
devam etti. Tahsilini ilerietmek üzere 
daha sonra istanbul'a gitti ( 1846) On 
yedi yıl süren bu devrenin sonunda, Fa
tih dersiamlarından Karinabadl Abdur
rahman Efendi'den icazet alarak Fatih 
Camii'nde ders vermeye başladı ( 12791 
ı 862-63) . Ardından Bab-ı Fetva'da yapı
lan imtihanı kazanıp ibtida-i hariç* de
recesi ile İstanbul ruüs* unu aldı. İki yıl 
sonra huzur dersleri* muhataplığına 

tayin edildi. Gösterdiği başarı üzerine 
Sultan Abdülaziz'in huzurunda ders ver
mekle mukarrir* liğe başladı ( 1875) . Ay
nı yıl Meclis-i Tedklkat-ı Şer'iyye azalığı
na tayin edildi. Bunun yanı sıra 1883 yı
lına kadar Fetvahane'de yapılan imti
hanlarda mümeyyiz ve İntihab-ı Hük
kam Komisyonu azası olarak yer aldı. 

Yine aynı yıl ders vekili ve Meclis-i im
tihan-ı Kurra reisi oldu. 1887'de Hare
meyn-İ Muhteremeyn, 1890'da da istan
bul payelerine yükseldi. İki yıl sonra 
Anadolu. bir süre sonra da Rumeli ka
zaskeri oldu (1 894) Bu vazifedeyken 
1906 yılının sonlarında hastalığı sebe
biyle bütün görevlerinden istifa etti. 1 
Temmuz 1911'de Erenköy'deki evinde 
vefat etti ve Fatih Türbesi haziresine 
defnedil di. 

Ahmed Asım. sakalının seyrek olma
sından dolayı Köse Asım Efendi adıyla 
da anılmıştır. Otuz üç yıl huzur dersle
ri mukarrirliği yapması yanında deği

şik ilmi faaliyetlerinden dolayı çeşitli ni
şan ve madalyalar alması ilmi seviyesini 
göstermektedir. Ömrünün kırk altı yılı 
aralıksız ders vermekle geçmiştir. Hu
zur derslerinde muhataplık yapmaya 
başladığı sıralarda Sultan Abdülaziz ta
rafından mehakim-i nizamiyye reisliği

ne tayin edilerek mükafatlandırılınca , 

öğrencilere ders vermekten ayrılama

yacağını söyleyerek istifa etmesi. eği

tim ve öğretimi her türlü rütbe ve ma
kamdan üstün gördüğünü ortaya koy
maktadır. 

Ağabeyi Gümülcineli Mahmud Cela
leddin Efendi 1875-1896, kardeşi Sul
tanyerli Yusuf Ziyaeddin Efendi 1882-
191 S yılları arasında huzur derslerine 
muhatap olarak katılan ulemadan. kü
çük kardeşi Dersiam Osman NQri Efen
di de Kırklareli İdadlsi müdürlerinden
diL Büyük kızı Ulviye Hanım ise son Os
manlı şeyhülislamiarından Mustafa Sab
ri Efendi'nin zevcesidir. 

Eserleri. Arapça ve Farsça 'yı çok iyi bi
len Ahmed Asım Efendi geniş bilgisi
ne rağmen az eser vermiştir. Hoca la
kabıyla anıldığı ders vekilliği dönemin-

de. Şeyhülislam Uryanlzade Ahmed Esad 
Efendi'nin emriyle, Hamidiye Medresesi 
imtihanı için komisyon başkanı olarak 
hazırladığı çeşitli ilimiere ait soru ve ce
vaplarla Arapça cümle tahlillerinin yer 
aldığı Risôletü'l-imti]J.ani'l-lfamidiyye 
adlı Arapça risalesi basılmıştır (İ stanbu l 

