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KÜLLİYESİ
Mısır Tanta'da
Seyyid Ahmed ei-Bedevl'nin
kabri etrafında gelişen külliye.
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Bedeviyye tarikatının kurucusu Ahmed
ei-Bedevl'nin vefatından (676/1277) sonra
farklı devirlerde inşa edilen türbe, zaviyemedrese-cami ile iki sebilden meydana
gelmektedir. Ahmed el-Bedevi Tanta'ya ge-

lince önce Rüknülyedeyn adlı bir .tüccarın
evine misafir olmuş, ev sahibi kendisini
ölünceye kadar yanınd ;m ayırinamıştır.
Rüknülyedeyn'in vefatının ardından Ahmed ei-Bedevl, İbn Şühayt adlı başka bir
kişinin evine taşınmış ve ölümüne kadar
orada kalmış. ölünce bu evin içerisine defnedilmiştir. Talebesi ve halifesi Abdülal,
şeyhin kabrinin civarında daha sonra Ahmediyye olarak bilinen zaviyeye dönüşen
bir halvethane yaptırmıştır. Bu zaviyenin
Memlük Sultanı Kayıtbay zamanına kadar
mevcudiyetini koruduğu rivayet edilmektedir. Sultan Kayıtbay şeyhin kubbeli türbesiyle zaviyesi için bir minare inŞa ettirmiştir. İbn İyas, 901 (1495-96) .yılı olaylarını zikrederken Sultan Kayıtbay'ın Seyyid
Ahmed ei-Bedevl'nin makamını yenilediğini ve zaviyesini genişlettiğini bildirmektedir. Ancak Evliya Çelebi, "Bu büyük binayı Sultan Kansu Gavri 721 senesi Zilhiccesinde yeniledi" diyerek tarihi kronolojiye uymayan bir bilgi vermektedir. XVIII. yüzyıl 
da Ali Bey ei-Keblr türbeye bitişik durumda mevcut camiyle birlikte en büyüğü Ahmed ei-Bedevl'ye, onun batısındaki Abdülal'e, doğusundaki Şeyh Mücahid'e ait üç
kubbe ve caminin karşısında bir sebilküttab yaptırmıştır. Ayrıca vakıflar tesis etmiş , bu vakıflardan Ahmed ei-Bedevl'nin
halifelerinin yanı sıra türbedarlar, civardaki a.Jimler. fakirler. acizler, yetimler ve tarikat mensuplarının faydalanması temin
edilmiştir. Aynı dönemde (ı 769) burada
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Seyyid Ahmed Bedevi Türbesi'nin içinden bir

görünüş

Ezher eğitim kurumlarına bağlı olarak dini
verilmeye başlandığı bilinmektedir. XIX. yüzyılda külliyeye Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından bir sebil ilave edileğitimin

miştir.

Nizamiyye, Müstansıriyye ve Ezher medreselerinin bir örneği olarak Ahmediyye
Medresesi ya da tanisine izafeten Kayıt
bay Camii denilen, günümüzde külliyenin
en önemli yapılarından biri durumundaki
cami genel mimarisi itibariyle Memlük karakterini yansıtmaktadır. 1083'te (ı 672)
Tanta'yı ziyaret eden Evliya Çelebi yapıy
la ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: Kale gibi bir camidir. Seyyid Ahmed el-Bedevi
bu camide gömülüdür. Caminin uzunluğu
120, eni 100 ayaktır. Toplam altmış mermer sütun vardır. Yirmi dördü cami içinde,
diğerleri avlusundadır. Sütunların üstleri
nakışlı tavanlc;ıı:dır. Üstü kurşun örtülü değil kireç sıvalıdır. İki minaresi vardır. Sağ
daki üç şerefeli ve iki yüz basamaklıdır. Soldaki iki şerefeli ve daha kısadır. İki minarenin de alemleri yoktur. İkinci minarenin
altında 15.000 deve kırbası su alan bir sebilhane samıcı vardır. Sebil yanında Hanefi muslukları ve Şafii havuzu, talebe odaları ve helalar
mevcuttur.
-·
..
-

