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el-HÂC AHMED DEM

gön der di. Encâybî (N’Da ibé / Di ai bou) kö-

yün de İbrâhim Hâv’dan İbn Ebû Zeyd 

el-Kayrevânî’nin er-Risâle’sini, Vâleldî’de 

(Wa laldé) kar de şi Elfâ Muham med Hâv’-

dan as tro no mi ve he sap da hil çe şit li ilim le-

re da ir ders ler al dı, ay rı ca onun va sı ta sıy la 

Ticâniy ye ta ri ka tı na in ti sap et ti. Da ha son-

ra ay nı böl ge de ki Kîclen’e (Ngu id ji lo ne) 
gi de rek Şeyh Cîrnû Ah med Muhtâr Yerû 

Bâl’dan (Thi er no Yéro Ba al) Harîrî’nin el-

Ma šå mât’ını ve Bûsîrî’nin el-Æa½îde tü’l-

Hem ziy ye’si ni oku du. 1922’de Sûkûn’a 

dön dü.

Arap ça ya nın da ye di ma hallî dil bi len el-

Hâc Ah med Sûkûn’da aç tı ğı, ken di adıy la 

anı lan med re se de çe şit li ka bi le ler den ge-

len çok sa yı da öğ ren ci ye Arap di li ve ede-

bi ya tı, tef sir, ha dis, fı kıh, kelâm, man tık, 

as tro no mi ve he sap ders le ri ver di. Ta le be-

le ri ara sın da oğul la rı Mu ham med Ah med, 

Ah med Ticânî, Ab dü lazîz ed-Debbâğ, Ab-

düs selâm, Beşîr, Halîl ve Mevlûd Dem baş-

ta ol mak üze re Hâc Ab dul lah Cînk (Ab do-

ula ye Di eng), Elfâ Mu ham med Câlû (Diyâlû / 

Di al lo), Mu ham med İbrâhim Câlû, İbrâhim 

Kântî (Kanté), Elfâ Ömer Diyâ ve Ömer Hâv 

anı lır. el-Hâc Ah med Dem 1922’de hac-

ca git ti, hac iba de ti ni eda et tik ten son-

ra Bağ dat’a ge çe rek ora da Mâlikî fık hı 

oku du. Bu ara da bir Ticâniy ye şey hin den 

el al mak için Akkâ’ya git ti. Mem le ke ti ne 

dö nün ce el-Hâc Ömer’in ha li fe le rin den, 

ay rı ca el-Hâc Mâlik b. Os man Siy’in Da-

kar’a 90 km. me sa fe de ki Tivâvûn’da (Ti va-
oua ne) bu lu nan zâvi ye sin de ken di sin den 

Ticânî vir di al dı ve “mu kad dem” ta yin edil-

di. Hilâfet al dı ğı şeyh ler den bi ri de Ticânî 

şey hi Elfâ Hâşim’dir. Mûte dil bir ta sav vufî 

çiz gi iz le di. Ay nı ta ri ka tın şeyh le rin den 

İbrâhim Niyâs’ın gö rüş le ri ne mu ha le fet 

et ti. 1947’de Sûkûn’a 7 km. me sa fe de 

Me dî ne tü el-Hâc Ah med Dem (Ndéme ne) 

adıy la bir köy ku rup ora ya yer leş ti. Ta le be 

ve mü rid le ri nin çok lu ğu se be biy le 1951’de 

ay nı ad la ikin ci bir köy in şa et tir di. 10 Ara-

lık 1973’te Sûkûn’da ve fat et ti ve ken di 

ca mi si nin hazîre sin de def ne dil di. Kebâ 

Mašåle: Der-bâre-yi Co³râfiyâ-yi 

Tâ rî Åî-yi Af ³å nis tân adıy la ya yım lan-

mış tır. Ga ze te ci lik yıl la rın da de ne me, 

hikâye ve ro man tür le rin de de eser ler 

ver miş, yine ga ze te ci lik yıl la rın da Vic tor 

Hu go’nun Se fil ler (Les mi sé rables) ad lı 

ese ri ni Farsça’ya ter cü me ederek Kâbil’ de 

ya yımlamış tır. Ay rı ca Hâkim es-Se mer-

kandî’nin es-Se vâ dü’l-a£¾am’ını Ter ce-

me-i es-Se vâ dü’l-a£¾am adıy la Fars ça’ya 

çe vir miş (Tah ran 1348 hş./1969), Peş tu ca 

ve Fars ça şi ir ler de yaz mış tır.
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of Afg ha nis tan, Me tuc hen 1991, s. 181-182; 
L. R. Reddy, In si de Afg ha nis tan: End of the 
Ta liban Era?, New Del hi 2002, s. 73; Shuko-

or Zardushtian , Se cu la rism in Afg ha nis tan, 
Blooming ton 2013, s. 154; M. Ha lim Tan wir, 
Afgha nis tan: History, Dip lomacy & Jo urnalism, 
Bloo ming ton 2013, I, 216-220; “Üstâd £Abdül¼ay 
¥abîbî-yi Af³ånistânî”, Ya³ mâ, XVI/6, Tah-
ran 1342 hş./1963, s. 261-265; M. İs mâîl pûr, 

