AHMED HÜSAMEDDiN
BIBLİYOGRAFYA:

Mehmed Ziya, Yenikapı Mevlevfhanesi, (istanbul ı329 , s. 194 ; MevlevrAyinleri (istanbul
Konservatuarı neşriyatı ). istanbul ı 938, XVI ,
8 ı 6·822 ; Zekaizade Ahmet [lrsoy] , "Serkudü:ınl
Ahmed Büsameddin Dede", a.e., XVI, 824 ;
Ergun, Antoloji, ll, 49, 511, 512 ; ibnülemin,
Hoş Sada, s. ı 90-191; Sadettin Heper. /Vfevlevr Ayinleri, Konya 1974, s. 368-374, 528; Öztuna . TMA, ı, 27ı -272.
r:a;:ı
.
NuRi ÖzcAN

e

(1874-1945)

Müellifin yazma halindeki
oğlu Kazım Öztürk'tedir.

bazı

eserleri
L

Mısırlı

alim ve hukukçu.
_j

BİBLİYOGRAFYA :

Ahmed Hüsameddin, Mevalfd-i Ehl-i Beyt
ln şr. Seyyid Ali Rıza). istanbul ı34ı , s. ı34(nşr. Seyyid Ali
Mehmed ismetull ahJ. istanbul
1341 , s_ 70-79; Hüseyin Vassaf, Se{fne, ll, ı 35142; Kazım Öztürk, islam Felsefesine Işık Veren Seyyidler, Ankara 1969, s. 11-13. 158171; a.mlf., Kur'an'ın 20. Asra Göre Anla mı,
Ankara 1974, ı . 17-20. r:a;:ı
IIP.J TuRA N ALPTEKiN

145; a.mlf., Zübdetü'l-meriWb
Rıza-Se yyid

ı

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.
ği
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mıştır.
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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
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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-

AHMED b. iDRIS
lebe halkası oluştu. Ahmed b. idris onlara sürekli dinin ana kaynakian olan
Kitap ve Sünnet'e dayanmalarını tavsiye etti ve bu görüşünü hayatının sonuna kadar ısrarla savundu.
Fas uleması ile Karaviyyin mensupları
arasındaki ihtilafa adı karışınca bir daha geri dönmernek üzere Fas'ı terketti
(ı 797) . Cezayir. Tunus ve Trablusgarp
üzerinden Bingazi'ye geçti. Orada Cebeliahdar ve Berka'da dersler verdi. Mısır' ın
Fransızlar tarafından işgal edilmesinden
birkaç yıl önce, muhtemelen 1798 yılı
başlarında Bingazi'den deniz yoluyla iskenderiye·ye gitti. Buradan da Kahire'ye geçerek Ezher'de halka açık dersler
okuttu. Derslerini dinleyip tesiri altın
da kalanların bir kısmıyla beraber 1213
sonu veya 1214 yılı başlarında ( 1799)
Mekke'ye gitti. 1243 ( 1827-28) yılında
Yemen'e yaptığı mecburi seyahate kadar yaklaşık otuz yıl Mekke'de kaldı. Bu
arada iki veya üç defa Mısır'a gidip geldi. Önceleri Mekke ulemasınca pek iyi
karşılandı. 1788-1814 yılları arasında
Mekke emirliği yapan Şerif Galib b. Müsaid"in destek ve himayesini gördü. Kendisine ve müridierine Mekke'deki Ca'feriyye Sarayı'nı tahsis eden Emir Galib,
1803'te Suüd b. Abdülaziz idaresindeki
Vehhabiler tarafından Mekke'den atıldı.
Ancak Suüd b. Abdülaziz"in de Ahmed
b. idris"e büyük saygı gösterdiği, kendisine ipek bir kaftan hediye ettiği ve
maiyetini koruduğu rivayet edilmektedir. ibn idris Vehhabiler'in Mehmed Ali
Paşa kuwetleri tarafından Mekke'den
çıkarıldığı 1813"te şehri yalnız olarak
terketti ve müridierinden Mirgani ile
birlikte Kızıldeniz'i geçerek Uksür şeh
ri yakınlarındaki Zeyniyye köyüne gitti.
Önemli bir dini merkez olan Zeyniyye,
Nil'den Kızıldeniz kıyısına kadar uzanan
kısa bir çölün ucunda bulunmaktaydı.
Bir rivayete göre ibn idris Mısır'a ilk gidişinde Yukarı Mısır'ı da ziyaret etmiş
ve Zeyniyye'de Hasan b. Hasan Bey eiKınai vasıtasıyla Halvetiyye tarikatına
intisap etmiştir. Dört yıl Zeyniyye'de kalan Ahmed b. idris 1817'de tekrar Mekke'ye döndü. Bu yıllarda Emir Galib'in
mensup olduğu Şerifi kabilelerle Mehmed Ali Paşa'nın kuwetleri arasında süregelen bir gerginlik vardı. On yıl sonra 1243'te ( 1827-28) paşa emirliği Şe
rifi Zeyd kabilesinden alıp Avn kabilesine verdi. Bunun üzerine Mekke uleması
Zeyd kabilesinin desteğinden mahrum
kalan Ahmed b. idris'in dinden saptığı
nı ileri sürerek aleyhinde bazı suçlamalarda bulunmak isteyince. aynı yıl Mek-

