AHMED ei-BEDEV[
tur. Tanta'da Sultan Kayıtbay devrinde
Ahmed el-Bedevf adına tesis edilen ve
Nizamiyye, Müstansıriyye ve Ezher medreselerinin bir örneği olan Ahmediyye
Medresesi'nden Memlükler ve Osmanlı 
lar devrinde birçok alim yetişmiştir.
Bedevi'nin tarikat silsilesi, Şeyh elBerrf ve EbQ Nuaym el-isfahanf yoluyla Ahmed er-Rifaf'ye ulaşıyorsa da
onu Ebü'l-Hasan eş-Şazelf'nin müridi
kabul edenler de vardır . Bundan dolayı Bedeviyye Şazeliyye'nin bir kolu olarak değerlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda Ahmed el-Bedevf ile Ahmed Yesevf birbirine karıştırılmaktadır. Aziz Mahmud Hüdayf Vôkıôt adlı eserinde Ahmed el- Bedevi ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında vuku bulan kerametierden bahseder.
Bedevi'nin Kuzey Afrika ve özellikle
dinf-tasawuff hayatında derin
izleri o l duğu gibi tasawuf tarihi içinde
de önemli bir yeri vardı r . Tasawuf ehli
onu Abdülkadir-i Geylani, Ahmed er-Rifar ve ibrahim ed-DesQki ile birlikte "aktab-ı erbaa "dan biri olarak kabul eder.
Bedevi Mısır halkı tarafından aynı zamanda büyük bir kahraman ve kurtarı
cı olara k tanınmış, hıristiyanların elinden müslümanları kurtardığına inanıl
dığı için "mücfbü'l-üsara min biladi'nnasara" lakabını almıştır. Ayrıca Bedeviyye tarikatı mensuplarının Haçlılar ' a
karşı verdikleri çetin mücadele de bilinmektedir.
Mısır'ın

Bedevi hakkında çağdaş yazarlardan
ibrahim Ahmed NQreddin Hayôtü esSeyyid el-Bedevf (2 . bs , Tanta 1369),
Muhammed Fehmi Abdüllatif es-Seyyid el-Bedevf (Kah ire 13671 1948) ve Said Abdülfettah Aşar da es-Seyyid AJ:ı
med el-Bedevf (Kah i re ı 967) adlı birer

eser kaleme almışlard ı r. Abdülhakfm
Kasım, Eyyômü'l-i nsôn adlı romanında
Mısır'da hala yaşayan Bedeviyye kültür
ve tesirlerinin ruhi ve içtimar bir tahlilini yapmıştır .
Eserleri. 1. Evrôd. Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Hasan Hüsnü Paşa, nr. 587)
bir nüshası vardır. 2. Şala vôt. Bu risale
Abdurrahman b. Mustafa el-Ayder usf
tarafından FetJ:ıu'r-raJ:ımôn adıyla şer
hedilmiştir. 3. Veşôyô. Bedevi'nin halifesi Abdül'al'e hitaben söylediği nasihatlardan meydana gelir. Allah aşkı , gece
ibadeti, zikir, vecd, ahlak, dervişlik adabı , tefekkür, zühd, tövbe ve sabrın hakikat! gibi konulara temas edilmj ştir.
Eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Şehid Ali Paşa , nr . ı 397) bulunmaktadır. Bedevi'nin bazı şiirleri aynı kütüphanedeki (Tahir Ağa , nr. 42 ı) bir
mecmuada yer almaktadır (ayrıca bk.
BED EVİYYE).
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AHMED BEDEVİ KÜLLİYESİ
(bk. SEYYİD AHMED
BEDEVI KÜLLİYESİ ).

Ahmed
ei -Bedevi' nin
türbesi ·
Tanta /M ısır
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AHMED BEY
(1806-1855)
Osmanlı

Devleti yönetimindeki Tunus'ta
yılları aras ında hüküm süren
Hüseyni hanedanının on uncu beyi

1705-1881
L

(1837- 1855 ).
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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 yönetimi ile münasebetleri iyi gitmedi. Tr ablusgarp'ta hakimiyetini yeniden güçlendirmiş olan Osmanlı Devleti'nden çekindiği 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 modernleştirmeye gayret etti; köle ticaretini yasakladı ve bir müddet sonra da köleliği tamamen kaldı rdı (ı 846). Fransız
lar'ın Tunus'ta okul açınalarına izin verdi; ayrıca eğitim için Avrupa'ya öğrenci
. gönderdi. Düzenli ve kuwetli bir ordu ve
donanma kurmak gayesiyle Fransa'dan
subay ve uzmanlar getirtti, aynı zamanda bir askeri okul açtırdı. Orduda askerlerin sayısını beş binden yirmi bine
çıkardı ve askeri Avrupa tarzında giydirdi. Dışarıdan on iki gemilik bir filo satın aldı. Ayrıca gemi inşas ı için bir tersane kurdurduysa da bundan başarılı
bir sonuç alınamadı.

