
AHMED HÜSAMEDDiN 

Ahmed 

Hüsameddin 

Müellifin yazma halindeki bazı eserleri 
oğlu Kazım Öztürk'tedir. 
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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. 

92 

BIBLİYOGRAFYA: 

Mehmed Ziya, Yenikapı Mevlevfhanesi, (is
tanbul 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. /Vfevle
vr Ayinleri, Konya 1974, s. 368-374, 528; Öz-
tuna . TMA, ı, 27ı -272. r:a;:ı . 

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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[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-



lebe halkası oluştu. Ahmed b. idris on
lara sürekli dinin ana kaynakian olan 
Kitap ve Sünnet'e dayanmalarını tavsi
ye etti ve bu görüşünü hayatının sonu
na kadar ısrarla savundu. 

Fas uleması ile Karaviyyin mensupları 
arasındaki ihtilafa adı karışınca bir da
ha geri dönmernek üzere Fas'ı terketti 
(ı 797) . Cezayir. Tunus ve Trablusgarp 
üzerinden Bingazi'ye geçti. Orada Cebeli
ahdar ve Berka'da dersler verdi. Mısır' ın 

Fransızlar tarafından işgal edilmesinden 
birkaç yıl önce, muhtemelen 1798 yılı 

başlarında Bingazi'den deniz yoluyla is
kenderiye·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 ka
dar yaklaşık otuz yıl Mekke'de kaldı. Bu 
arada iki veya üç defa Mısır'a gidip gel
di. Önceleri Mekke ulemasınca pek iyi 
karşılandı. 1788-1814 yılları arasında 

Mekke emirliği yapan Şerif Galib b. Mü
said"in destek ve himayesini gördü. Ken
disine ve müridierine Mekke'deki Ca'fe
riyye 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, ken
disine ipek bir kaftan hediye ettiği ve 
maiyetini koruduğu rivayet edilmekte
dir. 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 gi
dişinde Yukarı Mısır'ı da ziyaret etmiş 
ve Zeyniyye'de Hasan b. Hasan Bey ei
Kınai vasıtasıyla Halvetiyye tarikatına 

intisap etmiştir. Dört yıl Zeyniyye'de ka
lan Ahmed b. idris 1817'de tekrar Mek
ke'ye döndü. Bu yıllarda Emir Galib'in 
mensup olduğu Şerifi kabilelerle Meh
med Ali Paşa'nın kuwetleri arasında sü
regelen bir gerginlik vardı. On yıl son
ra 1243'te ( 1827 -28) paşa emirliği Şe
rifi Zeyd kabilesinden alıp Avn kabilesi
ne verdi. Bunun üzerine Mekke uleması 
Zeyd kabilesinin desteğinden mahrum 
kalan Ahmed b. idris'in dinden saptığı
nı ileri sürerek aleyhinde bazı suçlama
larda 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. Ye
men ulemasının kendisine gösterdiği ya
kın 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 kendisin
den müsbet olarak bahsetmesi, duru
munun daha da kuvvetlenınesini sağ

ladı. Yemen'in önde gelen alimleriyle 
tanışarak ders okuttu. Ders verdikleri 
arasında Beytülfakih kadısı Abdurrah
man b. Ahmed ei-Behkeli de vardı. An
cak bir süre sonra Fas'ta ve Mekke'de 
karşılaştığı zorluklar Yemen'de de kar
şısına çıktı. Ebü Bekir b. Muhammed 
et-Tihaml. Telbfsü iblfs adlı kitabında, 
ibn idris'in bazı ayetlerin zahiri tefsirle
rini reddettiğini ve tasawuf kaidelerine 
dahi uymayan batıni tefsirler yaptığı
nı öne sürdü. ibnü'I-Cevzfnin kendi za
manındaki 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 on
dan 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-Ku
beybfnin önderliğini yaptığı bir Vehhabi 
grubu kendisine karşı muhalefete baş
ladı. Sabya'ya gelişinden bir yıl sonra 
ibn Müceşşil, Küleybi ile ibn idris ara
sında bir münazara yapılmasını emret
ti (Cemaziyelahir ı 245/ Aralık ı 829). Mü
ridlerinden Hasan Ahiş tarafından ke
limesi kelimesine kaydedilen bu müna
zaranın en önemli bölümü, Ahmed b. id
ris'in Vehhabiliğin kurucusu Muham
med b. Abdülvehhab'la ilgili görüşleri

dir. ibn id ri s şunları ·söylüyordu: "Biz 
onun kıymetini inkar etmiyoruz. Yap
tıkları doğruydu: bid'atları tasfiye et-

