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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-
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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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Ma h ir 

Efendi 

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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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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Ebü'I-Abbas Ahmed'dir. Ahmed el-Man
sur devrin ünlü bilginlerinden fıkıh, ha
dis ve sarf-nahiv okudu. Çeşitli askerf 
görevlerde bulunduktan sonra büyük 
kardeşi Ebu Mervan Abdülmelik ile bir
likte. tahtı ele geçiren yeğenieri Mu
hammed ei-Mütevekkil'e karşı mücade
leye girişti. Bir ara ağabeyi ile birlikte 
Cezayir'e sürüldü. Cezayir'e hakim olan 
Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika siyaseti
ne uygun olarak Fas hükümdarlığına 

Ebu Mervan Abdülmelik'i getirmeyi ar
zu ediyordu. Cezayir beylerbeyi Ramac 
zan Paşa'rıın yardımı ile yeğeni Muham
med ei-Mütevekkil'i mağlüp ederek tah
ta çıkan Abdülmelik, Ahmed ei-Man
sur'u veliaht tayin etti (983/ 1575-76) 

İki yil sonra Muhammed ei-Mütevek
kil'in, dostu olan· Portekiz Kralı Sebasti
yan'dan yardım istemesi ve kralın da 
80.000 kişilik ordusuyla Fas'a çıkması 

üzerine veliaht Ahmed, kardeşi Abdül
melik'in yanında, Kasrülkebfr yakının

da meydana gelen meşhur Vadilmeha
zin Savaşı'na katıldı (4 Ağustos 1578). 

Bu savaşta Portekiz ordusunun hemen 
hemen tamamı, Abdülmelik'e yardım 

eden Türk kuwetleri sayesinde imha 
edildi, geri kalanları da esir alındı; Kral 
Sebastiyan ise kaçarken nehirde boğu
larak öldü. Abdülmelik de savaş mey
danında can verdi. Onun ölümü üzerine 
veliaht Ahmed aynı gün ei-Mansur un
vanıyla sultan ilan edildi. 14 Ağustos 
1 578'de Fas'a girdi ve bi at yenilendi. 
Ahmed ei-Mansur Vadilmehazin Sava
şı'ndan sonra Osmanlı Sultanı lll. Mu
rad'a ve diğer müslüman hükümdarla
ra yolladığı beşaretname*lerle bu za
feri müjdeledi. Bunun üzerine müslü
man ve gayri müslim pek çok hüküm
dar değerli hediyeler gönderip hem bu 
zafer hem de tahta geçişi dolayısıyla 

kendisini tebrik ettiler. 

Büyük ümitlerle tahta çıkan Ahmed 
el-Mansur öncelikle içteki çeşitli mese
leleri halletti. Daha sonra ordu ve sa
ray teşkilatını Osmanlılar'ı örnek alarak 
yeniden tanzim etti. Kumandanianna 
"beylerbeyi" ve "paşa" gibi Türk unvan
Iarı verdi. 

Osmanlı Padişahı lll. Murad'ın gön
derdiği hediyeleri az bulan Ahmed ei
Mansur'un onun tebrik mesajına cevap 
vermeyi ihmal etmesi Sa'dTier'le Osman
lılar arasındaki münasebetlerin bozul
masına sebep oldu. Kaptanıderya Kılıç 

Ali Paşa (Uluç Ali Paşa) Ahmed ei-Man
sur'u sevmediği için Sultan Murad'ı Mağ
rib'e asker sevketmeye teşvik etti ve 

sonunda padişah, Ahmed ei-Mansur'un 
üzerine bir ordu göndermeye karar ver
di. O bunu haber alır almaz meşhur ku
mandanı Ebü'I-Abbas Ahmed ile katibi 
Ahmed b. Yahya'yı değerli hediyelerle 
istanbul'a gönderdi. Kılıç Ali Paşa yolda 
karşılaştığı bu iki elçiyi geri çevirmek 
istedi. Daha sonra kumandanı yanında 
alıkoyup katibin istanbul'a gitmesine 
izin verdi. Ahmed b. Yahya, Ahmed ei
Mansur'un gönderdiği hediyeleri lll. 
Murad'a takdim etti ve mesajını iletip 
özür diledi. lll. Murad hediyeleri ve sul
tanın mazeretini kabul etti; Kılıç Ali Pa
şa'ya da geri dönmesini emretti. Böyle
ce iki devlet arasındaki münasebetler 
düzeldi ve karşılıklı olarak elçiler gidip 
geldi. Osmanlı ordusunun Mağrib'e ha
reketini haber alınca Fas'a kaçan Ah
med ei-Mansur da geri döndü ve ade
ta halife gibi Şa[zi[z-i Buly1ri okunarak 
karşılan dı ( 1581) 

