
AHMED HiLMi EFENDi 

!ası oldu. Ardından Mekke-i Mükerreme 
payesini elde etti. 1868'de Divan-ı Ah
karn-ı Adliyye azalığına · getirildi: daha 
sonra istanbul payesini kazandı. Ekim 
187S'te Mahkeme-i Temyfz reisi olduk
tan sonra Anadolu kazaskerliği payesini 
aldı. Nisan 1888'de malulen emekiiliği
ni istedi. 6 Zilhicce 130S'te (I 4 Ağustos 

I 888) vefat etti ve Fatih Camii haziresi
ne defnedildi. 

Ahmed Hilmi Efendi ilim ve fazileti, 
ve fıkıhtaki derin bilgisiyle meşhur ol
muştur. Mecelle'nin bütün kitapları

nın hazırlanmasına iştirak etmiş ve Me
celle Cemiyeti onun fıkhf meselelere vu
kufundan çok faydalanmıştır. Mecel
le'nin bir-on birinci kitaplarında "Divan-ı 
Ahkam-ı Adliyye azası" unvanıyla, on 
ikinci kitabında unvansız. on üç-on al
tıncı kitaplarında da "Mahkeme-i Tem
yfz refs-i sanfsi" unvanı altında mührü 
vardır. Mecelle Cemiyeti reisi Ahmed 
.Cevdet Paşa, Ahmed Hilmi Efendi'nin 
fıkıhtaki derin bilgisinden övgüyle bah
seder. Paşa Yanya valiliğinde bulundu
ğu sırada da Mecelle ile ilgili çalışma
ları Hilmi Efendi ile haberleşerek takip 
etmiştir. 
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AHMED HULÜSİ EFENDi 

(ö. 1889) 

Devlet adamı ve Mecelle 
Cemiyeti azası. 

_j 

Amasyalıdır. Şirvanf ismail Efendi'nin 
oğlu, Sadrazam Şirvanfzade Rüşdü Pa
şa'nın kardeşidir. Tahsilini Amasya ve 
istanbul'da yaptı. önce müderris, Mayıs 
1867'de de Galata mollası oldu: aynı 

yılın aralık ayında Mekke-i Mükerreme 
ve daha sonra da istanbul payelerini al
dı. Kendisine 1874'te fiilen istanbul ka
dılığı, ardından Anadolu kazaskerliği pa
yesi verildi. 1877-78 Osmanlı-Rus Sa
vaşı (93 Harbi) sırasında Afganistan'ın 
Rusya'ya taarruz ederek Osmanlı Devle
ti'ne yardımda bulunmasını ve aynı za
manda ingiltere ile diplomatik münase
betlere girişınesini temin için 1877'de 

Ahmed Hilmi 
Efendi'nin 
Cevdet Pasa·va 
vazdığı 

5 Nisan 1875 
tarihl i mektup 
(BA, VEE, MSS, 552 

Evrak!" 

Yıldız Tasnlfi 

ks. 18, evrak 552, 

zarf 13, karton 32) 

fevkalade sefir olarak Sultan ll. Abdül
hamid tarafından Afganistan·a. Emfr 
Şfr Ali Han nezdine gönderildi. Ahmed 
Hulüsi Efendi. beraberinde Haremeyn 
payesine sahip sır katibi Mektübfzade 
Ahmed Bahar Efendi ve daha bazı kişi
ler olduğu halde, Hindistan yolu ile Ka
bil'e hareket etti. Ağustos ayında Ka
bil'e varabiidi ve bir hayli zorluklardan 
sonra Şfr Ali Han tarafından kabul edil
di. Ancak bu elçilik görevinden istenilen 
sonuç alınamadı ve heyet ll. Abdülha
mid'in mektup ve hediyelerini Şfr Ali 
Han'a verdikten sonra geri döndü. Ah
med Hulüsi Efendi, dönüşte Diyarbekir 
naibliğine tayin edildi ( 1878) ; iki yıl son
ra da Amasya'da ikamete mecbur tu
tuldu. 1 S Cemaziyelewel 1306'da ( 17 
Ocak 1889) orada vefat etti. 

