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Mecdüdd!n Ebü'l-Fütı1h Ahmed b. 
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(ö. 520/1126) 

İmam Gazz<'l.li'nin kardeşi, 
v<'l.iz ve mutasawıf. 
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Tüs'ta doğdu. İlk tahsilini burada yap
tı. Babasıyla birlikte süfllerin sema mec
lislerine katıldı. Şafii fıkhı tahsil etti. 
Bağdat'a giderek Nizarniye Medresesi 
müderrisliğini bırakıp · halvete çekilen 
İmam Gazzalf'ye vekaleten bu medre
sede dersler verdi. Ancak daha sonra 
tasawuf sevgisi ağır bastığından inzi
va ve halvet yolunu seçti. Çeşitli yerleri 
gezdi ve süfilere hizmet etti. Ebü'l-Ka
sım el-Cürcanfnin müridierinden Ebü 
Bekir en-Nessac'ın sohbetlerine katıldı. 

Kazvin'de vefat etti. 

Ahmed el-Gazzali. tasawufta ağabeyi 
İmam Gazzali"den farklı bir yol tutmuş
tur. İmam Gazzaır ilim. marifet, şer'f hü
kümler ve ahlaki kaidelere öncelik tanı
yan bir tasawuf anlayışını hakim kılma
ya uğraşırken, o aşk ve vecde önem ve
ren bir tasawuf anlayışını yaymaya ça
lıştı ve aşk üzerine yazdığı Sevanihu'l
'uşşalf" adlı Farsça eseri ile bu vadide 
çığır açtı. Onun bu eserindeki görüşleri 
Senar, Rüzbihan -ı Bakır. Attar. Fahred
dfn-i lraki gibi büyük mutasawıflar üze
rinde müessir oldu. Talebesi Aynülkudat 
el-Hemedanr. Temhfddt ve Levd 'ih, Ira
ki de Leme 'dt isimli eserlerinde Sevd
nifı 'i örnek almışlardır. Ahmed el-Gaz~ 
zalfnin bu tasawuf anlayışı, Celaleddin-i 
Rümf ve İbn Fariz'de en yüksek seviyesi
ne ulaşmıştır. Tasawufl hayatın esasını 
sema, aşk, vecd, cezbe ve şevkten iba
ret görenler, Ahmed ei-Gazzalfyi İmam 
Gazzalfden üstün tutarlar. Rivayete gö
re İmam Gazzalf, kardeşine, "şeriata da
ha çok bağlı kalmak için gayret göster
mesini" tavsiye etmiş, kardeşi de ona 
"hakikat hususunda marifet sahibi ol
maya daha çok önem vermesi gerektiği
ni" söylemiştir. İmam Gazzalf"nin tasav
vufa kardeşinin tesiriyle girdiği ve "Biz 
aradık, o buldu" dediği rivayet edilir. 

Alemde olan her şeyi aşkla açıklayan 
Ahmed el-Gazzalf, ilahi güzellikterin 
"gözle görülür güzeller"" şeklinde tecelli 
ettiğine inanır . Bu konudaki düşünce
leri onu, Hallac'dan itibaren çeşitli şe

killerde kendini gösteren İblis'i mazur, 
hatta haklı görme fikrine götürmüştür. 
O. İblis'in Adem'e secde etmemesini, 
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ebedf bedbahtlığı göze alarak yüce ma
şuku Allah'tan başkasına secde etmeme 
şeklinde açıklar. Onun anlayışına göre 
İblis, Allah'a o kadar büyük bir aşkla 
bağlı idi ki cehennemde ebedi olarak 
azap görme pahasına bile olsa, O'ndan 
başkasına secde etmedi ve gerçek bir 
muvahhid olduğunu böylece ispat etti. 
Sevdnifı 'te, "İblis'teki aşkın konusu, sı
fatları yüce olan maşuktur" diyen Ah
med el-Gazzalfnin "İblis'ten tevhid der
si almayan zındıktır" dediği nakledilir. 
Bu görüşlerinden dolayı Yüsuf el-Heme
dani, İbnü'l-Cevzi ve Şii alim İbn Ebü'l
Hadid'in şiddetli tenkidine uğramıştır. 

İbnü'l-Cevzi, "Ahmed el-Gazzalfnin hik
met ve nükteleri bulunmakla beraber 
sözlerinin çoğunun saçma sapan şeyler 
olduğunu, uydurma hadisler, düzme hi
kayeler ve çarpık sözler naklettiğini, 

uyanıkken Hz. Peygamber'le görüşerek 
müşkillerini hallettiğini ileri sürdüğünü, 
İblis'i mazur görerek aleyhinde kimseye 
söz söyletmediğini" anlatır. İbn Hacer. 
Yüsuf el-Hemedanf"nin onun hakkında, 
"Tasawuf yolunu ifsat etti. Bir kere ko
nuşmasını dinledim. sözü ateş gibiydi. 
Ama kaynağı rabbani değil, şeytani idi. 
Sema meclisinde baş aşağı, ayakları ha
vada deveran ettiğini gördüm" dediği
ni nakleder (Usanü'l-Mrzan, ı , 293) İbn 
Ebü'l-Hadid ise; ""Kıssacı bir vaiz olan 
Ahmed el-Gazzali yanlış yola girmişti" 

der. Onu iyi tanıyan bir arkadaşı kendi
sini "yalancılıkta ve verdiği vaazlarla 
mal mülk sahibi olmada Allah'ın yarat
tığı harikalardan biri" olarak tanıtır. Bu
nunla birlikte birçok alim onu övmüş, 
özellikle İbnü' I- Esir onu İbnü'l-Cevzf"ye 
karşı savunmuştur. 