Çeyrek asır devam eden hükümdarlı
ğında Ahmed el-Mansur'u meşgul eden 
başlıca meseleler. yeğeni Davud b. Ab
dülmü'min'in isyanı (1579), Hlotlar'ın çı

kardığı karışıklıklar, kendini halife ilan 
eden Karakuşl.ın ( 1585), N asır b. Abdul
lah ei-Galib'in ( 1594) ve veliaht oğlu 

Me'mun'un isyanları olup hepsi kısa 

sürede bastırılmış ve devlet otoritesi 
sağlanmıştır. Askerf sahadaki başarıları 
arasında, Sahra üzerine büyük bir ordu 
sevkederek burayı hakimiyeti altına al
ması (1581), Sudan'ı istila etmesi (1591) 

ve Tinbüktü'ye girerek başta tanınmış 
alim Ahmed Baba olmak üzere çok sa
yıda alim ve fakihi Merakeş'e gönder
ınesi sayılabilir. Ahmed ei-Mansur'un 
Sudan'ı bütün müslümanları kendi ida
resi altında toplamak gibi siyası mak
satla zaptettiği söylenirse de asıl gaye
si oradaki zengin altın yataklarını ele 
geçirmek ve bunları işleterek servet sa
hibi almaktı. Nitekim bundan dolayı 

kendisine "Zehebf" lakabı verilmiştir. 

Ahmed ei-Mansur hem müslüman 
hem de gayri müslim hükümdarlarla 
diplomatik münasebetler kurmuş ve 
başarılı sonuçlar elde ederek bu saha
daki maharetini ispat etmiştir. Mısır ve 
Hicaz emirleriyle devamlı irtibat halinde 
olmuş ve Mısırlı meşhur bilginierin de 
desteğini sağlamıştır. ispanya Kralı ll. 
Philip onun, kendi hakimiyetinde bulu
nan Portekiz'deki taht iddiacılarını des
teklemesine mani olmak için AsTie'yi 
Sa'dTI~r·e terketmiştir (ı 592) ingilte
re'yle karşılıklı dostluk ve yardımlaşma

ya dayanan bir iş birliği tesis etmiş, 

AHMED ei-MANSÜR 

hatta ingiltere Kraliçesi Elizabeth ile 
ispanya'ya karşı ortak bir sefer düzen
lemeyi kararlaştırmışlarsa da her ikisi
nin de aynı yıl vuku bulan ölümleri bu
na engel olmuştur. Fransa ile ilişkiler 

daha dar bir çerçeve içinde tutulmuş
tur. Zaten Fransa kırk yıl süren iç sa
vaşlarla meşgul olduğundan buna im
kan bulamamıştır. Ahmed ei-Mansur 
aynı başarıyı, başlangıçtaki hatalı dav
ranışları bir yana bırakılırsa, Osmanlı

lar'la olan münasebetlerinde de göster
miş ve Osmanlı kuwetlerinin Mağrib 

üzerine yürümesine mani olmuştur. 

Onun siyasf sahadaki en büyük hatası. 
idarf kabiliyeti olmamasına ve kötü ah
lakına rağmen oğlu Me'mun'u veliaht 
tayin etmekte ısrar etmesidir. 

Son yılları oğullarının çıkardığı olaylar 
ve huzursuzluklarla geçti. Saltanatı bo
yunca başşehir Merakeş'ten pek az ay
rılan Ahmed ei-Mansur, oğlu Me'mun'u 
veliahtlıktan azi ve hapsettikten sonra 
tekrar Merakeş'e dönmeye karar ver
diyse de bu sırada çıkan veba salgını 

sebebiyle şehre dönmekten vazgeçti ve 
Fas yakınında ei-Medfnetülbeyza'daki 
sarayına gitti; bir müddet sonra ora
da öldü ( 1 1 Rebfülewel 1 O 1 2/ 19 Ağustos 

ı 603) Başka bir rivayete göre ise oğlu 
Ebu Faris'i veliaht tayin etmek istediği 
için diğer oğlu Zeydan'ın annesi tara
fından zehirlenerek öldürülmüştür. Na
aşı, vasiyeti gereğince daha sonra Me
rakeş'e nakledilerek Mansor Camii ya
nında inşa ettirdiği türbeye defnedildi. 