Ahmed Bey'in yönetimindeki Tunus
ile Fransa arasında her alanda iliş kile r
geliştirildL Fransa Tunus'un bağımsızlı
ğı konusunda ona destek sağladı. Nitekim Osmanlı hakimiyetini güçlendirmek
için istanbul hükümetinin Kaptan Tahir
Paşa kumandasında Tunus'a gönderdiği 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 kabul edilerek kendisine paşalık ve Tunus
beyliği verildi. Ancak Osmanlı Devleti'nin Tunus üzerindeki hakimiyetini bir
defa daha teyit için 1842'de Tunus'a
yıllık vergi almak üzere gönderdiği memur eli boş çevrildi. 1846'da istanbul
hükümeti nezdindeki Avusturya büyükelçiliği tarafından Tunus'a gönderilen
başkonsolosu reddeden Ahmed Bey, bağımsızlığını elde ettikten sonra 1848'de
bizzat Avusturya hükümeti tarafından
gönderilen konsolosu kabul etti.

AHMED BiCAN
Osmanlı Devleti'nin Tunus üzerinde
hakimiyetini sürdürmek istemesine karşılık Ahmed Bey. Fransa ile kurduğu yakın ilişkilere güvenerek bağımsızlığını
Osmanlı yönetimine kabul ertirmek istiyordu. Fransa Kralı Louis-Philippe'in
oğullarının 1845'te Tunus'u ziyaret etmelerinden sonra. maiyetiyle birlikte ertesi yıl kralın kendisine gönderdiği bir
gemiyle Fransa'yı ziyaret etti ve burada
debdebeli bir şekilde karşılandı. Fransa'da bağımsız bir hükümdar gibi muamele görmesini Osmanlı sefiri Süleyman Bey protesto ettiyse de bir tesiri
olmadı. Programında Londra ziyareti de
varken. İngiltere hükümetinin kendisini
kraliçeye Osmanlı sefirinin takdiminde
ısrar etmesi üzerine bu ziyaretten vazgeçti.

Osmanlı-Tunus

münasebetlerindeki bu
hali. Fransa'nın Tunus'a yerleş
mesini kendi menfaatleri açısından daha tehlikeli gören İngiltere'yi harekete geçirdi ve İngiliz başkonsolosu Sir
Strafford Cannig'in aracılığı ile uzlaş
mayla sonuçlandı. Neticede Ahmed Bey
isteklerini Osmanlı yönetimine kabul
ettirdi: üzerinde · hatt-ı hümayun bul u-·
nan bir ferman gönderiterek halefieri
için geçerli olmamak üzere yalnız kendisine bağımsızlık tanındı ( 1848). Bundan sonra Ahmed Bey padişaha çeşitli
hediyeler yolladı. Kırım Savaşı'nda Ruslar'a karşı Osmanlı ordusunda savaş
mak için bir Tunus kıtasını istanbul'a
göndermesinden memnun olan Sultan
Abdülmecid, onu iftihar nişanı ve çeşitli
hediyelerle ödüllendirdi.
çatışma

Debdebe ve israf içinde yaşayan Ahmed Bey 30 Mayıs 1855'te öldü. Beyliği
döneminde halktan sık sık zorla para
toplamaya kalkışması üzerine çeşitli isyanlar olmuş , büyük masraftarla inşa

ettirdiği

Sarayı

Muhammediyye

da taderecesinde
gösteriş ve sefahate düşkünlüğü kendisini tarih önünde töhmet altında bırak
tığı gibi takip ettiği iç ve dış politika.
beyliği içeride çöküntüye. dışarıda ise
Fransa'nın sömürgesi olmaya doğru gömamlanamamıştır.

İsraf

türmüştür.
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Ahmed Bey Camii- Hezargrad 1 Bulgaristan

MEHMET MAKSUDOGLU

AHMED BEY, Dukakinzide
(bk. DUKAKİNzADE AHMED BEY).
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kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Sonradan eklenen son cemaat yeri modern
bir ev gibidir. Kesme taş minaresi ise
mukarnaslı şerefe çıkması ile orijinal biçimini korumuştur.

AHMED BEY CAMii
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Bulgaristan'ın

HezargTad

(şimdiki Razgrad)
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(Ayve,di'denl

bulunan
ait bir cami.

yüzyıl başlarına

Osmanlı
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AHMED BICAN
Kapısı üstündeki kitabenin ebced*i

1017 ( 1608-1609) tarihini vermektedir.
Cami itinalı bir işçilikle tamamen kesme taştan yapılmış olup yüksek ve sağır

(ö. 870/1466'dan sonra)

Envarü 1-aşıkiiı adlı eseriyle
alim ve mutasawıf.

tanınan
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yüzyılda yaşayan

Türk alim. mumütercim ve nasirlerindendir.
Yazıcıoğlu. Yazıcızade veya nadiren İb
nü'l-Katib (Ahmed) dahi denilmekle beraber daha çok Bican lakabıyla meşhur
olmuştur. Muhammediyye adlı manzum eseriyle tanınan Yazıcıoğlu Mehmed'in (ö . 855/ 1451) küçük kardeşidir.
Babaları. Yazıcı (Katİb) Salih'tir (Salihüddin ?). Bu ismin eski veya yeni bir kısım
eserlerde Selahaddin şeklinde zikredilmesi yanlıştır (Çelebioğlu. s. ı 73 vd ) Bu
bakımdan iki kardeş ve daha ziyade de
Mehmed (Muhammed). Yazıcıoğlu lakabıyla şöhret kazanmıştır. Dedeleri, hakkında hiçbir bilgimiz olmayan Süleyman
adında bir zattır.
tasawıf,

Ahmed
Bican ' ın
açık türbesi Gelibolu/
Çanakkale
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