AHMED b. iDRIS 

ti. Fakat onun bu hizmeti aşırılıklar yü
zünden berbat edildi. " 

Ahmed b. idris 21 Receb 1253'te (21 
Ekim 1837) Sabya'da vefat etti. Soyun
dan gelen bir kol, Asir idrisi Hanedam 
adıyla Güney Arabistan'da 1933'e kadar 
devam eden ve bu tarihte Suüdi Devle
ti'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 ic
maına dönüş; tasawufta ise Allah'a gi
den yol olarak Hz. Peygamber'in ruha
niyetine sığınmak. Taklidi reddederken 
Vehhabiler'e ve Şevkanfye çok yakındır. 
Kur'an ve hadisi tasawufi açıdan ve ta
mamen 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 Ye
men ulemasıyla giriştiği bütün müna
zaralarında 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 yo
ludur. Nitekim o, "tarikatın önderleri 
mürşidler vasıtasıyla bir yol buldular, 
ben tarikatı Allah'ın· resulünden herhan
gi bir aracı olmaksızın aldım " demiştir 

(bk Salih el-Medeni, s. 26). XIX. yüzyıl
da Batılılar'ın islam dünyasına maddi 
ve manevi olarak hücumda bulundukla
rı bir sırada yeni tarikat ve tekkeler ku
ran süfilerin bu yeni hareketlerine ge
nellikle "Tarikat-ı Muhammediyye" adı
nı vermeleri ilginçtir. Nitekim Hindis
tan'da Ahmed-i Birilvi de (ö . 1831) bu 
yıllarda aynı ismi benimsemişti. 

Ahmed b. idris'in talebeleri Avrupa'nın 
saldırılarına karşı direniş hareketlerine 
önderlik etmişlerdir (Ahmed es-Senüsi 
ve halefieri Kuzey Afrika'da, Abdullah Ha
san Sumatra'da, Pedri hareketi Sumat
ra 'da). Daha 1813'te müridierinden Mu
hammed Osman el-Mirganfyi dini teb
liğ için Eritre'ye göndermişti. Ahmed 
es-Senüsi de satın aldığı esirleri azat 
ettikten sonra islam'ı yaymaları için 
memleketleri olan Çad'a yollamıştı. Ab
dullah el-Mevarzi adlı Sudanlı müridi de 
aynı amaçla Sudan'da faaliyet göster
miştir. 

Ahmed b. idris, görüşleri, talebeleri 
ve ailesi vasıtasıyla oynadığı rol sebe
biyle 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 el
Mfrganf Mirganiyye adlı tarikatları kur
muşlar, bu tarikatlardan da başka kol
lar doğmuştur. 
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liJ NiHAT AzAMAT 

AHMED İHSANTOKGÖZ 
(1867-1942) 

Gazeteci, matbaacı, yayımcı ve 
siyaset adamı. 

.J 

Aslen Kastamonu'nun Taşköprü ka
zasındandır. Tokgözoğlu Saraç Abdur
rahman Ağa ailesinden olduğu için so
yadı kanunu çıkınca Tokgöz soyadını al-
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mıştır. Babasının memuriyette bulun
duğu Erzurum'da doğdu. Büyük baba
sı istanbul defterdan Muhtar Efendi, 
babası ise Erzurum, Piriştine, İşkodra, 
Kastamonu. istanbul, Şam, Ankara, Bur
sa defterdarlıklarında ve İstanbul Şu
ra-yı Mali ile Patent Meclisi azalıkların
da bulunan Ahmed Halid Bey'dir. Çocuk
luğunu babası ile birlikte dolaştığı çe
şitli yerlerde geçirdiğinden sürekli mek
tep değiştirmek zorunda kaldı. Şam As
keri Rüşdiyesi (1880) ile Üsküdar İda
disi'ni bitirdi. Küçük yaşta öğrenmeye 
başladığı Fransızca'yı Şam Askeri Rüşdi