Mecelle'nin birden beşe kadar olan 
kitaplarında "Divan-ı Ahkam-ı Adliyye 
azası" unvanı ile mührü vardır. Altı, yedi 
ve sekizinci kitapların hazırlanmasına 

katılmamıştır. Dokuzuncu kitapta aynı 
unvan, onuncu kitapta "Şüra-yı Askeri 
müftüsü", on birinci kitapta "Darülhi
lafe kadısı" unvanı altında. on ikinci ki~ 
tapta unvansız. on üçüncü ile on dör
düncü kitaplarda da "Meclis-i Tedkikat-ı 
Şer'iyye ve Meclis-i intihab-ı Hükkam re
isi" unvanı altında mührü vardır. Mecel
le Cemiyeti'nin diğer bazı azaları gibi 
Ahmed Hulüsi Efendi'nin de müstakil 
eserleri yoktur. 
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Adnan Adı var", a.e., sy. 11·12 (I 956). s. 3. 

L 

~ HULUSİyAVUZ 

AHMED HÜSAMEDDİN 

(1848-1925) 

Mutasawıf, tefsir alimi. 
_j 

Dağıstan'ın Tabasaran bölgesinde
ki Rükkal şehrinde doğdu. Asıl adı Ah
med'dir. Tasawufi mizacı dolayısıyla 

Üveysf nisbesini aldı: istanbul'da daha 
çok Dağıstanı nisbesiyle tanındı. ilk tah
silini Nakşibendf-Müceddidf şeyhlerin

den babası Seyyid Mehmed Safd er
Rükkalfden yaptı. 1861'de babası ile 
birlikte hacca gitti. Aynı zamanda şeyhi 



olan babasının Mekke'de ölümü üzeri
ne 1 ı 870) Medine'ye geçti. Daha sonra 
Mekke yakınlarında oturan Halil Harndi 
Paşa ile yaptığı bir görüşmenin ardın
dan istanbul'a geldi. Aynı yıl Denizli'
ye, oradan da babasının müridierinden 
Şeyh Hacı Mustafa ile görüşmek üzere 
Uluborlu'ya gitti. Burada bir süre ders 
verdi. 1884'te gittiği Sivrihisar'da verdi
ği derslerin yanı sıra Hakiiyı}f.u't-tecrid 
if menôzili't-tevJ:ıid adlı eserini kaleme 
aldı. Yanlış bir ihbar üzerine Ankara'ya 
çağrıldı 1 ı 887) Ankara Valisi Abidin Pa
şa durumu aniayarak kendisini bugün 
adını taşıyan semtte bulunan köşkünde 
misafir etti. İki yıl Ankara'da kalan Ah
med Hüsameddin daha sonra Bursa'ya 
giderek Maksem semtinde yaptırdığı 

mescid ve medresede ilim ve irşad faa
liyetine başladı. Hakkında çıkarılan bir
takım söylentiler yüzünden ll. Abdülha
mid'in emriyle Trablusgarp'a sürgüne 
gönderildi (ı 897) Orada Tefsirü'l -kebir 
ile bazı sürelerin tefsirini ihtiva eden 
Müşal]l]a.şôtü süveri'l-~ur, iiniyye ad
lı eserleri telif etti. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra Trab
lusgarp Valisi Recep Paşa ile birlikte is
tanbul'a döndü. Yirmi gün istanbul'da 
kaldıktan sonra Bursa'ya gidip Mak
sem'deki harap olan mescid ve medre
seyi tamir ettirdi. Ertesi yıl eski Kon
ya valilerinden Arifi Paşa'nın Çapa'daki 
konağını satın alıp istanbul'a yerleşti. 
191 S'te davet üzerine gittiği Sivrihisar'
da iki yıl kalarak dersler verdi. 1918' de 
İzmir yoluyla istanbul'a döndü. Üç gün 
sonra büyük Fatih yangınında (ı O Hazi
ran ı 9 ı 8) evi ve istinsah ettiği yüz ka
dar eseri yandı. Yangından sonra tek
rar Bursa'ya döndü. 1920 yılı sonların