1306) Ebü'l-Ula Mardin. Ders Vekale
ti başkatibi Esad Serezli'nin verdiği bil
giye dayanarak. Şeyhülislam Bodrumlu 
Ömer Lutfi Efendi zamanındaki ( 1889-
189 1 ı ruOs imtihanına ait Risale-i İm
tihôniyye adlı 250 sayfalık Arapça ese
rinin de yayımianmış olduğunu bildir
mektedir. Ayrıca çeşitli tarihlerde huzur 
derslerinde verdiği yirmi beş adet tak
riri ve muhatapların sorularıyla bunla
ra verilen cevaplardan meydana gelen 
risalesinin müellif hattıyla bir nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (İzmirli 
İsmail H akkı, nr. 1493). Genellikle bir ve
ya birkaç ayetin tefsirinden meydana 
gelen ve müellifınce bir isim kanmayan 
eserin üzerinde Huzur-ı Hümayunda 
Takrir Olunan Ramazan Mev'izeleri 
şeklinde sonradan verildiği anlaşılan bir 
ad bulunmaktadır. Risalenin tamamı 

tıpkıbasım halinde Huzur Dersleri'nde 
neşredilmiştir {11 -111 , 46 1-580) . Aynı eser
de, 1321 -1324 yılları Ramazan ayların
da Yunus sOresinin çeşitli ayetleri üze
rine yapılmış dört dersin takrirlerinin 
de tıpkıbasımları yer almaktadır (11 -1 11. 
397-403) Ebü'I-Uia. yayımianmayan bazı 
risalelerinin varlığından söz etmekte. 
ancak haklarında başka bilgi verme
mektedir. 
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Ebü'l-Abbas Ahmed Baba b. Ahmed 
b. Hac Ahmed b. Ömer b. Muhammed 
Akit es-Sanhacl el-Mesılfl et-Tinbüktl 

(ö. 1036/ 1627) 

Sudanlı Maliki fakihi, muhaddis 

L 
ve biyografi yazarı. 

_j 

Birçok alimin yetiştiği yaklaşık beş yüz 
yıllık maziye sahip bir ulema ailesinden 
olan Ahmed Baba. 21 Zilhicce 963'te 
(26 Ekim 1556) Tinbüktü'de (Tümbüktü) 

AHMED BABA et-TiNBÜKT! 

doğdu (Tinbüktü bugün Mali Cumhuri
yeti s ınırları içinde bulunmaktad ır) . Bü
yük dedesi Muhammed Akit'in hicri IX. 
asır ortalarında , asıl yurtları Masine'
den (Tinbüktü'nün güneybatısında NUer 
nehrinin sağ şeridi üzerinde) ayrılıp Tin
büktü'ye yerleştiği bilinmektedir. Ba
basının amcası Mahmud b. ömer. 1498-
1 548 yılları arasında Tinbüktü kadılığı 

yapmış ve Halil'in Mul]taşar'ı üzerine iki 
ciltlik bir şerh yazmıştır. Babası Ahmed 
b. Hac Ahmed'in bugün tesbit edilen altı 
kitabı bulunmaktadır (bk J. O Hunwick. 
s. 569) Böyle bir ailenin ferdi olarak Tin
büktü'de İslam kültürünün çok gelişmiş 
olduğu bir dönemde dünyaya gelen Ah
med Baba öğ renimini burada yaptı. En 
çok feyiz aldığı hocalardan birisi, kendi 
ailesinden olan Muhammed Bağyu 'dur 

( &. ). Ondan hadis. fıkıh . usul. Arapça, 
beyan ve tefsir okudu. Bir diğer hacası 
da babasının amcazadesi Kadi Akıb b. 
MahmOd'dur. Babası Ahmed ile amcası 
EbO Bekir de önde gelen diğer hocala
rındandır. 

Sa'di Sultanı Ahmed ei-MansOr. Tin
büktü'yü ele geçirdiğinde Ahmed Baba 
bölgenin en önde gelen ilim adamların
dan biri olarak kabul ediliyordu. Bu yüz
den Sa 'diler'e karşı ilk mukavemet ha
reketini o başlattı ve bu hareketin sem
bolü haline geldi. Bunun üzerine Sultan 
Ahmed'in emriyle Tinbüktü'deki kuman
danı Mahmud Zerkün tarafından 1 594'
te ailesiyle birlikte Mağrib 'e gönderildi. 
Meşakkatli geçen bu yolculukta 1600 
ciltten meydana gelen kütüphanesi kay
boldu ; kendisi de devesinden düştü ve 
ayağı kırıldı. Ona yapılan bu muameleye 
Mağrib alimlerinin karşı çıkması üzeri
ne 19 Mayıs 1 S96'da Merakeş'ten ayrıl
mamak şartıyla serbest bırakıldı. 