yesi'nde ve daha sonra o yıllarda Anka
ra'da sürgünde pulunan gazeteci Agah 
Efendi'den ders alarak ilerletti. Henüz 
Mekteb-i Mülkiye'de talebe iken Fran
sızca'dan ilk tercüme eseri yayımiandı 
(E. Enol- L. Judici'den Bir Serseri, İstan
bul 1303). Diran Kelekyan Efendi'nin Er
meni harfli Türkçe mecmuası Cihan'da 
ve Mustafa Asım Bey'in Şafak mecmu
asında tercüme ve telif yazıları neşre
dildi (1886). Daha sonra memuriyeti de
vam ederken Tercüman-ı Hakikat ga
zetesinde de tercüme makaleleri çıktı 

(1889). Mekteb-i Mülkiye'yi bitirince Ha
riciye Tercüme Kalemi'nde memurluğa 
başladı ( ı886) ve oradan Tophane Mü
şirliği'nde tercümanlığa geçti ( 1887). 

Bir yandan memurluğa devam eder
ken diğer yandan da 1303'te (ı 887) Üm
ran ismiyle haftalık bir dergi yayımla
maya başladı; ancak devrin hükümeti 
bütün dergilerin ruhsattarım iptal edin
ce Ümran yirmi dokuzuncu sayısında 
kapandı (ı 3041 ı 888) Ahmed İhsan da
ha 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 sevil
mesini sağladı. 

Aslında kendisini bütünüyle yayımcılı
ğa ve matbaacılığa vermek isteyen Ah
med İhsan, .1890'da memurluktan ayrı
larak aynı yıl Alem Matbaası sahibi Mus
tafa ve diğer arkadaşı Asım ile Alem 

Ahmed 
ihsan 

Tokgöz'ün 
Alem 

Matbaası 

logosu 

Matbaası Ahmed İhsan ve Sürekası ba
sımevini kurdu. O yıllarda çok basit olan 
Türk matbaacılığını Batı tekniğiyle do
natmak için 1891 'de Avrupa'ya incele
me gezisine çıkan Ahmed İhsan dönü
şünde • matbaasını bazı teknik imkan
larta donattı ve ülkede ilk defa çinkog
rafi ve klişehaneye sahip Türk matba
asını kurdu. Bu seyahati hakkındaki in
celemesini Avrupa'da Ne Gördüm (İs
tanbul ı 307) adıyla yayımladı. Ahmed ih
san'ın matbaacılık yılları memleketin en 
karışık dönemidir. Bu dönemde mat
baasının ticari unvanını ve binasını bir
kaç kere değiştirmiş, sırayla Alem Mat
baası Ahmed İhsan ve Şürekası, .Ahmed 
İhsan Matbaası ve Şürekası, Matbaa-i 
İhsan, Ahmed İhsan ve Sürekası Matba
aetlik Osmanlı Şirketi, Matbaa-i Ahmed 
İhsan ve Sürekası unvaniarını kullan
mış, son olarak Ahmed İhsan Matba
ası ismini ölümüne kadar korumuştur. 

Matbaasını Ebüssuud caddesinden Eski 
Zaptiye caddesine, oradan Babıali bina
sı karşısına, nihayet Nuruosmaniye'de 
yaptırdığı kendi binasına nakletmiştir. 

ölümüne kadar devam ettirdiği matba
acılık ve yayımcılıkta Türk kültürüne ka
zandırdığı altmış üç eserin kırk doku
zunu kendi matbaasında basmıştır. Ba
sın yayın dünyasına yaptığı hizmetler
den dolayı , ll. Meşrutiyet'te ihdas edi
len "Maarif nişanı" ilk defa Ahmed lh
san'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 an
laşarak bu gazetenin ilavesiymiş gibi 
Servet-i Fünı1n'u çıkarmaya başladı (27 

Mart ı891) Harf inkılabı ile ismi 1681. 
sayısında Uyanış'a çevrilen (6 Aralık 

ı 928) Servet-i Fünı1n, Ahmed İhsan'ın 
vefatından iki yıl sonraya kadar (25 Ma
yıs 1944), l l. Abdülhamid devrinde kapa
tıldığı kitk ·üç gün ve Mütareke sırasın
da kapalı tutulduğu dört yıl hariç, de-


