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AHMED PAŞA, Kavanoz

İbnü’l-Ara bî’ nin düşüncelerine bağlı, şiir 

ve ilm-i sim yâ gibi konulara meraklı ilginç 

bir şahsiyettir. Döneminin meşhur ilim, 

kültür ve tasavvuf erbabından Hüseyin 

Vassâf, Bursalı Mehmed Tâhir, İbnülemin 

Mahmud Kemal ve Ahmet Avni Konuk ile 

tanıştığı, Türkçe, Arapça ve Farsça’ya 

vâkıf olduğu anlaşılmaktadır.

Eserleri. 1. Sefînetü’s-Sâfî. On sekiz 

ciltten meydana gelen eser 1913-1924 

yılları arasında kaleme alınmıştır. Müellif 

eserde kendi döneminde yaşayan ya da 

kısa bir süre önce vefat etmiş olan bazı 

âlim, şeyh ve şairlerin biyografilerine, eser 

ve şiirlerine yer vermiştir. Sefînetü’s-Sâ-

fî, Osmanlılar’ın son dönemindeki İstan-

bul’un kültürel ve sosyal hayatıyla ilgili 

önemli bilgi ve belgeler içermektedir. 

İs tanbul’daki bazı semtlerin tarihi, kay-

nak suları, yangın lar, meyhaneler, fiyat 

listeleri, edebiyat, hat ve mûsiki bunlar-

dan bazılarıdır. Kahve, çay, tütün, kuşlar 

ve çiçekler gibi konulara da temas edilen 

Sefînetü’s-Sâfî’nin tasavvuf tarihi açısın-

dan ayrı bir değeri vardır. Bazı meşayihin 

hal tercümeleri, vahdet-i vücûd, Bektaşîlik, 

Hurûfîlik, ilm-i simyâ ve tasavvuf hakkında 

verilen bilgiler tasavvuf, edebiyat, tarih 

ve kültür tarihi araştırmacıları için önem-

li bir kaynaktır. Kemal Edip Kürkçüoğlu, 

“İmparatorluğumuzun son devir fikriyatını 

araştıracak olanlar bu eserden müstağni 

kalamaz” demiştir. Yazma nüshası İstan-

bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi Enstitüsü’nde mevcut olan ese-

rin mikrofilmi Süleymaniye Kütüphanesi 

Mikrofilm Arşivi’nde kayıtlı olup (nr. 2096) 
bu mikrofilmden yapılan fotokopi baskısı 

İstanbul’da İslâm Araştırmaları Merkezi 

(İSAM) ve İlmî Araştırmalar Merkezi (İLAM) 

kütüphanelerinde bulunmaktadır. Eserin 

Sabatayistler’den bahseden bölümü Er-

tuğrul Düzdağ tarafından yayımlanmış-

tır (Dönmeler Âdeti: Selânik’te Yaşayan 
Sabataycıların Gizli Hayatı Hakkında 120 
Yıl Önce Yapılmış Bir Araştırma, İstanbul 
2001). 2. Divan (Süleymaniye Ktp., Züh-
dü Bey, nr. 538). 3. Mecmûam (İstanbul 
1311). Ahmed Sâfî Bey, 1885-1886 yılla-

rında on beş günde bir yayımlanan Şu‘le 

dergisinin editörlüğü nü yapmış, dergi 

üç dört sayı neşredildikten sonra kapan-

mıştır.
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Maliye Hazinesi İstikraz Odası’nda me-

mur olarak göreve başladı. Bu dönem-

de Tokatlızâde Hacı Ahmed Efendi’den 

Arapça, Mirza İsmâil’den Farsça öğren-

di. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde 

iplikhâne, askerî misafirhâne ve hasta-

hane başkâtipliği yaptı. Savaştan sonra 

Se lâ nik Fırka-i Askeriyyesi’nde başkâtip, 

Aydın vilâyetindeki Menteşe ve Tavas’ta 

ağ nâm ve a‘şâr memuru, Tekaüt Sandığı 

Mek tûbî Kalemi’nde mümeyyiz ve müdür 

olarak çalıştı. Kırk sekiz yıl süren memu-

riyet hizmetinden 1913’te emekli oldu. 

