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AHMEDÜ BAMBA 
(1850- 1927) 

Senegal'de en güçlü tarikat olan 
Müridiyye'nin kurucusu. 

_j 

Büyük dedesi Mame Mararn'ın 1772 
yılına doğru Baol'da kurduğu M'Backe 
köyünde doğdu. Mame Mararn'ın bura
da açtığı Kur'an okulunda kendisinden 
sonra da oğlu Mame Balla burada öğ
retimi sürdürmüştür. Mame BaBa'nın 

tahsil için Bamba'da Ahmedü adlı bir 
şeyh in yanına gönderdiği oğlu _ Mornar 
Antassaly öğrenimini bitirip köyüne dön
dükten sonra, doğan çocuğuna hocasının 
hatırasına Ahmedü Bamba adını koy
muştu. Arapça isim zinciri kaynaklarda 
Ahmed (Muhammed) b. Muhammed b. 
Habibullah şeklinde geçmektedir. 

Maba Diakhu'nun Baol'da cihad hare
ketine giriştiği yıllarda Ahmedü Bamba 
dokuz yaşındaydı. Bu arada bazı köyler
le birlikte M'Backe yıkılmış, Mornar da 
ailesini alarak Rip'te Porokhane köyü
ne yerleşmişti. Mornar burada kısa za
manda Maba Diakhu'nun takdirini ka
zandı, Maba kendisine bir Kur'an okulu 
açtı ve çocuklarının eğitimini de ona 
tevdi etti. 

Cayor'da Fransızlar'a karşı savaş açıl
dığında ( 1866). direniş hareketinin lide
ri Lot Dior memleketini terketmek zo
runda kalmıştı. Maba tarafından kabul 
edilen ve Bamba'nın babası Mornar'la 
dostluk kuran Lot Dior 1871 yılında ya
pılan antlaşma üzerine Cayor'un yöneti
ciliğine getirildi. Lot Dior'un Volof Kral
lığı'na kadı olma teklifini kabul etmeyen 
Momar. Diourbel yakınlarındaki Patar 
köyüne yerleşti. 187 4 yılına kadar bura
da kalan Mornar 'aynı yıl Cayor'a gide
rek daha önce yıkılan köylerinin hatıra
sına orada M'Backe-Cayor köyünü kur
du. Babasının 1880'de ölümüne kadar 
burada kalarak onun yanında Arapça, 
Kur'an ve fıkıh bilgisini geliştiren Ahme
dü Bamba, ilim ve takvasıyla büyük şöh
rete kavuştu. Kendisine yapılan kadılık 
teklifini kabul etmedi ve Saint- Louis' e 
giderek o sırada Batı Afrika'nın en meş
hur tarikatı olan Kadiriyye'nin halifesi 
el-Hac Kamara'ya intisap etti. Daha. son
ra meşhur Kadirf şeyhi Sidya'nın irşa

dından faydalanmak üzere Moritanya'ya 
gitti. Şeyh Sidya tarafından çok iyi kar
şılanan Ahmedü Bamba ondan tasav
vuf, akaid, Maliki fıkhı ve Şal}.ilJ_-i Buly1-
ri okudu. Şeyh Sidya daha sonra onu Vo
l of bölgesine halife tayin etti. Ahmedü 
Bamba bir Kadirf halifesi olarak Sene-
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gal'e döndüğünde Lot Dior Fransızlar'a 

karşı savaşa girmişti. Uzlete çekilmek 
maksadıyla büyük merkezlerden uzak 
kalmayı tercih eden Ahmedü Bamba 
Darou-Marnane adlı bir köy kurarak bu
rada müridierinin eğitimiyle meşgul ol
du. Bu yeni köyde büyük ilgi gördü ve 
ziyaretçi akınına uğradı. Bir süre sonra 
Baol'da TOba köyünü kurarak oraya yer
leşti (ı 886). 1891 yılında başşehir Saint
Louis'e gitti ve Fransız sömürge yöneti
minin ortaya çıkan karışıklıklardan duy
duğu endişeler karşısında, başşehirle 