zikzaklardan meydana gelen geometrik
bir süsleme kuşağı ile çerçevelenmiş olup
dikdörtgen şekillidir. Bu bezerne frizi, pencerenin hemen üzerinde yuvarlak pencereyi kuşatan sivri kemerli alınlığı da çevrelemektedir. Üstteki pencereler, altta iki
yuvarlak kemerli açıklıkla onların üzerinde ortada yer alan dairevi bir pencereden
ibarettir. Pencereler, cepheyi aşağıdan yukarıya dikey olarak bölen yüzeysel dikdörtgen nişler içerisine yerleştirilmiştir. Kuzeybatı cephesinde dört, diğer yönlerde birer adet olmak üzere toplam yedi kapıdan
ulaşılan cami kareye yakın bir plana sahiptir. Üç taraftan mermer sütunlar üzerine dayalı sivri kemerli revaklarta kuşatıl
mış olan avlu, pencere dizileriyle harekettendirilmiş kasnak üzerine oturan kurşun
kaplamalı sivri kubbeyle örtülüdür. Kasnaktaki pencereler, cephelerdeki üst pencereler gibi ikiz yuvarlak kemer üstünde
bir daire şeklindedir. Avlunun güneydoğu
tarafında kıble duvarına paralel biçimde
düzenlenmiş dört nefli asıl ibadet mekanı
mevcuttur. Günümüzde külliyede üç minare vardır. Bunlardan ikisi üçer şerefe
li, biri iki şerefeli olup kare kaide üzerinde yükselen, nişlerle harekettendirilmiş
çokgen ve silindirik gövdelerinin yanı sıra
ince sütuncukların taşıdığı soğan biçimli
taş külahlarıyla Memlük minareleri tipindedir.
Türbe caminin güneybatı kenarında yer
almakta olup bir kapı ile birbirine bağlan
mış durumdadır. Bu kapının üzerinde yapıyı Sultan Kayıtbay'ın inşa ettirdiğine dair
kitabe yer almaktadır. Cami ile aynı yükseklikte ve aynı tarzda nişler ve pencereleri e harekettendirilmiş cephelere sahip
olan türbe, mukarnas dolgulu geçişlere dayanan;silindirik kasnağa oturtutmuş sivri
kubbeyle örtülü kare planlı bir yapıdır ve
bu haliyle Memlük türbelerine benzemek-