Uzun boylu, geniş omuzlu, açık tenli 
ve siyah saçlı bir kişi olan Ahmed ei
Mansur iyi bir diplomat ve güçlü bir 
devlet adamıydı. Önemli işlerde istişa
reyi ihmal etmezdi. Çarşamba günleri, 
müşavere ve divan günüydü. O gün ileri 
gelen devlet adamlarıyla görüşür. fikir
lerini alır ve halkın şikayetlerini dinler
di. Sa'dTier en parlak devrini onun za
manında yaşamıştır. 

Ahmed ei-Mansur, Vadilmehazin Sa
vaşı'nda elde ettiği ganimet, esirlerden 
aldığı fidyeler ve Sudan'ın zaptedilme
siyle sahip olduğu servetle bazı ısiahat 
ve imar faaliyetlerinde bulundu. Köp
rüler, kaleler ve Merakeş'te yaklaşık 

yirmi yılda tamamlanan Kasrülbedf' ad
lı muhteşem bir saray yaptırdı. Şeker 
kamışı üretimine ve şeker sanayiine 
büyük önem verdi. Şekerin ihraç malları 
arasında önemli bir yeri vardı. Bu arada 
yeni ticarf vergiler ihdas etti ve vergile
rin nakit yerine aynf olarak ödenmesini 
istedi. Vergilerin çok ve ağır olması pa-
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halılığa ve halk arasında huzursuzluk
lara sebep oldu. Hatta halk bu yüzden 
Nasır b. Abdullah'ın isyanını destekledi. 

Onun zamanında mevlid kandilleri ve 
ramazan bayramları resmi bayram ola
rak kutlanır, töreniere ülkenin her tara
fından gelen bilginler, süfiler ve devlet 
adamları katılırdı. Ayrıca fakir çocukla
rı sünnet ettirir ve onlara hediyeler da
ğıtırdı. Onun giydiği ve bundan dolayı 

mansüriyye adını alan bir elbise çeşidi 
daha sonra fakihler ve devlet adamları 
tarafından da giyilmiştir. 
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liJ HuLusi YAvuz 

AHMED b. MENİ' 
( r:_;... cr. .lo>! ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Men! 
b. Abdirrahman ei-Begavt 

(ö. 244/858-59) 

Horasanlı tanınmış hadis hafızı. 
__j 

Meşhur müfessir ve muhaddis Ebü'I
Kasım Abdullah ei-Begavf'nin ana tara
fından dedesidir. Horasan başta olmak 
üzere birçok ilim merkezini gezerek Süf
yan b. Uyeyne. Ebü Bekir b. Ayyaş, Ab
dullah b. Mübarek ve Yezid b. Harün 
gibi ünlü muhaddislerden ders aldı. Ha
dis ilminde hMız* mertebesine ulaştı. 
Daha sonra Bağdat'a yerleşip ölünceye 
kadar orada hadis öğretimi ile meşgul 
oldu. Talebeleri arasında, başta Buhari 
olmak üzere, diğer Kütüb-i Sitte müel
liflerinin yanı sıra Muhammed b. İshak 
es-Sagani, İbn Huzeyme ve kendi toru-
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nu Ebü'I-Kasım Abdullah ei-Begavi de 
bulunmaktadır. Buhari ondan bir ravi 
aracılığı ile aldığı hadisiere Şa}ıf}ı 'inde. 
doğrudan aldıkiarına da diğer eserle
rinde yer vermiştir. Hadis münekkitleri 
tarafından saduk* , sika" ve hüccet" 
kabul edilmiştir. 

ilmi seviyesi bakımından çağdaşı Ah
med b. Hanbel'e yakın olduğu kabul 
edilen İbn Menf'in Kur'an-ı Kerim'i kırk 
yıl boyunca üç günde bir hatmettiği ri
vayet edilir. Bütün kazaneını ilim uğ

runda harcamıştır. Seksen dört yaşla
rında vefat ettiği zaman, kitapları dı

şında, satılan eşyası ancak yirmi dört 
dirhem tutmuştur. Kaynaklarda sözü 
edilen Müsned'inin günümüze gelip 
gelmediği bilinmemektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
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Iii M_ ALi SöNMEZ 

AHMED el·MENINI 
(~\.lo>!) 

Ebü'n-Necah Şihabüddtn Ahmed 
b. Ali Ömer ei-Mentnt el-Osman! 

(ö. 1172/1759) 

Osmanlı alimi, 
tarihçi, edip ve muhaddis. 