“¥a bîbî, £Abdül ¼ay”, Dâ niş nâ me-i Edeb-i Fârsî 
(nşr. Hasan Enûşe), Tahran 1381 hş./2002, s. 
329-330; http://alamahabibi.com/bi og raphy_Ab-
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ÿOs man Ga zi Öz gü den li

– —HABÎBÜRRAHMAN el-A‘ZAMÎ

(bk. A‘ZAMÎ, Habîbürrahman).˜ ™

– —el-HÂC AHMED DEM
אج أ دم ) ( ا

el-Hâc Ahmed Dem b. Muhammed
el-Emîn (Mamadou Lamine)

b. Ahmed Mbacke
es-Sûkûnî es-Senegålî

(1894-1973)

Senegalli âlim, müfessir ve sûfî.˜ ™

1312’de (1894-95) doğ du, 1890’da doğ-

du ğu da kay de di lir. Hun wick do ğum ye-

ri ni Si ne Sâlûm böl ge si nin mer ke zi Sûkûn 

(So ko ne), Kebâ İmrân ve Cher no Ka Ha bib 

ay nı yö re de ki Cûbîyî Kul (Di obéné Gu el / 

Ndi obe ne Gal lo) ola rak gös te rir. Ke se mans 

(Ca sa man ce) böl ge sin de Ndjendé ya kı nın da 

Man ka no’da doğ du ğu ve ai le si nin da ha 

son ra Cûbîyî Kul’a göç tü ğü de kay de di-

lir. Tekrûr asıl lı Fûlânî bir ai le ye men sup 

olup el-Hâc Mâlik b. Os man Siy, Ah me du 

Bam ba ve Os man b. Fûdî ile ak ra ba dır. Bir 

çift çi olan ba ba sı nı al tı ya şın da kaybe din ce 

onun va si ye ti üze ri ne eği ti miy le am ca sı 

Mu ham med Yâsîn Dem il gi len di. Am ca-

sı nın ya nın da Kur’an’ı ez berledikten son-

ra öğ re ni mi ne de vam et me si için an ne si 

onu Se ne gal’in ku ze yin de ki Fu ta To ro’ya 

Fer heng-i Âsyâ-yi Miyâne (Kâ bil 1381 
hş./2002).

Ne şir: Hûşhâl Han Ha tak, Kül liyyât 

(Kan de har 1317 hş./1938); Minhâc-ı Sirâc 

el-Cûz câ nî, ªabašåt-ı Nâ½ırî (I-II, Kan-
de har 1328 hş./1949; Kâ bil 1328 hş./1949, 
1342 hş./1963; Tah ran 1347 hş./1968, 1363 
hş./1984); Atâ Mu ham med-i Şi kâr pû rî, 

Ta za Na vai Ma rek (Ka ra çi 1959); Hâce 

Ab dul lah-ı Ensârî He revî, ªabašåtü’½-½û-

fiy ye (Kâ bil 1341 hş./1962; Tah ran 1362 
hş./1983); a.mlf., Øad Meydân ez-Âmâ-

lî Şey Åülis lâm ƒâce £Ab dullåh En ½â rî 

He revî (Kâ bil 1341 hş./1962); Ab dur rah-

mân-ı Câ mî, Ser-riş te-i ªarîš-i ƒâ ce gân: 

Ri sâ le fî ×ikr (Kâ bil 1343 hş./1964); Ger dî-

zî, Zey nü’l-aÅbâr (Tah ran 1347 hş./1968, 
1363 hş./1984, 1366 hş./1987); Ebû Be kir 

Ab dul lah b. Ömer-i Bel hî, Fe ²âßil-i BelÅ 

(Far. trc. Ab dul lah Mu ham med b. Mu-
ham med Hü seynî-i Belhî, Tah ran 1350 
hş./1971); Ebü’r-Recâ el-Mü em mel b. 

