
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 

,. 

.. 
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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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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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ler devrinde Salar b. Abdullah tarafından 
1 Cemaziyelewel 708 ( 17 Ekim 1308) ta
rihinde yolcuların faydalanması için va
kıf olarak yaptırılmıştır. inşası Salar'ın 
Şam'da bulunan yardımcıs ı Seyfeddin 
Bektemür'ün idaresi ve Nasır b. Yu
suf'un nezareti ile gerçekleştirilmiştir. 

Kervansaray 82 X 71 m. ölçüsünde 
olup, ortasında bir şadırvan veya havuzu 
bulunan bir avlusu vardır. Çapraz tonoz
lu galeriler avlunun etrafını çepeçevre 
sarmaktadır. Giriş dehlizinde dama çı

kışı sağlayan merdivenler yer alır. 
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AHNEF b. KAYS 
( ~ .:r. ._.i.> 'SI ) 

Ebu Bahr Sahr b. Kays b. Muaviye 
ei-Ahnef es-Sa'dl et-Temlml 

(ö. 67 /686-87) 

Fetihleri, cesareti 
ve zekası ile tanınan tabii. 

_j 

islamiyenen önce doğdu. Asıl adı 
Sahr'dır. Fakat doğuştan çarpık bacaklı 
olduğundan Ahnef lakabıyla meşhur ol
muştur. Hz. Peygamber'le görüşemedi. 
Hz. Peygamber'in islam'a daveti karşı
sında menfi tavır takınan kabilesi Te
mfm'i müslüman olmaya teşvik ve ikna 
etti. Hz. Ömer devrinde iran'ın fethine 
memur edilen orduya katıldı ve yeni ku
rulan Basra şehrine yerleşti. Basra'da 
kısa sürede kabile reisliğine yükseldi. 
Hz. Ömer ve bilhassa Hz. Osman dev
rindeki fetihler sırasında büyük başa
rılar gösterdi. 644- 650 yıllarında He
rat. Merv, Merverrüz. Belh ve bölgede
ki diğer şehirleri fethetti. Sasanf Hü
kümdarı HI. Yezdicerd'in son direnişi

ni de kırarak Toharistan'a kadar ilerle
di ve bir müddet Horasan'ın bir şehrin
de valilik yaptı. Onun hatırasını yaşat

mak için MerverrQz civarındaki bir kale
ye Kasrü'I-Ahnef, o yöredeki bir yere 
de Rüstaku'I-Ahnef adı verilmiştir. Bu 
fetihlerden sonra Basra'ya dönen Ah
nef b. Kays, Hz. Osman'ın şehid edilme
sinden sonra meydana gelen iç olay
larda Temfm kabilesi reisi olarak Hz. 
Ali'nin halifeliğinin başlangıcındaki ha
diselere karışmadı ve Cemel Vak'ası'na 
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iştirak etmedi. Bununla beraber onun 
Hz. Ali taraftarı olduğu . Temfm kabile
sini bu olaydan uzak tutarak Hz. Ali le
hine önemli bir rol oynadığı ve olayları 
perde arkasından Hz. Ali lehine yönlen
dirdiği söylenmektedir. Ahnef, Hz. Ali ile 
Muaviye arasındaki olaylarda Hz. Ali'yi 
açıkça destekledi ve Sıffin'de Muaviye 
kuwetlerine karşı savaştı. Mesele ha
kemlere havale edilince hakemlik görevi
nin kendisine verilmesini ısrarla istedi ve 
EbQ Müsa'nın hakemliğine şiddetle kar
şı çıktı. Fakat isteğini kabul ettiremedi. 

Ahnef b. Kays, Muaviye devrinde de 
nüfuz ve itibarını korudu. Muaviye'nin. 
oğlu Yezfd'i veliaht tayin etmek istedi
ği zaman Dımaşk'a çağırarak fikirlerine 
müracaat ettiği şahıslar arasında o da 
vardı. Bu meseleyle ilgili olarak herkes 
muvafakat ve takdirlerini belirtirken 
Ahnef. "Yalan söylersem Allah'tan kor
karım. doğru söylersem sizden" diyerek 
muhalefetini ifade etmekten çekinmedi. 

