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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.
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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
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bu sü reç te Bo ur bon hâne da nı nın ba şı na 

ge len le rin tas vi ri Azmî Efen di’nin İs tan-

bul’a gön der di ği tak rir ler de önem li bir yer 

iş gal eder.

Avus tur ya ve Rus ya ile ba rı şın sağ lan-

ma sı nın ar dın dan 11 Ocak 1792’de İs tan-

bul’a dön mek üze re Ber lin’den ay rı lan Az-

mî Efen di 1792 Mar tın da Os man lı baş şeh-

ri ne ulaş tı ve sadâret mek tup çu lu ğu na 

asa le ten ta yin edil di. Bu sı ra da Bü yük Fri-

ed rich’in ka le me al dı ğı si yasî va si yetnâme-

ler den bi ri ni özet le yen, bu mâna da Ni-

zâm-ı Cedîd pro je si nin ge liş ti ril me si ne 

kat kı sağ la yan ve et ki si II. Mah mud dev-

rin de de sü ren bir se fa retnâ me ka le me 

al dı. An cak Prus ya sefâre ti nin ar dın dan 

dö ne min ka rar al ma me ka niz ma sın da 

yer alan et ki li kâtip le rin den bi ri ola ma dı. 

Ara lık 1794’te iki yıl dan be ri sür dür dü ğü 

sa dâ ret mek tup çu lu ğun dan son ra baş-

mu ha se be ci li ğe ge ti ril di. 24 Ocak 1795’te 

muhâse be-i ev vel li ği ne ilâve ten Ka ra de niz 

ka le le ri nin ta mir ve ye ni den in şa sı na ne-

za ret le gö rev len di ril di. Ya ban cı mü hen dis 

ve uz man lar la bir lik te İs tan bul Bo ğa zı sur-

la rı nın tah ki mi ko nu sun da gös ter di ği ça ba 

III. Se lim ta ra fın dan tak dir edil di. Yak la şık 

bir bu çuk yıl son ra 1796 Mar tın da şıkk-ı 

sâ lis def ter da rı ola rak er zak ha zi ne si nin 

ba şı na ge ti ril di. Ebûbe kir Râtib Efen di’nin 

ay nı yı lın ağus tos ayın da ki az li ni mü te akip 

is mi reîsül küttâb aday la rı ara sın da geç tiy-

se de muh te me len ön ce ki reîsül küttâba 

olan ya kın lı ğı se be biy le bu ma ka ma ta yin 

edil me di. 5 Ağus tos 1798’de ar tık iyi ce 

yaş lan dı ğı dü şü nül dü ğün den ba şa rı la rı bir 

de fa da ha III. Se lim ta ra fın dan tak dir edil-

me si ne rağ men er zak nâzır lı ğı gö re vin den 

az le dil di. Fa kat Na pol yon’un Mı sır sal dı rı-

sı bir de fa da ha Azmî Efen di’nin gö re ve 

çağ rıl ma sı na yol aç tı. Os man lı müt te fi ki 

İn gil te re’nin Mı sır’a gön der di ği or du nun 

le va zım ve iâşe si ni te da rik le va zi fe len-

di ri len Ça vuş ba şı Sey yid Mus ta fa Bey’in 

ye ri ne ça vuş ba şı ve kil li ği ne ge ti ril di. Or du-

nun İs tan bul’a dö nü şü ne ka dar bu gö re vi 

sür dür dü. Da ha son ra her han gi bir gö rev 

al ma dı. Bu dö nem de dev let iş le rin den, 

Ni zâm-ı Cedîd gru bun dan ve si ya set ten 

uzak kal ma sı III. Se lim’in taht tan in di ril-

me si es na sın da ha yat ta kal ma sı nı sağ la dı. 