ke'den kesin olarak ayrılmak zorunda
kaldı. Vekili sıfatıyla Mekke'de bıraktı
ğı Senüsi dışındaki bütün talebeleriyle
birlikte Yemen'e doğru yola çıktı. Yemen ulemasının kendisine gösterdiği yakın ilgi ile Mekke ulemasının düşman
ca tavrı arasındaki tezat ilgi çekici bir
durumdur.
ibn idris önce güneydeki Mukha şeh
rine gitti. dört ay sonra Zebid'e geçti.
Zebid'de şehrin müftüsü Abdurrahman
b. Süleyman'ın misafıri olarak bir yıl
kaldı. Zebid'den Beytülfakih-Hudeyde
yoluyla Kıtay ve Bacil'e geçti. Gittiği her
yerde görüşlerini yaymaya çalıştı. Karşı
laşmadığı ancak şöhret açısından yarış
tığı Yemenli alim Şevkiinfnin kendisinden müsbet olarak bahsetmesi, durumunun daha da kuvvetlenınesini sağ
ladı. Yemen'in önde gelen alimleriyle
tanışarak ders okuttu. Ders verdikleri
arasında Beytülfakih kadısı Abdurrahman b. Ahmed ei-Behkeli de vardı. Ancak bir süre sonra Fas'ta ve Mekke'de
karşılaştığı zorluklar Yemen'de de karşısına çıktı. Ebü Bekir b. Muhammed
et-Tihaml. Telbfsü iblfs adlı kitabında,
ibn idris'in bazı ayetlerin zahiri tefsirlerini reddettiğini ve tasawuf kaidelerine
dahi uymayan batıni tefsirler yaptığı
nı öne sürdü. ibnü'I-Cevzfnin kendi zamanındaki süfiliğe eleştirilerini ihtiva
eden eseriyle aynı adı taşıyan bu kitaba
ibrahim b. Yahya bir eserle cevap verdi.
Tihami daha sonra bazı talebeleri vası
tasıyla ibn idris'le temas kurarak ondan özür diledi. Böylece yayılma eğilimi
gösteren aleyhindeki fikirler yatışmış
oldu. iki yıl süren bir seyahatten sonra
Ekim 1828'de Asir bölgesindeki Sabya
şehrine ulaştı. Asir Hükümdan Ali b.
Müceşşil kendisini iyi karşıladı. Artık
iyice yaşianan ibn idris Sabya'ya yerleş
meyi düşünüyordu. Ancak daha önce
Fas ve Mekke'de olduğu gibi görüşleri
burada da tepki uyandırdı. Nasır ei-Kubeybfnin önderliğini yaptığı bir Vehhabi
grubu kendisine karşı muhalefete baş
ladı. Sabya'ya gelişinden bir yıl sonra
ibn Müceşşil, Küleybi ile ibn idris arasında bir münazara yapılmasını emretti (Cemaziyelahir ı 245/ Aralık ı 829). Müridlerinden Hasan Ahiş tarafından kelimesi kelimesine kaydedilen bu münazaranın en önemli bölümü, Ahmed b. idris'in Vehhabiliğin kurucusu Muhammed b. Abdülvehhab'la ilgili görüşleri
dir. ibn id ris şunları ·söylüyordu: "Biz
onun kıymetini inkar etmiyoruz. Yaptıkları doğruydu: bid'atları tasfiye et-