Se fînetü’s-Sâfî adlı eserini bu dönem-

de kaleme almaya başladı. 1917-1918 

yıl larında Evkaf Nezâreti adına Defter-i 

Hâ kånî Nezâreti Münâkalât Kalemi’nde 

görev yaptı. Ardından Sahaflar Çarşısı’nda 

bir dükkân açıp kütüphanesindeki 2000 

cilt kadar kitabı satmaya başladı. 1921’de 

bütün kitapları elden çıkarıp evinde inzi-

vaya çekildi. Vefatından bir yıl önce Sul-

tanahmet’te Dizdâriye Camii civarında-

ki Özbekler Tekkesi’nde cuma geceleri 

Me¦nevî okutuyordu. Ahmed Sâfî Bey 

24 Mayıs 1926 tarihinde vefat etti ve 

Ana dolukavağı’ndaki şehitlikte defnedil-

di. Sâfî Bey’in Fatih’in Çarşamba mahal-

lesinde ikamet eden Nakşibendî Hâlidî 

şeyhlerinden Yanyalı İsmet Efendi’ye in-

tisap ettiği, ancak tarikatını gizlediği söy-

lenir. Geniş bir kültüre sahipti. Muhyiddin 

tes lim eder sen za rar gör mez sin” de di ği 

nak le di lir (a.g.e., s. 653; Râşid Meh med 
Efen di – Çe le bizâde Âsım Efen di, II, 710). 
Sad ra zam lık müd de ti üç ay ka dar dır.

Ah med Pa şa ve zir li ği kal dı rı la rak 9 

Re ceb 1115’te (18 Ka sım 1703) Sa kız 

adasın a sü rül dü, ge çi mi için ken di si ne bir 

miktar has ta yin edil di. Ah med Pa şa’nın, 

15 Şâban 1116’da (13 Ara lık 1704) ve zir 

rütbe siy le ta yin edil di ği İne bah tı mu ha fız-

lı ğı sı ra sın da ya şı el li yi geç miş ola rak öl dü-

ğü ha be ri gel di (9 Cemâzi ye lev vel 1117 / 
29 Ağus tos 1705). Şe fiknâme ve şer hin de 

bu ha be rin 1117 Re ce bin de (Ekim-Ka sım 
1705) gel di ği be lir ti lir (Mah mud Celâled-
din Pa şa, s. 291).  Silâhdar Meh med Ağa 

ta ra fın dan bir çok olum suz sı fat la anı lan 

(Nus ret nâ me, s. 652) Ka va noz Ah med Pa-

şa’yı Ham mer de rüş vet al mak la it ham 

eder  (Bü yük Os man lı Ta ri hi, VII, 94).
BİB Lİ YOG RAF YA :

BA, MD, nr. 111-114, tür.yer.; Def ter dar Sa rı 

Meh med Pa şa, Züb de-i Ve ka yiât (haz. Ab dül ka-
dir Öz can), An ka ra 1995, s. 797, 808, 810, 814, 
824, 828, 831, 832; Silâhdar Meh med Ağa, Nus-
retnâme: Tah lil ve Me tin (haz. Meh met To pal, 
dok to ra te zi, 2001), MÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, 
s. 587, 610, 629-630, 652-653, 670-671; Râşid 

Meh med Efen di – Çe le bizâde Âsım Efen di, Târîh-i 
Râşid ve Zey li (haz. Ab dül ka dir Öz can v.dğr.), İs-
tan bul 2013, I, 615; II, 663, 679-681, 686, 700, 
703-705, 708-711, 739, 754; Ah med Hasîb 

Efen di, Rav za tü’l-kü berâ (haz. Me sut Ay dı ner), 
An ka ra 2003, s. 31-32, 34-35, 70; Di lâ ver zâ de 

