AHMED AMiŞ EFENDi
jisini hayret ve hayranlık dolu ifadelerle anlatmıştır. Tarikatın Ortadoğu'daki
en meşhur tekkesi ise müridi Muhammed Haşimi'nin Şam'da kurduğu tekkedir. Aleviyye. daha onun sağlığında Şam.
Yafa. Gazze, FalOye, Aden, Addisababa. Marsilya. Paris, Lahey ve Cardiffte
teşkilatını kurmuş, bu halkayı Yemen li müridier daha sonra Liverpooi. Hu!l.
South Shields ve Birmingham'a kadar
genişletmişlerdir. Bugün Arabistan'dan
İng iltere'ye. Ortadoğu'dan Amerika'ya
kadar uzanan geniş bir alanda Aleviyye' ye mensup dervişlere rastlamak mümkündür.
Ahmed el-Alevi içinde yaşadığı toplumdan zaman zaman tepki görmüş ,
halkı ipnotize etmek. dini hayatı bid'at
ve hurafeler içine gömmekle suçlanmış
tır. Şazeliyye'nin diğer koliarına mensup süfiler arasında da onu tenkit edenler çıkmış, fakat bütün bunlar etrafın
daki insanların her gün biraz daha çoğalmasına engel olamamıştır. iri taneli
doksan dokuzluk tesbihleri boyunlarına
asarak gezen Aleviyye mensup la rının
Cezayir'de Fransızlar'a karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde büyük hizmetleri geçmiştir.
Aleviyye'nin adab ve erkanında zikir
ve halvet çok önemlidir. Toplu zikir cehri (sesli) ve kıyami-kuüdi (ayakta ve oturarak) yapılır. Halvetteki mürid kırk gün
boyunca ibadet ve zikirle meşgul olur.
oruç tutar. Yetmiş beş bin defa kelime-i
tevhid tekrar edildikten sonra ism-i celal zikrine geçilir. Sondaki " ... ah" hecesi
nefes tükenineeye kadar uzatılır. Ahmed
el-Alevi'nin tarikat silsilesi, Ebü'l-Yeza
Mehaci, KaddQr el-Vekili. Muhammed
b. Hatib el- BOzidi vasıtasıyla Derkaviyye
tarikatının k urucusu Ahmed ed-Derkavi'ye ulaşır.
Ahmed el-Alevi hakkında kaleme alı 
nan en güzel eser, ölümünden dört yıl
sonra Fransa'da onun müridleriyle karşılaşan Martin Lings'in (Ebu Bekir Siraceddin) yazdığı A Moslem Saint of the
Twentieth Century (London I 961) adlı
kitaptır. Eser müellifi tarafından Fransızca'ya (Un Saint musulman vingtieme
siecle, Le Cheikh Ahmad al· 'Alawi, Paris
1967), ayrıca Arapça'ya (eş·Şeyl) Ahmed
el· 'Alev~ tre. Muhammed İsmail el-Mevafi,
Beyrut 1973) ve Türkçe'ye de (Yirminci
Yüzyılda Bir Veli, tre. U. Uyan- B. Şahin,
istanbul I 982) tercüme edilmiştir .
Bazı Eserleri. 1. el-Minehu'l-Kuddusiyye fi şerfıj'l-Mürşidi'l-mu 'in bi-tariki's-sufiyye. İbn Aşir el-Fasi'nin el-

Mürşidü'l-mu 'in adlı eserine yaptığı
şerhtir. 2. Devhatü '1-esrô.r if ma 'na 'ssalô.ti 'ale'n-Nebiyyi'l-mul]tô.r. 1917 yı
lında kaleme alınmıştır. 3. ed-Divô.n. İ l k