özellikle Baol ve Calafta çıkan siyası 
karışıklıklarla ilgisi bulunmadığı yolun
da açıklamada bulundu. Daha sonra git
tiği N. Diambour'da da karışıklıkların 

sürmesi üzerine Baol'a döndü. Fakir bir 
derviş olduğunu ve müridierinin eğiti

miyle uğraşmaktan başka bir gayesi 
bulunmadığını her defasında belirtme
sine rağmen Fransızlar tarafından Baol 
tahtının iddiacısı şeklinde takdim edil
di; mahalli yöneticiler merkezi yöneti
me Ahmedü Bamba ile mensuplarının 
tehlike arzettiği yolunda raporlar verdi
ler. 189S'te bazı müridleriyle birlikte 
Colofa giderek orada TOba adıyla yeni 
bir köy kurdu. Fakat etrafında oluşan 
talebe halkası. akın akın gelen ziyaret
çiler. direniş hareketleri mensuplarıyla 
bazı liderlerin ona biat etmeleri. vergi
lerin ödenmemesi ve baş gösteren karı-

Ahmedü Bamba 

şıklıklar sömürge yönetimini iyice rahat
sız etti. Bamba. müridierini dağıtması 
yolundaki isteği kabul etmemesi üze
rine 1 O Ağustos 1895'te tutuklanarak 
Saint Louis'e götürüldü ve oradan Ga
bon'a sürüldü. 7 yıl 7 ay Mayombe ada
sında, hıristiyanlaştırılmış halk arasında 
sürgünde yaşadı. Eserlerinin birçoğunu 
bu sırada kaleme aldı. 1902'de sürgün
den döndü ve bu defa son derece ateşli 
bir tarzda vaaz ve irşada başladı, bağlı
larının ziyaret akınına uğradı. 

Ertesi yıl tekrar tutuklanan Ahmedü 
Bamba bu defa Moritanya·ya sürüldü. 
1906'da müridleri. şeyhlerinin dönmesi 
için çeşitli bölgelerde yer yer şiddet ha
reketlerine varan gösteriler düzenledi
ler. Yönetim ondan bunlara engel olma
sını isteyince. gösterilere katılan mürid
lerinin kendisini ziyaret etmelerini ya
sakladı. Buna rağmen ona olan sevgi ve 
bağlılık gittikçe arttı. Yönetim Ahme
dü Bamba 'yı önce Calafta Thiene köyü
ne. daha sonra da kolaylık l a gözaltın

da bulundurulabileceği Diourbel'e nak
letti ( 1912) 

Sömürge yönetimi L Dünya Savaşı'nın 
arefesinde Ahmedü Bamba'yla iyi ilişki

ler içine girmenin ve onun otoritesin
den faydalanmanın uygun bir siyaset 
olduğu düşüncesiyle, müridieri arasın

dan Fransız askeri birliklerine asker 
seçimini kendisine bıraktı. Bu yumuşa
ma politikasının bir başka sebebi de ta
rikat mensuplarının yer fıstığı üretimin
deki etkinliği ve bu suretle kavuştukları 
büyük ekonomik gücü kanalize edebil
me arzusudur. Ayrıca. Ahmedü Bam
ba'nıri kendisini ibadet ve tefekküre 
vermiş bir kimse olarak rahat bırakıl

ması isteği ve siyasi karışıklıklarla ilgisi 
bulunmadığı yolundaki açıklamalarına 

Fransız otoritelerinin inanmaya başla

mış oldukları da düşünülebilir. Ahme
dü Bamba'yla ilişkilerini geliştiren sö
mürge yönetimi onu müslümanların din 
işleriyle ·ilgili ş O ra meclisinin üyeliğine 
tayin ettikleri gibi askeri alanda sağ

ladığı yardımlardan dolayı da Legion 
d'Honneur nişanıyla taltif ettiler. Fakat 
o bu nişanı sembolöndeki haç işaretin
den dolayı kabul etmedi. 

Ahmedü Bamba, hayatının son döne
minde birçok Mürfdiyye merkezi kura
rak ibadet, ilim ve müridierinin eğitimiy
le meşgul oldu. 1924'te TOba'yı resmen 
tarikatın manevi merkezi yapmak iste
di ve orada bir cami inşa ettirmeyi ka
rarlaştırdı. Ancak bu arzusunu gerçek
leştiremeden 19 Temmuz 1927'de öldü 
ve TOba'da toprağa verildi. 