Ahmed el-Gazzalfnin en önemli eseri, 
konusu aşk olan Sevdnifıu'1- 'uşşd1_(tır 
(nşr. H. Ritter. İstanbul 1942) İmam Gaz
zalfnin İfıyd 'ü 'ulı1mi'd-dfn 'ini Lübd
bü'1-İfıyd' adıyla ilk defa o özetlem iş, 
semanın haram olduğunu iddia edenle
rin görüşlerini reddetmek için Bevdri
l!-u'1-ilmd' adlı eserini kaleme almıştır. 
Eser J. Robson tarafından Tracts on 
Us tening to music (London 1 938) adıyla 
İngilizce'ye tercüme edilmiştir. et-Tecrfd 
if.tercemeti't-tevfıid isimli eseri et-Tef
rfd ff tercemeti't-Tecrfd adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir (tre M. Fevzi, istanbul 
1285). Diğer eserleri e~-Z:al]ire ff 'ilmi'l
başfre, Sırru '1-esrdr ve teşkflü '1-envdr, 
Ijavdşşü't-tevhfd'dir. Bu son eser, ta
lebesi Said b. Faris el-Lübbanf"nin onun 
vaaz meclislerinde tuttuğu notlardan 
derlenmiştir (Brockelmann, GAL, ı. 546; 
Suppl., 1, 756) 
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(ö. 232/846-47) 

Mu'tezile mezhebine mensup iken 
sonraları benimsediği 
bazı görüşler sebebiyle 

İslAm'dan ayrıldığı kabul edilen 
kel<'l.mcı. 
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İbn Habıt (veya İbn Hait, bk. Hayyat, s. 
107, 108, ı 10; Makrlzl, ll, 347). hayatı 

hakkında kaynaklarda bulunabilen pek 
az bilgiye göre Basra'da yaşamış; ileri
de kendisiyle aynı görüşleri paylaşacak 
olan Fazlü'l-Hadesi ile birlikte Mu'tezile 
ileri gelenlerinden Nazzam'ın öğrencisi 
olmuş; daha sonra İslam akidesine ay
kırı görüşler ileri sürerek hocasından 
ayrılmış ve bu yüzden Mu'tezile mezhe
bi mensuplarının dahi tepkisine maruz 
kalmıştır. 

Ahmed b. Habıt'a göre biri kadim 
olan Allah, diğeri yaratılmış olan isa b. 
Meryem olmak üzere iki ilah vardır. isa 
Allah'ın oğludur. Kainatı yaratan. in
sanları ahirette hesaba çekecek olan da 
odur. Bu görüşlerine Kur'an'dan des
tek arayan İbn Habıt, ""Melekler saf saf 
olup rabbin geldiğinde .. : (ei-Fecr 89/22); 
" ... onlar rabbinin gelmesini mi bekli
yorlar?" (ei-En'am 6/ ı 58); "onlar Allah'ın 
meleklerle birlikte bulut gölgeleri için
de gelmesini mi bekliyorlar?" (ei-Bakara 



2/2 ı 0) mealindeki ayetlerde geçen "rab" 
ve "Allah.. lafızlarıyla isa'nın kastedil
diğini; aynı şekilde. "Allah Ade m 'i ken
di süretinde yarattı" (kaynakları ve yoru
mu için bk. İbn Fürek. s. ı 2-3 ı ) anlamın

daki hadiste bulunan "süret"in sahibi 
olan ilahın, insan kılığına bürünmüş ka
dim kelime• yani isa olduğunu savun
muştur. 

İlkel toplumların ve Hint dinlerinin 
bariz özelliği olan tenasüh • inancının 
Ahmed. b. Habıt'ın düşüncesinde büyük 
bir yer tuttuğu görülmektedir. Ona gö
re Allah. kullarını daha önce. bulundu
ğumuz alemin ötesinde başka bir alem
de akıllı. yetişkin ve sağlıklı olarak ya
ratmış, onlara kendini bilme özelliğini 

ve bütün nimetleri ihsan etmiştir. Daha 
sonra Allah'ın kendilerine bazı vazife
ler yüklediği bu kullardan ilahi emirle
re eksiksiz uyan zümre nimetler ale
minde bırakılmış, tamamen asi olanlar 
ise cehenneme atılmıştır. Bu emirlere 
bazan uyup bazan uymayaniarsa bir be
den kalıbına konularak içinde bulundu
ğumuz aleme gönderilmiştir. ilk alem
Ierindeki arnellerinin değerine göre gü
zel veya çirkin bir canlının süretine ko
nulan bu kimseler, ilk alemdeki suç ve 
günahları ölçüsünde bela ve sıkıntılar

