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AHMED EFENDi, Müftizade
(ö.
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N u Ri

1206/ 1791)

Osmanlı şeyhülislamı.

_j

Gelibolu müftüsü olan babasına nisbetle daha çok Müftizade lakabıyla meş
hur olmuştur. Medrese tahsilinden sonra çeşitli ilmiye görevlerinde bulundu.
1772 Rus seferine Mekke payesiyle ordu kadısı olarak katıldı. 1782'de istanbul kadısı. 178S'te Rumeli kazaskerliği
payesiyle Anadolu kazaskeri ve 1O Şu
bat 1786'da şeyhülis l am oldu. 1787'de
Rusya'ya sefer açılıp açılmaması hususunda devlet erkanı arasında farklı görüşle r belirdiği zaman Sadrazam Yusuf
Paşa , Şeyhülislam Ahmed Efendi ile birlikte 1. Abdülhamid'i arzu etmediği bir
savaşa sürükledi. Daha sonra Avusturya 'nın da Rusya'nın yanında savaşa katılması , yaşlı şeyhülislamı harbin neticesi hakkında endişeye düşürdü. Bunun
üzerine hatas ı nı ileri sürerek aziini istedi ve 24 Kasım 1787'de görevinden ayrıldı (Cevdet, IV, 38-39).

( T opk a p ı

S a r a yı

Müzesi
Arşi vi ,

nr . E 9764 )

1789'da lll. Selim'in tahta geçmesinden sonra Şeyhülislam Hamidizade'nin
mazul şeyhülislamiarı arpalık* larına gitmeye 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 istanbul'a dönmesine izin verildi. 10 Kasım 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 sü rmüştür. Fas Hükümdan
Muhammed b. Abdullah'ın Osmanlı ulemasına sorduğu dört meseleye tek başına hazırladığı cevaplar, devrin alimleri tarafından oldukça beğenilmişti r.
Ahmed Efendi'nin ayrıca Beyzôvi Tef-

siri'nin
ğı

bazı kısımlarına haşiyeler yazdı

da bilinmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:

TSMA, nr. E 9764; Deuhatü '1-meşayih, s.
110-111 ; Cevdet. Tarih, lll, 261 ; IV, 9, 38-39 ;
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JA1
.

M

ME HMET IP Ş i RL i

ı

L
ı

-

AHMED EFENDI, Müneccimbaşı
(bk. M ÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede).

ı
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AHMED EFENDi, Siyahi
(ö 1099 / 1687 -88 )

L

Türk nesta'lik

hattatı.

~

istanbul'da doğdu ; babasının adı Salih'tir. Türk nesta'lik hattın ın ilk büyük
üstatların d an biri olarak kabul edilmiş ,
rengi siyah olduğundan Siyah! lakabıyla
anılmıştır. H attı , a krabası meşhu r hattatlardan Tophaneli Mahmud Efendi'den
öğrenerek icazet aldı. Askeri kassam •
başkatibi olarak Defterdar Kı lı ç Ali Paşa
ile Trabzon'a giderken Ağva sahilinde
vef at etti. Himmetzade Abdullah Efendi'nin. vefatına düşürdüğü tarih şöyle
dir : " Haşrd a rü-sefid ola Siyahi-i elemdide" (ı 099/ 1687-88) Nesta'lik yaz ı da ki
başarısından dolayı devrinin imad'ı olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda şair
olan Ahmed Efendi pek çok hattat yetiştirm i şti r; Du rmuşzade Ahmed Efendi
bun l a rı n en meşhurudu r.
Eserlerinin bir kısmı bazı müze ve
özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
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Suyolcuzade, Deuhatü 'l-küttab, s. 63 ; Müstakimzade, Tuhfe, s. 364; Habib, Hat ue Hattatan, istanbul 1306, s. 236 ; Şevket Rado, Türk
Hattatları, istanbul , ts., s. 106, ayrıca bk. indeks .
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Şikarizade lakabıy

tanını r. Hayatı hakkında

f azla bilgi

Sikariza de
Ahmed
Efendi'nin

bulunmamaktadır. istanbul'da doğdu
ve orada yaşadı. ilk yılları , yetişmesi ve

Tayy ib etü '1-ezktır
eserin in
ilk iki sayf a s ı

tahsili ile ilgili herhangi bir kayıt da
yoktur. Gençlik yıllarında Sünbüliyye tarikatına intisap etti. Koca Mustafa Paşa
Hankahı şeyhi Seyyid Mehmed Haşim
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AHMED EFENDi, Şikarizade
(ö. 1831)
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(Millet Ktp.,
Şe r'iwe .