Mes rûr el-Mervî eş-Şâ şî, Rav²atü’l-fe rî-

šayn (Tah ran 1359 hş./1979). Habîbî Ha-

mîd-i Keşmîrî’nin Ek ber nâ me ad lı ese ri ni 

açık la ma ve not lar la bir lik te 1930 yı lın da 

ya yı ma ha zır la mış sa da bu gü ne ka dar 

neş re dil me miş tir. Ay rı ca Peş tu di liy le il gi li 

en es ki kay nak la rın dan olan Mu ham med 

Ho tek b. Dâvud’un Pe te ƒizâne’si ni gün 

ışı ğı na çı ka ra rak ya yım la mış (Kâ bil 1323 
hş./1944) ve eser The Hid den Tre asu re: 

A Bi og raphy of Pash to on Po ets adıy la 

İn gi liz ce’ye çev ril miş tir (Lan ham 1997).

Ab dül hay Habîbî özel lik le Peş tu di li ve 

ede bi ya tı na da ir önem li eser ler ka le me al-

mış, da ha genç lik yıl la rın da bir grup araş-

tır ma cıy la bir lik te Hôd-âmûz yâ Mu£al-

lim-i Peştû adıy la iki cilt lik Peş tu ca öğ re-

tim ki ta bı ha zır la mış tır (Kan de har 1314 
hş./1935). Yi ne Lâ‘l Mu ham med Ka kar ile 

bir lik te Pu re Paştû (Æåmûs-i Peştû) adıy-

la 10.000 ke li me lik bir söz lük ya yım la mış 

(Kâ bil 1318 hş./1939), Peş tu ede bi ya tı nın 

ta rihî ge li şi miy le il gi li iki cilt lik Peş tu ede-

bi ya tı ta ri hi ka le me al mış tır (Kâ bil 1324-
1343/1945-1964). Bu alan da ki di ğer bir 

ça lış ma sı olan Peştû vu Levîkân-ı øaz-

ne ad lı ese rin de Peş tu ede bi ya tı ile Gaz-

ne ta ri hi ni in ce le miş tir (Kâ bil 1341/1962). 
Habîbî, Af ga nis tan coğ raf ya sın da ki İs lâm 

ön ce si kitâbe le rin ya yım lan ma sı ala nın da 

önem li eser ler ver miş tir. Onun kitâbe le re 

da ir ça lış ma la rın dan bi ri Heft Ketîbe-yi 

Æa dîm’idir (Kâ bil 1348 hş./1969). Habîbî 

Ya³ mâ, Reh nümâ-yı Kitâb ve Âryâna 

gi bi pek çok ga ze te ve der gi de, ay rı ca 

Ur dû Dâßire-i Ma£ârif-i İs lâmiy ye’de 

(UDMİ) çok sa yı da ma ka le ve mad de 

yaz mış, ma ka le le ri nin bir kıs mı Pencâh 
el-Hâc

Ahmed Dem
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el-HÂC AHMED DEM

An ne si Fâtı ma bint Mu ham med Fûdî b. 

Saîd’ dir. Hem ba ba sı hem an ne si nin dö-

ne min ta nın mış isim le rin den Mu ham med 

Mus ta fa b. Ab bas Sâ nû gû’ nun so yun dan 

gel di ği söy len mek te dir. Mu ham med Fûdî 

an ne si nin mem le ke ti olan Dâ rüs se lâ mî’-

de (Dar sa la mi) ye tiş ti. İlk eği ti mi ni hat-

tat olan ba ba sın dan al dı. Se kiz ya şın da 

hıf zı nı ta mam la dı. Do kuz ya şın da iken 

ba ba sı ve ar dın dan an ne si ve fat edin ce 

Kur’an öğ re ni mi ne, se kiz yıl dan faz la bir 

sü re Mu ham med b. Ah med el-Velî ola rak 

da bi li nen Tu ru Ku ru la kap lı Ebü’l-Ab bas 

Ah med Sâ nû gû’ nun ya nın da de vam et ti. 

Ara la rın da Bon du ku lu Ebû Be kir b. Ha san 

b. Ab dül kå dir Ti mi ti ve Ke te Krak ye li el-

Hâc Ömer b. Ebû Be kir’in de bu lun du ğu 

bir çok ho ca nın ya nın da öğ re ni mi ni sür-

dür dü. Mâ li kî mez he bi ne men sup olan 

el-Hâc Mer ha bâ ilim tah si li için se ya hat-

le re çık tı. el-Hâc Ömer’in tav si ye siy le ön ce 

Lo ko ja’ya (Ni jer ya) gi dip belâgat ve fı kıh 

tah sil et ti. Ar dın dan Ku ma si’de (Ga na) 
Mu ham med Ba ko ve İmam Ab bas el-Mu-

had dis gi bi ilim adam la rın dan ders oku-

du. el-Hâc Ah med ed-De men gerî ve el-

Hâc Ali el-Ha lî fe de onun ho ca la rın dan dır.