da Balıkesir'e gitti. 1921 Şubatında tek
rar istanbul'a döndü. 12 Nisan 1925 Cu
martesi günü Cerrahpaşa'daki evinde 

vefat etti. Ertesi gün Fatih Camii'nde 
kılınan cenaze namazından sonra Edir
nekapı Kabristanı'na defnedildi. Mezarı 
1971'de çevre yolu inşaatı sırasında Si
livrikapı Kozlu Mezarlığ ı'ndaki aile kab
ristanına nakledilmiştir. 

Ahmed Hüsameddin birçok kişiye Nak
şibendi hilafeti vermiştir (bunların isim
leri ve faaliyet gösterdikleri bölgeler için 
bk. Hüseyin Vassaf, ll , ı39-ı4ı) . Arapça 
yazdığı eserleri. daha sonra Türkçe ola
rak yeniden kaleme almaya çalışmış, 

ayrıca aruz vezni ile bazı Türkçe man
zumeler de yazmıştır. Tefsirü'l-~ur,ôn, 
Lem catü'l-iifôk ii'z-'{.Uhur ve'l-işrô}f. ve 
Edviirü'l- ciilem adlı eserler yangında 
kaybolmuş, Zübdetü'l-ma}f.iil ii'l-kev
ni ve'l-l]ayiil kurtanimış fakat basıla
mamıştır. Tihü'l-hurı1f calô cedveli'l
ma c rili ve Tuhietü'l-il]van adlı iki eser 
ise baskı sırasında çıkan bir yangında 
telef olmuştur. Meviilid-i Ehl-i Beyt 
adlı eserinde Meniizilü'n-nücum adlı 

bir kitabından söz edilmektedir. 

Yayımlanan eserleri şunlardır: 1. lfa
~ayı}f.u't-tecrid ii menô.'{.ıri't-tevJ:ıid (İs
tanbul ı 328) Nakşibendiyye, Kadiriyye, 
Çiştiyye ve Sühreverdiyye tarikatlarının 
silsileleriyle süluk* mertebelerinden ve 
tarikat adabından bahseden Arapça bir 
eserdir. 2. Müşal]l]a.şôtü süveri'l-~ur

, ô.niyye. Eserin Abese, Meryem, Hac. 
Enbiya, Kehf ve Taha sürelerinin tefsir
lerini ihtiva eden yirmişer sayfalık altı 

bölümü yayımlanmıştır: e.ş-Şol!betü'l

mele ,i'l-a cıa ii teisiri sureti CAbese 
ve tevellô. (İstanbul ı 328); Rı1l!u 'l-~

kem if teisiri kelimeti Meryem (İzmir 
1 332) ; Huccetü'l-hucec ii tefsiri sure
ti'l-lfac. (İzmir 1 332); Burhônü'l-a.şiiyô., 
ii teisiri sureti 'l-Enbiyô., (İzmir I 332); 

lfikmetü'l-envôr ii teisiri Kehii'l-esrô.r 
(İzm ir ı 332); Nurü'l-esrô.r ii tefsiri 'sure
ti Tiihô (İzmir ı 332) . 3. Meviilid-i Ehl-i 