nr. 722)
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AHMED EFENDi. Sikarizade
Efendi'den hilafet• aldı; uzun yıllar bu
tekkenin zakirbaşılığını yaptı, Bu vazifedeyken. 1791 yılında Medine kadısı olan
Mehmed Ataullah Efendi ile birlikte Medine'ye gitti. Haccını ifa ettikten sonra bir yıl kadar orada kaldt Döndükten
bir müddet sonra. eski tekkesinde zakirbaşılığını sürdürürken ayrıca Yedikule civarındaki Hacı Evhadüddin Tekkesi şeyhliğine tayin edildi. Bu iki görevi hayatının sonuna kadar devam ettirdi. 27 Haziran 1831' de vefat etti. Mezarı Koca Mustafa Paşa Hankahı haziresindedir.
Uzun süre şeyhlik vazifesinde bulunan Ahmed Efendi. daha çok devrinin
önde gelen zakirbaşılarından biri olarak
tanınmıştır. Bu sebeple mOsiki ile de
uğraşmış ve bilhassa dini sahadaki besteleriyle meşhur olmuştur. Çeşitli el yazması güfte mecmualarında pek çok eserine rastlanıyorsa da bunlardan ancak
dokuz tanesi zamanımıza ulaşmıştır.
Ahmed Efendi hac dönüşü Der BeAhval-i Medine-i Münevvere
adlı küçük bir eser kaleme almıştır. iki
yazma nüshası Millet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ali Emi ri, T, nr. 305;
Şer'iyye, nr. 722) Medine'de bulunduğu
sıradaki şehir hayatını hatırat üslObuyla
kaleme aldığı bu eser, Tayyibetü'l-ezkarıistanbul 1271 , 1316) ve Tayyibetü'lezkar fi Medineti'l-envar (Kazan I 283)

rifin ve meratibü'l-kaşifin adlı eserini yazdı. Ulu Arif Çelebi'nin ölümünden
sonra türbedar olarak Abid Çelebi'ye,
onun ölümünden sonra da sırasıyla Vacid, Şehzade ve Emir Adil çelebilere intisap etti. Bu arada daha önce yazdı
ğı menakıbı , sadece Menôkıbü'l- carilin
adı ile genişletmekle meşgul oldu. 30
Receb 761'de ( 16 Haziran 1360) vefat
etti.
Eflakfnin adı geçen eseri dışında ayrıca dört Türkçe gazeli vardır. Bunlar.
Kilisli Rifat ve Veled Çelebi tarafından
yayımlanan Divôn-ı Türki-i Sultan Veled'in sonunda birinci ilave şeklinde basılmış olup (istanbul ı 34 ı . s. ı 17- ı 19) daha sonra Abdülbak.i Gölpınarlı (Mevlana 'dan Sonra Mevlevflik, s. 469-4 72) ve
Feridun Nafiz Uzluk (TDAY Selleten 1961,
s. 291-296) tarafından yeni harflerle de
yayımlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA :
Ahmed Eflaki'nin Menaf<:ıbü 'l· 'i!ri{in a dlı eserinden bir
sayfa (Süleyman iye Ktp., Serez, nr. 1794)

yan-ı

adlarıyla basılmıştır .
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NuRi ÖzcAN

Eflaki, muhtemelen tahsilinin bir kıs
doğduğu ülkede tamamladıktan
sonra devrin kültür merkezlerinden biri
olan Konya'ya gelmiştir. Burada Siraceddin Mesnevihan, Abdülmü'min Tokadi
ve Nizameddin Erzincanfnin talebesi olmuş, büyük bir ihtimalle bir astronomi
aliminden ders almış ve gözlemle uğ
raştığı için kendisine Eflaki nisbesi vemını

