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Chro nic le of Sha wa: A Par ti al Trans la-

ti on and An no ta ti on (Uni ver sity of Bir-
ming ham Cen tre of West Af ri can Stu di es, 
1985) böl ge ta ri hi ba kı mın dan önem li bir 

yaz ma nın kısmî ter cü me si dir. Wal lo böl-

ge sin de bu lu nan, da ha ön ce hiç in ce len-

me miş İslâmî el yaz ma la rı na da ya na rak 

Bir ming ham Üni ver si te si’nde P. F. Mo ra-

es de Fa ri as da nış man lı ğın da ha zır la dı ğı 

dok to ra te zi ni 1985’te ta mam la dı (Cle rics, 
Tra ders and Chi efs: A His to ri cal Study of 
Is lam in Wal lo [Et hi opia] with Spe ci al 
Emp ha sis on the Ni ne te enth Cen tury). Tez 

da ha son ra Is lam in Ni ne te enth Cen-

tury Wal lo, Et hi opia. Re vi val, Re form 

and Re ac ti on adıy la ya yım lan dı (Lei den-
Bos ton-Köln 2001). Bu eser XIX. yüz yıl da 

Wal lo’da İslâmi yet ko nu sun da ya pı lan ilk 

ta rih ça lış ma sı dır. Ar dın dan ül ke si ne dö-

nen Hü se yin Ah med ölü mü ne ka dar üni-

ver si te nin her ka de me sin de gö rev yap tı. 

2002’de pro fe sör lü ğe yük sel til di.

Hü se yin Ah med, İn gil te re dö nü şün den 

son ra bü tün ça lış ma la rı nı Eti yop ya’da 

İslâm üze ri ne yo ğun laş tır dı. Onun eser le ri 

ül ke de İslâm ta ri hi in ce le me le ri ba kı mın-

dan bir dö nüm nok ta sı oluş tu rur. 1982’de 

yap tı ğı ça lış ma yı (“Et hi opi an Is lam: A Re vi-
ew of So ur ces”, Eth nog raphy and His tory 
in Et hi opi an Stu di es, Ad dis Aba ba, Ins ti-
tu te of Et hi opi an Stu di es, 1982) ya yım la-

ma sı nın ar dın dan ve fa tı na ka dar böl ge de 

in ce len me miş olan İslâm kül tü rüy le il gi li 

araş tır ma lar ger çek leş tir di. Da ha önce 

ya pı lan ça lış ma lar ge nel de Eti yop ya’da 

Hı ris ti yan lık’la il gi liy di. Wal lo böl ge sin de ki 

ma hallî İslâmî yaz ma la rın ya nı sı ra söz lü 

ri va yet le ri de bir ara ya ge tir me si onun bu 

alan da ki en önem li hiz met le rin den dir. Bu 

ara da Eti yop ya’da müs lü man la rın zi ya ret 

et ti ği velîle rin tür be le rin de ki el yaz ma-

la rı nı keş fe de rek de ğer len dir di, böl ge de 

mo dern İslâmî ge liş me le ri iz le yip ga ze te 

ve der gi ler de ya zı lar ka le me al dı. Ay rı ca 

Eti yop ya’da İslâm’la il gi li pek çok ki tap ta 

bö lüm ya za rı olan Hü se yin Ah med 7 Ha zi-

ran 2009’da Adi sa ba ba’da ve fat et ti.

ba kı mın dan mü el li fin Şer¼u I½¹ılâ¼âti’½-

½û fiy ye’siy le ben zer lik gös te rir (Bur sa 
İne bey Yaz ma Eser ler Ktp., Ha raç çı oğ lu, 
nr. 899). E¹ vâr-ı Seb£a ad lı ese rin de ki bir 

ka yıt tan mü el li fin haş re da ir bir risâle si nin 

de ol du ğu an la şıl mak ta dır. İdrîs-i Bit lisî, 

Şer ¼u Ki tâ bi’l-¥aš šı’l-ya š¢n ad lı ese-

ri nin mu kad di me sin de ba ba sı nın Şer ¼u 

¥aš šı’l-ya š¢n ad lı bir ki ta bın dan bah set-

mek te dir.
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s. 165, 167-169; a.mlf., “The Risâlat al-Hudâ 
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(2001), s. 133; Meh met Bay rak tar, Kut lu Mü der-
ris İd ris-i Bit lisî, İs tan bul 2006, s. 13, 14; M. Tö re-
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Etiyopyalý tarihçi.˜ ™

