
L 

L 

AHMED-i KESREVİ 

(bk. KESREVİ, Seyyid Ahmed). 

AHMED KUDSi EFENDi 

Tap başzade Şeyh Ahmed Kudsi 
(ö. 1889) 

Son devir alim ve mutasavvıfı. 

_j 

_j 

Babasının adı Mustafa'dır. Konya'nın 

Kadınhanı ilçesinde doğdu. Tahsilini 
memleketinde tamamladıktan sonra 
Mekke'ye gitti. Mekke müftüsü Seyyid 
Muhammed b. Hüseyin el-Kutbi'den fı

kıh, hadis ve tefsir, Seyyid Muhammed 
b. Ali es-SenOsi'den de hadis ve tasav
vuf dersleri aldı. Daha sonra memleke
tine dönerek Konya'ya yerleşti. Tedris 
ve irşadla meşgul oldu. Yetmiş yaşla
rında iken Konya'da vefat etti ve Mev
lana Türbesi haziresine defnedildi. 

Ahmed Kudsi Efendi. Halidiyye tari
katı şeyhlerinden Bozkırlı Memiş Efen
di'nin halifesidir. Hidayetü'l-mürtôb if 
feia 'ili'l-aşhab (İstanbul 1292) adlı Arap
ça bir eseri vardır. Muhtelif kaynaklar
dan seçilmiş nakillerden oluşan ve yir
mi fasıldan meydana gelen eser, saha
bfler hakkındaki yanlış düşünce ve de
ğerlendirmeleri tashih etmek maksa
dıyla, sahabe ile ilgili hadislerden delil
ler getirilerek yazılmış olup konuya ait 
Sünnf anlayışı ortaya koymaktadır. Hi
dayetü'l-mürtab ilk defa Elmalılı Mah
mud Bedreddin Yazır tarafından Türk
çe'ye tercüme edilmiş ancak bu tercü
me basılmamıştır. Eserin Mustafa Ay
yıldız tarafından yapılan tercümesi Pey
gamberimiz ve Ashabı adıyla yayım
lanmıştır (İstanbul ı 985 ). Diğer eserleri 
ise kaybolmuştur. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Ahmed Kudsi Efendi. Peygamberimiz ve As
Mb ı (tre. Mustafa Ayyıldız ). istanbul 1985, Mu
kaddime; Hediyyetü '/- 'ari(fn, 1, 193; Osmanlı 
1'1üelli(leri, 1, 250; Kehhale, Mu 'cemü'l·mü 'e/-
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AHMED LUTFi EFENDi 

(1817-1907) 

Osmanlı vak'anüvis ve şairi. 
_j 

istanbul'da doğdu. Babası nalıncı es
nafına mensup Mehmed Ağa'dır. ilk 
tahsilinden sonra Mühendishane-i Ber
rf-i Hümayun'a girdiyse de kısa sürede 
buradan ayrılarak Amcazade Hüseyin 
Paşa Medresesi'ne devam etmeye baş
ladı: böylece ilmiye mesleğine intisap 
etmiş oldu. 1837'de huzur dersleri*nde 
bulundu ve aynı zamanda Takvimhane 
mukabeleciliğine getirildi. Ardından Sa
daret MektObi Kalemi'ne tayin edildi. 
Sadaret MektObi mümeyyizliğiyle bir
likte Farsça mütercimliği de yaptı. Ni
san 1845'te imar Meclisi seyyar kati
bi olarak Vidin ve Niş taraflarında bu
lundu. imar Meclisi'nin lağvedilmesi üze
rine istanbul'a dönerek zaptiye başkati
bi oldu. 1848'de geçici olarak vergi tah
sili için Filibe'ye gönderildi. Dokuz ay 
sonra istanbul'a dönünce tekrar Ana
dolu eyaleti teftiş katipliği ile taşraya 
çıktı. 

Ahmed Lutfi Efendi 1852-1865 yılları 
arasında Takvimhane musahhihliği, Tıb
biye Meclisi azalığı, Tıbbiye Mektebi 
Türkçe hocalığı ve Matbuat nazırlığı 

görevlerinde bulundu. Bu sırada istan
bul'da yapılan nüfus sayımına katılarak 
Boğaziçi'nde Yeniköy'den Kilyos'a kadar 
uzanan sahanın tahririni yaptı. Meclis-i 
Maarif azası iken 1866'da vak'anüvisli-
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ğe getirildi. Bir süre sonra kendisine 
istanbul kadılığı payesi, ardından Ana
dolu kazaskerliği payesi verildi. 15 Ocak 
1888'de Rumeli kazaskeri oldu. Normal 
hizmet süresini (müddet-i örfiyye) ta
mamladıktan sonra ŞOra-yı Devlet aza
lığı ile birlikte vak'anüvislik hizmetini 
de sürdürdü. 18 Mart 1907'de vefat et
ti. Kabri Aksaray'da Sofular Camii ha
ziresindedir. Osmanlı vak'anüvisleri ara
sında bu görevde en çok kalan Ahmed 
Lutfi Efendi. Arap ve Fars edebiyatma 
da vakıf olup Mevlevi tarikatına men
suptu. 