el-Hâc Mer ha bâ’nın ya şa dı ğı coğ raf ya 

Sah râ çö lü üze rin den ge çen ti ca ret yol-

la rı na uzak kal dı ğı için ba sı lan ki tap la rın 

ve ya pı lan ilmî ça lış ma la rın bu coğ raf ya ya 

ulaş ma sı ol duk ça zor du. Ça lış ma lar dan 

ha ber dar olan ho ca lar bun la rı özet ler ve 

hak la rın da açık la ma lar ya zar dı. el-Hâc 

Mer ha bâ da bir çok ese ri ih ti sar ve şer-

het ti, Arap di liy le il gi li çe şit li eser ler yaz dı, 

ay rı ca böl ge de ki müs lü man top lu luk lar la 

il gi li bil gi ler içe ren ki tap lar ka le me al dı. 

Onun do laş tı ğı yer ler ara sın da Ga na’nın 

özel bir ye ri var dır. Uzun yıl lar öğ re ni mi ni 

bu ra da sür dür dü ve pek çok ese ri ni bu-

ra da yaz dı.

Ticâniy ye ta ri ka tı na men sup olan el-

Hâc Mer ha bâ 1937’de hac ca git mek 

için Accra’ dan yo la çık tı. La gos’ta Âdem 

Abdul lah el-İlû rî ve Âdem Ne-Me aci 

ile gö rüş tü. N’Dja me na’ da (Çad) ara-

la rın da Mu ham med el-Mehdî, fa kih 

Ebü’l-Kå sım, Şe rîf Ab dur rah man ve Şe-

rîf Ah med’in de bu lun du ğu Ticânî ta ri-

ka tı nın ile ri gelenlerin den pek çok kim-

sey le ta nış tı. Ab dül mü’min b. Ah med b. 

Selâm’dan icâzet al dı. Hi caz böl ge sin de 

de Ticânî ta ri ka tı na men sup pek çok ki-

şiy le gö rüş tü. Me di ne’de ki Ba tı Af ri ka 

Ticânî li de ri Ah med b. Ab dur rah man el-

Katâgumî’den de icâzet al dı. Bu nun ya nı 

sı ra Ticâniy ye ta ri ka tın dan Şeyh el-Hâc 

İbrâhim İnyâs es-Se negålî’ye ay rı bir il gi 

ter ki’l-mirâß ve’ş-şišåš fi’l-imâme ve’l-

me sâ cid £ale’l-itlâš (ahlâk), Cilâßü’l-

šu lûb min fet¼i £allâmi’l-³uyûb (va-
az), £Un vâ nü’¹-¹ırâz fi’r-ri¼le ile’l-

¥icâz, Tâ rî Åu’l-¥âc £Ömer, Lem¼a 

mu¹avvele fî şeßnî’ş-ŞeyÅ £Ömer el-

Fûtî, er-Red £alâ Ri sâ le ti’l-¥âc A¼med 

Câc Dâßire, Esßile ve ec vi be ma£a’l-¥âc 

Mâlik Siy, Ci lâßü’l-fühûm fî nevâdiri’l-

£ulûm, øarîbü’l-lu³ati’l-£Ara biy ye, 

Dîvâ nü şi£r, er-Rav ²ü’n-nedâ £ale’l-

Maš½ûreti’d-Dü rey diy ye, Temrînü’¹-

¹ullâb (na hiv), Dî vâ nü’l-Åu¹ab, Æa½îde 

fî ri¦âßi’l-¥âc Mâ lik Siy ve’l-¥âc 

£Abdillâh Ni yâs (eser le ri ve yaz ma nüs-
ha la rı için bk. Hun wick, IV, 325-327).
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ÿAh met Özel

– —el-HÂC MÂLİK SÎ

(bk. MÂLİK b. OSMAN).˜ ™

– —el-HÂC MERHABÂ
א ) אج  ( ا

Muhammed Fûdî Sânûgû b. Muhammed
el-Münîr b. Ýbrâhîm

(1896-1981)

Burkina Fasolu âlim ve tarihçi.˜ ™

12 Rebîülev vel 1314’te (21 Ağus tos 
1896) Ba tı Af ri ka ül ke le rin den Bur ki na 

Fa so’ nun Bo bo-Di ou las so şeh rin de doğ-

du. Da ha çok el-Hâc Mer ha bâ di ye anı lır. 