Ahmed Baba 'nın bu dönemde Mera
keş Camiu'ş-şurefa'da Maliki fıkhı. ke
lam, nahiv ve belagat gibi muhtelif ilim
leri okuttuğu ve geniş bilgisi karşısında 
Mağrib alimlerinin hayrete düştüğü bi
linmektedir. Kısa sürede şöhreti yayılan 
Tinbükti'nin dersini dinleyenler arasında 
Fas kadılkudatı Ebü'l-Kasım b. Ebu Nu
aym ei-Gassani, Merakeş müftüsü Mu
hammed b. Abdullah er-Recraci ve Mik
nas kadısı tarihçi ibnü'I-Kadi bulunmak
taydı. Yine bu dönemde resmen müftü 
olmadığı halde fetva veriyor. telif ba
kımından verimli bir devre geçiriyordu. 
Tesbit edilebilen elli altı eserinden yir
mi dokuzunu burada yazmıştır. 

Zeydan en-Nasır'ın 1607'de tahta çı k

ması üzerine Ahmed Baba serbest bıra-
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kıldı ve 27 Mart 1608'de Tinbüktü'ye 
döndü. Hayatının geri kalan kısmını 

ders ve fetva vermekle geçirdi; 6 Şaban 
1036'da (22 Nisan 1627) burada vefat 
etti. 

Eserleri. Sudan ve Mağrib'in kültür 
hayatında önemli bir yeri olan Ahmed 
Baba birçok talebe yetiştirmiş ve yarı
dan çoğu bize kadar ulaşan eliiyi aşkın 
eser bırakmıştır (Mahmüd Zübeyr elli al
tı tanesinin adını verir). En meşhur tale
beleri. Nei}ıu'Hib müellifi Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Muhammed ei-Makkarı. Me
rakeşli edip Ebü Abdullah b. Ya'kub ei
Merraküşi ve Taril]u ·s-Sudan 'ın yazarı 
Abdurrahman b. Abdullah es-Sa'di'dir. 
Afrika ve islam tarih ve kültürüyle ilgili 
konularda faaliyette bulunmak üzere 
Tinbüktü'de 23 Ocak 1970 tarihinde 
Ahmed Baba'nın adını taşıyan bir araş
tırma merkezi kurulmuş olması da 
onun tesir ve önemini göstermesi bakı
mından zikre değer. Ahmed Baba'nın 

bize ulaşan eserlerinden birkaçı dışında 
hepsi yazma halinde olup başlıcaları 

şunlardır : 

1. Neylü 'l-ibtihdc bi-tatri'zi'd-Dibdc. 
ibn Ferhun'un ed-Dibdcü 'l-mü~heb ii 
ma'riieti a'yani 'ulema'i'l-me~heb adlı 
eserinin zeyUdir. Daha çok fıkıhla meş
gul olmasına rağmen Tinbükti'nin en 
meşhur eseri budur. Maliki alimlerinin 
biyografisine tahsis ettiği bu eser. Ku
zey Afrika ve Kuzeybatı Afrika'da yeti
şen alimler için önemli bir kaynak du
rumunda olup basılmıştır (Fas 13 ı 7 ; Ka
hire 1329. 1351) 2. Kiiayetü'l-muhtdc 
li-ma 'riieti men leyse ii'd-Dibdc. Ney
lü'l-ibtihac'ın gözden geçirilmiş ve kı

