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AHMED ÂLİM EFENDİ

onun mûsi ki na za ri ya tı ko nu sun da ki ge niş 

bil gi si ni göster mek te dir. Ay nı za man da 

ney zen olan Âlim Efen di, ai le sin den ge len 

Mev levîlik ge le ne ği ni de vam et tir me si ne 

rağ men bu eği li mi ni gö re vi ne za rar ve-

rir en di şe siy le bel li et me miş tir. “Mes ci din 

mih ra bı or ta da dır ve bu nun bü yük bir 

mâna sı var dır; eğer ben bir ta ri ka ta ve ya 

par ti ye ka ya cak olur sam ca mi nin mih ra bı 

da ka yar” şek lin de ki söz le ri onun bu ko nu-

ya ba kış açı sı nı or ta ya koy mak ta dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
M. Ça ğa tay Ulu çay, Ma ni sa Ün lü le ri, Ma ni sa 

1946, s. 43-45; İb nü le min, Hoş Sadâ, s. 64-65; 
Se la mi Ber tuğ, “Ma ni sa lı Âlim Efen di ve Kla sik 
Türk Mûsi ki sin de ki Ye ri”, 2. Mesîr Kon fe rans la-
rı: 20-30 Ni san 1983, Ma ni sa 1983; Özalp, Türk 
Mûsikîsi Ta ri hi, I, 136-137; Nej det Bil gi, İs tiklâl 
Yo lun da Bes tekâr Bir Müf tü Ah met Âlim Efen-
di, Ma ni sa 2008; Yıl maz Öz tu na, Türk Mûsi ki-
si: Aka de mik Kla sik Türk San’at Mûsi ki si nin 
An sik lo pe dik Söz lü ğü, An ka ra 2006, I, 52-53; 
Nec det Oku muş, “Ma ni sa Rifâî Dergâhı (En tek ke-
li ler)”, KAM, XXII/4 (1993), s. 65-73; Ce mil Al tın-

bi lek, “Ma ni sa Müf tü sü Âlim Efen di ve Ma ni sa lı 
Mûsıkîşi nas lar”, a.e., XXXVII/1 (2008), s. 73-77.

ÿNu ri Öz can

– —AHMED AZMÎ EFENDÝ
(ö. 1821)

Osmanlý diplomatý
ve devlet adamý.˜ ™

XVI II. yüz yıl da Os man lı ida re si ne dam-

ga sı nı vu ran pek çok dev let ada mı gi bi Dî-

vân-ı Hümâyun ka lem le rin de ye tiş ti. Ba zı 

kay nak lar da, XVI II. yüz yı lın en önem li siya-

sî hiz bi nin ön de ge len üye si Re î sül küttâb 

Ta vuk çu ba şı Da ma dı Mus ta fa Efen di’nin 

oğ lu ola rak gös te ri lir se de bu doğ ru değil-

dir. Da ha son ra Ha lil Hamîd Pa şa’nın li der-

li ği ni üst le ne ce ği bu si yasî ai le gru bu na 

ka tıl ma sı, Ah med Resmî Efen di’nin kız 

kar de şiy le ev len me si do la yı sıy la dır. Gus tav 

B. Volz’un Azmî Efen di’yi Ah med Resmî 

Efen di’nin ye ğe ni ola rak gös ter me si de 

ha ta lı ol ma lı dır.

Ah med Azmî Efen di, Bâbıâli’nin çeşit li 

ka lem le rin de gö rev yap tık tan son ra 1763’-

te Prus ya se fi ri ola rak ta yin edi len Ah med 

Resmî Efen di’nin sefâret he ye tin de yer al-

dı. Ber lin’den dö nü şü nün ar dın dan muh-

te me len Kü çük Kay nar ca Ant laş ma sı’nı 

im za la yan Ah med Resmî Efen di’nin göz-

den düş me si se be biy le ge ri pla na çe kil di. 

