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AHMED EFENDi, 
Ebllbekirefendizade 

(ö. 1181 / 1767) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Tireli Ebubekir Efendi'nin oğlu ve Şey
hülislam Mahmud Efendi'nin damadıdır. 
1097'de (1686) Tire'de doğdu; medre
se tahsilinden sonra hariç payesini (bk. 

HARiç MEDRESESİ)"elde etti. 1729-1744 
yılları arasında Galata, Mısır, Mekke ve 
istanbul kadılıklarında bulundu. Daha 
sonra 1751-1758 yılları arasında önce 
Anadolu kazaskeri. iki defa da Rumeli 
kazaskeri oldu; 6 Eylül 1761 'de Veliy
yüddin Efendi'nin yerine şeyhülislamlığa 
getirildi. Meşihatta kaldığı süre içerisin
de herhangi bir icraat yapamaması ve 
ihmalkar davranması yüzünden 29 Ni
san 1762'de aziedildL Bundan sonraki 
hayatını Kanlıca'daki konağında geçir
di. 3 Temmuz 1767'de vefat etti. Kanlı
ca'da Bahai Kabristanı'nda babasının ya
nına defnedildi. Dürüstlüğü ve cömertli
ğiyle tanınmış olan Ahmed Efendi'nin 
herhangi bir eseri bilinmemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Devhatü'l·meşayih, s. 102·103; Sicill·i Os· 
manf, I, 261 ; İlmiyye Salnamesi, s . 535·536; 
Uzunçarşılı . Osmanlı Tarihi, IV /2, s. 491. 

Iii MEHMET İPşiRLİ 

ı ı 
AHMED EFENDi, İshak Hocası 

L 
(bk. İSHAK HOCASI). 

_j 

ı . ı 
AHMED EFENDI, Kurşuncuzade 

(ö. 1120/1708) 

Türk hattatı. 
L _j 

istanbulludur. Kaynaklardaki kısa ma
lumattan Eyüp civarında yaşadığı anla
şılmaktadır. Sülüs ve nesihi Suyolcuza
de Mustafa Efendi'den öğrendi ve kısa 
sürede icazet aldı. Kaynaklar. yazısının 
hocasının hattına, ayırt edilemeyecek 
kadar benzediğini belirtirler. Suyolcuza
de'nin Eyüp Sultan Camii için başladığı 
üç satırı sülüs, geri kalanı nesih hattıy
la yazılmış büyük boy Kur'an -ı Kerim'i 
tamamladı. Aklam-ı si tt e • de mahir bir 
hattat idi. istanbul'da öldü. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Suyolcuzade, Devhatü'l·küttab, s. 12; Müs
takimzade, Tuh{e, s. 99; Şevket Rado. Türk 
Hattatları, istanbul, ts., s. 120; R. Ekrem Koçu, 
"Ahmed Efendi (Kurşuncuzade)". ist.A, ı , 358. 
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Mestcizade 
Ahmed 
Efendi'nin 
Mahmud 
Pasa Türbesi 
haziresindeki 
mezar tas ı 

Eminönü/ 
istanbul 

AHMED EFENDi, 
Mestçizade 

(ö. 1174/1760-61) 

Türk hattatı . 
_j 

istanbulludur. Babası · Hacı Abdullah 
Efendi'dir. Hat sanatını Hoca Mehmed 
.Rasim'den öğrendi ve 1731 'de icazet 
aldı. Mehmed Rasim Efendi'den sonra 
Galata Sarayı yazı hocalığına tayin edil
di. Daha sonra Hüseyin Hablfden bo
şalan Enderun Mektebi hat hocalığına 
naklolundu. Vefatında Mahmud Paşa 

Türbesi haziresinde Tophaneli Mehmed 
Emin Efendi'nin kabri yakınına defne
dildi. Hacası Mehmed Rasim Efendi'nin 
mezar taşı için yazdığı ibare, isim kıs

mı değiştirilerek kendi mezar taşına da 
hakkedilmiştir. 