Ömer, Zeyl-i Hadîka tü’l-vü zerâ, İs tan bul 1271 ̂  
Frei burg 1969, s. 2-3; Mah mud Ce lâ led din Pa şa, 
Rav za tü’l-kâmilîn, İs tan bul 1290, s. 98, 99, 107, 
110, 111, 169, 187, 188, 277-278, 280, 282, 
286, 287, 289, 290-291, 292; Si cill-i Osmânî, 
I, 235; Hü se yin Hü sâ med din, Ni şan cı lar Du ra ğı, 
İSAM Ktp., nr. 63810, s. 127-130; Uzun çar şı lı, Os-
man lı Ta ri hi, IV/1, s. 28, 31, 34-35, 42, 44; IV/2, 
s. 271-273; Da niş mend, Kro no lo ji°, III, 488-489; 
IV, 1; V, 51; J. von Ham mer-Purgs tall, Bü yük 
Os man lı Ta ri hi (haz. Erol Kı lıç – Mü min Çe vik), 
İs tan bul 1992,  VII, 93-94.

ÿAb dül ka dir Öz can

– —AHMED RİFÂÎ

(bk. KALISASAK, Ahmed Rifâî).˜ ™

– —AHMED SÂFÎ BEY
(1851-1926)

Sefînetü’s-Sâfî adlý eseriyle tanýnan
mutasavvýf ve yazar.˜ ™

İstanbul Bahçekapı’da dünyaya geldi. 

Bahçekapı’daki sıbyan mektebinden sonra 

Vâlide Sultan Rüşdiyesi’nden mezun oldu. 

Babası Tatlıdilzâde İbrâhim Bey’in memu-

riyeti sebebiyle Anadolu ve Rumeli’de bir-

çok şehirde bulundu. 1865’te İstanbul’da 

Ahmed Sâfî Bey’in Sefînetü’s-Sâfî  adlı eserinin I. cildinin 

ilk say fası  (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü, 
nr. 2096)
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edil me sin de di ne ay kı rı lık bu lun ma dı ğı-

nı sa vu nur ken özel lik le Hz. Pey gam ber’in 

gay ri müs lim le re kar şı tu tu mu nu ve çok 

din li si yasî bir top lum oluş tur ma ya meş-

ru iyet ka zan dı ran Me di ne ve si ka sı nı de lil 

gös ter di. Bu na gö re Pan ca si la çok kül tür-

lü En do nez ya top lu mu için ni haî bir ter cih 

ol ma lı, bu pren sip ler si yasal ge rek çe ler-

den de ğil dinî se bep ler den do la yı ka bul 

edil me lidir. Pan ca si la’nın be nim sen me si 

sü re cin de teş kilât üye le ri ara sın da şid-

det li tar tış ma lar ya pıl dı. An cak Ah med 

Sıd dîk’ın ça ba la rı sa ye sin de o dö nem de 

Neh da tü’l-ulemâ’nın dört bü yük âli mi sa-

yı lan KH (Ki ai Ha cı) Esad Şem sülârifîn, KH 

Mah rus Ali, KH Ali Mak sum ve KH Maş-

kur’un da des tek le me si üze ri ne Neh da-

tü’l-ulemâ Pan ca si la’yı teş kilâtın fikrî te-

me li ola rak be nim se di ği ni ilân et ti. Si tu-

bon do top lan tı sın da alı nan di ğer ka rar lar 

ara sın da Neh da tü’l-ulemâ’nın 1926 ta rih li 

ku ru luş tü zü ğün de yer alan dinî ve sos yal 

içe rik li bir teş kilâta dön me si, si yasî fa ali-

yet ler den ta ma men çe kil me si hususu da 

var dı. Ah med Sıddîk’ın bu top lan tı da ki 

ko nuş ma la rı ve si yasî uz laş ma çağ rı la rı 

hü kü met le si yasî çev re ler den de bü yük 

des tek gör dü.

Ara lık 1984’te yi ne Si tu bon do’da dü-

zen le nen XXVII. Neh da tü’l-ulemâ Kon gre-

si’nde Ah med Sıddîk teş kilâtın ya sa ma bi-

ri mi nin ge nel baş kan lı ğı na, Ab dur rah man 

Vahîd yü rüt me bi ri mi nin baş kan lı ğı na se-

çil di. Ah med Sıddîk, Neh da tü’l-ulemâ’da-

ki bu gö re vi ni ölü mü ne ka dar sür dür dü. 