kurucusu Kuşadalı İbrahim Efendi'nin
Tırnova'ya naib olarak gönderdiği Ömer

Halveti'ye intisap eden Amiş Efendi,
1846'da irşada mezun oldu. Gördüğü
defa 1921 yılında yayımlanan bu eserin,
bir rüya üzerine mürşidi Ömer Halvemüellifin Lübô.bü'l- 'ilm if sureti'nti'nin de izniyle İstan~ul'a gitti ve Kuşa
Necm, Minehu'l-Kuddusiyye ve Undalı İbrahim Efendi'nin vefatından sonmuzecü'l-ferid adlı eserleriyle birlikte
ra onun irşad makamına geçen Zeyrek
yapılmış bir başka neşri de vard ır (Dı
civarındaki Çinili Hamam'ın sahibi Bosmaşk ı 963) 4. el-Kavlü'l-ma 'ruf fi'rnalı Şeyh Mehmed Tevfik Efendi ile
reddi 'alô. men enkere't-taşavvuf. İlk
görüştü. Tırnova 'ya dönünce bir hadefa 1920 yılında yayımlanmıştır. s. Almam kiralayarak onun gibi hamam iş
lah: el-Kavlü'l-mu 'temed fi meşru
letti. Bosnalı Mehmed Tevfik Efendi'nin
1866'da vefatı üzerine ikinci defa ispyyeti'?-?ikri bi'l-ismi'l-müfred. Mütanbul'a gitti. Şeyhin önde gelen müridellifin bu eserini 1927 yılında telif ettiği
lerinden Üsküdarlı Hoca Ali Efendi, Rı
bilinmektedir (diğer eserleri için bk. Yir·
fat
Efendi, Üsküdar'da Nalçacı Dergahı
minci Yüzyılda Bir Veli, s. 287 vd.).
Şeyhi Mustafa Enver Bey, Kaşgar hüBİBLİYOGRAFYA :
. kümeti temsilcisi Fusuş şarihi Yakub
Ziriklf. e l-A' lam, ı, 243; Abdülkadir isa, el·
Han ve Fatih türbedarı Niğdeli Bekir
Haka 'ik 'ani't-tasauuu{, Hale b 1956; M. Lings,
Efendi ile tasawufi sohbetlerde bulunUn Saint musulman du uingtieme siecle, Le
Che ik h Ahmad al· 'Ala w i, Paris 1967; a.e.
du. Bir süre sonra tekrar memleketi(tre. U Uyan- B. Şahin: Yirminci Yüzyilda Bir
ne döndü. 1877'de Tuna vilayetinin elVeli), istanbul 1982; a.mlf.. "lbn 'A!iwa", EJZ
den çıkması üzerine Tırnova'yı terket(Fr.), lll, 722·724; A. Merad. Le re{ormisme
ti.
istanbul'a gittiği zaman Fatih türbemusulman en Algerie, Paris 1967; Semfh Atıf
darı Bekir Efendi türbedarlık görevini
ez-Zeyn, es·ŞQ{iyye 'inde na?ari'l·islam, Kahi ·
re 1405 jl985, s. 563·564; Macit Fahri, islam
Ahmed Amiş Efendi 'ye devretti. Amiş
Felsefesi Tarihi (tre. Kasım Turhan), İstanbul
Efendi bundan sonra "Fatih türbedarı"
1987, s. 201; Adnan el-Cezairf, "Şeyi} el- 'Alevi", Ceridetü Fete 'l· 'Ara b ed Dımaşk i, 2 Receb
1353 Dımaşk; A. Berque, "Un Mystique Moderniste", RA{r. (1936), s. 691·776; Mustafa Kara, "Şazeliye Tarikatı ve Üç Büyük
Şeyhi", Hareket, sy. 24, İstanbul 1981.
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AHMED b. ALİ en-NECAŞİ
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(bk. NECAŞİ, Ahmed b. Ali).
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unvanıyla tanındı.

Tarikat silsilesi, Bosnalı Mehmed Tevfik, Kuşadalı İbrahim, Beypazarlı Ali,
Çerkeş iyye kolunun kurucusu Mustafa
Çerkeşi, Nasühiyye kolunun kurucusu
Seyyid Mehmed NasOhi. Karabaşiyye
kolunun kurucusu Ali Karabaş -ı Veli vasıtasıyla tarikat piri Şeyh Şa'ban-ı Veli'ye ulaşır.
T ırnova'da bulunduğu yıllarda

tekte

AHMED b. ALİ er-RAMMAL

bulunmaksızın,

bir is-

Nakşibendiyye-i

ı

(bk. İBN ZÜNBÜL).
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AHMED AMİŞ EFENDi

ı

(1807·1920)
Mutasavvıf, şeyh,

F<'i.tih türbedan.
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Doğum

yeri olan Tuna vilayetine bağlı
medrese tahsili gördü. Aynı
yerde sıbyan mektebi muallimliği yaptı.
İsmail Fenni Ertuğrul ile hattat Hasan
Rıza Efendi, "Amiş'in mektebi" adıyla
anılan bu mektebin talebelerindendi.
Tabur imamı olarak 1853 Kırım Harbi'ne katıldı .
Tırnova'da

