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AHMED AZMÎ EFENDİ

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).
BİB Lİ YOG RAF YA :

BA, HH, nr. 396, 8491, 10262, 13346, 14983, 
15050, 15179/D, 17232, 23502, 23709, 36252, 
41774, 42320, 47804, 48697, 53209, 57457, 
58599; BA, Cev det-Ha ri ci ye, nr. 301, 6481; BA, 
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hak kın da dır) (Tah ran 1346 hş.); Mek teb-i 

Vu š†£ der Şi£r-i Fârsî (Tah ran 1348 hş.; 
Meş hed 1374 hş.); TârîÅ-i Te×ki rehâ-yı 

Fâr sî (I-II, Tah ran 1348-1350 hş., 1363 
hş.); Gül zâr-ı Me£â nî (Tah ran 1352 hş., 
1363 hş., 1377 hş.) (mü el li fin çağ da şı olan 
İran lı edip ve sa natkârla rın bi yog ra fi si ni 
ve eser le ri ni içe rir); Te×ki re-i Peymâne 

(Meş hed 1359 hş.; Tah ran 1368 hş.) (sâ-
kî nâ me le re ve sâkînâme ya zar la rı na da-
ir dir); Dî vân-ı Gülçîn (Tah ran 1362 
hş.); Fer heng-i Eş£âr-ı Sâßib (Tah ran 
1364 hş.); Me ²â mîn-i Müş te rek der 

Şi£r-i Fârsî (Tah ran 1369 hş.); Kârvân-ı 

Hind: Der A¼ vâl ü Â¦âr-ı Şâ£irân-ı 

£A½r-i Øafevî ki be-Hind Ref tend (I-II, 
Meş hed 1369 hş.); Tek mi le-i Em¦âl ve 

¥ikem (Meş hed 1378 hş.). Ne şir: Mir za 

Mu ham med Ali Mez heb-i İs fahânî, Te×ki-

re-i Yeh çâ li ye (Tah ran 1321 hş.); Fah red-

din Sa fî, Le ¹âßi fü’¹-¹avâßif (Tah ran 1336 
hş.); Mu î nül fu karâ Ah med b. Mah mûd, 

TârîÅ-i Mol lâ zâ de der ¬ikr-i Me zâ rât-ı 

BuÅârâ (Tah ran 1339 hş., 1370 hş.); Mol la 

Ab dün nebî Fah rüz za man-ı Kazvînî, Te×ki-

re-i Mey Åâne (Tah ran 1340 hş., 1363 
hş.); Mu ham med Bâ kır Riş he İs fahânî, 

Te×ki re-i Man¾ûm Riş he (Tah ran 1344 
hş.); Ab dülkåhir el-Bağ dâ dî, el-Î²â¼ £an 

u½ûli ½ı nâ£ati’l-me sâ¼ (Tah ran 1346 
hş.); Ah med el-Gaz zâ lî, Kü nû zü’l-esrâr 

ve Ru mû zü’l-a¼ râr (Tah ran 1347 hş.). 
Gül çîn-i Me ânî ay rı ca der gi ler de bir çok ri-

sâ le neş ret miş tir (lis te si için bk. Behrûz 
Ey mâ nî, Ki tâb-ı Mâh-ı Kül liyyât, sy. 63, 
s. 23-25). Ka ta log: Fih rist-i Mecmû£a-

yı Åa¹¹-ı Ki tâb Åâ ne-i Mec lis (Tah ran 
1346 hş.); Fih rist-i Kü tüb-i ƒa¹¹î-yi 

KitâbÅâne-i Âsi tân-ı Æuds-i Ra ²avî 

(VII. cilt, Meşhe d 1346 hş.; VI II. cilt, Meş-
hed 1350 hş.; IX. cilt, Meş hed 1372 hş.). 
Râh nümâ-yı Gen cî ne-i Æurßân (Meşhe d 
1347 hş.) (Âsi tân-ı Kuds-i Ra za vî’ de ki 
Kur’an yazmala rı ka ta lo gu dur); Fih rist-i 

