
ALi ASKT BEY 

hat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve müsiki 
çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş
tirdi. Müsikideki hocası, bestekar Ze
kai Dede'dir. Kırk yaşlarında, tahminen 
1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz'
da vefat etti. 

Ali Aşkf Bey, Türkçe ve Arapça man
zumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini 
göstermiş, . ancak şiirlerinin toplandığı 

bir divana bugüne kadar rastlanmamış
tır. Mevleviyye tarikatı müntesibi olup 
asıl şöhretini dini besteleri ile yapmıştır. 

Bunlardan hüseyni-aşiran Mevlevf ayini 
unutulmuş, nikriz ayini ise ölümü ile ya
nda kalmıştır. S. Nüzhet Ergun Türk Mu
sikisi Antolojisi'nde onun on dört ese
rinin güftesini vermiştir. Yılmaz Öztuna 
ise zamanımıza on beş ilahisinin ulaştı
ğını bildirmektedir. 
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ALİ BAŞ HANBE 

( ~J.4 ~) 
(ö. 1918) 

Tunus kurtuluş hareketinin 
öncülerinden biri. 

L _j 

Türk asıllı bir ailedendir. Tunus'ta Zey
tüne Üniversitesi'nde öğrenim gördük
ten sonra Paris'te hukuk tahsilini ta
mamladı ve avukat olarak yurduna dön
dü. Tunus'ta Fransız hakimiyetine kar
şı halkın uyandırılması için, Jöntürkler'
den ilham alarak 1906'da Tunusü'l-fe
tat (Genç Tunus) hareketini başlattı. Fran
sız emperyalizmine karşı mücadele ha
reketinin öncüsü olan Ali Baş Hanbe, bu 
gayesini gerçekleştirebiirnek için arka
daşları ile birlikte Le Tunisien adıyla 

haftalık bir gazete çıkardı (I 907). 1909'-
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da Arapça olarak da çıkmaya başlayan 
bu gazete ile Tunuslular'ın meşrü hak
Iarını savunmayı ve hür fikirleri yaymayı 
gaye edindi; böylece Kuzey Afrika'yı bir
leştirmeye çalıştı. 1911'de İtalyanlar'ın 
Trablusgarp·ı · işgallerine karşı Tunuslu
lar'ı mücadeleye sevkettiğinden Fransız
lar tarafından tutuklandı ve daha sonra 
sürgün edildi. Bir süre sonra İstanbul'a 
giderek bazı idari görevler aldı. 1916'da 
Hariciye Nezareti'nde çalıştı ve sadaret 
müsteşarlığına kadar yükseldi. İstanbul'
da bulunduğu sırada da memleketinde
ki kurtuluş hareketleriyle ilgisini sür
dürdü. Ekim 1918'de İstanbul'da öldü. 
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~ MEHMET ŞEKER 

ALİBEDEVİ 

(bk. BEDEVİ, Şeyh Ali) . 

ALİ BEHCET EFENDi 

(1 727- 1822) 

Mutasavvıf, Nakşibendi ve 
Mevlevi şeyhi. 

_j 

_j 

Konya'da doğdu. Ulemadan Ebübekir 
Efendi'nin oğludur. Dedesi Hasan Efen
di'den tahsil ve terbiye gördü. Karahi
sar'a (Afyon) giderek Divane Mehmed 
Çelebi Dergahı postnişini olan akraba
sı Alaeddin Çelebi'den Mesnevi, Mek
tı1btit, CAvarifü'l-ma cô._rif gibi tasawuf 
klasiklerini okudu. Daha sonra medrese 
tahsili yaptı ve kadı oldu. Çeşitli yerler
de ve bir müddet Ankara'da kadılık gö
revinde bulunduktan sonra istifa ede
rek tekrar Afyon'a gitti. Alaeddin Çele
bi'ye intisap etti, çilesini tamamladı ve 
"sikke" giydi. 1796 yılında, Bursa'da fa
aliyet gösteren Kadiri ve Nakşibendi şey
hi Abdülkadir-i Geylani soyundan Ker
küklü Seyyid Mehmed Emin Efendi'ye 
intisap ederek Nakşibendiyye, Kiidiriy
ye, Kübreviyye, Çiştiyye ve Şüttariyye ta
rikatlarından icazet aldı. Şeyh Mehmed 

Ali Behcet Efendi'nin el vazısıyla bir mektubu 

(İÜ Ktp ., İbnli!emin , nr. 3223, vr. 38b) 