AHMED HÜSAMEDDiN 

Beyt (İ stanbul ı 341) Mevô.lidü Ehli 
beyti'n-nübüvve adlı Arapça eserin ba
zı eklerle Türkçe'ye tercümesidir. Ese
rin sonunda yer alan Ahmed Hüsamed
din'in biyografisi (s . ı 34-145) ile "Hatm-i 
Kibriya-yı Ca'feriyye" ve manzum "Silsi
le-i Ehl-i Beyt" bölümleri, eseri neşre

den müellifin oğlu Ali Rıza tarafından 

ilave edilmiştir. Mevô.lid-i Ehl-i Beyt, 
müellifin diğer oğlu Kazım Öztürk ta
rafından İsliim Felsefesine Işık Veren 
Seyyidler adıyla sadeleştirilerek ayrıca 
yayımlanmıştır (Ankara ı 969). 4. Esriir 
(İstanbul 1339) Müellifin Vecizetü'l-l!u
rUf calô menô.tı~ı·s-süver adlı Arapça 
eserinin Amme cüzüne ait bazı bölümle
rinin Türkçe tercümesidir. s. Edvô.rü'l
côlem. Bazı sürelerin tefsirini ihtiva eden 
Arapça eserin yangından kurtarılan Nas 
ve Felak sürelerine ait kısımları Edviir-ı 
Alemden Parçalar adıyla Kazım Öztürk 
tarafından yayımlanmıştır (İzmir. ts ). 6. 

Mezôhirü'l-vücud alô. menôbiri'ş-şu

hud (İstanbul ı 340, ı-ııı Kehf, isra. Ne
be' ve Mülk sürelerinin tefsiridir. Ka
zım Öztürk'ün Kur'ôn'ın 20. Asra Gö
re Anlamı adıyla yayımladığı kitaplar 
bu eserin günümüz Türkçesi'ne aktarıl
mış şekilleridir (Ankara 1974, 1976, 1-11). 
7. Esrdr-ı ceben1ti'l-a'lô. (İstanbul 1342) 

Önceki eserde geçen ıstılah ve tabirle
rin açıklamalarını ihtiva eden eser sa
deleştirilerek Te 'vil adıyla yayımlanmış
tır (nşr. Kazım öztürk, istanbul 1987) 8. 
Zübdetü 'l-merô.tib (İstanbul 1341). Mü
ellifin lfa}f.iiyı)f.u 't-tecrid adlı eserinin 
yine kendisi tarafından yapılmış takriri 
tercümesi olup kızı Fatımatüzzehra'nın 

tuttuğu notlardan meydana gelmiştir. 

9. Makasıd-ı Siilikin (İstanbul 1341). Ta
sawuf ve seyrü sülük hakkında özlü bil
giler veren Türkçe bir eserdir. Ahmed 
Hüsameddin'in bazı söz ve veeizeleri Tu
ba Ağacından Çiçekler adıyla yayım
lanmıştır (nşr. Kazım Öztürk, İzmir 1980). 

;#,• '"~, ·~· J;,j.,_~· ~ ..r - Jtl_ .. h' (' • l ~·- .~J.w'~ / ;,~'.,'/. .. o..,,~~ -.J 1 .1 ~ •. ('Y'#,/ "'!~../:_; u.'·,u (~ ~... _.. ,.v ., '/.l'v 

Ahmed 

Hüsameddin'in 

el yaZ ISI 

(5elfne. ll. 137) 

. ., ,~./.,., •. ,_WJ' .. (."; , ... _.,J)/, :./././V,._ 'J'~/ .. ;~~ .. ~-~;''. ll.~. ' ' .'1 /.ı.,·' 
;•; ~).J~Il·.~.~ ._ ... /./,<, ~ ~.;~..., ..... ,;.~;.,~.r-ı.,.,~ t-L,_"!'., /(.1...-:1'~~-~· . ., .,vb;.,-~ .~~,b~ -..· ... ·d. 