Yirmi

tarikatının Kuşadaviyye (İbrahimiyye) kolunun
yaşında

iken,

Şa'baniyye

Ahmed
Am iş
Efendi 'nin

Fatih
1

Camii
haziresindeki
mezar
taş1

kitabesi ·
istanbul
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AHMED AMiS EFENDi
Halidiyye'den Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi. istanbul'dan kendisine Nakşibendi icazetnamesi gönderdi.
1886 yılında Üsküp'te üçüncü devre MelamTiiğinin piri Seyyid Muhammed NOrü'I-Arabi ile görüştü. Muhammed NOrü'I-Arabi kendisine "teberrüken" icazet verdi. Amiş Efendi. NOrü'I-Arabi'den
sonra zamanın en büyük Melamisi olarak tanındı.
Efendi aslen Şa'baniyye tarikatına mensuptu. Kırk yılı aşan irşad faaliyeti süresince taliplere Halveti. nadir
olarak da Nakşibendi icazetnamesi verdi. Tarikatların merasim. adab ve erkanından uzak kalarak salikieri melametle irşad etti. Böyle olmasına rağ
men müridierinin bu adı kullanmalarını
şiddetle yasaklardı. Kendisinden ders
ve inabe isteğinde bulunanlara tevbe
ve istiğfar etmelerini. Kur'an -ı Kerim
okumalarını söyleyen Amiş Efendi müridlerini halvet. riyazet gibi bedeni mücadelelerle meşgul etmez. onların maneviyatını terbiye etmek için kendi teveccüh*ünü yeterli görürdü. "Mücahedatın bir kısmını Kuşadalı kaldırdı. mütebakisini de ben refettim" dediğini
nakleden Sadık Vicdanı. ona bir tarikat
kurucusu nazarıyla bakılabileceğini söylemektedir. Ahmed Amiş Efendi'nin m üridleri ve yakınları arasında Sursalı Mehmed Tahir. müderris Babanzade Ahmed Naim. Ahmed Avni Konuk. Hüseyin Avni Konukman. ismail Fenni Ertuğ
rul. Abdülaziz Mecdi Efendi [Tolun] gibi önemli şahsiyetler yer almaktadır.
Yaklaşık 113 yaşında. damadı Ahmed
Naim Bey'in Şehzadebaşı'ndaki evinde
9 Mayıs 1920 tarihinde vefat etti. Vefatma Evrenoszade Sami Bey. "Gitti gülzar-ı cemale pir-i efrad-ı cihan" (ı 338)
mısraıyla tarih düşürmüştür. Cenaze namazını Abdülaziz Mecdi Efendi kıldırdı
ve türbedarı olduğu Fatih Camii haziresine defnedildi. Mezar taşındaki yazı.
müridierinden Evrenoszade Sami Bey'indir. Ahmed Amiş Efendi eser bırakma
dı. Abdülbaki Gölpınarlı . Ahmed Avni Konuk'un Amiş Efendi'nin sohbetlerinde
tuttuğu notların kendisinde olduğunu
kaydetmektedir.
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BA. Babıali Evrak Odası. nr. 347352; Hüseyin Vassaf. Se{fne, IV, ll O; Sadık Vicdanı. To·
mar-MeUimflik, s. 101 -104; a.mıf.. Tomar-Halvetiyye, s. 81·82; Osman Nuri Ergin. BalLkesirli Abdülaziz Mecdi To/un, İstanbul 1942 ; Abdül baki
Gölpınarlı.
Tasavvu{tan Dilimize
Geçen Atasözleri ve Deyim/er, İstanbul 1977,
s. 380.
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NiHAT AZAMAT

(bk. ARiF EFENDi, Filibeli).
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AHMED ARiFI PAŞA
(bk. ARİFİ AHMED PAŞA).
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Amiş

BİBLİYOGRAFYA :

AHMED ARiF EFENDi
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AHMED ASlM, Mütercim
(bk. ASlM EFENDi, Mütercim).
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AHMED b. ASlM ei-ANTAKI

( _.s 1..!.••8 1 ('""'k. .:r. -4> ı )
(ö. 239/853)