22 Ey lül 1952’de Gädam An¸aro’da 

(Wal lo, Eti yop ya) doğ du. İlk eği ti mi ni 

kö yün de al dı, or ta öğ re ni mi ni Da se’de 

ta mam la dı. Ar dın dan Adi sa ba ba Üni ver-

si te si’nde ta rih öğ re ni mi gör dü. Bu ra da 

Wal da Aar gay ve Tad da sa Tam me rat gi bi 

ta rih çi ler den fay da lan dı. Üni ver si te tah-

si li es na sın da Eti yop ya’da İslâm’la il gi-

len me ye baş la dı. İbn Haldûn üze ri ne ça-

lış ma lar yap tı. 1977’de ha zır la dı ğı li sans 

bi tir me te zi olan So me Prob lems of the 

Gab ra Sel la se Chro nic le ad lı ça lış ma-

sın da (Adi sa ba ba Üni ver si te si Ta rih Bö-
lü mü) böl ge ta ri hi açı sın dan önem li bir el 

yazma sıy la il gi li prob lem le ri or ta ya koy-

du. 1978’de Adi sa ba ba Üni ver si te si’nde 

öğretim gö rev li si ola rak va zi fe ye baş la dı.

1980’de ta rih ala nın da li sans üs tü öğ-

re nim gör mek üze re Bir ming ham Üni ver-

si te si’ne git ti. Yük sek li sans te zi olan The 

vak fe dil miş tir. Bu nüs ha 381 va rak olup 

ikin ci cil di ka yıp tır. 2. el-Ken zü’l-Åafî fî 

be yâ ni mašåmâti’½-½ûfî. Eser de ta sav-

vu fun ko nu su, me se le le ri, il ke le ri, öne mi, 

Hakk’ın zu hur mer te be le ri, var lı ğın baş-

lan gı cı, Al lah’ın zâtı ve sı fat la rı, müm kin 

var lık la rın key fi ye ti, meâd ve haşr, fenâ 

ve be kå, insân-ı kâmil gi bi hu sus lar ele 

alın mak ta dır. Eser Millî Kü tüp ha ne’de (nr. 
50, Ür 201/3) yu ka rı da ki ad la, Kon ya Böl-

ge Yaz ma Eser ler Kü tüp ha ne si’nde (nr. 
15, Hk 743/2) el-Ken zü’l-Åafî ve’r-rem-

zi’l-vefî is miy le ka yıt lı dır. Sü ley ma ni ye 

Kü tüp ha ne si’nde ise (Şe hid Ali Pa şa, nr. 
1437) Şer¼u’l-Fu½û½ adıy la İdrîs-i Bit lisî’-

ye nis bet edil miş tir. Mus ta fa Çak mak lı-

oğ lu, ese rin Sü ley ma ni ye nüs ha sı nı Hü-

sâ met tin Bit li si’nin Kitâbü’n-Nusûs 

İsim li Ese ri nin Tah kik ve Tah li li ad lı 

yük sek li sans te zin de in ce le miş tir (1998, 
EÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü). 3. Şer¼u 

I½ ¹ı lâ ¼â ti’½-½ûfiy ye li’l-Kâşânî. Ma ni sa 

İl Halk Kü tüp ha ne si’nde (nr. 1134) sa de-

ce ilk cil di bu lu nan ve tam nüs ha sı Kon ya 

Böl ge Yaz ma Eser ler Kü tüp ha ne si’nde 

(nr. 07, Ak 164/3) ka yıt lı olan eser ka ta log-

la ra yan lış lık la Şer¼-i Gül şen-i Râz adıy la 

geç miş tir. 4. Şer¼u ƒu¹be ti’l-beyân. Hz. 

Ali’ ye nis bet edi len ese rin şer hi dir (Sü ley-
ma ni ye Ktp., Aya sof ya, nr. 1777M; Kon ya 
Böl ge Yaz ma Eser ler Ktp., nr. 07, Ak 164/1; 
15, Hk 743/1). 5. Şer¼-i Gül şen-i Râz. Şe-

büs te rî’ ye ait ese rin Fars ça şer hi dir (Sü-
ley ma ni ye Ktp., Per tev Pa şa, nr. 606/14; 
Kon ya Böl ge Yaz ma Eser ler Ktp., nr. 07, Ak 
164/4). 6. E¹ vâr-ı Seb£a. Nef sin ma kam la-