İm rân’ın di ğer kay nak la rın ak si ne ölü mü 

için ver di ği 1977 yı lı yan lış tır. Ye ri ne oğ lu 

Mu ham med Ah med Dem (Ma ma dou Ama-

dou De me) geç ti ve 2014 yı lın da ve fa tı na 

ka dar ir şad gö re vi ni sür dür dü.

Eser le ri. 1. ¿iyâßü’n-ney yi reyn el-

câmi£ bey ne £ulûmi’¹-¹âßife teyn. Her 

ke li me nin zâhirî tef si ri, bâtınî te’vi li, lu gavî 

ve me cazî izah la rı nın ya pıl dı ğı ha cim li bir 

tef sir olup âyet le rin söz lük an lam la rı ya-

nın da ta sav vufî işa ret ler, fıkhî me se le ler, 

aka ide da ir hü küm ler ve ahlâkî pren sip le-

re yer ver me siy le dik kat çe ker. Ana kay-

na ğı Tefsîrü’l-Celâleyn ya nın da Ta berî, 

İbn Kesîr, Ze mah şerî, Nîsâbûrî, Kur tubî, 

Bey zâ vî, Âlûsî ve Tantâvî el-Cev he rî’ nin 

tef sir le rin den, Gazzâlî’den, İb nü’l-Fârız, 

Ab dül kerîm el-Cîlî, Ab dü lazîz ed-Debbâğ 

gi bi mu ta sav vıf la rın eser le rin den, Øa ¼î-

¼ayn’dan fay da lan mış tır. Dinî ilim ler den 

baş ka, ede bi yat, ta rih, coğ raf ya, fel se fe, 

ta biî ve riyâzî ilim le rin de ve ri le rin den ya-

rar la nan mü el li fin, üze rin de yir mi yıl ka-

dar ça lış tı ğı yir mi cilt lik eser 1960 yı lın da 

ba sıl mak üze re Tan ca’ya gön de ril miş, 

an cak ya yın cı ma li yet se be biy le ba sı mın-

dan vaz geç miş, eser da ha son ra ne şir 

için Ka hi re’ ye yol lan mış tır. Ez her şey hi 

Mahmûd Şel tût, her bi ri ken di açı sın dan 

ese ri göz den ge çir mek üze re on iki uz man 

gö rev len dir miş, uz man lar önem li bir ha-

ta ya rast la ma dık la rı nı bil dir miş ler dir. İlk 

dört cil di ba sıl dık tan son ra (Ka hi re 1966, 
1408/1987) neş ri ta mam la na ma yan ese rin 

ta ma mı yir mi cilt ha lin de Se ne gal Cum-

hu ri ye ti Baş ka nı Ab do ula ye Wa de’nin 

te şeb bü süy le Mı sır’dan ge ti ri le rek Gü-

ney Af ri ka’da Dur ban şeh rin de Ah med 

Dîdât’ın kur du ğu Cen tre In ter na ti onal de 

Pro pa ga ti on Is la mi que ta ra fın dan ya yım-

lan mış tır (2006). 2. Ten bî hü’l-a³biyâ 

£alâ is tihâle ti rüßye ti’l-Bârî Te£âlâ bi’l-

eb½âr fi’d-dünyâ şer£an li-³ay ri’l-en-

biyâß. Se ne gal’de ki Ticânî şey hi İbrâhim 

Niyâs’ın gö rüş le ri ne red di ye ola rak ka le me 

alın mış tır. 3. Tenfîsü’½-½â li ¼în min mü-

şev vişâti’¹-¹âli¼în. İlk eşi ni bo şa yıp onun 

kız kar de şiy le ev len me yi meş rû gör me-

yen le re red di ye ma hi ye tin de ya zıl mış tır 

(Sa int Lo uis, ts.).

el-Hâc Ah med’in di ğer ba zı eser le ri 

de şun lar dır: Kâşi fe tü’l-¼icâb fî £il mi’l-

¼isâb (Sa int Lo uis, ts.), İfâde tü’l-müs-

tefîd fî £ašåßidi’t-tev¼îd, Şer¼u’l-Bâ-

cû rî , Îšå¾ü’l-vesnân £alâ âfâti’l-šalb 

ve’l-lisân, Na½î¼atü’l-iÅvân ve ta¼×î-

ri’l-hillân fi’¹-¹a£n bi-â£dâdi’l-ây fî ev-

li yâßi’llâh, Ec vi be £an esßile fi’l-vir di’t-

Ti câ nî, el-£İšdü’¦-¦emîn fî ¼adî¦i’½-

½â dı ši’l-emîn, el-ƒas £ale’l-it tifâš ve 