' . . . . . ' 

91 



AHMED HÜSAMEDDiN 

Ahmed 

Hüsameddin 

Müellifin yazma halindeki bazı eserleri 
oğlu Kazım Öztürk'tedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ahmed Hüsameddin, Mevalfd-i Ehl-i Beyt 
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1341 , s_ 70-79; Hüseyin Vassaf, Se{fne, ll, ı 35-
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171; a.mlf., Kur'an'ın 20. Asra Göre Anlamı, 
Ankara 1974, ı . 17-20. r:a;:ı 

IIP.J TuRAN ALPTEKiN 

ı 
AHMED HÜSAMEDDİN DEDE 

ı 

(1839 -1900) 

Türk dini eserler bestekarı, 

L 
icracı, kudümzen ve şair. 

_j 

Yenikapı Mevlevlhanesi şeyhlerinden 

Abdülbaki Nasır Dede'nin torunu, aynı 
mevlevihanenin aşçıbaşısı Hacı Arif De
de'nin oğludur. 1839'da istanbul'da Ye
nikapı Mevlevihanesi'nde doğdu. Burada 
şeyh Osman Selahaddin Dede'den tasav
vuf ve edebiyat, müsikişinaslardan da 
mOsiki . bilgileri alarak yetişti. Bir müd
det sonra bu mevlevihanenin kudüm
zenbaşılığına tayin edildi. 1900'de istan
bul'da vefat etti. Oğullarından Cemal 
Dede (ö . ı 899) bir müddet aynı mevlevi
hanenin neyzenbaşılığını yapmış değerli 
neyzenlerdendir. 

Ahmed Hüsameddin Dede, besteledi
ği dini eserlerle zamanının önde gelen 
müsikişinasları arasında yer almıştır. 

Bunların en önemlisi rahatülervah ma
karnındaki M evievi ayinidir. · Eserlerin
den sadece bu ayini ve iki "şuğul"ü za
manıryııza ulaşabilmiştir. Tabii bir ses 
güzelliğine de sahip olan Ahmed Hüsa
meddin. başarılı ayin ve na't okuyuculu
ğu ve mutribi idare etmekteki hakimi
yeti ile de şöhret bulmuştur. Müsikişi

naslığı yanında şiir ile de meşgul olmuş, 

ancak Na'ti mahlasını kullandığı man
zumelerinin çoğu kaybolmuştur. 
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e NuRi ÖzcAN 

L 

AHMED İBRAHiM BEY 
( ~ r;:A'Ir.l ..ı..>f ) 

(1874-1945) 

Mısırlı alim ve hukukçu. 
_j 

Kahire'de doğdu . Ezher'de tahsil gör
dükten sonra 1894'te Darü'l-ulüm Med
resesi'ne girdi. 1897'de buradan mezun 
oldu ve 1906'ya kadar Nasıriyye. Re'sü't
tin ve Seniyye medreselerinde Arapça 
müderrisliği yaptı . 1906'da Medresetü'l
hukuk'ta müderris yardımcılığına geti
rildi. 1907'de Medresetü'l-kazai' ş-şer'i 

kurulunca oraya müderris tayin edildi. 
1924 yılında bu medresenin kapanma
sı üzerine tekrar Medresetü'l-hukuk'a 
döndü. 1930'da Kahire Üniversitesi Hu
kuk Fakültesi islam Hukuku Kürsüsü 
profesörlüğüne getirildi. 1933'te bu fa
kültenin dekanı oldu. 1934 yılında emek
li olduktan sonra da fakültede doktora 
dersleri vermeye devam etti. 

1942 yılında Mecmau'l-lugati'l-Ara
biyye'ye üye seçilen Ahmed İbrahim Bey, 
Mecmau'l-müsika'I-Arabiyye ve Lecne
tü'l-ahvali'ş-şahsiyye'deki üyelikleri ya
nında Cem'iyyetü'ş-şübbani'l-müslimin'

de de yönetici olarak çalıştı. Özellikle hu
kuk fakültesindeki hacatığı sırasında is
lam hukuku ve mukayeseli hukuk sa
hasında değerli araştırmalar yaptı. Ye
tiştirdiği talebeler arasında Muhammed 
Ebü Zehre, Abdülvehhab Hallaf ve Ali 
el-Hafif gibi tanınmış Mısırlı alimler de 
bulunmaktadır. Kahire'de Mecelletü 'l
Kiim1n ve'l-İktisad'da çıkan birçok araş
tırması yanında yayımianmış belli başlı 
eserleri şunlardır: 