Eserleri. Ahmed Lutfi Efendi'nin en 
önemli eseri, Tarih-i Cevdet'e zeyl ola
rak yazdığı tarihidir. Eserde 1241-1296 
( 1825-1879) yılları arasında cereyan 
eden · olaylar anlatılmaktadır. Lu tti Ta
rihi adıyla şöhret bulan eser, Takvim-i 
Vekayi' ve bazı resmi belgelerden isti
fade edilerek sade ve resmi bir üslupla 
kaleme alınmıştır. Eserin yurt içi ve 
yurt dışındaki çeşitli kütüphanelerde 
yazma nüshaları vardır. Müellif eserinin 
on beş cildini ll. Abdülhamid'e takdim 
etmiş, bunlardan ancak ilk yedi cildini 
yayımlayabilmiştir (1290-1306) VIII. cilt 
halefi Abdurrahman Şeref tarafından 

bazı ilavelerle ( 1328). IX. X. Xl ve XII. 
ciltler ise Münir Aktepe tarafından neş
redilmiştir (İstanbul ı 984; Ankara ı 988; 
Ankara ı 989). XIII. (İ Ü Ktp , TY, nr. 48 I 2), 

XIV. (TIK Ktp ., nr. Y 53ı / 6) ve XV. (TIK 
Ktp., nr. Y 53ı / 7) ciltler yazma halinde
dir. XVI. cilt ise eksik ve müsvedde ha- . 
linde olup· Arkeoloji Müzesi Kütüphane
si'nde (nr. ı 346) bulunmaktadır. 

Ahmed Lutfi Efendi'nin şiirleriyle şiir 
formunda bazı tarihi bilgileri ihtiva 
eden eseri, Divançe-i Vak'anüvis Ah
med Lutfi adıyla yayımlanmıştır (İstan
bul I 302) . Müellif ayrıca Ta climü'l-mü
te cal/im. isimli eseri bazı ilaveler yapa
rak Tefhimü'l-muallim adıyla Türkçe'
ye çevirmiş ve Asım Efendi tarafından 
Arapça'dan Türkçeye tercüme edilen 
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Kamus'taki kelimeleri alfabe sırasına 

göre tertip ederek 53.000 kelimelik Lu
gat-ı Kamus'u hazırlamıştır. Aslı Ar
keoloji Müzesi Kütüphanesi'nde bulu
nan bu eserin elif ve ba harflerini ihtiva 
eden ilk iki cüzü 1282 ve 1286 yılların
da basılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnüıemin, Son Asır Türk Şairleri, s. 896· 
901 ; Cemaleddin. Osmanlı Tarih ue Müuerrih
leri (Ayine·i Zurefa), istanbul 1314, s. 121· 
125; Osmanlı Müellifleri, lll, 136-137; Gövsa, 
Türk Meşhur/an, s. 230; Ebülula Mardin, H u· 
zür Dersleri (nşr. İsmet Sungurbey), istanbul 
1966, ll·lll, 262·265, 979·984; Münir Aktepe, 
"Vak'a-nüvis Ahmed Lütfi ve Tarihi Hak
kında Bazı Bilgiler", TED, X-Xl (I 98 I), s. 121· 
152; a.mlf.. "Lu!fi Efendi", E/2 (İng.), V, 836-
837 ; Bekir Kütükoğlu. "Vekayinüvis", iA, Xlll, 
285·286. Iii MÜNİR AKTEPE 
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AHMED MAHiR EFENDi, 
Baliıldızıide 

(1860- 1922) 

Son devir Osmanlı din iiiimi 
ve siyaset adamı. 

_j 

Babası Seyyid Hafız Mehmed Said, de
desi Hatız Mehmed Nüreddin'dir. Bağlı 
bulunduğu aile aslen Kastamonulu olup 
Ballıklıefendizade lakabıyla tanınmıştır. 

