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(1874-1945)

Müellifin yazma halindeki
oğlu Kazım Öztürk'tedir.
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AHMED HÜSAMEDDİN DEDE

ı

(1839 -1900)

Türk dini eserler bestekarı,
icracı, kudümzen ve şair.
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Yenikapı

Mevlevlhanesi şeyhlerinden
Abdülbaki Nasır Dede'nin torunu, aynı
mevlevihanenin aşçıbaşısı Hacı Arif Dede'nin oğludur. 1839'da istanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi'nde doğdu . Burada
şeyh Osman Selahaddin Dede'den tasavvuf ve edebiyat, müsikişinaslardan da
mOsiki . bilgileri alarak yetişti. Bir müddet sonra bu mevlevihanenin kudümzenbaşılığına tayin edildi. 1900'de istanbul'da vefat etti. Oğullarından Cemal
Dede (ö . ı 899) bir müddet aynı mevlevihanenin neyzenbaşılığını yapmış değerli
neyzenlerdendir.
Ahmed Hüsameddin Dede, besteledidini eserlerle zamanının önde gelen
müsikişinasları arasında yer almıştır.
Bunların en önemlisi rahatülervah makarnındaki M evievi ayinidir. · Eserlerinden sadece bu ayini ve iki "şuğul"ü zamanıryııza ulaşabilmiştir. Tabii bir ses
güzelliğine de sahip olan Ahmed Hüsameddin. başarılı ayin ve na't okuyuculuğu ve mutribi idare etmekteki hakimiyeti ile de şöhret bulmuştur. Müsikişi
naslığı yanında şiir ile de meşgul olmuş ,
ancak Na'ti mahlasını kullandığı manzumelerinin çoğu kaybolmuştur.
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mıştır.

BİBLİYOGRAFYA :

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

Ahmed
Hüsameddin

biha (1938); el-Hibe ve'l-vaşiyye ve
tasarrufiitü'l-marii (1939); Turuku'l-isbdti 'ş-şerciyye (1939-1940); .Alfk.amü;ttaşarruf cani'l-gayr bi-tari]:<i'n-niyabe
(1940-1941 ): el-Mevariş cilmen ve camec
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el- Va]:<f ( 1943- 1944); el-İltizamiit fi 'ş-şe
ricati'l-İsliimiyye (1944-1945). Son altı eser mukayeseli tarzda kaleme alın

Kahire'de doğdu . Ezher'de tahsil gördükten sonra 1894'te Darü'l-ulüm Medresesi'ne girdi. 1897'de buradan mezun
oldu ve 1906'ya kadar Nasıriyye. Re'sü'ttin ve Seniyye medreselerinde Arapça
müderrisliği yaptı . 1906'da Medresetü'lhukuk'ta müderris yardımcılığına getirildi. 1907'de Medresetü'l-kaza i' ş-şer'i
kurulunca oraya müderris tayin edildi.
1924 yılında bu medresenin kapanması üzerine tekrar Medresetü'l-hukuk'a
döndü. 1930'da Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi islam Hukuku Kürsüsü
profesörlüğüne getirildi. 1933'te bu fakültenin dekanı oldu. 1934 yılında emekli olduktan sonra da fakültede doktora
dersleri vermeye devam etti.
1942 yılında Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye'ye üye seçilen Ahmed İbrahim Bey,
Mecmau'l-müsika'I-Arabiyye ve Lecnetü'l-ahvali'ş-şahsiyye'deki üyelikleri yanında Cem ' iyyetü'ş-şübbani'l-müslimin'

de de yönetici olarak çalıştı. Özellikle hukuk fakültesindeki hacatığı sırasında islam hukuku ve mukayeseli hukuk sahasında değerli araştırmalar yaptı. Yetiştirdiği talebeler arasında Muhammed
Ebü Zehre, Abdülvehhab Hallaf ve Ali
el-Hafif gibi tanınmış Mısırlı alimler de
bulunmaktadır. Kahire'de Mecelletü 'lKiim1n 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 cati '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'lmer, ~ fi'ş-şericati 'l-İslamiyy~ ( 1937);
et-Terike ve'l-hukü]:<u '1-müte c alli]:<iitü
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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.
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Fas'ın Atiantik sahilindeki Araiş bölgesinde bulunan Meysür'da doğdu . Fas'ta 172-363 (788-974) yılları arasında
hüküm süren Şerifi- idrisi hanedanının
kurucusu imam İdris b. Abdullah elMehd'in soyundandır. Kaynaklarda doğum tarihiyle ilgili olarak 1163 (174950) ve Receb 1173 ( 1760) şeklinde iki
farklı bilgi bulunmakla birlikte, ekseriyetle birincisi doğru kabul edilmektedir. Yirmi yaşında Fas'a giderek Karaviyyin Camii'nde dini ilimleri öğrenmeye
başladı. Burada adları kaynaklarda zikredilen birçok hocadan ders aldı. İbn
Hacer el-Askalani'nin eserlerini inceledi.
Karaviyyin'deki hocalarından Abdülvehhab et-Tazi vasıtasıyla Hıdıriyye, Ebü'IKasım ei-Vezir vasıtasıyla da Şazeliy
ye'nin Nasıriyye koluna intisap etti. Yine hocalarından Şinklti ona Hz. Ali'ye
atfedilen Hizbü 's-seyfi adlı meşhur münacatı 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-