Pan ca si la’nın ka bul edil me si ve Neh da tü’l-

ulemâ’nın si ya set ten uzak du ra rak dinî, 

hayrî, iç ti maî iş ler le uğ raş ma sı yö nün de 

alın mış olan ön ce ki ka rar lar te yit edil di. 

Böy le ce Ah med Sıddîk’ın ça ba la rıy la XXVII.  

Neh da tü’l-ulemâ Kon gre si teş kilâtın ta ri-

hî ge li şi min de ye ni bir dönem teş kil et ti. 

Teş kilât top lum sal kal kın ma ya yö ne lik ge-

niş prog ram lar ve fa ali yet ler yü rüt me ye 

baş la dı, teş kilât için de kül tü rel ve en te lek-

tü el bi ri ki me sa hip kad ro lar ön pla na çık tı. 

1989’da Yog ya kar ta’da dü zen le nen, açı lı-

şı na dev let baş ka nı Su har to’nun da ka tıl-

dı ğı XXVI II. Neh da tü’l-ulemâ Kon gre si’n-

de Ah med Sıddîk ve Ab dur rah man Vahîd 

tek rar se çil di ler. Ah med Sıddîk 23 Ocak 

1991 ta ri hin de Su ra ba ya’da vefat etti, va-

si ye ti uya rın ca ta sav vu fa önem ve ren bir-

çok Ca va lı ki ai nin ma kamı nın bu lun du ğu 

Ke di ri’de ki Du kuh Tam bak Me zar lı ğı’na 

def ne dil di.

Uz laş ma cı bir ki şi li ğe sa hip olan Ah med 

Sıddîk, ge le nek sel dinî eği tim le ye ti şen es-

ki ne sil le bu eği ti min ya nı sı ra dü zen li mo-

dern eği tim de alan ye ni ne sil Neh da tü’l-

Ah med Sıddîk’ın si ya set le il gi si genç 

yaş lar da baş la dı. 1945’te En do nez ya 

İslâm Genç lik Ha re ke ti’nin Cem ber ve Be-

su ki böl ge le ri ko or di na tö rü ol du; ba ğım-

sız lık ha re ke ti ne des tek ve re rek çe şit li fa-

ali yet ler de bu lun du. Ab dülvâhid Hâşim’in 

sek re ter li ği ni ya par ken si yaset adamla-

rıyla ya kın te mas lar kur du ve 1950’le rin 

baş la rın dan iti ba ren ak tif si yasî ha ya ta 

ka tıl dı. Neh da tü’l-ulemâ’nın bir par ti ola-

rak gir di ği 1955 yı lı ge nel se çim le rin de bu 

par ti den mil let ve ki li se çil di, 1955-1957 ve 

1971-1979 yıl la rın da da iki dö nem parla-

men to üye li ği yap tı. Neh da tü’l-ulemâ li-

der le ri ve üye le ri ara sın da bil has sa si yasî 

alan da ki en te lek tü el bi ri ki miy le ta nın dı. 

Gün lük po li ti kay la il gi len mek ye ri ne da ha 

çok ül ke nin te mel si yasî me se le le ri ne ve 

millî stra te ji le re yo ğun laş tı. Dev let Baş ka-

nı Ah med Su kar no dö ne mi nin son la rı na 

doğ ru ve özel lik le 1960’lı yıl la rın baş la-

rın da ateş li bir ko mü nizm aleyh ta rı idi. 

1965’te ki ko mü nistlerin başarısız dar be 

gi ri şi mi son ra sın da Su har to yö ne ti mi nin 

Do ğu Ca va’da ko mü nist par ti üye le ri ne 

ve sem pa ti zan la rı na kar şı yü rüt tü ğü sin-

dir me fa ali yet le rin de Ah med Sıddîk’ın ko-

mü nizm aleyh ta rı ko nuş ma la rı nın bü yük 

et ki si nin ol du ğu ile ri sü rül mek te dir.