Ahmed Mahir şeyh ve alim Ahmed Hi
cabfden icazet aldı (1300/ 1882-83) Ken
disi de ders okutarak birçok talebeye 
icazet verdi. 1901 'de İstanbul'a gitti. 
Abdurrahman Paşa'nın himayesinde is
tinat mahkemesi üyeliği ve çeşitli yer
lerde hakimlik yaptı. Bir süre Şüra-yı 

Evkaf başkanlığında bulundu. 1908'den 
itibaren siyasi hayata geçerek Meclis-i 
Meb'üsan'da yedi yıl, Büyük Millet Mec
lisi ikinci devresinde de iki yıl milletve
killiği yaptı. Meclis-i Meb'üsan'da bulun-
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duğu sırada geçici reislik ve birinci reis 
vekilliği gibi görevlerde bulundu. Emek
li olduktan sonra şehremaneti müşa

virliğine tayin edildi. Darülfünun ilahi
yat Fakültesi'nde ve Medresetü'l-vai
zin'de on üç yıl tefsir ve kelam okuttu. 
istanbul payesini, ikinci rütbe Mecidi ve 
üçüncü rütbe Osmani nişanlarını aldı. 

Ayrıca Sultan Reşad tarafından kıymetli 
bir kürk, ferace•, çok değerli bir tesbih 
ve iki adet saatle ödüllendirildi. Görev
li olarak Medine-i Münewere'ye ve Ru
meli'ye seyahatler yaptı. 4 Eylül 1922'de 
Kastamonu'da vefat etti. 

Eserleri. 1. el-Muhkem ii şerhi'l-Hi
kem. En hacimli eseri olup İbn Ataullah 
el-İskenderi'ye ait el-Ifikemü'l- cAta ,iy
ye 'nin şerhidir. Asıl eserde bulunan 
321 hikmet*, Arapça asılları ve tercü
meleri verildikten sonra oldukça geniş 
bir şekilde açıklanmıştır. Bu açıklama
lar tasawufi, dini remizler ve tabirler 
bakımından çok zengindir. Eser iki cilt 
halinde basılmıştır (İstanbul 1323, 628 
sayfa) 2. Hutbe Mecmuası. Türkçe bir 
mukaddimeden sonra yetmiş iki Arap
ça hutbeden meydana gelen eserin (İs
tanbul ı 3 ı 6, 87 sayfa) bir yazma nüsha
sı Milli Kütüphane'dedir (06 Mil A 4987, 

48 varak). 3. el-Fatiha ii tefsfri'l-Fati
ha. Müellifin tefsir dersi notlarından 

ibaret olup basılmıştır (İstanbul ı 33 ı, 69 
sayfa). 4. Mu'cizat-ı Kur'aniyye. Kita
bın birinci kısmı, yazarın 1324-1325 
( 1908-1909) yıllarında gazetelerde ya
yımlanmış makalelerinden meydana gel
miş olup basılmıştır (İ stanbul I 328, 280 
sayfa). Aziz Demircioğlu'nun özel kütüp
hanesinde bulunan müellif hattıyla 278 
sayfa olan ikinci kısmı ise henüz basıl
mamıştır. s. Hatırat. Günlük hatıraları
nı yazdığı doksan üç yapraklık bir eser 
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olup tarunu Ali Binkaya'nın özel kütüp
hanesinde mevcuttur. 

Ahmed Mahir Efendi kendi dönemin
de üslübunun güzelliği ve hitabetteki 
üstün başarısıyla dikkati çekmiştir. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Abdülkerim Abdülkadiroğlu, "Ahmed Mahir 
Efendi'nin İstanbul Hayatı, Verdiği İcazetler 
ve Üç Eseri ile Elyazısı Hatırat'ı Üzerine 
Notlar", Türk Tarihinde ve Kültüründe Kasta· 
monu Sempozyumu (19-21 Ekim 1988), An
kara 1989, s. 71 ·82; Tahsin Önemli. "Ahmed 
Mahir Efendi'nin Hikemiyat Şerhi", a.e., s. 
83-89. 1'&1 
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AHMED ei-MANSÜR 
(.J__,....:.JI .._1) 

Ebü'l-Abbas Ahmed el·Mansur-Billah 
b. Muhammed el-Mehdi es-Sa'dl 

(ö. 1012/1603) 

Fas sultanı 
(1578-1603) 

956 ( 1549) yılında Fas'ta doğdu. Ba
bası, hanedanın ikinci sultanı olan Mu
hammed eş-Şeyh el-Mehdi. annesi ha
yır ve hasenatıyla meşhur Mes'üde bint , 
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