
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 ). 
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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 

,. 

.. 

150km 

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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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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