rı ile ha za rât-ı hams ara sın da ki iliş ki nin ele 

alın dı ğı bu Fars ça eser de cen ne tin ha ki ka-

ti, me râ tib-i vücûdun be ya nı, sey rü sülûk 

ve se mâ va ta urûc, nef sin ye di mer te be si, 

bu ye di mer te be de söz ko nu su olan hal ler, 

renk ler ve mü şa he de ler, fark lı âlem ler de 

gö rü len şey le rin sûrî ve mânevî ci het ten 

ta bir le ri, zikr-i hafî ve çe şit le ri, kal bin ves-

ve se ler den ko run ma sı, Hakk’ın te cel li le ri, 

in sân-ı kâmil gi bi ko nu lar iş len mek te dir 

(Be ya zıt Dev let Ktp., Ve liy yüd din Efen di, 
nr. 1795/3; Kon ya Böl ge Yaz ma Eser ler 
Ktp., nr. 07, Ak 164/5 [Ke limât ve Mašålât] 
adıy la). 7. Ri sâ le der Te nez zülât. İlâhî 

te nez zül mer te be le ri, te cel li ler ve in sa-

nın ha ki ka tin den bah se den beş va rak lık 

bir risâle olup Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si 

ka yıt la rın da (Per tev Pa şa, nr. 606/15) mü-

el li fin oğ lu na nis bet edil miş tir. 8. Ri sâ le 

fî I½ ¹ı lâ ¼â ti’½-½û fiy ye. Fars ça risâle nin 

baş ta ra fın da kal bin ma kam la rı ve ilâhî 

isim ler le ir ti ba tı an la tıl dık tan son ra ta sav-

vuf te rim le ri nin açık lan dı ğı bö lü me ge çi-

lir. Bu bö lüm, hem ter tip hem muh te va 

Hüseyin

Ahmed
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Türk çe, Arap ça ve Fars ça ya nın da İtal-

yan ca da bi li yor du. Dev let mü ter ci mi ve 

ta rih çi si sı fa tıy la bil has sa Hü se yin Pa şa za-

ma nın da sa ray da önem li dev let adam la rı 

ara sı na gir miş tir. Dev let ler ara sı ant laş-

ma lar da et ki li ol ma sı do la yı sıy la ba zı Ba tı 

kay nak la rın da Tu nus Dı şiş le ri ba ka nı ola-

rak gös te ril mek te dir (el-Esrârü’l-kemîne, 
neş re de nin gi ri şi, s. 13).

Eser le ri. 1. Beşâßiru eh li’l-îmân bi-fü-

tû ¼âti Âli £O¦mân. Mus li huddîn-i Lâ rî’-

nin Fars ça umu mi bir ta rih olan Mirßâ-

tü’l-edvâr ve miršåtü’l-aÅbâr ad lı ese ri-

nin ba zı bö lüm le ri Ho ca Sâded din Efen di 

ta ra fın dan Türk çe’ye çev ril miş ti; Beşâßir 

bu çe vi ri nin Os man lı ta ri hi ne ay rı lan 

kıs mı nın Arap ça ter cü me si dir. Hü se yin 

Hoca, Ya vuz Sul tan Se lim dö ne miy le so na 

eren ese ri, Kut büd din en-Neh revâlî’nin 

el-İ£lâm bi-a£lâmi Bey tillâhi’l-¼arâm’ı 

ve İbn Ebü’s-Sürûr el-Bekrî’nin Nu½re-

tü eh li’l-îmân bi-târîÅi Âli £O¦mân’ı 

baş ta ol mak üze re Os man lı ta ri hiy le il gi li 

çe şit li eser ler den fay da la nıp III. Ah med 

dö ne mi ne ka dar getir miş tir (¬ey lü Be-
şâßi ri eh li’l-îmân, neşre de nin gi ri şi, s. 69). 
Bir mu kad di me ile yirmi üç bö lüm den 

mey da na ge len ese rin mu kad di me sin de 

Os manlılar’ın men sup ol du ğu Türk ka bi-

le le ri, Osmanlı Devleti’nin ku ru lu şu, asıl 

eser de ise sırasıy la bir sultanın dö ne mi 

ele alı nır ve bölüm sonunda o dö ne min 

âlim le ri ta nı tı lır (ese rin bir nüsha sı Tu-
nus Ah me di ye Ktp., nr. 6554’te ka yıtlıdır). 
2. ¬ey lü Beşâßiri eh li’l-îmân bi-fü tû-