Ahmedü Bamba'nın kurduğu ve Batı 
Afrika'nın birçok ülkesinde yayılmış bu
lunan Müridiyye tarikatı temelde Kadi
riyye'nin bir kolu olmakla bi r likte bazı 
farklı özelliklere sahiptir. Ahmedü Bam
ba Kadiriyye ve Ticaniyye'nin tesirleri 
nin de görüldüğü kendine has bir ev
rad* tertip etmiştir. Ahmedü Bamba'nın 
ilim tahsiline ve bedeni çalışmaya son 
derece önem verdiğini de belirtmek ge
rekir. Çalışmaya özel bir önem atfedil
mesinin sebebi , tarikatın ortaya çıktığı 
tarihi şartlarda aranmalıdır. Fransızlar'ın 

bölgeyi · sömürgeleştirdikleri bir ortam
da Ahmedü Bamba. müridierinin ihti
yaçlarını karşılamak ve onları ekonomik 
yönden güçlendirmek için "dara"lar (kol
lektif çiftlik) kurarak müridier ini Sene
gal ekonomisinin gelişmesinde önemli 
yeri bulunan yer fıstığı üretimine yön
lendirmiş ve bu işte büyük bir başarı 

sağlamıştır. 

Ahmedü Bamba Fransız sömürgecili
ğine karşı doğrudan bir savaşa giriş

mediği gibi onun böyle bir niyetinin de 
bulunmadığı anlaşı lmaktadır. Fakat sö
mürgecilerle iş birliğine girmeyi devam
lı reddetmesi, baskı ve sürgünleri iş bir
liğine tercih etmesi. ülkedeki nüfuzu se
bebiyle başlı başına bir direniş oluştur

muş ve sömürge yönetimine karşı baş 
kaldırılarda önemli rol oynamıştır. Esas 
itibariyle dini tefekküre önem veren ve 
zah idane bir hayat yaşayan Bamba'ya 
dini- siyasi hakimiyet arzu ve niyetini 
Fransız yönetimi yakıştırmış görünüyor. 
Müridierinin faaliyetlerinden dolayı ra
hatsız edilen ve iş birliğine girmediği 

için kendisine baskı yapılan Bamba. ha
yatının sonlarına doğru sömürgecilerle 
nisbi bir iş birliğine girmiş ise de arala
rında karşılıklı güven hiçbir zaman oluş
mamıştır. 

Tasawufi kaynaklara ve Ehl-i sünnet 
esaslarına vakıf olan Bamba 'nın Sünni 
istikametten ayrılmadığı anlaşılmakta
dır. Yirmiyi aşkın eserinden belli başlıla-
rı şunlardır: Hadô.'iku 'J-fe:i.a'il (Dakar 
1958); Celibetü'l-merô.gıb (Dakar 1962); " 

el-Cevherü'n-nefis (Dakar, ts ); Mesô.
likü'l-cinô.n (Dakar 1962); Mecmu cu'l
müfide (Dakar 1958); Sefinetü'l-emô.n 
(Kazablanka. ts ) ; Menşurü'ş-sudur (Ka
zablanka, ts.); Mevô.hibü 'n-nebi (Tunu s, 
ts. ); Megalik u 'n-nirô.n ve mefô.tif:ıu ·ı

cinô.n (Dakar 1963); Celibetü's-sacô.de 
(Dakar 1958); Ce?bü'l-l:fulub ilô. cô.lemi'l
guyub (Dakar 1965); Teysirü 'l-esir fi'ş
salô.t cale'l-beşiri'n-ne?fr (Dakar 1962); 

Mukaddimetü'l -l]idme fi's-salô.t calô. 
nebiyyi'r-raf:ıme (Dakar. ts ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

