
AHMED AMiS EFENDi 

Halidiyye'den Gümüşhaneli Ahmed Zi
yaeddin Efendi. istanbul'dan kendisi
ne Nakşibendi icazetnamesi gönderdi. 
1886 yılında Üsküp'te üçüncü devre Me
lamTiiğinin piri Seyyid Muhammed NO
rü'I-Arabi ile görüştü. Muhammed NO
rü'I-Arabi kendisine "teberrüken" ica
zet verdi. Amiş Efendi. NOrü'I-Arabi'den 
sonra zamanın en büyük Melamisi ola
rak tanındı. 

Amiş Efendi aslen Şa'baniyye tarika
tına mensuptu. Kırk yılı aşan irşad faa
liyeti süresince taliplere Halveti. nadir 
olarak da Nakşibendi icazetnamesi ver
di. Tarikatların merasim. adab ve er
kanından uzak kalarak salikieri me
lametle 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 mü
ridlerini halvet. riyazet gibi bedeni mü
cadelelerle meşgul etmez. onların ma
neviyatını terbiye etmek için kendi te
veccüh*ünü yeterli görürdü. "Mücahe
datın bir kısmını Kuşadalı kaldırdı. mü
tebakisini de ben refettim" dediğini 

nakleden Sadık Vicdanı. ona bir tarikat 
kurucusu nazarıyla bakılabileceğini söy
lemektedir. Ahmed Amiş Efendi'nin mü
ridleri ve yakınları arasında Sursalı Meh
med Tahir. müderris Babanzade Ah
med Naim. Ahmed Avni Konuk. Hüse
yin Avni Konukman. ismail Fenni Ertuğ
rul. Abdülaziz Mecdi Efendi [Tolun] gi
bi önemli şahsiyetler yer almaktadır. 

Yaklaşık 113 yaşında. damadı Ahmed 
Naim Bey'in Şehzadebaşı'ndaki evinde 
9 Mayıs 1920 tarihinde vefat etti. Vefa
tma Evrenoszade Sami Bey. "Gitti gül
zar-ı cemale pir-i efrad-ı cihan" (ı 338) 

mısraıyla tarih düşürmüştür. Cenaze na
mazını Abdülaziz Mecdi Efendi kıldırdı 

ve türbedarı olduğu Fatih Camii hazire
sine defnedildi. Mezar taşındaki yazı. 

müridierinden Evrenoszade Sami Bey'in
dir. Ahmed Amiş Efendi eser bırakma
dı. Abdülbaki Gölpınarlı. Ahmed Avni Ko
nuk'un Amiş Efendi'nin sohbetlerinde 
tuttuğu notların kendisinde olduğunu 
kaydetmektedir. 
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AHMED ARiF EFENDi 
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(bk. ARiF EFENDi, Filibeli). 
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AHMED ARiFI PAŞA 
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(bk. ARİFİ AHMED PAŞA). 
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ı 
AHMED ASlM, Mütercim 

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

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

İlk devir sı1filerinden. 
L _j 

Tebeü't-tabiine yetişti. Fudayl b. !yaz 
ve Haris el-Muhasibi başta olmak üzere 
ilk sOfilerin çoğu ile görüştü. Bişr el
Hafi ve Seri es-Sakati ile çağdaş olup 
Ahmed b. Ebü'I-Havari ve Ebu Süley
man ed-Darani'nin mürididir. Kaynak
larda adı hadis ravileri arasında da yer 
alır. HamdOn el-Kassar'dan önce nefsi 
kınama (melamet*) konusunda söz söy
leyen ilk safilerden sayılan Antakl'nin L. 
Massignon'a göre tasawuf tarihindeki 
asıl değeri. nefis muhaseb.esi usulü ile 
ilgili görüşleridir. Şeyhi Haris el-Muha
sibi'nin ortaya koyduğu, iç tecrübe yo
luyla nefis muhasebesi usulünü gelişti
ren Antakl'nin Kitô.bü'ş-Şübühôt ve Ki
tô.bü Devô. ,i dô. ,i'l-kulub ve ma 'rifeti 
himemi'n-nefs ve ô.dô.bihô. adlı iki ri
salesi 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 bahsetti
ği belirtilmektedir. Hisaleleri keşfeden 
Sprenger bunların ona ait olmayıp şey
hi Muhasibi'den naklen yazıldığını söy
lüyorsa da Massignon bu eserlerin na
kilden ibaret olmadığını ve Antakl'ye ait 
bulunduğunu savunmaktadır. l:filyetü'l
evliya, ve Te?kiretü'l-evliyô., daki hal 
tercümesinde nakledilen sözleri. Muha
sibi'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 mari
fet. 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 or
tadan kalkmıştır. Antaki, arneli Allah'a 
yakınlık kavramı ile birlikte ele alır ve 
amelsizlik için isyan tabirini kullanır. in
sanın maddi yapısıyla ilgili olanlara za
hiri 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 sis
temli bir fikri faaliyeti savunan kelami 
tavra karşılık. ilahi iradeyi esas alan Al
lah-kul istikametinde gerçekleşen ruhi 
ve manevi başarı üzerinde durmuştur. 
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ı 
AHMED ASlM EFENDi, 

1 

Gümülcineli 

(ö. 1911) 

Son devir Osmanlı alimi, kazasker, 
huzur dersi mukarriri. 

L _j 

12S2'de ( 1836-37), Gümülcine san
cağına bağlı Sultanyeri kazasının Terzi
viran köyünde doğdu. ilmiye sınıfına 
mensup bir aileden gelmektedir. Baba
sı Terziviran köyündeki Medrese-i Kebir 
müderrislerinden Müderriszade Meh
med Efendi'dir. Ahmed Asım. hepsi de 
derslam olan dört erkek kardeşin ikin
cisidir. 

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