AHMED EFLAıd
( __,5 ~ı _._ı )
Şemseddin

Ahmed el-Efh1ki
el-Arif!
( ö. 7611 1360)

Mevlana Celaleddin-i Rumi
ve etrafındakileri anlatan
Mem1k1bü '/- 'arifin adlı eserin yazarı.

hiçbirinde ailesi, adı. doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Hayatına dair bilgiler. Menalpbü 'l- carilin 'deki kendisiyle ilgili dalaylı bilgilerden ibarettir.
Sultan Veled'i (ö 13 ı 2) gördüğüne ve
1360'ta öldüğüne göre, 1286-1291 yıl
ları arasında doğduğu tahmin edilebilir.
Ayrıca babasının Altın Orda Devleti'nin
başşehri Saray'da öldüğünde kendisine
büyük bir servetle birlikte kitaplar bı
raktığına bakılarak da kültürlü bir aileden geldiği söylenebilir. Konya'da doğ
duğu. Ahi NatOr'un oğlu olduğu, ilhanlı
Hükümdan Keyhatu'nun 1291 'de Konya'ya gelişinde orada bulunduğuna dair
rivayetlerin (Sakıb Dede, III, 5) gerçekle
ilgisi yoktur.

rilmiştir.
~

Mevlana'nın oğlu Ulu Arif Çelebi'ye

Ahmed olup daha çok Eflaki
nisbesiyle tanınır. Arifi nisbesi ise Mevlana'nın oğlu Ulu Arif Çelebi'ye intisabından gelmektedir. Eski kaynakların

intisap ederek ölümüne kadar
Eflaki, onun Azerbaycan ve Anadolu seyahatlerine katıl
dı. Şeyhinin isteği üzerine Menakıbü'l
carifin 'in ilk şekli olan Menakıbii'l- ca-
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(ö. ı 3 16)

Asıl adı
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yanından ayrılmayan

Eflakl. fvlenakıbü 'l- 'ari{fn (n ş r . Tahsin Yaz ı 
Ankara 1976, 1, 8-1 O; Sa kı b Dede, Se{fne,
lll, 5; Divan-ı Türki-i Sultan Veled (nşr. Kilisli
Ri fat - Ve ied Çelebi). istanbul 1341 , s. 117-119;
Abdülbaki Göl pınarlı. Mevlana 'dan Sonra M ev·
levflik, istanbul 1953, s. 129, 469-472; Feridun Nafiz Uzluk, "XIV. Yüzyıl Mevlevi Şair
l erinden Efielki Dede'nin 600. Ölüm Yıldö 
nümü Dolayısiyla Ahmet Efielki Dede", TDAY
Be/leten 1961, Ankara 1962, s. 291-296; F.
Meier. "Aflaki", E/ 2 (ing), ı , 234; T. Yazıcı.
"Afliiki", E/r., 1, 567.
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( .:r.:-ı _._ı )
Ahmed Emin b. İbrahim et-Tabbah
(1886- 1954)

L

Mısırlı mütefekkir,
medeniyet tarihçisi ve yazar.

~

Kahire'de doğdu. iık öğrenimine baözellikle babasının dini ve edebi alanlardaki katkısı
onun düşünce ve kültür hayatının şekil
lenmesinde önemli rol oynadı . ilkokuldan sonra tahsiline bir müddet Ezher'de
devam etti. Birkaç yıl ilkokul öğretmen
basının yanında başladı;

liği yaptı; ardından Medresetü'l-kazai'ş 
şer'fye

kaydoldu ( 1907) . Oradan mezun
olup aynı medresede ahlak dersi akuttu. Daha sonra dört yıl süreyle muhtelif
kasabalarda hakimlik yaptı. 1926 yılın
da Taha Hüseyin'in aracılığı ile Kahire
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne intisap etti. Burada tanıdığı bazı müsteş
riklerin ve Batı zihniyetine sahip öğre
tim üyelerinin çalışma tarzlarını benimsedi. Arkadaşları Taha Hüseyin ve Ab-