Emin Efendi'nin müntesiplerinden olup 
Bursa'da sürgün hayatı yaşayan ve da
ha sonra affedilen Sadrazam Surdurlu 
Derviş Mehmed Paşa'nın tavsiyesiyle ll. 
Mahmud tarafından İstanbul'a davet 
edildi ve lll. Selim'in yaptırdığı Üsküdar'
daki Selimiye Nakşibendi Dergahı şeyh
liğine tayin olundu ( 1816) Tasawuf tari
hinde birbirine zıt temayüllere sahip Nak
şibendiyye'den Müceddidiyye ile Mevle
viyye tarikatiarına mensup olmakla bir
likte Nakşibendi şeyhi olarak faaliyet 
gösterdi. ll. Mahmud devrinin önemli 
devlet adamları. alim ve aydınları katın
da büyük bir nüfuza sahip oldu. Ken
disine intisap eden Halet Efendi, Pertev 
Paşa, Kethüdazade Arif. Şeyhülislam 

Tursucuzade Ahmed Muhtar bunlar ara-
' sında sayılabilir. . 

XIX. yüzyılda M evievi- Nakşi ya kı nlaş
masında önemli bir yeri olan Şeyh Ali 
Behcet Efendi ölümüne kadar irşad fa
aliyetinde bulunarak tAlip • !ere tefsir, 
hadis, fıkıh, Meşnevi ve Mektı1bôt akut
tu. Sadece dört kişiye (ibrahim Hayrani. 
Mü lkiye Nazırı Pertev Paşa , Ahmed Buharf 
Dergahı şeyhi Rıtk ı Efendi ve Hacı Ahmed) 
hilafet verdi. Büyük oğlu yetişineeye ka
dar halife olarak yerine İbrahim Hayra
ni Efendi'yi bıraktı. Kabri Selimiye Ca
mii haziresindedir. 

Hüseyin Vassaf, Ali Behcet Efendi'nin 
Ris{i}e-i Ubeydiyye-i Nakşibendiyye, 
Behcetü 's- sülı1k, Sırrü '1- mf{id, Terce-



me-i HQJ-i Ricôl-i Çiştiyye, Risaie-i 
Hôliyye ve Ruhôniyye, Divançe ve Vô
ridôt-ı Kalbiyye adlı eserleri olduğunu 
kaydetmektedir. Bunlardan, Nakşiben

diyye'nin süluk* usulünden bahseden ve 
kendisinin Nakşibendi-Mevlevi silsilesini 
veren Risôle-i Ubeydiyye-i Nakşiben
diyye basılmıştır (İstanbul 1260). Kendi 
el yazısıyla üç mektubu ve bir manzu
mesi istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndedir (İbnülemin, nr. 3223). 
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lli\l NiHAT AzAMAT 

ALİ BEY, Bulutkapan 

(ö. 1187/ 1773) 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında 
bir süre Mısır'a hiikim olan 

Kölemen beyi. 
_j 

Abaza asıllıdır. Osmanlı kaynaklarında 
"Bulutkapan", arşiv belgelerinde "Bü
yük", Arap kaynaklarında ise, "el-Kebir" 
lakapları ile anılır. Osmanlı arşiv belge
lerinde geçen "Büyük" lakabı, onu çağ
ctaşı olan Mısır beylerinden "Küçük" la
kabı ile anılan diğer Ali Bey'den ayırmak 
için kullanılmıştır. 

Küçük yaşta Mısır'a götürüldü ve ora
da İbrahim Kethüda'nın hizmetine gir
di. Kısa zamanda efendisinin itimadını 
kazanarak Kahire'de Osmanlı valisinin 
başkanlığındaki hükümet divanını teşkil 
eden beylerden biri oldu. İbrahim Ket
hüda'nın ölümünden sonra zenginleşe
rek birçok köle satın alıp onları yüksek 
mevkilere getirmek suretiyle nüfuzunu 
arttırmaya çalıştı. İlk defa 17S8'de Mı
sır beyleri tarafından Kahire şeyhülbe
ledliğine seçildi ve aynı zamanda hac 
kervanı emirliğine getirildi (BA, Mısır Mü· 
himmesi, VII, 193 / 4 I 7; 1971 42 I). Ancak 
muhalifleri ile giriştiği mücadeleler yü
zünden durumunu uzun süre koruya
madı ve bu sıkıntılı devrelerde Osman
lılar'la iyi geçinmeyi tercih etti. Nitekim 
8 Nisan 17S9'da, Mısır'da Osmanlılar'a 
bağlı kalacaklarını taahhüt eden beyler 
arasında onun da adına rastlanmakta
dır (BA, Mısır Mühimmesi, VII, 345 / 758). 