L

İlk devir sı1filerinden.
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Tebeü't-tabiine yetişti. Fudayl b. !yaz
ve Haris el-Muhasibi başta olmak üzere
ilk sOfilerin çoğu ile görüştü. Bişr elHafi ve Seri es-Sakati ile çağdaş olup
Ahmed b. Ebü'I-Havari ve Ebu Süleyman ed-Darani'nin mürididir. Kaynaklarda adı hadis ravileri arasında da yer
alır. HamdOn el-Kassar'dan önce nefsi
kınama (melamet*) konusunda söz söyleyen ilk safilerden sayılan Antakl'nin L.
Massignon'a göre tasawuf tarihindeki
asıl değeri. nefis muhaseb.esi usulü ile
ilgili görüşleridir. Şeyhi Haris el-Muhasibi'nin ortaya koyduğu, iç tecrübe yoluyla nefis muhasebesi usulünü gelişti
ren Antakl'nin Kitô.bü'ş-Şübühôt ve Kitô.bü Devô. ,i dô. ,i'l-kulub ve ma 'rifeti
himemi'n-nefs ve ô.dô.bihô. adlı iki risalesi olduğu rivayet edilmekte ise de
bunların ona ait olması şüphelidir. Bazı
kaynaklarda EbO Nuaym'ın Antakl'nin
bu ikinci risalesinden iktibaslar yaptığı.
Gazzali'nin de ondan sık sık bahsettiği belirtilmektedir. Hisaleleri keşfeden
Sprenger bunla rın ona ait olmayıp şey
hi Muhasibi'den naklen yazıldığını söylüyorsa da Massignon bu eserlerin nakilden ibaret olmadığını ve Antakl'ye ait
bulunduğunu savunmaktadır. l:filyetü'levliya, ve Te?kiretü'l-evliyô., daki hal
tercümesinde nakledilen sözleri. Muhasibi'nin Kitabü'l-ljalve'sinden parçalar
ihtiva etmektedir.
Antakl'nin ilgi çekici bir yanı, marifet
ve haya kavramları için yeni bir anlam
arayışı içinde olmasıdır. O. marifeti
imana benzeterek tasdik, ikrar ve haya
olmak üzere üç kısımda mütalaa eder.
Allah ' ı tasdik marifetiyle değil. haya
marifetiyle tanımak lazımdır. Allah'ı ik-

rar marifet değildir. gerçek marifet
onu tanıdığın zaman haya etmektir. Bu
duruma göre hayayı ortaya koyan marifet. Allah'ın dil veya kalp ile tasdikine
dayanan marifetten üstündür. Tasdik
ve ikrar marifetleri muteber olmakla
birlikte isyan ve günah ihtimali taşır ;
haya marifetinde ise isyan ihtimali ortadan kalkmıştır. Antaki, arneli Allah'a
yakınlık kavramı ile birlikte ele alır ve
amelsizlik için isyan tabirini kullanır. insanın maddi yapısıyla ilgili olanlara zahiri isyan, ruhi ve manevi yapısındaki
itaatsizliklere de batıni isyan adını verir
ve Allah'a yakınlığın ilk şartının batını
isyanı terketmek olduğunu söyler. O.
insani iradeyi hareket noktası olarak
ele alıp kul-Allah doğrultusunda sistemli bir fikri faaliyeti savunan kelami
tavra karşılık. ilahi iradeyi esas alan Allah-kul istikametinde gerçekleşen ruhi
ve manevi başarı üzerinde durmuştur.
BİBLİYOGRAFYA :

el-Cerh ue 't-ta 'drl, Il, 66; Sülem1. Tabakat,
s. 137-140; EbO Nuaym. f:lilye, IX, 280·297;
Kuşeyr1. er-Risale, s. 125, 485; Hucv1r1. Keşfu '1mahcüb: Hakikat Bilgisi (tre. Sü leyman Uludağ), İstanbul 1982, s. 228; Attar. Tezkiretü'levliya (tre. Süleyman Uludağ). İstanbul 1985,
s. 444-445; İbnü ' J-Cevz1. Sı{atü's-sa{ve, IV, 277278; Zeheb1. A'lamü 'n-~übel~'." X, 409-410;
XI, 487-488; İbn Kes1r. el-Bidaye, X. 318;
Lami1, Ne{ehat Tercümesi, s. 1 ı 5, 143-144;
Şa'ran1. et-Tabakat, I, 83; Münavı. el-Kevakib,
I, 197-198; L. Massignon. Essai sur /es origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1922, s. 204; Sezgin. GAS, I,
538; Sprenger. "Notice on the Dava, da, alkulub of Muhasibi", JRAS 11856). s. 133-150;
J. Van Ess. "Muhiisibi", iA, VIII, 507-510.
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AHMED ASlM EFENDi,
Gümülcineli

1

(ö. 1911)
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Son devir Osmanlı alimi, kazasker,
huzur dersi mukarriri.
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12S2'de ( 1836-37), Gümülcine sanSultanyeri kazasının Terziviran köyünde doğdu. ilmiye sınıfına
mensup bir aileden gelmektedir. Babası Terziviran köyündeki Medrese-i Kebir
müderrislerinden Müderriszade Mehmed Efendi'dir. Ahmed Asım. hepsi de
derslam olan dört erkek kardeşin ikincisidir.
cağına bağlı

Küçük yaşta yetim kalan Ahmed Asım,
köyündeki sıbyan mektebinde başladığı
öğrenimine yine buradaki medresede

