fransa ' nın Ahmed 
Bey'e bir donanma ile yardım gönder
mesi üzerine geri çekilmek zorunda 
kaldı ( 1839) Bu olaydan sonra Ahmed 
Bey'in istanbul'a yaptığı müracaat ka
bul edilerek kendisine paşalık ve Tunus 
beyliği verildi. Ancak Osmanlı Devle
ti'nin Tunus üzerindeki hakimiyetini bir 
defa daha teyit için 1842'de Tunus'a 
yıllık vergi almak üzere gönderdiği me
mur eli boş çevrildi. 1846'da istanbul 
hükümeti nezdindeki Avusturya büyü
kelçiliği tarafından Tunus'a gönderilen 
başkonsolosu reddeden Ahmed Bey, ba
ğımsızlığını elde ettikten sonra 1848'de 
bizzat Avusturya hükümeti tarafından 
gönderilen konsolosu kabul etti. 