9 Tem muz 1807’de dev rik pa di şa hın kız 

kar de şi Bey han Sul tan’ın ket hüdâlı ğı na 

ge ti ril me si taht tan in di ri len III. Se lim’in 

çev re si ne ya kın ol du ğu na işa ret eder. Bu 

sı ra da ar ka ar ka ya ge len is yan, idam ve 

tas fi ye ler ka çı nıl maz ola rak bü rok ra tik ve 

dip lo ma tik me se le le re vâkıf, ye tiş miş kâ-

tip sı kın tı sı or ta ya çı kar dı. Azmî Efen di bu 

se bep le ol duk ça iler le miş ya şı na rağ men 

kı rıl ma sı an la mı na gel di ğin den İs veç’ten 

ümi di ni ke sen Os man lı hü kü me ti, Rus-

ya’nın Bal kan lar’da ki iler le yi şin den hiç de 

mem nun ol ma yan müt te fi ki Prus ya’nın 

sı nır ha rekâtla rı nın öte sin de fii len sa va şa 

gir me si ni sağ la ya bil mek için ça ba sar fet-

me ye baş la dı. Bu çer çe ve de Azmî Efen di, 

Ha re meyn mu ha se be ci si pâye siy le mu-

vak kat or ta el çi ola rak ta yin edil di. Azmî 

Efen di, 11 Ka sım 1790’da Ber lin’e ha re ket 

et me den ön ce Prus ya, İn gil te re ve İs pan-

ya’nın İs tan bul el çi le riy le sa va şın gi di şi ve 

it ti fak lar ko nu sun da gö rüş me ler yap tı. 

Ber lin’e ha re ket et ti ği sı ra da, Fran sız İh-

tilâli’nin ve Bel çi ka is ya nı nın da et ki siy le 

Avus tur ya’nın sa vaş ön ce si du ru ma gö re 

Os man lı lar’la an laş ma ya ya naş ma sı Os-

man lı hü kü me ti nin le hi ne ol sa da sa va şın 

çı kış se be bi olan Kı rım’ı Rus ya’nın ia de yi 

ka bul et me me si Prus ya’ya duy du ğu ih ti-

ya cı art tır mak tay dı. 21 Şu bat 1791’de II. 

Fri ed rich Wil helm ta ra fın dan ka bul edi-

len Azmî Efen di, de vam eden sa vaş ve 

Prus ya’nın Os man lı Dev le ti ta ra fın da sa-

va şa gir me si ko nu sun da ki mü za ke re le ri 

von Di etz ile yü rüt tü. Sa va şa gir mek için 

müt te fi ki İn gil te re’nin Bal tık de ni zin de-

ki do nan ma sı na ih ti yaç du yan Prus ya’nın 

Lon dra nez din de yap tı ğı gi ri şim le ri ne ti ce 

ver me yin ce Azmî Efen di’nin Ber lin’de ki 

te mas la rı da ba şa rı sız kal dı. Prus ya Baş-

ve ki li Schu len burg ile yap tı ğı gö rüş me nin 

ar dın dan Prus ya’nın sa va şa gir me ye ce-

ği nin an la şıl ma sı Kı rım ko nu sun da ki Os-

man lı si ya se ti nin de ğiş ti ril me si zo run lu lu-

ğu nu gün de me ge tir di. Bu bağ lam da Sad-

ra zam Ko ca Yûsuf Pa şa, Azmî Efen di’ye 

1791 Tem mu zun da gön der di ği tak rir de 

Kı rım için Kü çük Kay nar ca Ant laş ma sı’nda 

be lir le nen sta tü nün esas alın dı ğı bir ba rı-

şın ka bul edi le bi le ce ği ni bil dir di.

Prus ya’nın de vam eden sa va şa Os-

man lı Dev le ti’nin ya nın da gir me ye ce ği nin 

an la şıl ma sıy la Azmî Efen di İs tan bul’dan 

gön de ri len ye ni bir tâlimnâme ile, Ber lin 

yö ne ti mi ni Ziş to vi’de de vam eden gö rüş-

me ler de Avus tur ya tem sil ci le ri üze rin de 

bas kı kur ma ya da vet et mek le gö rev len di-

ril di. Prus ya’nın ka rar sız lı ğın dan te dir gin 

olan Azmî Efen di’nin bu ko nu da ki en di şe-

si, Re ic hen bach Kon van si yo nu’na uy gun 

ola rak dü zen le nen Ziş to vi Ant laş ma sı’nın 

im za lan ma sın dan yak la şık bir ay ön ce II. 