Ahnef, Muaviye ve Yezfd dönemlerin
de daha çok Basra'da birbirleriyle ihti
laf halinde olan kabileleri birleştirmek 
için gayret sarfetti; hatta zaman za
man bu kabileler arasında çıkan silahlı 
çatışmaları önleyip barışı temin etmek 
için şahsi servetini bile harcamaktan 
kaçınmadı. Onun asıl maksadı birlik ve 
beraberliği sağlayıp ortak düşman Ha
ricfler'le mücadele etmekti. Bu sırada 

Abdullah b. Zübeyr, kardeşi Mus'ab b. 
Zübeyr'i lrak'a vali tayin etmişti. Ahnef. 
Mus'ab ile samimi bir dostluk kurdu. 
Bu sebeple Küfe'yi elinde bulunduran 
Muhtar'a karşı 67 (686-87) yılında ha
rekete geçen Mus'ab'ın ordusunda Te
mfmliler'e kumandanlık etti. Aynı yıl, 

yaşı oldukça ilerlemiş olduğu halde KQ
fe'de vefat etti ve orada defnedildi. 

Ahnef, darbımesel haline gelecek de
recede yumuşak huylu. zeki, cesur. iyi
lik sever ve alim bir kimse idi. Savaşlar
da aldığı bir yara veya geçirdiği bir has
talık sebebiyle bir gözünü kaybetmişti. 
Tek oğlu Bahr'ın çocuğu olmadığı için 
nesli devam etmemiştir. 
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AHNES b. KAYS 
(~.:,r.__,...;.>':i'l) 

Harici tırkalanndan biri olan 
Seatibe'ye bağlı Ahnesiyye 

kolunun reisi 
(bk. SEALİBE) . 

AHNES b. ŞERİK 
( .j;.;; .:r.__,...;.>':i'l ı 

Ebu Sa'lebe Übeyy b. Şerlk 
b. Amr el-Ahnes es-Sekafl 

Mekke ileri gelenlerinden 
bir sahabi. 

_j 

_j 

Taif'te yaşayan Sakif kabilesinin iıac 
boyuna mensuptur. Zühreoğulları'nın 

müttefiki olarak Mekke'ye yerleşmiş ve 
buradaki kabileler arasında nüfuz ve 
itibar kazanmıştır. Başlangıçta şiddetli 
bir islam düşmanı idi. Hz. Peygamber'in 
islam'a davetini engellemek için çok 
çalıştı ve müslümanlara çeşitli işkence

ler yaptı. Bununla beraber bazı geceler 
EbQ Süfyan ve Ebü Cehil ile buluşarak 
müslümanların okuduğu Kur'an'ı gizli
ce dinler ve onu beğendiğini söylerdi. 
Mekkeliler'in baskısı üzerine Taif'e gi
den ve orada da iyi karşılanmayıp tek
rar . Mekke'ye dönmeye mecbur kalan 
Hz. Peygamber şehre girebilmek için 
eşraftan Ahnes'in himayesini istemiş. 

fakat o bu isteği reddetmişti. Ahnes 
islam düşmanı olmasına rağmen müş
riklerin safında Bedir Gazvesi'ne katıl 

madığı gibi müttefiki Zühreoğulları'nı 

da geri çevirmişti. Savaştan geri dönüp 
emrindeki askerleri de caydırdığı için 
kendisine "el-ahnes" (geri çeviren) denil
miş ve bu lakapla meşhur olmuştur. is
lam'a karşı takındığı menfi tavrı bu ha
diseden sonra da devam ettiren Ahnes. 
Mekke'nin fethini takip eden günlerde 
müslüman oldu ve müslümanların sa
fında Huneyn Gazvesi'ne katıldı. Müel
lefe-i kulu b • dan olması sebebiyle Hz. 
Peygamber, gönlünü hoş tutmak için, 
zekat ve ganimetten ona da pay ayırırdı. 
Bazı rivayetlerde. onun islam'dan dön
düğü ve müslümanlara ait bir otlağı 

ateşe verdiği kaydedilmekte ve hiçbir 
zaman samimi bir müslüman olmadığı 
belirtilmektedir. Fakat Ahnes'in irtidad 
ettikten sonra tövbe ederek tekrar is
lam dinine girmiş olmasını ihtimal da
hilinde gören ibn Hacer, farklı rivayetle
ri birleştirerek ibnü'I-Esfr gibi onu as
hab-ı kirarn arasında saymaktadır. Ah
nes, Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk yılların
da ölmüştür. 