Ahmed Efendi, Şeyh Seyyid Ahmed 
Raüfi'ye intisap etmişti. Kaynaklarda şa
irliğinden bahsedilirse de şiirlerine rast
lanmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Suyolcuzacte. Devhatü'l·küttab, s. 123; Müs
takimzade, Tuh{e, s. 71 ; Habib, Hat ve Hatta
tan, istanbul 1306, s. 93; Ergun. Antoloji, I, 
163 ; a.mlf .. Türk Şairleri, ı , 355-356; Şevket 
Rado, Türk Hattatları, istanbul, ts. , s. 164 ; R. 
Ekrem Koçu, "Ahmed Efendi (Mestçizade)", 
ist.A, I, 358. 
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AHMED EFENDi, Muid 

(bk. MUID AHMED EFENDi). 

AHMED EFENDi, Mutafzade 

(ö. 1883) 

Zakir ve dini eserler bestekan. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında · fazla bilgi yoktur. 
Tahsilini istanbul medreselerinde yap
tıktan sonra kadı naibi olarak çeşitli 

yerlerde, bir müddet de Gelibolu'da bu
lundu. Hayatının büyük bir kısmını Üs
küdar Bulgurlu'daki köşkünde geçirdi. 
Sünbüliyye tarikatına intisap ederek Ko
ca Mustafa Paşa Hankahı'nda uzun yıl
lar zakirlik yaptı. Yenikapı Mevlevihane
si şeyh i Osman · Selahaddin Dede'ye de 
intisabı bulunan Ahmed Efendi. 1846'da 
mOsikideki hacası Hammamizade İsma
il Dede Efendi ile birlikte hacca gitti. 
1868'de Mısır mevleviyetine tayin edildi 
(bu tayin için Yusuf Kami l Paşa ' nın Mısır 

hidivi İ smai l Paşa 'ya yazd ı ğı tavsiyename
nin sOreti için bk. ibnülemin, s. 32-33). Bu 
göreve tayininden ölümüne kadar ge
çen zaman içerisindeki hayatıyla ilgili 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 13 
Aralık 1883'te İstanbul'da vefat etti. 

ilmiye sınıfının önde gelenleri arasın
da yer alan Ahmed Efendi. bir süre Sad
razam Ali Paşa'nın imamlığını yapmış, 
ancak asıl şöhretini dini besteleri ve bu 
sahadaki icracılığı ile kazanmıştır. Zakir
liği sırasında bilhassa okuduğu durak* 
ve mersiyelerle şöhret bulmuştur. MQ
sikideki hacası İsmail Dede Efendi'nin 
en seçkin ve sadık talebelerindendi. Hac 
yolculuğunda hocasını yalnız bırakma

mış, onutı Mina'da vefatı sırasında da 
yanında bulunmuştu : Çok kuwetli · bir 
hafızaya sahip olan Ahmed Efendi. De
de Efendi'nin meşkettiği bütün eserleri 
öğrenmiş ve talebelerine de öğretmiş
tir. Ayrıca Nayi Osman Dede'nin beste
lediği mi'raciye*nin neva bahri ile mev
lid best elerinin unutulmak üzere oldu
ğunu görüp dileyenlere bu eserleri öğ
retmek istemiş, ancak kimse buna ilti
fat etmediğinden Türk dini mOsikisinin 
bu eşsiz eserleri bugün unutulmuştur. 
Yetiştirdiği talebeler arasında. Said Pa
şa imamı diye meşhur olan mevlidhan 
Hasan Rıza Efendi (ö . ı 890). mersiyehan 
Hüseyin Tevfik Efendi (ö. ı 906). Şeyh 
Hüseyin Fahreddin Dede (ö. 191 ll ve 
Şeyh Said Özok (ö . 1945) en tanınmışla
rıdır. Bestelediği eserlerden günümüze 
sadece iki ilahi ve bir şarkı ulaşmıştır. 