saltı l mış şeklidir. 3. İrşadü'l-va}f.ıi li
ma 'na niyyeti'l-}ıalii (Fas 1307) 4. İi
hdmü's-sami' bi-ma 'na kavli'ş-Şeyl] 
ljalil ii'n-nikôh bi'l-menaii' (Fas ı 307) 
s. Eniesü 'l-a 'ldk ii iethi'l-istigla}f. min 
iehmi kelami Halil ii dereki's-sadak 
(Fas 1307) 6. Fethü 'r-Rezzak ii -~es'e~ 
leti'ş-şek ii't-tala~ (Fas 1307) 7. Mi'
racü's-su 'ud ila neyli meclubi's-Sud 
(veya el·Keşf ue'l·beyan li·eşna{i mec· 
/abi's·Sudan). Sudanlı zencilerin köle
leştirilmesi ve satılması hakkındadır. 8. 
Celbü'n-ni'me ve det'u'n-nakme bi
mücanebeti'l-vülati'z-zaleme. Alimler
le devlet reisierinin münasebetlerinden 
bahseder. 9. Tuhietü '1-iu:iald ' bi-ba ':iı 
ie:ia 'ili'l- 'ulemd ~ ilmin fazileti. alim
lerle velilerin karşılaştırılması gibi ko
nulara dairdir. 10. Cevab 'ani'l-~avani
ni'l- 'uriiyye elleti te 'areie 'aleyha 
ba 'iu sükkani'l-cibdl. Yol kesici eşkı-
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yaya karşı tatbik edilen bazı örfi uygu
lamalarla islam hukukunun bu konuda
ki hükümleri ele alınmıştır. 11. el-Lem' 
ii'l-işare ila hükmi't-tebag. 12. el-Le
, ali's-sündüsiyye ii'l-ie:ia 'ili's-Senu
siyye. Muhammed b. ibrahim ei-Mella
li'nin el-Mevahibü'l-~udsiyye ii'l-me
na~ıbi's-Senılsiyye adlı eserinin muh
tasarıdır. 13. el-Kavlü'l-münii ii terce
meti'l-imam Ebi Abdillah eş-Şerit. Şe
rif et-Tilimsani'nin biyografisine dairdir 
teserlerinin bir listesi ve nüshalarının bu
lunduğu yerler için bk. Ferrac Ata Salim, 
IV, 652-664). 
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liJ SA'D GuRAB 

AHMED BADl EFENDi 

(1839- 1910) 

Osmanlı tarihçisi ve hattat. 
_j 

ibrailli Kaltakkıran Mehmed Ağa'nın 
oğludur. Edirne'de Kirişhane semtinde 
doğdu. İlk tahsilini mahalle mektebinde 
yaptıktan sonra Selimiye Camii'nde özel 
olarak Arapça ve Farsça ile fıkıh. hesap 
ve hat dersleri aldı . Babasının ölümü 
üzerine ailesini geçindirmek için bir ta
raftan tahsiline devam ederken diğer 

taraftan da hattatlık. nakkaşlık ve sıva
cı_lık gibi işler yaptı. Bilhassa hat sana
tında büyük bir kabiliyet gösterdi. Sü
lüs, nesih, celi ve rik'a üzerine çalıştı ve 
devrin meşhur hattatlarından icazet al
dı. Ancak kendisinin de bildirdiğine gö-

re sadece celi hat ile yazılmış levhalar 
bıraktı IRiyaz- ı Belde-i Edirne, lll. 607) 

Badi Efendi 1863'ten 1866'ya kadar 
Filibe, Edirne. Tekirdağ, Vize ve Lülebur
gaz seyyar arazi tahrir memurluklarında 
bulundu. 1868'de Edirne vilayeti üçüncü 
sınıf emlak muharriri. 1869'da başkatip 
oldu. 1871'de vilayet tahrir emlak mü
meyyizliğine terfi ettikten sonra Yanya. 
Bosna, Kastamonu vilayetlerinde çalıştı. 
1883 yılında Trabzon vergi tahrir mü
dürü oldu; aynı yıl ikinci sınıf Osmanlı 

rütbesiyle mükafatlandırıldı. 1884'te Di
yarbekir. 1889'da Edirne vilayeti vergi 
ve tahrir müdürlüklerinde bulundu. Bu
rada iken oğlu Faik Bey'in meşrutiyet
çiler arasında yer alması, Konya emlak 
müdürlüğü görevi ile Edirne'den uzak
laştınlmasına sebep oldu. 1901'de Bur
sa vilayeti vergi ve tahrir müdürlüğünde 
bulundu ve gösterdiği faydalı hizmet
lerden dolayı üçüncü rütbeden Osmanlı 
nişanı ile taltif edildi. 1907'de emekli 
oldu ; tedavi için gittiği istanbul'da öl
dü. Mezarı Eyüp'te Merdivenli Kabris
tan'dadır. 

Ahmed Badi Efendi 'n in Riyaz-ı Belde-i Edirne ad l ı üç 
ciltlik eserin in yazma nüshalarrndan birin in mukaddimesi 
( Beyazıt Devlet Ktp ., nr. 10391 ) 
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