.Cami · kı b le kapisı üstündeki ·kitabesine

güre i 320 (1902) yılında eldem geçirilmiş

tir: ,pendanlarla nihc:ıyeti~nen cepheleri iki
kat halinde dizllrİıiŞ .pericerelerle hareket- ·
lendirilmiştir. Bunlardan alttakiler, iç içe
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tedir. Kasnak sivri kemerli bir pencere dizisine sahiptir. Geçişlerin bulunduğu seviyede aralarda dışarıdan bir sivri kemer
içerisine alınmış üç gül pencereye yer verilmiştir. Türbenin içerisinde ortada şey
hin dört köşe sandukası parmaklıktarla kuşatılmıştır. Türbede mevcut olan kadern-i
şeriften başka eskiden çeşitli yerlerden
hediye olarak gönderilen şamdanlar, buhurdanlar, gülabdanlar, zerdeşt. cevkan,
palhenk, def, kudüm, nefir, zil vb. malzemelerin bulunduğu bilinmektedir.
Sebilküttab, aslında İbrahim Bey ei-Keblr tarafından 1182 (1768) yılında Ahmed
Bedevi Camii'nin karşısında inşa edilmiş
tir. Ancak 1961'de es-Sikketü'l-cedlde caddesinin genişletilmesi sırasında Tanta'nın
Kahire tarafındaki şehir girişinde yolun ortasındaki Açık Hava Müzesi'ne nakledilmiş,
nakil sonrası sebilküttabın ikinci katı inşa
edilmemiştir. Müstakil olarak inşa edilen
yapı düzgün kesme taştandır. Cepheleri
genel durumuyla orUinat düzenlemeyi hala muhafaza etmekteyse de bazı değişik
likler yapılmıştır. Girişin solunda bir mukarnas dizisiyle nihayetlenen dikdörtgen
çerçeve içinde sivri kemerli çeşme ve silmelerle belirlenmiş alınlığı dikkat çekmektedir. Üzerinde, kare çerçeve içinde dörtlü düğümlü daire motifli geometrik geçmelerden oluşan süsleme ile bir dikdörtgen pencere yer almaktadır. Bunun solunda yarım daire şeklinde dışarıya yansıyan
sebil cephesi mevcuttur. Cephe dört adet
gömme, yuvarlak mermer sütuna oturan
basık kemerler içinde yine basık kemerli üç açıklıkla hareketlendirilmiştir. Bunlar
bronz parmaklıklıdır. Önlerinde altı sıra
mukarnas dizisine oturan bir tabla bulunmaktadır. Sütunlara oturuşu düzgün olmayan kemerler geometrik geçmelerle çevrelenmiştir. Cephenin sonunda sivri kemerli ve üzeri üçlü yaprak motifli dendanlı bir
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yer atmakta, cephe sonradan yapıl
yuvartak şekitti bir ahşap saçakla nihayet bulmaktadır. İkinci katta sebilin cephe formuna uygun biçimde düzenlenmiş ,
yine iki serbest yuvartak mermer sütuna
oturan üç yuvartak kemerliküttab cephesinin varlığı Mısır Eski Eserler Kurumu 'ndaki çiziminden anlaşılmaktadır. Cephe ahşap bir saçakla bitmekteydi. Giriş , cephenin sağ ucunda günümüzdeki haliyle üzerinde iki mermer sütunçeye oturan dikdörtgen pencere ve düz atkı taşlı kapıdan
ibarettir. Buradan "L" şeklindeki giriş holüne geçilmektedir. Girişin karşısındaki iki
kapı ile sebilin bitişiğinde yer atan, ancak
şekli pek düzgün olmayan hücreye geçilmekte, dehlizin sonunda bir kapı ile sebile
ulaşılmaktadır. İç mekanın planı tam bir
düzen içinde değildir. Sağda diğer kapı ile
dışarıdaki çeşmenin havuzunu barındıran
1,SO x 1,23 m . ölçüterinde küçük bir hücreye varıtmaktadır. Yuvartak cephede açık
lıkla rdan ortadaki daha geniştir. Zemini
taş döşemeli sebilin bitişiğindeki oda kütüphane otarak kullanılmaktadır. Yapı , Osmanlı devrinde istanbul'da ve Kahire'de
inşa edilen yarım yuvartak cepheli sebillerle büyük benzerlik göstermektedir.
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mış

Caminin doğu tarafında yolun karşı kebulunan Ahmedi Sebili'nin inşa tarihiyle yaptıranı kesin otarak bilinmemekle
birlikte Mehmed Ali Paşa tarafından Ahmed et-Bedevi'ye armağan otarak yaptırıl
dığı sanılmaktadır. 1993'te Mısır Eski Eserter Kurumu 'nca onarılmış olan sebil tek
kattıdır ve müstakit tarzda düzenlenmiş
tir. İstanbul üstilbunu yansıtan sebilin düzgün kesme taş duvarları dıştan mermerte
kaptanmıştır. Yarım yuvartak bir cepheye
sahip olan sebilin sol köşesinde etrafı akant
yapraklarıyta süslü dalgalı kemerli bir çeş
me yer almaktadır. Geometrik ve bitkiset
motiflerte süslü cephede üç musluk yeri
vardır. Bir basamakla ulaşılan sebilin cephesinde gömme m ermer sütuntarla sı 
nırtandırıtmış üç yuvartak kemerli açıklık
mevcuttur. Bunlar çeşitli geometrik geçmeterden ibaret bronz parmaklıkiıdır ve
önlerinde cephe boyunca uzanan bir mermer tabla yer almaktadır. Kemer köşelikle
rinde, sütunların çatıya kadar devam eden
uzantılarında, cephenin üst bölümündeki
yuvarlak kemerli atan içinde ve çevresinde akant yaprakları , girtandtar ve iri bitki yapraklarının rokoko tarzında işlendiği
görülmektedir. Cephe yuvartak forma uygun düzen tenm iş bir ahşap saçakla nihayettenmekte, üzerinde dikey ve yatay biçimdeki dikdörtgenterden başka herhangi
bir süsleme bulunmamaktadır. Cephenin
narında