Fri ed rich Wil helm’le yap tı ğı bir gö rüş-

mey le son bul du. Sa va şın bi ti mi ne ka dar 

Ber lin’de kal ma sı plan la nan Azmî Efen di, 

bu sü reç te İs tan bul-Ber lin ara sın da ki dip-

lo ma tik iliş ki yi yü rüt me nin ya nı sı ra Av-

ru pa’da ki si yasî ge liş me le ri de İs tan bul’a 

bil di ri yor du. Fran sa’da ki ye ni dü ze nin ve 

pro je si ni ha ya ta ge çir me plan la rı ve Kı rım 

üze rin de ki emel le ri sa va şı ka çı nıl maz ha le 

ge tir miş ti. 1770’te İn gil te re’nin de yardı-

mıy la ger çek le şen, Çeş me’de de mir le miş 

Os man lı do nan ma sı nın ya kıl ma sı ve Mo ra 

İs ya nı’nın baş la ma sıy la so nuç la nan ha-

rekâta ben zer bir sür priz le kar şı laş mak 

is te me yen Os man lı hü kü me ti, Bal tık’tan 

de ni ze açı la cak Rus do nan ma sı nın Ak de-

niz’e gi ri şi ni ön le ye bil mek için sa vaş ilânın-

dan he men ön ce Seb te Bo ğa zı’na kom şu 

iki dev let olan Fas ve İs pan ya nez din de 

dip lo ma tik gi ri şim ler de bu lun muş ve Fas 

el çi si ola rak Azmî Efen di’yi ta yin et miş ti. 

On dan bek le nen gö rev, Rus do nan ma sı nın 

Ak de niz’e gi ri şi ni en gel le ye cek ted bir le rin 

alın ma sı nı ve Rus ya’ya açı la cak sa vaş için 

Fas ida re si nin Os man lı Dev le ti’ne malî yar-

dım da bu lun ma sı nı sağ la mak tı. 1785’te 

Os man lı el çi si sı fa tıy la Fas’a gön de ri len 

Sey yid İsmâil Efen di’den iti ba ren böl ge ye 

yö ne lik Os man lı il gi si nin bir so nu cu ola rak 

da gö rü le bi le cek bu gi ri şim, Fas ile Ce za yir 

ara sın da ki iliş ki le rin ger gin leş ti ği ve her iki 

dev le tin so ru nun çö zü mü için İs tan bul’a 

baş vur du ğu bir dö ne me rast la dı. An cak 

Fas hâki mi III. Mevlây Mu ham med’in Ce-

za yir’le ya şa dı ğı prob lem ler ko nu sun da 

Os man lı Dev le ti’nden ümit et ti ği ce va bı 

ala ma ma sı, ci had iâne si ola rak İs tan bul’a 

gön der me yi plan la dı ğı yar dı mı Ce za yir’de 

yü rüt tü ğü sa vaş için kul lan ma ka ra rıy la 

so nuç lan dı. Azmî Efen di de Fas’ın Cebe li-

târık’ı kon trol ede bi le cek bir do nan ma ya 

sa hip ol ma dı ğı için Rus do nan ma sı nın Ak-

de niz’e ge çi şi ni en gel le ye bi le cek imkânlar-

dan yok sun ol du ğu na vur gu yap mış tı. Bu 

du rum Os man lı lar’ın Fas-Ce za yir ça tış ma-

sın da ta kip et ti ği si ya set te rol oy na dı. Yi ne 

Azmî Efen di’nin tak ri rin de be lirt ti ği üze re 

Ce be litârık’ın kon tro lü için mu ha tap ne 

Fas ne de İs pan ya idi. İs pan ya Ve ra set Sa-

va şı’nın ar dın dan im za la nan Ut recht Ant-

laş ma sı’ndan (1713) be ri Seb te Bo ğa zı ve 

böl ge açı sın dan bü yük stra te jik öne me sa-

hip Mi nor ka İn gil te re’nin kontro lün dey di.

Fas’tan dö nü şün de Ah med Azmî Efen di 

cep he de de ğil rikâb-ı hümâyun mek tup-

çu su ola rak İs tan bul’da gö rev al dı. Bu ta-

yin kı sa bir sü re son ra it ti fak ant laş ma sı 

im za la na cak olan Prus ya’nın “hâl ü şânı na 

vâkıf” kâtip le re du yu lan ih ti yaç la il gi liy di. 