1786’da Şa hin Ali Pa şa’nın az liy le Rus ya’ya 

sa vaş açıl ma sın dan ya na olan Ko ca Yûsuf 

Pa şa’nın sadâre te ge li şi ona ye ni den gö rev 

yo lu nu aç tı. Zi ra bu sı ra da Ah med Azmî 

Efen di gi bi el çi lik de ne yi mi bu lu nan ve Av-

ru pa dip lo ma si si ne vâkıf olan kâtip le re du-

yu lan ih ti yaç art mış tı. II. Ka te ri na’nın Grek 

Bü yük ta ar ru zun ar dın dan Ma ni sa’nın 

düş man iş ga lin den kur tul ma sın dan son ra 

Ma ni sa’ya dö ne rek 16 Ekim 1922’de tek-

rar baş la dı ğı müf tü lük gö re vi ni ve fa tı na 

ka dar de vam et tir di. Ay rı ca Dârül hilâfe ti’l-

aliy ye Med re se si En cü men-i İlmî re is li ğin-

de bu lun du ve 1 Ha zi ran 1924’te Ma ni sa 

Türk Oca ğı Mu ra ka be He ye ti üye si ola rak 

gö rev yap tı. Millî Mü ca de le’de ki fa ali yet-

le rin den do la yı 21 Ha zi ran 1924’te Tür ki-

ye Bü yük Mil let Mec li si ta ra fın dan İs tiklâl 

ma dal ya sı ile tal tif edil di. 13 Ara lık 1930 

ta ri hin de Ma ni sa’da ve fat et ti ve Bi rin ci 

Ça tal Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Arap ça, Fars ça bi len ve dö ne min din 

âlim le ri ara sın da yer alan Ah med Âlim 

Efen di’nin en önem li özel lik le rin den bi ri 

de bes tekârlı ğı dır. An cak mü te va zi ki şi-

li ği nin mûsi ki sa ha sın da ki bu özel li ği ni 

bü yük öl çü de göl ge le miş ol ma sı muh te-

mel dir. Mûsi ki de ki ilk ho ca sı dinî eser ler 

bestekârı, şa ir ve hânen de Ma ni sa lı Ka-

dızâde Âsım Mol la’nın ta le be si Çer kez 

Hâfız Mehmed Efen di’dir. On dan no ta 

öğ ren di ve pek çok eser meş ket ti. Bu 

alan da ki bir di ğer hoca sı da şa ir, ney zen, 

hânen de ve beste kâr Ma ni sa Rifâî Dergâhı 

şey hi Ha san Rüş dü De de’dir. Ay rı ca dinî 

eser ler bes tekârı, Ço rap çı Ah med Efen di 

ola rak ta nı nan Ah med Esat Uğur lu, Ma-

ni sa Mü sel lim Ca mii mü der ris le rin den 

Ha cı Mûsâ Efend i ile ta le be si Ka sapzâde 

Ah med Efen di, Ali As gar Efen di, Âlim 

Efen di’nin ye ğe ni, Ma ni sa Mev levîhâne si 

na‘tha nı ve ney ze ni Hâ fız Meh med Efen-

di be ra ber meş ket tik le ri ve ken di le rin den 

fay da lan dı ğı ki şi ler ara sın da dır. Ney zen 

Selâmi Ber tuğ, ün lü bes tekâr Meh met 

Râkım El kut lu ile Âlim Efen di’nin eser le-

rin de ki üslûp ben zer li ği ni, her iki si nin de 

dinî sa ha da gö rev yap ma sı se be biy le ara-

la rın da ki muh te mel gö rüş me le re bağ lar. 