Æıs metî ez Kü tüb-i ƒa¹¹î-i Ki tâb Åâ ne-i 

Mer¼ûm £Ab dül¼üse yin Be yât (Tah ran 
1348 hş.). Gül çîn-i Meânî, Şe büs te rî’ nin 

Gül şen-i Râz’ının şerh le riy le il gi li bir bib-

li yog raf ya da ha zır la mış (“Gül şen-i Râz u 
Şü rû¼-i MuÅ te lif-i Ân”, Nüs Åa hâ-yi ƒa¹¹î, 
sy. 4, 1344 hş./1965, s. 53-124), bir çok der-

gi de ya yım lan mış çok sa yı da ma ka le ka le-

me al mış tır (ge niş bir lis te için bk. Behrûz 
Ey mâ nî, Kitâb-ı Mâh-ı Kül liyyât, sy. 63, s. 
23-33).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ah med Gül çîn-i Meânî, Dîvân-ı Gülçîn, Tah ran 

1362 hş., s. 3-18; a.mlf., “Zin degînâme-i ƒûd 
Ne vişt-i Üstâd A¼ med Gül çîn-i Me£â nî”, Pe yâm-ı 
Bahâristân, sy. 48, Tah ran 1384 hş., s. 31-35; 
Ab dür refî‘ Hak¢kat, Fer heng-i Şâ£irân-ı Zebân-ı 

– —AHMED FETHİ PAŞA

(bk. FETHİ PAŞA).˜ ™

– —AHMED GÜLÇÎN-i MEÂNÎ
א ) ( أ  

(1917-2000)

Ýranlý tarihçi, þair ve bibliyograf.˜ ™

Tah ran’da doğ du. Ba ba sı nın adı Ali Ek-

ber’dir. İlk ve or ta öğ re ni min den son ra 

1934’te Tah ran’da Ada let Ba kan lı ğı Ge nel 

Em lâk Ka yıt Da ire si’nde gö re ve baş la dı, 

ar dın dan ba kan lı ğın çe şit li ka de me le rin de 

ça lış tı. 1935’te En cü men-i Edebî-yi Hakîm 

Ni zâ mî’ nin en genç üye si ola rak bu ku ru-

mun fa ali yet le ri ne iş ti rak et ti. Bu sı ra da 

çev re si nin teş vi kiy le ilmî araş tır ma la ra 

yö nel di. Araş tır ma la rı nı da ha çok en cü-

me nin baş ka nı olan Vahîd-i Dest girdî’nin 

reh ber li ğin de yü rüt tü. Nizâmî’nin ƒam-

se’ si nin neş rin de de ona yar dım et ti. Va-

hîd’in 1942’de ölü mün den son ra şa ir Mu-

ham med Ali Nâsıh ile bir lik te En cü men-i 

Edeb-i Îrân’ı kur du. 1947’de Fer hen gis-

tân-ı Îrân’ın fa ali yet le ri ne ak tif bi çim de ka-

tıl dı ve sek re ter lik gö re vi ni yü rüt tü. 1959 

yı lın dan iti ba ren mec lis kü tüp ha ne sin de 

ça lış tı. Bu kü tüp ha ne de ki Fars ça ve Arap-

ça yaz ma lar ka ta lo gu nun ya nı sı ra me sai 

sa at le ri son ra sın da yap tı ğı ça lış ma lar la 

1951-1958 yıl la rın da Ki tâb hâ ne-yi Millî-i 

Me lik’in yaz ma lar bö lü mü nün ka ta lo gu nu 

ha zır la dı. Bir yan dan da yük sek tah si li ne 

de vam et ti. 1963’te ken di is te ğiy le emek-

li ye ay rıl dı. 1964’te da vet üze ri ne Âsitân-ı 

Kuds-i Ra zavî Kü tüp ha ne si’nde ki yaz ma-

la rı tas nif et mek için Meş hed’e git ti. On 

iki yıl bo yun ca bu kü tüp ha ne de ki Arap ça 

ve Fars ça yaz ma la rın ka ta log la rı nı ya yı-

ma ha zır la dı. 1977’de Meş hed’de Fir devsî 

Üni ver si te si’ nin Ede bi yat ve Be şerî İlim ler 

Fa kül te si’nde Fars ça yaz ma lar, Sa fevîler 

dev rin de Fars şi iri ve Fars ça ya zım kül-

tü rü ko nu la rın da ders ver me ye baş la dı. 