Sa vaş sü rer ken İs veç’le im za la nan ant laş-

ma ve bun dan al tı ay ka dar son ra Prus ya 

ile ya pı lan it ti fak dip lo ma tik te şeb büs-

le re hız ka zan dır dı. Fran sa’da pat la yan 

ih tilâl se be biy le İs veç’in Os man lı lar’dan 

ba ğım sız ola rak Rus ya ile Värälä ba rı şı-

nı im za la ma sı (1790) İs tan bul’un kur ma-

ya ça lış tı ğı it ti fak sis te mi nin bir aya ğı nın 
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Mossi’nin reisi olan üvey babası Şeyh 

Mâlem Âdem Emîr Mûşî ilgilendi. Kû-

mâsî’de Mâlem Garbe (Ebû Bekir b. Mû-

sâ) el-Keşinâvî, Muhammed İnuva b. Îsâ, 

Hâc Ebû Bekir el-Fellâtî ve Şeyh Abdulla h 

Tânû’dan, Kuzey Nijerya’da Zaria’da Ye-

hûdâ b. Sa‘d’dan Mâlikî fıkhı, tefsir, ha-

dis, Arap dili ve edebiyatı okudu. Bir Ti cânî 

“mukaddemi” olan hocası Mâlem Garbe 

vasıta sıyla Ticâniyye tarikatına in tisap etti; 

sülûkünü Cenneli Şeyh Nûh el-Fellâtî’nin 

yanında tamamladı. 1943’te hacca gitti. 

Mekke’de Elfâ Hâşim’in hali fe si Şeyh Ah-

med b. Abdurrahman el-Ka tâ gumî tara-

fından Ticânî mukaddemi tayin edildi. Bu 

arada Şeyh Muhammed Hâ dî b. Mevlûd 

Fâl el-Alevî’ye intisap ederek ondan ir-

şad izni aldı. 1947’de Se ne gal’in Kavlah 

şehrinde yaşayan Ticâ niyye tarikatı şeyhi 

İbrâhim b. Abdullah Ni yâs’a intisap etti 

ve onun önde gelen müridleri arasında 

yer aldı. Şeyhinin Ga na’ ya her gelişinde 

yaptığı yolculuklarda onun yanında bu-

lundu, konuşmaların ı tercüme etti ve 

şeyhi onu “lisânü’l-fey zati’l-İbrâhîmiyye ve 

tercümânühâ” görevine tayin etti. Yetiş-

tirdiği talebeler arasında halifesi Muham-

med Mustafa Kâmil, Abdurrahman Âdem 

Emîr Mûşî, Abdülazîz Bunbâ, Mâlem 

İsmâil Bekû ve Mustafa İbrâhim Ekrâ’nın 

adları anılır. Gana’nın ve Nijerya’nın birçok 

bölgesini tebliğ amacıyla dolaşıp vaaz ve 

irşadda bulunduğundan “Vâiz” lakabıyla 

meşhu r oldu. Kendi öğrencilerini de bu 

tür faali yetlere yönlendirdi. Daha sonra 

artan bu etkinlikleri düzenli şekilde sür-

dürmek amacıyla Cem‘iyyetü’l-muallimîn 

li’d-da‘ ve ve’l-irşâd adıyla bir cemiyet kur-

du. Bunun dışında üvey babasının evinde 

el-Medresetü’l-vataniyyetü’l-İslâmiyye 

adıyla bir okul açtı. 29 Ocak 1982 tarihin-

de Kûmâsî’de vefat etti. Ahmed Bâbâ dört 

hanımla evlenmiş ve bunlardan yirmi beş 

çocuğu olmuştur.

Eserleri. Ahmed Bâbâ’nın çeşitli eserle-

rinden bazıları şunlardır: el-A²bü’l-bâtir 

£alâ na¼ri külli £anîd (Kahire 1376/1956, 
1381/1961); £Avnü’×-×âkir fî ¼alli elfâ¾i’×-

×ikr li-¹arîšati’t-Tîcâniyye (Kûmâse, 
ts.); Berâßetü’l-muÅli½ fî âdâbi’l-mü-

fîd ve’l-müstefîd (Accra 1389/1969); 
Büşre’l-müttaš¢n ve’l-mu¼sinîn (Acc-
ra 1389/1969); ¥üsnü’¾-¾an bi’l-mevlâ 

(Kû mâse, ts.); el-Kenzü’l-müfîd li’l-

mü rîdi’½-½âdıš (Kahire 1379/1950); 
Ma³ ne¹îsü’l-šulûb fî seyri’s-sâlikîn 

ilâ ¼a²reti rabbi’l-£âlemîn (Kûmâse 
1397/1977); Meserretü’l-šåbi² (Tunus 
1373/1954, Meserretü’l-šåbi²i’½-½u³râ 
diye de anılır); Mišma£atü’l-münkirîn 