¼âti Âli £O¦mân. Mu har rem 1136 – Re-

bîülevvel 1137 (Ekim 1723 – Ka sım-Ara lık 

1724) tarihle ri arasında yazılmış tır. Hü-

se yin Ho ca, Beşâßir’in yir mi dör düncü 

bö lü mü ola rak ha zır la dı ğı bu ese rin de 

Tunus’un Os manlı hâki miyeti ne gi ri-

şinden Hü seynîler’in ku ru cusu Hü se yin 

Pa şa döne mi ne (1705-1735) kada r olan 

tarihin i kı sa ca an lat mış tır (s. 87-118). 
Daha son ra ay nı dö nem de Tu nus’un 

önem li ilim mer kez le rin den Kay re van, 

Sefâkus, Cer be, Sûse, Nef ta, Tevzer ve 

Bâ ce’de ya şa yan, ar dın dan eya let mer ke-

zi Tu nus şeh rin de ye ti şen âlim ler, ta ri kat 

şeyh le ri, ayrıca hac se ya ha ti sı ra sın da Mı-

sır, Mek ke ve Dı maşk’ta gö rüş tü ğü âlim 

ve zâhidler hak kın da ge niş bil gi ve ril mek-

te dir (s. 118-325). Eser, Os man lı dö ne mi 

Tu nus ta ri hi nin Murâdîler ve Hü seynîler 

dev ri için önem li bir kay nak ol du ğu gi bi 

bu iki dö nem le il gi li en önem li bi yog ra fi 

ki ta bı sa yı lır (ese rin tah li li için bk. Ah-
med Ab düs se lâm, s. 206-219). Ön ce Mu-

ham med b. Ho ca gö ze ti min de ya yım la-

nan ese ri (Tu nus 1326) Tâhir el-Ma‘mûrî 

Ca mii’nde ve Tu nus’ta ki med re se ler de 

Mus ta fa b. Ab dül kerîm, Ebü’l-Ab bas Ah-

med Burnâz, Ebü’l-Ha san Ali es-Sûfî, Mu-

ham med es-Sag¢r Dâvûd, Nûrü’l-î²â¼’ı 

oku du ğu Mu ham med Muhtâr b. Re ceb 

el-Ha nefî ve Ebû Ab dul lah Mu ham med 

Zey tû ne el-Mü nestîrî gi bi âlim ler den dinî 

ilim le rin ya nı sı ra man tık ve dil ders le ri 

al dı. Mansûr en-Neşşâr, Mu ham med el-

Âbid gi bi ta ri kat şeyh le ri nin soh bet le ri ne 

ka tıl dı. Ken di si de ba zı ta le be ler ye tiş tir di; 

Ebû Ab dul lah Mu ham med b. Ali Azzûz 

es-Sûfî on dan çok fay da lan dı ğı nı söy ler 

(Mah fûz, II, 250). 1689’da ya kalandı ğı 

hum ma se be biy le te da vi gör mek üze-

re İtal ya’ya git ti. Yol cu lu ğu sı ra sın da 

ilâç yapı mı ve bit ki sel ilâçlar ko nu sun da 

dok tor ve ecza cı lar la gö rüş tü, on lar dan 

özellik le kınakınay la il gi li bil gi al ma ya 

ça lış tı. Bu ilâç sa ye sin de şi fa bul duk tan 

son ra Tu nus’a dön dü. Be ra be rin de getir-

di ği kı na kı na kabuk larıy la, ara la rın da ho-

ca sı Ebü’l-Hasan Ali es-Sûfî’nin oğ lu Ebû 

Ab dul lah Muham med’in de ol du ğu ba zı 

ki şi le ri te da vi etti (el-Esrârü’l-kemîne, s. 
32). Ay rı ca bu ko nu da öğ ren dik le rin den 

ve ge tir di ği bir ri sâ le den ha re ket le el-

Esrârü’l-kemîne fî a¼ vâ li’l-kînekîne 

ad lı bir risâle ka le me al dı.

Hü se yin Ho ca, Murâdîler’in yı kı lı şı na 

yol açan ka rı şık lık la rın ya şan dı ğı dö nem-

de 1106 (1694) yı lın da Meh med Bey ta-

ra fın dan di van kâtip li ği gö re vi ne ge ti ril di. 