P. Marty, Etudes su r L 'lslam au Senega l, 
Paris 19 17, 1, 217·315; Cheikh Tidiane Sy. La 
Confrerie Senegalaise des Mourides, Dakar 
1969, s. 104·128 ; L. E. Creevey. "Ahmad Bam
ha 1850-1927'', Studies in West African ls la· 
mi c History, London 1979, s. 278·307 ; V. Mon
teil. L'lslam nair, Paris 1980, s. 126, 127, 156, 
157, 371 ·372 ; Fazlurrahman. islam Itre. Meh
met Dağ · Mehmet Aydın). istanbul 1981, s. 
201 ; P. B. Clarke, West A{rica and Islam, Lon· 
don 1 982, s. 203·206; J . O. Vali. Islam Conti· 
nuily and Change in the Modern World, Boul· 
der 1982, s. 249·250; M. Hiskett. The Deve· 
lopment o{ Islam in West A{rica, New York 
1984, s. 288·289; J . Spencer Trimingham. A 
History of Islam in West Africa, Oxford 1985, 
s. 227; E. Marty, "Les Mourides D'Amodou 
Bamba", RMM, sy. 25(191 31. s. 3·164. 

L 

liJ RızA KuRTULUŞ 

AHMEDÜ LOBBO 

Şeyh Ahmed (Şehu Hamedü) 
(ö. 1844) 

Sudan'daki 
Bari kabilesinin bir kolu olan 

Fullar'ın dini lideri. 
_j 

Masina'ya bağlı Malangal veya Mare
val yerlilerindendir. Lobbo adını anne
sinden aldı. Doğum yeri ve tarihi ile ilk 
dönemleri hakkında bilgi edinilemeyen 
Ahmedü Lobbo, Kadiriyye şeyhi Sidi Mu
hammed'in (ö 1826) müridi olup meş

hur islam mücahidi Osman b. Füdi'nin 
(Osman dan Fodyo) 1800 civarında isla-

Ahmedü Lobbo'nun kurduğu devletin sın ırl a rı 

,. 
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AHM ER HANI 

miyet'i yaymak için giriştiği başarılı se
ferlerine katıldı ve Cenne yakınındaki 
bir mezraaya yerleşti. Ancak onun faali
yetlerinden rahatsız olan Faslılar Ahme
dü Lobbo'yu oradan uzaklaştırdılar. Bu
nun üzerine annesinin doğum yeri olan 
Sebera'ya giden Ahmedü Lobbo'nun çev
resine bir hayli talebe toplandı. Talebe
leriyle Oyaila hanedanı arasında mey
dana gelen bir olay Ahmedü Lobbo'yu 
isyana sevketti. isyanı bastırmak üze
re gönderilen Bambara ordusu mağlüp 
edilerek Oyaila hanedanının hakimiyeti
ne son verildi ( 18 1 0) . Bunun üzerine yö
redeki Fullar Ahmedü Lobbo'ya itaat et
tiler. Dokuz hafta süren bir kuşatma
dan sonra Cenne ele geçirildi. Ahmedü 
Lobbo bundan sonra Kunariler'in lide
ri Muhammed Geladjo'yu yendi ve Sa
ni nehri kıyısında Hamdullahi (Hamdal
lay) adı verilen yeni bir başşehir kurdu 
( 1815) Daha sonra isa Ber ile Timbük
tü'yü ele geçirdi ve hakimiyetini ülke
nin doğu ve güneydoğusu istikametin
de genişletti. 

"Emirü'l-mü'minin" unvanını alan ve 
on ikinci imam olduğunu iddia eden Ah
medü Lobbo, islamiyet'i yaymak için bü
yük gayret sarfetti ve devleti islam esas
larına göre yönetmeye çalıştı. bu mak
satla bazı reformlar gerçekleştirdi. 

Başarılı ve adil bir yönetici olan Ah
medü Lobbo ölünce yerine oğlu ll. Ah
medü (Hamedü) geçti. 1852'de onun 
yerini oğlu lll. Ahmedü aldı. Büyük Tek
rür fatihi el-Hac ömer Tal 1862'de Ham
duilahi'yi zaptetti. lll. Ahmedü Tinbük
tü'ye doğru kaçtıysa da yakalandı ve 
el-Hac ömer'in emriyle idam edildi. 
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Iii NADİR DEVLET 

AHMERHANI 

Filistin'de Beysiin yakınlarında 
XIV. yüzyıla ait 

Memlük kervansarayı. 
_j 

Filistin bölgesindeki en eski yerleşim 
birimlerinden biri olan Beysan, aynı za
manda Şam- Mısır kervan yolundaki 
önemli konaklama noktalarından da bi
risidir. Burada bulunan Ahmer Hanı, ki
tabesinden anlaşıldığına göre, Memlük-
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