Cev det-Ma li ye, nr. 3220; BA, Cev det-Zab ti ye, 
nr. 1455, 1788; Ha lil Nûri, Târih, Sü ley ma ni ye 
Ktp., Âşir Efen di, nr. 239, vr. 14b, 22b, 169a-b, 
435b-436a; Ah med Câvid, Hadîka-i Vekåyi‘ (haz. 
Ad nan Bay car), An ka ra 1998, s. 144-147, 195 
vd., 198 vd.; Meh med Emin Edîb Efen di’nin 
Ha ya tı ve Târîhi (haz. Ali Os man Çı nar, dok to ra 
te zi, 1999), MÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 12, 
172, 292 vd.; Vâsıf, Târih (İl gü rel), s. 372-373; 
III. Se lim’in Sırkâti bi Ah med Efen di Ta ra fın dan 
Tu tu lan Rûz nâme (nşr. V. Se ma Arı kan), An ka ra 
1993, s. 22-27; Şânîzâde Meh med Atâul lah Efen di, 
Târih (haz. Zi ya Yıl ma zer), İs tan bul 2008, I, 256; 
Sa haf lar Şey hizâde Esad Efen di, Tâ rih (haz. Zi ya 
Yıl ma zer), İs tan bul 2000, s. 666; Cev det, Târih, IV, 
6-7, 51; V, 79, 346 vd.; IX, 117; Gü meç Ka ra muk, 
Ah med Az mi Efen dis Ge sandt schaft sbe richt als 
Ze ug nis des os ma nisc hen Mach tver falls und der 
be gin nen den Re formära un ter Se lim III., Frank-
furt 1975; Ke mal Bey dil li, 1790 Os man lı Prus ya 
İt tifâkı: Mey da na Ge li şi-Tah li li-Tat bi ki, İs tan bul 
1984, s. 108, 111-114, 124-126, 131-132; a.mlf., 
Os man lı Dö ne min de İmam lar ve Bir İma mın 
Gün lü ğü, İs tan bul 2001, s. 124, 135-136; Fa ik 

Re şit Unat, Os man lı Se fir le ri ve Se fâ ret nâ me le ri 
(nşr. Be kir Sıt kı Bay kal), An ka ra 1992, s. 148-153; 
Chris toph K. Neu mann, “De ci si on Ma king wit h-
out De ci si on Ma kers: Ot to man Fo re ign Po licy Cir ca 
1780”, De ci si on Ma king and Chan ge in the Ot-
to man Em pi re (ed. C. E. Fa rah), Kirk svil le 1993, 
s. 33-34; Vir gi nia Ak san, Sa vaş ta ve Ba rış ta Bir 
Os man lı Dev let Ada mı: Ah med Resmî Efen di: 
1700-1783 (trc. Öz den Arı kan), İs tan bul 1997, s. 
34, 75; Ab dur rah man Şe ref, “Ber lin Hazîne-i Ev-
râ kın da Vesâik-i Kadîme-i Osmâniy ye”, TO EM, 
sy. 44 (1333), s. 67-92; G. B. Volz, “Ei ne tür kisc he 
Ge sands chaft am Ho fe Fri ed richs des Gros sen im 
Win ter 1763/1764”, Ho hen zol lern Jahr buch, XI, 
Ber lin 1907, s. 17-54.

ÿ Fa tih Ye şil

– —AHMED BÂBÂ el-VÂİZ
ا ) א ا א ( أ 

Ahmed Bâbâ b. Ahmed b. Îsâ
b. Mûsâ el-Vâiz es-Sokotî

el-Vatanî el-Kûmâsî
(1913-1982)

Ganalı âlim ve edip.˜ ™

Gana’nın orta kesiminde bulunan Kû-

mâ sî (Kumassi, Kûmâse) şehrinde doğdu. 

İlim ve tasavvuf ehli bir aileye mensuptur . 

Nijerya’nın kuzeyinde Sokoto’da yaşayan 

Fûlânîler’den olan babası Gana’ya göç ede-

rek Kûmâsî’ye yerleşmişti. O bölgede bir 

kadının kendi kocasını özel adıyla anması 

ayıp sayıldığından annesi Haciyâ Meryem 

Mey de babasının adını taşıyan oğluna 

“bâbâ” diye hitap etmiş, o da adıy la birlik-

te bu lakapla anılmıştır. Ayrıca bölgedeki 

âdete uygun biçimde kendisi için Vatanî 

(“¥ubbü’l-va¹an mine’l-îmân” sözünden 
hareketle) nisbesini lakap olara k seçti. 