Su har to li der li ğin de ki hü kü met, En do-

nez ya’nın dev let fel se fe si olan Pan ca si la’yı 

(beş pren sip: Tek tan rı cı lık, âdil ve me denî 
in san cı lık, mil li yet çi lik, de mok ra si, sos yal 
ada let) bü tün sos yal ve dinî teş kilâtla rın 

be nim se me si ge rek ti ği ni 1983 yı lı ba şın da 

ilân et ti ğin de Neh da tü’l-ulemâ’nın bir çok 

üye si bu na kar şı çı kar ken Ah med Sıddîk, 

Pan ca si la’ya olum lu yak laş tı ve Pan ca si-

la’nın Neh da tü’l-ulemâ ta ra fın dan ka bul 

edil me sin de önem li rol oy na dı. Aynı yıl 

Do ğu Ca va’nın Si tu bon do şeh rin de Neh-

da tü’l-ulemâ âlim le rin ce dü zen le nen “Si-

tu bon do Mu nas” ad lı millî is ti şa re top lan-

tı sın da yap tı ğı ko nuş ma lar da kı dem li bir 

âlim ola rak Pan ca si la’nın İslâm hu ku kuy la 

çe liş me di ği ni ifa de et ti. Bu gö rü şün ka bul 
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Endonezyalý âlim,
Nehdatü’l-ulemâ teþkilâtýnýn

liderlerinden.˜ ™

Ki ai Ha cı Ah med Sıddîk, 24 Ocak 1926’-

da Ba tı Ca va’nın Cem ber (Jem ber) şehrin de 

et ki li bir ulemâ ai le si için de doğ du. Ba ba sı 

Mu ham med Sıddîk, Cember’ de ki ge le nek-

sel dinî eği tim ku ru mu olan Sıd dîkıy ye Pe-

san tre ni’nin ku ru cu su idi. İlk dinî eği ti mini 

ba ba sı nın pe san tre ninde al dı. Do kuz ya-

şın da iken ba ba sı nın âni den ölü mü üze ri-

ne, 1926’da ku ru lan Neh da tü’l-ulemâ’nın 

ön de ge len li der le rin den olup 1937-1942 

yıl la rı ara sın da bu teşki lâ tın ge nel baş-

kan lı ğı nı ya pan ağabe yi Mahfûz Sıddîk’ın 

hi ma ye sin de ye tiş ti. Da ha son ra öğ re ni-

mi ni Com bang’da ki (Jom bang) Te bu ireng 

Pe san tre ni’nde sür dür dü, bu ra da Neh-

da tü’l-ulemâ’nın ku ru cu la rın dan Hâşim 

Eş‘arî’den ders oku du. Hâşim Eş‘arî’nin 

oğ lu Ab dülvâhid Hâşim ile arkadaş oldu. 

Or ta öğ re tim se vi ye sin de ki resmî eği ti-

mi nin ya nın da da ha çok özel gay re tiy le 

ken di ni ye tiş tiren Ah med Sıddîk’ın mes-

lek ha ya tın da üç önem li fa ali ye ti dik ka ti 

çek mek te dir: En do nez ya Din İş le ri Ba kan-

lı ğı’nda üst dü zey bü rok rat ola rak ça lış ma-

sı, si yasî fa ali yet le ri, ai le si nin kur du ğu pe-

san tren de ki öğ re tim fa ali ye ti. Ab dülvâhid 

Hâşim’in 1949-1952 yıl la rın a rastlayan Din 

İş le ri Ba kan lı ğı sı ra sın da Ah med Sıddîk 

onun sek re ter li ği ni yap tı. Da ha son ra bu 

ba kan lı ğın Do ğu Ca va böl ge si Din İş le ri baş-

kan lı ğı gö re vi ne ta yin edil di. Ay rı ca Neh-

da tü’l-ulemâ’nın ön ce Do ğu Ca va böl ge si 

baş kan yar dım cı lı ğı na, ar dın dan baş kan lı-

ğı na ge ti ril di. 1977’den iti ba ren ba ba sı nın 

kur du ğu Cem ber’de ki Sıddîkıy ye Pe san tre-

ni’nin baş kan lı ğı nı yü rüt tü, bu oku lun ge-

liş me si ne önem li kat kı lar sağ la dı. Ahmed Sıddîk
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