Tes bit edil miş eser le ri bir kâr-ı nâtık, iki 

bes te, bir ak sak semâi, iki şu ğul ve beş 

ilâhi den iba ret tir. Güf te si de ken di si ne ait 

olan, her bey tinde ay rı ma kam ve usu lün 

kul la nıl dı ğı on beş be yit lik hi caz kâr-ı nâtı kı 

– —AHMED ÂLÝM EFENDÝ
(1874-1930)

Din âlimi, bestekâr.˜ ™

Ma ni sa’da doğ du. Ba ba sı Murâdi ye 

Med re se si mü der ris le rin den Meh med Ârif 

Efen di, an ne si Ma ni sa müf tü sü Ali Rızâ 

Efen di’nin kı zı Zâhi de Ha nım’dır. Ba ba 

ta ra fın dan Ma ni sa’nın Ho cazâde ler, an ne 

ta ra fın dan Ev liyâzâde ler ai le si ne men-

suptur. İlk öğ re ni mi ni Ma ni sa’da gör dü 

ve hıf zı nı ta mam la dı. Ar dın dan mü der ris 

Ali Rızâ Efen di’den Arap ça ders le ri al ma ya 

baş la dı. Ho ca sı nın ve fa tı üze ri ne ders le ri ni 

Ma ni sa müf tü sü, da yı sı Ev liyâzâde Meh-

med Efen di ile de vam et tir di ve 1897’de 

icâ zet al dı. 

Da ha son ra İs tan bul’a git ti. Bu ra da 

Be ya zıt der siâmla rın dan Çar şam ba lı Ha cı 

Ah med Efen di ve Fâtih der siâmla rın dan 

Da ğıs tan lı Mus ta fa Hulûsi Efen di’nin ders-

le ri ne gir di. 1901’de Ah med Efendi’ den 

dinî ilim ler ve er te si yıl Mus ta fa Efen di’-

den aşe re ve takrîb icâzetnâme si al dı. İs-

tan bul’da ki öğ re ni mi sı ra sın da Ma ni sa’da 

Murâdi ye İç Med re se si’nde de mü der ris-

li ğe de vam edi yor du. 1906-1908 yıl la rın-

da Maa rif Ko mis yo nu re is li ği ne ge ti ril di. 

17 Şu bat 1910 – 14 Mart 1914 ta rih le ri 

ara sın da Ma ni sa’da fet va mü sev vit li ğiy le 

gö rev len di ril di, 5 Tem muz 1915’te Ma ni sa 

müf tü sü ol du.

Ma ni sa’nın 25 Ma yıs 1919’da Yu nan lı lar 

ta ra fın dan iş ga li üze ri ne bir sü re Ma ni-

sa’da kal dıy sa da Yu nan lı lar’ın ken di si ni 

et ki siz ha le ge tir me ça ba la rı kar şı sın da 

giz li ce Ma ni sa’yı ter ke de rek Kuvâ-yi Mil li-

ye’ye ka tıl dı. Mü ta re ke’den son ra İz mir’de 

ku ru lan Cem‘iy yet-i İslâmiy ye’nin Ma ni-

sa’da bir şu be si ni aç tı. Bu sı ra da ken di-

si nin Yu nan iş gal kuv vet le ri ve İs tan bul 

hü kü me ti ta ra fın dan ida ma mahkûm 

edil di ği ne da ir bil gi ler ise tar tış ma lı dır 

(ge niş bil gi için bk. Bil gi, s. 110-120). 
Âlim Efen di ön ce Ak hi sar Kuvâ-yi Mil-

li ye si’nde gö rev al dı, ar dın dan Ak hi sar 

tem sil ci si ola rak Ey lül 1919’da top la nan 

üçün cü ve Mart 1920’de top la nan be şin ci 

Ba lı kesir kongre le ri ne ka tıl dı, bu kon gre-

ler de yöneti ci ola rak gö rev yap tı. İs tan-

bul’un iş ga lin den son ra Da mad Fe rid Pa şa 

hü kü me ti nin Kuvâ-yi Mil li ye ci ler’i âsi ilân 

eden fet va sı na kar şı lık Kuvâ-yi Mil li ye’yi 

meşrû mü da faa ha re ke ti ola rak gö ren An-

ka ra Fet va sı’nı im za la dı. 30 Ma yıs 1920’de 

müf tü lük gö re vin den az le dil me si üze ri ne 

İs tan bul’a git ti ve ge çi mi ni sağ la mak için 

Sa raç ha ne’de bir hel va cı dükkânı aç tı.

Ahmed

Âlim Efendi