ti. Fakat onun bu hizmeti aşırılıklar yüzünden berbat edildi. "
Ahmed b. idris 21 Receb 1253'te (21
Ekim 1837) Sabya'da vefat etti. Soyundan gelen bir kol, Asir idrisi Hanedam
adıyla Güney Arabistan'da 1933'e kadar
devam eden ve bu tarihte Suüdi Devleti'ne katılan mahalli bir devlet kurdu.
Ahmed b. idris'in görüşleri iki temele
dayanır: Fıkıhta taklidin ve mezheplerin
reddi, Kur'an'a, sünnete ve ashabın icmaına dönüş; tasawufta ise Allah'a giden yol olarak Hz. Peygamber'in ruhaniyetine sığınmak. Taklidi reddederken
Vehhabiler'e ve Şevkanfye çok yakındır.
Kur'an ve hadisi tasawufi açıdan ve tamamen kendine has bir şekilde tefsir
eder. Bir mezhebi taklit etmemesi ve
ictihadın gerekliliğine inanması Mekke
ulemasınca tepkiyle karşılanmıştır. Onun
bu fikirleri ısrarla savunduğu, Mekke
uleması , Mısırlı Ahmed es-Savi ve Yemen ulemasıyla giriştiği bütün münazaralarında görülmektedir.
Ahmed b. idris'in tasawuf anlayışının
özünde Tarikat-i Muhammediyye fikri
vardır. Ona göre Allah'a giden yegane
yol, Allah ile mürnin arasına girmeye tek
başına yetkili olan Hz. Peygamber'in yoludur. Nitekim o, "tarikatın önderleri
mürşidler vasıtasıyla bir yol buldular,
ben tarikatı Allah'ın· resulünden herhangi bir aracı olmaksızın aldım " demiştir
(bk Salih el-Medeni, s. 26). XIX. yüzyıl
da Batılılar'ın islam dünyasına maddi
ve manevi olarak hücumda bulundukları bir sırada yeni tarikat ve tekkeler kuran süfilerin bu yeni hareketlerine genellikle " Tarikat-ı Muhammediyye" adı
nı vermeleri ilginçtir. Nitekim Hindistan'da Ahmed-i Birilvi de (ö . 1831) bu
yıllarda aynı ismi benimsemişti.
Ahmed b. idris'in talebeleri Avrupa'nın
saldırılarına karşı direniş hareketlerine
önderlik etmişlerdi r (Ahmed es-Senüsi
ve halefieri Kuzey Afrika'da, Abdullah Hasan Sumatra'da, Pedri hareketi Sumatra 'da). Daha 1813'te müridierinden Muhammed Osman el-Mirganfyi dini tebliğ için Eritre'ye göndermişti. Ahmed
es-Senüsi de satın aldığı esirleri azat
ettikten sonra islam'ı yaymaları için
memleketleri olan Çad'a yollamıştı. Abdullah el-Mevarzi adlı Sudanlı müridi de
aynı amaçla Sudan'da faaliyet göstermiştir.

Ahmed b. idris, görüşleri, talebeleri
ve ailesi vasıtasıyla oynadığı rol sebebiyle XIX. yüzyıl islam dünyasında önde
gelen dini bir şahsiyet olup tesiri Kuzey
Afrika'dan Endonezya'ya kadar yayı!-
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mıştır. Yakın çevresinden üç talebesi,
Ahmed es-SenQsf SenQsiyye, İbrahim
Reşfd Reşfdiyye, Muhammed Osman elMfrganf Mirganiyye adlı tarikatları kurmuşlar, bu tarikatlardan da başka kollar doğmuştur.
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Matbaası Ahmed İhsan ve Sürekası ba-

