
AHMED HiLMi EFENDi 

!ası oldu. Ardından Mekke-i Mükerreme 
payesini elde etti. 1868'de Divan-ı Ah
karn-ı Adliyye azalığına · getirildi: daha 
sonra istanbul payesini kazandı. Ekim 
187S'te Mahkeme-i Temyfz reisi olduk
tan sonra Anadolu kazaskerliği payesini 
aldı. Nisan 1888'de malulen emekiiliği
ni istedi. 6 Zilhicce 130S'te (I 4 Ağustos 

I 888) vefat etti ve Fatih Camii haziresi
ne defnedildi. 

Ahmed Hilmi Efendi ilim ve fazileti, 
ve fıkıhtaki derin bilgisiyle meşhur ol
muştur. Mecelle'nin bütün kitapları

nın hazırlanmasına iştirak etmiş ve Me
celle Cemiyeti onun fıkhf meselelere vu
kufundan çok faydalanmıştır. Mecel
le'nin bir-on birinci kitaplarında "Divan-ı 
Ahkam-ı Adliyye azası" unvanıyla, on 
ikinci kitabında unvansız. on üç-on al
tıncı kitaplarında da "Mahkeme-i Tem
yfz refs-i sanfsi" unvanı altında mührü 
vardır. Mecelle Cemiyeti reisi Ahmed 
.Cevdet Paşa, Ahmed Hilmi Efendi'nin 
fıkıhtaki derin bilgisinden övgüyle bah
seder. Paşa Yanya valiliğinde bulundu
ğu sırada da Mecelle ile ilgili çalışma
ları Hilmi Efendi ile haberleşerek takip 
etmiştir. 
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AHMED HULÜSİ EFENDi 

(ö. 1889) 

Devlet adamı ve Mecelle 
Cemiyeti azası. 

_j 

Amasyalıdır. Şirvanf ismail Efendi'nin 
oğlu, Sadrazam Şirvanfzade Rüşdü Pa
şa'nın kardeşidir. Tahsilini Amasya ve 
istanbul'da yaptı. önce müderris, Mayıs 
1867'de de Galata mollası oldu: aynı 

yılın aralık ayında Mekke-i Mükerreme 
ve daha sonra da istanbul payelerini al
dı. Kendisine 1874'te fiilen istanbul ka
dılığı, ardından Anadolu kazaskerliği pa
yesi verildi. 1877-78 Osmanlı-Rus Sa
vaşı (93 Harbi) sırasında Afganistan'ın 
Rusya'ya taarruz ederek Osmanlı Devle
ti'ne yardımda bulunmasını ve aynı za
manda ingiltere ile diplomatik münase
betlere girişınesini temin için 1877'de 

Ahmed Hilmi 
Efendi'nin 
Cevdet Pasa·va 
vazdığı 

5 Nisan 1875 
tarihl i mektup 
(BA, VEE, MSS, 552 

Evrak!" 

Yıldız Tasnlfi 

ks. 18, evrak 552, 

zarf 13, karton 32) 

fevkalade sefir olarak Sultan ll. Abdül
hamid tarafından Afganistan·a. Emfr 
Şfr Ali Han nezdine gönderildi. Ahmed 
Hulüsi Efendi. beraberinde Haremeyn 
payesine sahip sır katibi Mektübfzade 
Ahmed Bahar Efendi ve daha bazı kişi
ler olduğu halde, Hindistan yolu ile Ka
bil'e hareket etti. Ağustos ayında Ka
bil'e varabiidi ve bir hayli zorluklardan 
sonra Şfr Ali Han tarafından kabul edil
di. Ancak bu elçilik görevinden istenilen 
sonuç alınamadı ve heyet ll. Abdülha
mid'in mektup ve hediyelerini Şfr Ali 
Han'a verdikten sonra geri döndü. Ah
med Hulüsi Efendi, dönüşte Diyarbekir 
naibliğine tayin edildi ( 1878) ; iki yıl son
ra da Amasya'da ikamete mecbur tu
tuldu. 1 S Cemaziyelewel 1306'da ( 17 
Ocak 1889) orada vefat etti. 

Mecelle'nin birden beşe kadar olan 
kitaplarında "Divan-ı Ahkam-ı Adliyye 
azası" unvanı ile mührü vardır. Altı, yedi 
ve sekizinci kitapların hazırlanmasına 

katılmamıştır. Dokuzuncu kitapta aynı 
unvan, onuncu kitapta "Şüra-yı Askeri 
müftüsü", on birinci kitapta "Darülhi
lafe kadısı" unvanı altında. on ikinci ki~ 
tapta unvansız. on üçüncü ile on dör
düncü kitaplarda da "Meclis-i Tedkikat-ı 
Şer'iyye ve Meclis-i intihab-ı Hükkam re
isi" unvanı altında mührü vardır. Mecel
le Cemiyeti'nin diğer bazı azaları gibi 
Ahmed Hulüsi Efendi'nin de müstakil 
eserleri yoktur. 
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~ HULUSİyAVUZ 

AHMED HÜSAMEDDİN 

(1848-1925) 

Mutasawıf, tefsir alimi. 
_j 

Dağıstan'ın Tabasaran bölgesinde
ki Rükkal şehrinde doğdu. Asıl adı Ah
med'dir. Tasawufi mizacı dolayısıyla 

Üveysf nisbesini aldı: istanbul'da daha 
çok Dağıstanı nisbesiyle tanındı. ilk tah
silini Nakşibendf-Müceddidf şeyhlerin

den babası Seyyid Mehmed Safd er
Rükkalfden yaptı. 1861'de babası ile 
birlikte hacca gitti. Aynı zamanda şeyhi 