__j 

6 Mart 1678'de Şam köylerinden Me
nin'de doğdu. Şam bölgesinin tanınmış 
bir utema ailesine mensuptur. Trablus
şam'ın BirkaH köyünden olan babası, 

önce Şam'da Salihiyye'ye, daha sonra 
1636'da Menin köyüne yerleşmiş alim 
bir kimse idi. İ lk tahsilini bu köyde ya
pan Menini, on üç yaşlarında Şam'da 
bulunan kardeşinin yanına gitti ve ora
da tahsiline devam etti. Aralarında Ebü'I
Mevahib el-Hanbeli ve Abdülgani en-Nab
lusi gibi tanınmış alimterin de bulun
duğu birçok hocadan ders aldı. Şam'ın 

önde gelen mutasawıfları vasıtasıyla 

Nakşibendi, Kadiri ve Halveti tarikatia
rına intisap etti. Başta Emevi Camii ol
mak üzere birçok medresede müder
rislik yaptı, edebiyat ve şiirle de meşgul 
oldu. Emevi Camii'nde Beyzavf Tefsiri 
ve Şa}ıf}ı-f Bu{ıarf'nin yanı sıra çeşit

li dersler okuttu. Aralarında Silkü'd
dürer müellifi Muradf'nin babası Ali b. 
Muhammed ei-Muradf'nin de bulundu
ğu birçok talebe yetiştirdi. İki defa is
tanbul'a giden Menini, Tarf{ı-i cUtbf' 
adıyla bilinen Sfretü'l-Yeminf'ye yaz-

dığı şerh dolayısıyla istanbul'da büyük 
ilgi gördü ve kendisine Süleymaniye mü
derrisliği payesi verildi. Ayrıca Şam Sü
meysatiyye ve Umeriyye medreseleri 
mütevelliliği ile Emevi Camii hatipliği

ni de yapan Menini, 17 Şubat 17S9'da 
Şam'da öldü. 

Meninf'nin en önemli eseri, Utbi'nin 
Gazneli Sultanı Yeminüddevle Mahmüd 
b. Sebük Tegin devrine ait Sfretü'l-Ye
mini (et-Tarftıu 'l-Yemfnl) adlı tarihine 
yazdığı iki ciltlik şerhtir (Kahire 1286) 

ei-riam bi-feia,ili'ş-Şam adlı diğer 
eseri ise yazma halindedir. ei-rldm Şe
rif Mehmed Efendi tarafından Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir. Bahaeddin et-Ami
li'nin Vesfletü'l-fevz ve'l-eman if med
İlİ şa}ıibi'z-zaman isimli Mehdi hakkın
daki kasidesine yaptığı şerh, Arnili'nin 
el-Keşkui adlı eseriyle birlikte basıl

mıştır (Bulak 1288, Kahire 1305). Ayrıca, 

el-Kavlü's-sedfd if muttaşıli'J-esam"d 
( hocalarının isnadlarını verdiği eseri); Şer
}ıu'ş-sadr bi-şer}ıi urcuzeti istinzali'n
nasr bi't-tevessül li-ehli Bedr (Kahire 
1281) ; Şer}ıu Cahiliyyeti'l-~ader bi-es
ma,i as}ıabi seyyidi 'l-meld,iketi ve'l
beşer; Mevahibü'l-mücfb if {ıaşa,isi'l
}ıabfb ve bunun şerh i Fet}ıu'J-~arfb; Di
van ve diğer bazı manzum eserleri ile 
İcj.a, e tü 'd-derarf if Şer}ıi Şa}ıf}ıi'l-Bu
{ıarf adlı eksik bir Buhari şerh i vardır. 
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AHMED MİDHAT EFENDi 

(1844- 1912) 

Yazar, gazeteci, romancı ve naşir. 
L ~ 

Rus işgali üzerine 1829'da Kafkasya'yı 
terke mecbur kalan bir anne ile, Ana
dolu'dan gelip istanbul'a yerleşmiş bir 
babanın oğlu olarak Tophane semtinde 
dünyaya geldi. Orta halli bir esnaf aile
si içinde ve güç şartlar altında yetişti. 
Babasının ölümü üzerine. ağabeyinin 

memuriyette bulunduğu Vidin'e gitti 
(1857). Orada başladığı sıbyan mektebi
ni Tophane'de bitirdi (1861) Midhat Pa
şa ' nın Niş valiliği sırasında yine ağabeyi 
ile Niş'e gitti. rüşdiye tahsilini orada ta
mamladı. Mithat Paşa'nın Tuna valiliği 


