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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. 
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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-

98 

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. 
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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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