Meh med Bey’in ön ce bir kaç de fa ken-

di si ni Türk çe mek tup lar yaz dır mak için 

ça ğır dı ğı nı, da ha son ra res men gö rev-

len dir di ği ni söy ler (¬ey lü Beşâßiri eh li’l-
îmân, s. 299). Bu gö re vi ni Hü seynîler’in 

ku ru cu su Hü se yin Pa şa za ma nı na ka dar 

(1137/1724) de vam et tir di ve ona en ya-

kın dev let adam la rı ara sı na gir di. Hat-

ta bu ya kın lık do la yı sıy la ken di si ne kin 

bes le yen Ali Pa şa’ nın on dan ala ma dı ğı 

in ti ka mı nı da ha son ra oğ lun dan al dı ğı 

bil di ri lir.

1111’de (1699) hac yol cu lu ğu na çı kan 

Hü se yin Ho ca dö nüş te uğ ra dı ğı Ka hi re’de 

bir kaç yıl kal dı. Bu ra da Ebüs suûd’un tef-

si ri ne ge niş bir hâşi ye ya zan Mu ham med 

Zey tû ne ile ta nış tı ve on dan fay da lan dı. 

1125 (1713) yı lın da ki ikin ci hac se ya ha tin-

den dö ner ken Dı maşk’a git ti. Dı maşk’ta 

Sey yid el-Hısfî ve Ab dül ganî en-Nab lusî 

gi bi âlim ler le gö rü şüp on lar dan da ya rar-

lan dı. Ar dın dan Fi lis tin’e ge çe rek Ku düs 

ve el-Halîl şe hir le ri ni zi ya ret et ti; Ka hi re 

üze rin den Tu nus’a dön dü. Hü se yin Ho ca 

1145’te (1732) ve fat et ti; onun 1169’da 

(1755-56) öl dü ğü de söy le nir. Âbid ve 

zâ hid ki şi li ğiy le ta nı nan Hü se yin Ho ca 

Hü se yin Ah med’in ba zı ma ka le le ri şun-

lar dır: “The His to ri og raphy of Is lam in Et-

hi opia” (Jo ur nal of Is la mic Stu di es, III/1 
[Ox ford 1992], s. 15-46); “Trends and Is-

su es in the His tory of Is lam in Et hi opia” 

(Is lam in Af ri ca: Pro ce edings of the Is lam 
in Af ri ca Con fe ren ce, ed. Nur Al ka li v.dğr., 
Iba dan 1993, s. 205-220); “Is lam and Is-

la mic Dis co ur se in Et hi opia (1973-1993)” 
(New Trends in Et hi opi an Stu di es: Pa pers 
of the 12 th In ter na ti onal Con fe ren ce of Et-
hiopi an Stu di es, ed. Ha rold G. Mar cus, 
Law ren ce vil le 1994, I, 775-801); “Is la mic 

Li te ra tu re and Re li gi ous Re vi val in Et hi-

opia (1991-1994)” (Is lam et so ciétés au sud 
du Sa ha ra, XII [Pa ris 1998], s. 89-108); 
“Ref lec ti ons on His to ri cal and Con tem-

po rary Is lam in Et hi opia and So ma lia: a 

Com pa ra ti ve and Con tras ti ve Over vi ew” 

(Jo ur nal of Et hi opi an Stu di es, XL/1-2 [Ad-
dis Aba ba 2007], s. 261-276); “Waqf-land 

in Ni ne te enth-Cen tury Wällo (Et hi opia)” 
(Land, Li te racy and the Sta te in Su da nic 
Af ri ca, ed. Do nald Crum mey, Tren ton 
/ As ma ra 2005, s. 241-250); “The Sta te 

and Is lam in Et hi opia, 850-1995 A.D.” 

(Is la mic Ci vi li sa ti on in Eas tern Af ri ca, ed. 
Ab du B.K. Ka so zi and Sa dik Ünay, Is tan-
bul 2006, s. 39-60); “Coe xis ten ce and/or 

Con fron ta ti on?: To wards a Re ap pra isal of 

Chris ti an-Mus lim En co un ter in Con tem-

po rary Et hi opia” (Jo ur nal of Re li gi on in 
Af ri ca, XXXVI/1 [Lei den 2006], s. 4-22) (di-
ğer ça lış ma la rı için bk. Go ri, s. 217-221).
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Tunuslu devlet adamý
ve tarihçi.˜ ™

1077 (1666) yı lın da Tu nus’ta doğ du. Bü-

yük ih ti mal le Türk asıl lı olup hak kın da faz-

la bil gi yok tur. Genç lik yıl la rın da Zeytûne 