16 Ma yıs 2000’ de Meş hed’de ve fat etti, 

Tûs’ta ki Mak ber-i Şuarâ-yi Fir devsî’ye 

def ne dil di. Ah med Gül çîn-i Me â nî on üç 

ya şın dan iti ba ren “Gül çîn” mah la sıy la şiir-

ler yaz mış, 1932’ de ilk şi ir leri ni ya yım la-

mış, şi ir de Emî rî Fîrûzkûhî gi bi şa ir ler den 

ya rarlanmış tır. Şi ir le ri Nesîm-i Şi mâl, 

Tevfîš, Ar ma³ån, Æıyâm-ı Îrân, ƒaber-

dâr ve Mol lâ Na½reddîn gi bi dergi ler de 

çık mış, özellik le ga zel le riy le adı nı duyur-

muş tur. Da ha son ra bü tün şi ir le ri bir di-

van ha lin de neşre dil miş tir.

Eser le ri. Te lif: Şehrâşûb der Şi£r-i Fâr-

sî (Şehrâşûb ve ay nı tür de şi ir ya zan lar 

(Kûmâ se, ts.; tasavvuf karşıtlarının evleri-
nin kapısına Ankebût sûresinin 41. âyetini 
yazmaları vesilesiyle telif edilmiştir); en-

Na½î¼a fî zecri ¼alšı’l-li¼ye (Kûmâse, 
ts.); Tu¼ fetü’½-½âdıš¢n li’r-râ³ıbîn 

fi’l-fidâß (Kû mâse 1392/1972, sonunda 
Allah’tan şifa dilediği “el-Æa½îdetü’n-
nûniyye”siyle birlikte; müellif bu kitabı 
1972 yılında hastahanede yattığı sırada 
ölü adına yapılacak niyazlar hakkında ve 
cenaze törenlerine ilişkin bazı mahallî 
âdetleri tenkit amacıyla yazmıştır); el-

Æunbületü’d-dâmi³a £alâ rußûsi’l-

münkirîn li-evliyâßillâh (Kûmâse, ts.); 
Risâletü’l-man½ûr fi’r-red £alâ risâleti 

Desîseti’l-inkâr (Kahire 1376/1956, 1381/ 
1961); Øavtü en½âri’l-fey²a fî tebşîri’l-

£abdi’l-mu£teš¢d bi-mâ lehû mine’z-

zevcât fi’l-cenne (Kûmâse, ts.; Şeyh 
İbrâhim Niyâs’ın Rahmân sûresinin 56. 
âyetiyle ilgili yorumlarını özetlemiştir); 
Seyfü’l-¼aš £alâ nu¼ûri’l-Vehhâbiyyîn 

(Kûmâse 1973); Tenbîhü’s-sâhî £ani’½-

½alât (Accra, ts.); Tav²î¼u’l-edille li-

men yerûmu delîlen £ale’¹-¹arîšati’½-

½ûfiyye (Kahire 1381/1961, el-A²bü’l-bâtir 
ve Risâletü’l-man½ûr ile birlikte); e¦-¡e-

merü’l-yâni£ fi’l-îmân li-men temes-

seke bihî fe-innehü’l-£urvetü’l-vü¦šå 

(Accra 1388/1968); Zübdetü Fevâßidi 

cevâhir (Kûmâse, ts.; Şeyh İbrâhim 
Niyâs’ın bazı yazılarını içeren Fevâßidü 
cevâhir resâßil fi’l-ecvibe ve’l-ve½âyâ ve’l-
fetâvâ adlı eserinden seçmeleri ihtiva 
eder).
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Yûşa‘ Ahmed Bâbâ el-Vâiz, Temâmü’l-minne 
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