Ali Behcet 
Efendi'nin 

Selimiye 
camii 

hazkesindeki 
mezarı ve 

mezartaşı -
Üsküdar 1 

istanbul 

Hatta rakipleri tarafından Kahire'den 
uzaklaştırılıp Gazze'ye çekilmek zorun
da kaldığı devrelerde bile Osmanlılar'la 
iyi münasebetlerini sürdürdü. 1761'de, 
Mısır'daki asayişsizliğin önlenmesi için 
tertip edilecek orduya katılmasına ve 
şeyhülbeled olarak tayin edildiğine dair 
kendisine gizli bir emir gönderildiyse 
de (BA, Mısır Mühimmesi, VIII, 50" 1 202, 
203; BA, MD, nr. I 62, s. 260), daha son
ra bu harekat Mısır beylerinin bağlılık
larını bildirmeleri üzerine ertelendi. Bu
nunla birlikte faaliyetlerini sürdüren Ali 
Bey, muhtemelen Osmanlılar'ın deste
ğini de- sağlayarak yeniden Kahire'ye 
döndü. Ancak 1763'te rakiplerinin mu
halefeti ile tekrar uzaklaştırıldı. Ardın

dan Humarn şeyhinin yardımıyla yeni
den Kahire'ye dönüp nüfuzlu beyleri ve 
muhaliflerini bertaraf etmeye çalıştıysa 
da Hüseyin Bey ile giriştiği mücadeleyi 
kaybedip 9 Mart 1766'da Akka'ya git
mek mecburiyetinde kaldı (BA, Mısır Mü· 
himmesi, VIII. 98•-b 1 394-395). Burada ka
der arkadaşı ve müttefiki Zahir el-Ömer 
ile tanıştı . Onun desteği ile Kahire'ye dö
nerek 24 Ekim 1767'de rakiplerini yen-

. meyi başardı ve otoritesini kuwetle te
sis etti (BA, Mısır Mühimmesi, VIII, 140b 1 
523) . Bu mücadeleler sırasında kendisi
nin en yakın yardımcıları, vaktiyle köle 
olarak hizmetine giren damadı ve evlatlı
ğı Ebü'z-Zeheb Muhammed Bey ile Cez
zar Ahmed Bey oldu. 

önceleri şeklen Osmanlılar'a bağlı gö
rünen Ali Bey Mısır'da müstakil bir dev
let kurmak arzusundaydı. Bu sırada Os
manlı Devleti'nin 1768 Rus savaşı ile 
meşgul olmasını fırsat bilerek Mısır va
lisini görevden aldı. 1770 Haziranında 
Ebü'z-Zeheb Muhammed Bey'i Hicaz'ı 

zaptetmeye gönderdi ve Mekke'yi ele 

ALİ BEY, Bulutkapan 

geçirdi. Mekke şerifi olarak tayin ettiği 
Abdullah'tan "sultan" unvanını aldı. Ba
ğımsız bir devlet kurma yolunda Batılı 

devletlerden de yardım istedi ; önce Ve
nedikliler'e başvurarak Osmanlılar'a ait 
adaları onlara peşkeş çektiği gibi, Ak
deniz'de faaliyet gösteren Rus donan
ması kumandani Alexi Orlofa müraca
atla, Suriye'de girişeceği harekatta ken
disini destekledikleri takdirde Kudüs'ü 
ve mukaddes yerleri onlara terkedece
ğini bildirdi. Suriye'nin fethine memur 
ettiği Ebü'z-Zeheb Muhammed Bey, Za
hir el-Ömer'in de yardımıyla Şam üzeri
ne yürüdü. Şam Valisi Osman Paşa şeh
ri terketmek mecburiyetinde kaldı. An
cak Ebü'z-Zeheb, Osmanlılar'a bağlı ol
duğu anlaşılan Ali Bey'in yakın adamla
rından İsmail Bey'in tesiriyle, askerin 
yorgunluğunu ileri sürerek Mısır'a dön
dü. Onun bu hareketinden şüphelenen 
Ali Bey Ebü'z-Zeheb'i ortadan kaldır

mak istediyse de Ebü'z-Zeheb Yukarı 

Mısır'a kaçarak burada kuwet topla
maya başladı. Bunun üzerine Ali Bey is
mail Bey'i Ebü'z-Zeheb'in üzerine gön
derdi. Ancak İsmail Bey Ebü'z-Zeheb ile 
savaşmayarak ona katıldı. Ali Bey bu 
müşterek kuwetler önünde tutunama
dı ve ikinci defa Suriye'ye kaçtı (Nisan 
1772) Akka 'da, eski dostu Zahir el
ömer'den ve Rus filosu kumandanı Or
loftan yardım temin ederek tekrar Mı
sır'a girdi. Ancak Salihiyye mevkiinde 
Ebü'z-Zeheb Muhammed Bey'e mağiOp 
oldu ve yaralandı (8 May ı s 1773). Kısa 

bir süre sonra da, bir rivayete göre al
dığı yaraların tesiriyle, başka bir rivaye
te göre ise yaralı iken zehirfenerek öldü. 

Oldukça maceralı bir hayat süren ve 
dört yıl Mısır'a hakim olan Ali Bey, du
rumunu sağlamlaştırmak için birtakım 
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