duğu

sımevini

Babasının memuriyette bulunErzurum'da doğdu. Büyük babası istanbul defterdan Muhtar Efendi,
babası ise Erzurum, Piriştine, İşkodra,
Kastamonu. istanbul, Şam, Ankara, Bursa defterdarlıklarında ve İstanbul Şu
ra-yı Mali ile Patent Meclisi azalıkların
da bulunan Ahmed Halid Bey'dir. Çocukluğunu babası ile birlikte dol aştığı çeşitli yerlerde geçirdiğinden sürekli mektep değiştirmek zorunda kaldı. Şam Askeri Rüşdiyesi (1880) ile Üsküdar İda
disi'ni bitirdi. Küçük yaşta öğrenmeye
başladığı Fransızca'yı Şam Askeri Rüşdi 
yesi'nde ve daha sonra o yıllarda Ankara'da sürgünde pulunan gazeteci Agah
Efendi'den ders alarak ilerletti. Henüz
Mekteb-i Mülkiye'de talebe iken Fransızca'dan ilk tercüme eseri yayımiandı
(E. Enol- L. Judici'den Bir Serseri, İstan
bul 1303). Diran Kelekyan Efendi'nin Ermeni harfli Türkçe mecmuası Cihan'da
ve Mustafa Asım Bey'in Şafak mecmuasında tercüme ve telif yazıları neşre
dildi (1886). Daha sonra memuriyeti devam ederken Tercüman-ı Hakikat gazetesinde de tercüme makaleleri çıktı
(1889). Mekteb-i Mülkiye'yi bitirince Hariciye Tercüme Kalemi'nde memurluğa
başladı ( ı886) ve oradan Tophane Müşirliği'nde tercümanlığa geçti ( 1887).
Bir yandan memurluğa devam ederken diğer yandan da 1303'te (ı 887) Ümran ismiyle haftalık bir dergi yayımla
maya başladı; ancak devrin hükümeti
bütün dergilerin ruhsattarım iptal edince Ümran yirmi dokuzuncu sayısında
kapandı (ı 3041 ı 888) Ahmed İhsan daha sonra Jules Verne'in Seksen Günde
Devr-i Alem'ini tercüme ve neşrede
rek yayımcılığa başladı (1890) Yaptığı .
bu ve diğer tercümelerle Jules Verne'in
memleketimizde tanınmasını ve sevilmesini sağladı.
Aslında kendisini bütünüyle yayımcılı
ğa ve matbaacılığa vermek isteyen Ahmed İhsan, .1890'da memurluktan ayrı
larak aynı yıl Alem Matbaası sahibi Mustafa ve diğer arkadaşı Asım ile Alem
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kazasındandır. Tokgözoğlu Saraç Abdurrahman Ağa ailesinden olduğu için soyadı kanunu çıkınca Tokgöz soyadını al-
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kurdu. O yıllarda çok basit olan
Türk matbaacılığını Batı tekniğiyle donatmak için 1891 'de Avrupa'ya inceleme gezisine çıkan Ahmed İhsan dönüşünde • matbaasını bazı teknik imkanlarta donattı ve ülkede ilk defa çinkografi ve klişehaneye sahip Türk matbaasını kurdu. Bu seyahati hakkındaki incelemesini Avrupa'da Ne Gördüm (İs
tanbul ı 307) adıyla yayımladı. Ahmed ihsan'ın matbaacı lık yılları memleketin en
karışık dönemidir. Bu dönemde matbaasının ticari unvanını ve binasını birkaç kere değiştirmiş, sırayla Alem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekası, .Ahmed
İhsan Matbaası ve Şürekası, Matbaa-i
İhsan, Ahmed İhsan ve Sürekası Matbaaetlik Osmanlı Şirketi, Matbaa-i Ahmed
İhsan ve Sürekası unvaniarını kullanmış, son olarak Ahmed İhsan Matbaası ismini ölümüne kadar korumuştur.
Matbaasını Ebüssuud caddesinden Eski
Zaptiye caddesine, oradan Babıali binası karşısına, nihayet Nuruosmaniye'de
yaptırdığı kendi binasına nakletmiştir.
ölümüne kadar devam ettirdiği matbaacılık ve yayımcılıkta Türk kültürüne kazandırdığı altmış üç eserin kırk dokuzunu kendi matbaasında basmıştır. Basın yayın dünyasına yaptığı hizmetlerden do l ayı , ll. Meşrutiyet'te ihdas edilen "Maarif nişanı" ilk defa Ahmed lhsan'a verilmiştir (1910).
1888'de Ümran dergisi kapatıldıktan
sonra Rum Nikolaides Efendi'nin çıkar
dığı Servet gazetesinde tercüman ola~
rak çalışmaya başlayan Ahmed İhsan,
yeni bir mecmua çıkarmak için ruhsat
alamadığından, Servet'in sahibi ile anlaşarak bu gazetenin ilavesiymiş gibi
Servet-i Fünı1n'u çıkarmaya başladı (27
Mart ı891) Harf inkılab ı ile ismi 1681.
sayısında Uyanış'a çevrilen (6 Aralık
ı 928) Servet-i Fünı1n, Ahmed İhsan'ın
vefatından iki yıl sonraya kadar (25 Mayıs 1944), ll. Abdülhamid devrinde kapatıldığı kitk ·üç gün ve Mütareke sırasın
da kapalı tutulduğu dört yıl hariç, de-