(ö. 1809)
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sağ

ucundaki dalgalı, basık kemerli bir kasebilhaneye giriş sağtanmakta , kapının üzerinde iri yuvartak kemerli atan içinde yine Batı tarzında bitki süslemeteri görülmektedir. Kapının iki yanında baktava
dilimi motifleri dizilmiş , üstte de vazodan
çıkan bitki süstemesine yer verilmiştir. içeride üçgen biçimindeki giriş hclünden sonra sebite utaşdmaktadır. İçeride üç nişin bulunduğu sebilin ön cephesi yarım yuvarlak
biçimde dışarı taşırılmış olup sol tarafında
üç adet yuvartak kemerli açıklıklara sahiptir. Sağ tarafında da yuvar tak kemerli bir
kör niş mevcuttur. Açıklıkların önünde dikdörtgen biçiminde bir mermer içine ova!
otarak oyulmuş birer havuz bulunmaktadır. Sebilhanenin zemini Arnavut katdırımı
pıdan

tarzında taş döşemelidir.
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devlet adamı ,
ilk daimi Paris sefiri.
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Asten Moratı olup muhtemelen 17S7'de
doğdu. On üç-on dört yaştarında İstanbul' a
geldi. Rumca bildiği , ayrıca biraz Fransız
ca konuştuğu belirtilir. Bundan harekette
Mora' nın sahil kasabalarından birinde doğ
duğu tahmin edilir. Maliye Kalemi'nde yetişti. Vidin Seraskeri Hasan Paşa'nın divan
katibi ( 15 Zilhicce 1202 / 16 Eylül 1788) ve
daha sonra Defter hane-i Amire kesedan
oldu. S Şewal1207'de ( 16 Mayı s I 793) haslar mukataacısı otarak tayin edildi ve S Şev
va! 1208'de (6 M ayıs ı 794) aziedildi (Afyoncu, XX/2411 9991. s. 140) . lll. Selim zamanında Avrupa'nın belirli merkezterinde daimi elçilikterin açılması üzerine önce Berlin'e gönderilmesine karar verildiyse de
Fransa Directoire yönetiminin İstanbul ' 
daki elçileri Verninac de Saint-Maure ve
Aubert du Bayet'nin ısrarıyla Paris'e yotlandı (Eylü l 1796 ) . Bu münasebette Hacegan-ı Divan - ı Hümayuntuğa yükseltildi
ve kendisine başmuhasebeci unvanı verildi. 24 Mart 1797'de on sekiz kişilik bir maiyette küçük bir İtalyan gemisine binerek
1S Mayıs'ta Marsilya'ya vardı (Maurice Herbette, s. 13, 16). Kendisine mihmandartık
eden Cautaincourt'un ifadesine göre o sı
rada kırk yaşlarındaydı. 28 Temmuz'da
Directoire'a padişahın mektubunu sundu
(Seyyid Ali Efendi , Deux ottoman Paris,
s. 14). Etçiliğe üç yıl için tayin edilmişti.

a

Seyyid Ali, Fransa'da coşkulu bir şekil 
de karşıtandı , Marsilya'dan Paris' e kadar
hatkın ilgi odağı oldu. Bunda, merak saiki
yanında o sıralarda ihtilal Fransa'sının Türkler dışında tarafsız kalmış dostu butunmamasının da etken olduğu açıktır. Osm anlı Devleti, Fransa karşıtı ittifaktara katıt 
mam ış ve özellikle Güney Fransa ' nın tahı l
ihtiyacının karşıtanmasında hayati bir rol
oynamıştır (Herbette, s. Xll-XIll) . Napolyon Sonapart'ın Mısır'a saldırısı Seyyid Ali'yi çok zor durumda bıraktı (Temm uz 1798).
Fransız Dışişleri bakanı olan Tatteyrand Perigord, Mısır'a bir Fransız çıkartmasına hazırlandığını inkar etmiş ve Generat Napotyon'un Matta şövatyeteri üzerine gittiğini
belirterek iki devlet arasındaki dostluğun
devamı yönünde güvence vermişti. Ali
Efendi de istanbul'a bu yönde raportar
yazmakta ve Mısır'a yönelik bir tecavüz
ihtimalinin bulunmadığını bildirmekteydi.
Kendisi de Mısır'a saidırma söylentisinin
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