la imtihan edilirler. Ruhun saflığı kö
tülüklerle bozulduğu sürece çeşitli ka
lıplar içinde dünyaya geliş devam ede
cektir. Ahmed b. Habıt, bu düşüncesi
nin sonucu olarak beş alem (dar) kabul 
etmektedir. ilk ikisi nimetler alemidir. 
Bunların birinde yeme içme ve cinsel 
hazlar bulunduğu halde diğerinde yal
nız ruhani lezzetler vardır. Üçüncü alem, 
sadece azap yeri olan cehennemdir. Di
ğer iki alemin biri kulların ilk yaratıl
dığı yer (darü'J-ibtida), diğeri de içinde 
bulunduğumuz mükellefiyetler dünya
sıdır (darü'J-ibtila). 

Ahmed b. Habıt. Allah'ın görülmesi 
(rü'yetiıllah•) ile ilgili hadisleri deği
şik bir şekilde ele almıştır. Ona göre 
görülecek olan zat-ı ilahi değil. varlık
ları şekillendiren (kendisinden şekille

rin çıktığı) faal akıl veya aklü'l-ewel
dir. Yine ona göre Hz. isa beden haline 
gelmeden önce "akıl"dan ibaretti. İbn 
Habıt, çok evliliği sebebiyle Hz. Pey
gamber'e ta'netmiş, Ebü Zer el-Gıfa

ri'nin ona nisbetle nefsine daha hakim 
ve daha faziletli olduğunu ileri sürmüş
tür. 

Onun ve arkadaşı Fazlü'I-Hadesi'nin 
müştereken benimsedikleri bu görüşler, 
daha önce mensubu bulundukları Mu'-

tezile dahil, bütün müslüman alimler 
tarafından reddedilmiş, fikirleri islam'a, 
ilmi ve tarihi gerçekiere aykırı görüle
rek küfür sayılmış ve kendileri de la
netlenmiştir. Bazı kaynaklarda (bk. Şeh
ristani, ı. 60) Ahmed b. Habıt ile Faz
lü'l-Hadesfnin bu müşterek görüşleri

ni benimseyenlere Habıtıyye ve Hadsiy
ye ( ~...,..ıı ) denildiği kaydediliyorsa da 
tarihte böyle bir zümrenin varlığı tesbit 
edilememiştir. 
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AHMED b. HADRAVEYH 
(~~,);.._ı) 

Ebu HSmid Ahmed b. Hadraveyh el-Belhl 
(ö. 240/854) 

ilk sufilerden ve 
MeiAmetiyye'nin ilk temsilcilerinden. 
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Dini ilimleri öğrendikten sonra tasav
vufa yöneldi. Hatim ei-Asam ve Ebü Tü
rab en-Nahşebi'den istifade etti. Baye
zid-i Bistami ve Ebü Hafs ei-Haddad ile 
görüştü. Sohbetine katılanlar arasında, 
"müeddibü'l-evliya" unvanını alan Ebü 
Bekir el-Verrak ile Ebü'I-Hüseyin en
Nüri ve Ebü Abdullah ei-Belhi'yi saymak 
gerekir. 

AHMED HALiD EFENDi 

Ahmed b. Hadraveyh fakirlikteki izze
tin ve dervişlikteki şerefin gizli tutul
masını ister ve diğer ilk devir Melame
tileri gibi, gönül dünyasının sırlarını açı
ğa vurmama konusu üzerinde önemle 
durur. Ebü Hafs onun için, "Ahmed'den 
daha büyük bir himmete, daha doğru 
bir hale sahip bir başkasını görmedim" 
derken Bayezfd-i Bistamf, "Üstadımız 
Ahmed'dir" demişti. Ahmed b. Hadra
veyh'in "Horasan'ın güneşi ve fütüwet 
ehlinin yöneticisi" olduğunu söyleyen 
Hücvirf onun melamet yolunu tuttuğu
nu söyler. Zevcesi Fatıma'nın da en de
rin tasawufi konuları Bayezid-i Bistamf 
ile tartışabilecek kadar bu hayatın için
de olduğu rivayet edilir. Hücvfri, Ahmed 
b. Hadraveyh'in er-Ri 'aye bi-J:ı~iilp.l
JQh adlı bir eseri olduğunu kaydeder. 
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AHMED HALiD EFENDi 
(ö. 1882) 

Türk hukuk Alimi, 
Mecelle Cemiyeti Azası. 

~ 

Ahmed Halid Efendi, Kazasker Yüsuf 
Efendi'nin oğlu ve Sultan ll. Abdülha
mid devri şeyhülislamiarından Cema
Ieddin Efendi'nin babasıdır. ilmiye mes
leğine müderrislikle girdi. Mayıs 1853'te 

Mecelle Cemiyeti'nin 9. Kitap hakkı ndaki layihasında sağ başta Ahmed Halid Efendi'nin mührü (BA, J,Ade, Do•ya U•ulü, 65/ 71 
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