Müla.l].l]asu Mürşidi'l-]fayran ( 1907) ; 

A]fkamü 'I-aif vdli'ş-şa.l]şiyye fi'ş-şeri ca
ti 'l-İslamiyye (1925, 1-11) ; el-A]fkdmü'ş
şer ciyye li'l-a]fvali'ş-şa.l]siyye ( 1930); 

Turu]:<u 'l-kaia, fi'ş-şericati 'l-İsliimiyye 
(1 930) ; Nizamü'n-nafakiit (1930); Ah
kdmü'l-m~ camelati 'ş-ş~rciyye ( 1937): 

el-Vakt ve'l-mevaris (1937) ; Ahkdmü'l
mer, ~ fi'ş-şericati 'l-İslamiyy~ ( 1 937); 

et-Terike ve'l-hukü]:<u '1-müte c alli]:<iitü 

biha (1938); el-Hibe ve'l-vaşiyye ve 
tasarrufiitü'l-marii (1939); Turuku'l-is
bdti 'ş-şerciyye (1939-1940); .Alfk.amü;t
taşarruf cani'l-gayr bi-tari]:<i'n-niyabe 
(1940-1941 ): el-Mevariş cilmen ve camec 
len (1941 -1942); el-Vaşıyye (1942-1943); 

el- Va]:<f ( 1943- 1944); el-İltizamiit fi 'ş-şe
ricati'l-İsliimiyye (1944-1945). Son al
tı eser mukayeseli tarzda kaleme alın
mıştır. 
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XV, Kahire 1945, s. ı-5 ; "~araratü'l-m~c~a' 
fl hil.~ihi'd-devre: eş-Şey]]. Al).med İbrahim 
Bek", /Vf/Vf LA, VI (!95 ll. s. ı 5-16. 

L 

[il AHMET ÖzEL 

AHMED b. İDRİS 
(~) ~ı .:.r. ..ı..>f ) 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. İdris 
el-Haseni ei-Araişi el-F asi 

(ö. 1253 / 1837) 

İdrisiyye tarikatının kurucusu 
Faslı mutasawıf. 

_j 

Fas'ın Atiantik sahilindeki Araiş bölge
sinde bulunan Meysür'da doğdu. Fas'
ta 172-363 (788-974) yılları arasında 

hüküm süren Şerifi- idrisi hanedanının 
kurucusu imam İdris b. Abdullah el
Mehd'in soyundandır. Kaynaklarda do
ğum tarihiyle ilgili olarak 1163 (1749-
50) ve Receb 1173 ( 1760) şeklinde iki 
farklı bilgi bulunmakla birlikte, ekseri
yetle birincisi doğru kabul edilmekte
dir. Yirmi yaşında Fas'a giderek Kara
viyyin Camii'nde dini ilimleri öğrenmeye 
başladı. Burada adları kaynaklarda zik
redilen birçok hocadan ders aldı. İbn 
Hacer el-Askalani'nin eserlerini inceledi. 
Karaviyyin'deki hocalarından Abdülveh
hab et-Tazi vasıtasıyla Hıdıriyye, Ebü'I
Kasım ei-Vezir vasıtasıyla da Şazeliy

ye'nin Nasıriyye koluna intisap etti. Yi
ne hocalarından Şinklti ona Hz. Ali'ye 
atfedilen Hizbü 's-seyfi adlı meşhur mü
nacatı öğretti. Tefsir ve hadise önem 
veren, şer'i ilimlerle tasawufu kaynaştı
ran hocaların yanında eğitim görmesi 
onun şahsiyetini derinden etkiledi. Kısa 
bir süre sonra çevresinde geniş bir ta-


