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AHMED EFENDi, Müftizade 

(ö. 1206/ 1791) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Gelibolu müftüsü olan babasına nis
betle daha çok Müftizade lakabıyla meş
hur olmuştur. Medrese tahsilinden son
ra çeşitli ilmiye görevlerinde bulundu. 
1772 Rus seferine Mekke payesiyle or
du kadısı olarak katıldı. 1782'de istan
bul kadısı. 178S'te Rumeli kazaskerliği 
payesiyle Anadolu kazaskeri ve 1 O Şu
bat 1786'da şeyhülis lam oldu. 1787'de 
Rusya'ya sefer açılıp açılmaması husu
sunda devlet erkanı arasında farklı gö
rüşler belirdiği zaman Sadrazam Yusuf 
Paşa , Şeyhülislam Ahmed Efendi ile bir
likte 1. Abdülhamid'i arzu etmediği bir 
savaşa sürükledi. Daha sonra Avustur
ya 'nın da Rusya'nın yanında savaşa ka
tılması, yaşlı şeyhülislamı harbin netice
si hakkında endişeye düşürdü. Bunun 
üzerine hatası nı ileri sürerek aziini iste
di ve 24 Kasım 1787'de görevinden ay
rıldı (Cevdet, IV, 38-39). 
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1789'da lll. Selim'in tahta geçmesin
den sonra Şeyhülislam Hamidizade'nin 
mazul şeyhülislamiarı arpalık* larına git
meye mecbur etmesi üzerine. Ahmed 
Efendi de arpa l ığı olan Ankara'ya gitti. 
Ancak Mekki Mehmed Efendi'nin 1791 '
de ikinci defa şeyhülislam olması ile is
tanbul'a dönmesine izin verildi. 10 Ka
sım 1791'de vefat etti ve Üsküdar'da 
Havuzdibi'ne defnedildi. 

Faziletli. bilgili, ilmi araştırmaya düş
kün ve yumuşak huylu bir kimse olan 
Ahmed Efendi'nin şeyhülislamlığı bir yıl 
on ay kadar sürmüştür. Fas Hükümdan 
Muhammed b. Abdullah'ın Osmanlı ule
masına sorduğu dört meseleye tek ba
şına hazırladığı cevaplar, devrin alim
leri tarafından oldukça beğenilmiştir. 

Ahmed Efendi'nin ayrıca Beyzôvi Tef
siri'nin bazı kısımlarına haşiyeler yazdı
ğı da bilinmektedir. 
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Tayy ibetü '1-ezktır 

ad l ı eserin in 
ilk iki sayfa s ı 

(Millet Ktp., 

Şer'iwe . nr. 722) 

AHMED EFENDi. Ş i karlzade 
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AHMED EFENDI, Müneccimbaşı 

(bk. MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede). 
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AHMED EFENDi, Siyahi 

(ö 1099 / 1687-88 ) 

Türk nesta'lik hattatı. 
~ 

istanbul'da doğdu ; babasının adı Sa
lih'tir. Türk nesta'lik hattın ın ilk büyük 
üstatlarından biri olarak kabul edilmiş, 

rengi siyah olduğundan Siyah! lakabıyla 
anılmıştır. Hattı , akrabası meşhur hat
tatlardan Tophaneli Mahmud Efendi'den 
öğrenerek icazet aldı. Askeri kassam • 
başkatibi olarak Defterdar Kılıç Ali Paşa 
ile Trabzon'a giderken Ağva sahilinde 
vefat etti. Himmetzade Abdullah Efen
di'nin. vefatına düşürdüğü tarih şöyle
dir : " Haşrda rü-sefid ola Siyahi-i elem
dide" (ı 099/ 1687-88) Nesta'lik yazıdaki 

başarısından dolayı devrinin imad'ı ola
rak kabul edilmiştir. Aynı zamanda şair 
olan Ahmed Efendi pek çok hattat ye
tiştirm iştir; Durmuşzade Ahmed Efendi 
bunların en meşhurudur. 

Eserlerinin bir kısmı bazı müze ve 
özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 
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AHMED EFENDi, Şikarizade 

(ö. 1831) 

Şeyh, zakirbaşı ve musikişinas. 
_j 

Türk mOsikisinde Şikarizade lakabıy

la tanınır. Hayatı hakkında f azla bilgi 
bulunmamaktadır. istanbul'da doğdu 
ve orada yaşadı. ilk yılları , yetişmesi ve 
tahsili ile ilgili herhangi bir kayıt da 
yoktur. Gençlik yıllarında Sünbüliyye ta
rikatına intisap etti. Koca Mustafa Paşa 
Hankahı şeyhi Seyyid Mehmed Haşim 
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