Babasının vefatından sonra öğrenimi ve 

tasavvufî eğitimiyle meşhur kabilelerden 

II. Mah mud dev rin de ye ni den gö re ve ça-

ğı rıl dı. Her ne ka dar sağ lık so run la rı nı ge-

rek çe gös te re rek af fı nı is te diy se de 1809 

Ağus to sun da rikâb-ı hümâyun ket hüdâlı-

ğı na ta yin edil di. 1810 Ha zi ra nın da ki az li 

üze ri ne yi ne ge ri pla na çe kil di. Bir sü re 

son ra im pa ra tor lu ğun en prob lem li böl-

ge le rin den bi ri olan Mo ra’ya nâzır ola rak 

gön de ril di. Mo ra için ka le me alı nan ye ni 

ni zamnâme yi böl ge va li siy le bir lik te uy-

gu la mak la gö rev len di ril di. Mo ra’da ki ka-

le le rin tah ki miy le uğ ra şır ken bir ta raf tan 

da “ih tilâli mûcip ha re ket eden ler”i Mo ra 

va li siy le bir lik te sür gü ne gön der me işiy le 

uğ raş tı. Bu ma kam da uzun müd det ka-

la ma dı, 10 Ni san 1821’de Mo ra’da ve fat 

et ti. Na aşı İs tan bul’a ge ti ri le rek Bos tan 

İs ke le si’nde ki kab ri ne def ne dil di.

Azmî Efen di’nin ka le me al dı ğı Prus ya 

Se fâ ret nâ me si Os man lı si ya set kül tü rü 

açı sın dan hay li önem li dir. Se fâ ret nâ me nin 

ilk bö lü mü XVI II. yüz yı lın di ğer se fâ ret nâ-

me le rin de gö rül dü ğü gi bi Azmî Efen di’nin 

Ber lin’e yap tı ğı se ya hat es na sın da vu ku 

bu lan olay la ra, yo lu üze rin de ki ka sa ba ve 

şe hir le rin tas vi ri ne, Prus ya kra lı ve baş-

ve ki li ta ra fın dan ka bul tö ren le ri nin an la-

tı mı na ay rıl mış tır. Se fâ ret nâ me ye ek le nen 

“Tez yîl” bö lü mü ise Os man lı si ya set li te ra-

tü rün de ye ni bir yak la şı mı or ta ya koy mak-

ta dır. Da ha ön ce Os man lı se fâ ret nâ me 

mü el lif le ri nin il gi ala nı na gir me yen Av ru-

pa dev let le ri nin malî ve as kerî du ru mu, 

ge nel ola rak ül ke nin sos yo eko no mik ve 

sos yo po li tik va zi ye ti gi bi me se le ler Azmî 

Efen di ile bir lik te dev rin se fâ ret nâ me mü-

el lif le ri nin göz de ko nu la rı ha li ne gel miş tir. 

Ni te kim bu ba kış açı sı nı, Sefâretnâme-i 

Azmî’den bir kaç yıl son ra Ebûbe kir Râtib 

ve Mus ta fa Râsih efen di ler ta ra fın dan ka-

le me alı nan “Bü yük Lâyi ha lar”da da gör-

mek müm kün dür. Nizâm-ı dev le te da ir 

lâyi ha la rın ak si ne doğ ru dan re form öne-

ri le ri ni içer me yen bu ye ni sefâretnâme 

tü rü, as lın da Av ru pa dev let le ri nin kar şı-

laş tık la rı ben zer prob lem le rin çö zü mü için 

ge liş tir dik le ri pro je le ri bi rer ör nek ol mak 

üze re Ni zâm-ı Cedîd ricâli ne sun muş tur. 

Azmî Efen di’nin sefâretnâme si ya yım lan-

mış tır (Ah med Azmî, Sefâretnâme-i Azmî, 
İs tan bul 1303). Hadîka-i Vekåyi‘ ve Cev-

det Pa şa’ nın Tâ rih’i için de de yer al mak-

ta dır. Fas el çi li ğiy le il gi li tak ri ri Top ka pı 

Sa ra yı Mü ze si Ar şi vi’nde bu lun mak ta dır 

(Ema net Ha zi ne si, nr. 4034).
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