AHMED HALiD EFENDi
2/2 ı 0) mealindeki ayetlerde geçen "rab"
ve "Allah.. lafızlarıyla isa'nın kastedildiğini; aynı şekilde. "Allah Ade m 'i kendi süretinde yarattı" (kaynakları ve yorumu için bk. İbn Fürek. s. ı 2-3 ı ) anlamın
daki hadiste bulunan "süret"in sahibi
olan ilahın, insan kılığına bürünmüş kadim kelime• yani isa olduğunu savunmuştur.

İlkel toplumların ve Hint dinlerinin
bariz özelliği olan tenasüh • inancının
Ahmed . b. Habıt'ın düşüncesinde büyük
bir yer tuttuğu görülmektedir. Ona göre Allah. kullarını daha önce. bulunduğumuz alemin ötesinde başka bir alemde akıllı. yetişkin ve sağlıklı olarak yaratmış, onlara kendini bilme özelliğini
ve bütün nimetleri ihsan etmiştir. Daha
sonra Allah'ın kendilerine bazı vazifeler yüklediği bu kullardan ilahi emirlere eksiksiz uyan zümre nimetler aleminde bırakılmış, tamamen asi olanlar
ise cehenneme atılmıştır. Bu emirlere
bazan uyup bazan uymayaniarsa bir beden kalıbına konularak içinde bulunduğumuz aleme gönderilmiştir. ilk alemIerindeki arnellerinin değerine göre güzel veya çirkin bir canlının süretine konulan bu kimseler, ilk alemdeki suç ve
günahları ölçüsünde bela ve sıkıntılar
la imtihan edilirler. Ruhun saflığı kötülüklerle bozulduğu sürece çeşitli kalıplar içinde dünyaya geliş devam edecektir. 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 yalnız ruhani lezzetler vardır. Üçüncü alem,
sadece azap yeri olan cehennemdir. Diğer iki alemin biri kulların ilk yaratıl
dığı yer (darü'J-ibtida), diğeri de içinde
bulunduğumuz mükellefiyetler dünyasıdır (darü'J-ibtila).

Ahmed b.

Habıt. Allah'ın

Ahmed b. Hadraveyh fakirlikteki izzetin ve dervişlikteki şerefin gizli tutulmasını ister ve diğer ilk devir Melametileri 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. Hadraveyh'in "H orasan'ın güneşi ve fütüwet
ehlinin yöneticisi" olduğunu söyleyen
Hücvirf onun melamet yolunu tuttuğu
nu söyler. Zevcesi Fatıma'nın da en derin tasawufi konuları Bayezid-i Bistamf
ile tartışabilecek kadar bu hayatın içinde olduğu rivayet edilir. Hücvfri, Ahmed
b. Hadraveyh'in er-Ri 'aye bi-J:ı~iilp.l
JQh adlı bir eseri olduğunu kaydeder.

tezile dahil, bütün müslüman alimler
tarafından reddedilmiş, fikirleri islam'a,
ilmi ve tarihi gerçekiere aykırı görülerek küfür sayılmış ve kendileri de lanetlenmiştir. Bazı kaynaklarda (bk. Şeh
ristani, ı. 60) Ahmed b. Habıt ile Fazlü'l-Hadesfnin bu müşterek görüşleri
ni benimseyenlere Habıtıyye ve Hadsiyye ( ~...,..ıı ) denildiği kaydediliyorsa da
tarihte böyle bir zümrenin varlığı tesbit
edilememiştir.

BİBLİYOGRAFYA :

Hayyat. e l-intişar (nşr. M. Nyberg), Beyrut
1957, s. 107·110, 142·143; İbn Fürek. Müşki·
lü'l-/:tadiş (nşr. Abdülmu'ti Emin Kal'aci). Ha·
leb 1402/1982, s. 12·31; Bağdadi. e l-Far~
(Abdülhamid). s. 274-278; Beyrünl, Ta/:t~i~u
ma li'I·Hind, Beyrut 1403 jl983, s. 39; İbn
Hazm. e/Fas/ (Umeyrel. V, 64-65; Şehristanr.
e/-Milel (Kila.ni), 1, 60·63; et-Ta'ri{at, "el-I:Ia'ip.yye" md.; Makrlzl, el-/jıtat, ll, 347; "Ahmed",
iA, 1, 170; Ch. Pellat, "AI:rmad b. I:IabW, E/ 2
( İn g.l. ı , 272; a.mlf.. "AJ:ı.med b. ljabır, UDMI,
ll, 60-61.

BİBLİYOGRAFYA :

Süleml. Tabakat, s. 103; Ebü Nuaym. f:lilye,
s. 42; Kuşeyri Risalesi (tre. Süleyman Uludağ),
İstanbul 1981, s. 133; Hücviri, Keş{ü 'l-mahcQb:
Hakikat Bilgisi (tre. Süleyman Uludağ). İstan·
bul 1982, s. 219; Attar, Tezkiretü 'l-evliya (tre.
Süleyman Uludağ), İstanbul 1985, s. 382;
Şa 'ra ni. et·Taba~at, ı, 95; Münavi. el-Kevakib,
1, 198; Abdülhüseyin Zerrinküb. CüstücQ der
Tasavvu{-i Tran, Tahran 1367 hş., s. 39; Sezgin. GAS, 1, 639.

liJ. MusTAFA Öz

AHMED b. HADRAVEYH
(~~,);.._ı)

Ebu HSmid Ahmed b. Hadraveyh el-Belhl
(ö. 240/854)
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ilk sufilerden ve
MeiAmetiyye'nin ilk temsilcilerinden.
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MusTAFA KARA

AHMED HALiD EFENDi
(ö. 1882)

Dini ilimleri öğrendikten sonra tasavvufa yöneldi. Hatim ei-Asam ve Ebü Türab en-Nahşebi'den istifade etti. Bayezid-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 enNüri ve Ebü Abdullah ei-Belhi'yi saymak
gerekir.

Türk hukuk Alimi,
Mecelle Cemiyeti Azası.
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Ahmed Halid Efendi, Kazasker Yüsuf
Efendi'nin oğlu ve Sultan ll. Abdülhamid devri şeyhülislamiarından CemaIeddin Efendi'nin babasıdır. ilmiye mesleğine müderrislikle girdi. Mayıs 1853'te

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-eweldir. Yine ona göre Hz. isa beden haline
gelmeden önce "akıl"dan ibaretti. İbn
Habıt, çok evliliği sebebiyle Hz. Peygamber'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'-

Mecelle Cemiyeti'nin 9. Kitap
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