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Kahire'de doğdu. Soyu Hz. Hüseyin'e 
ulaşır. Babası Muhammed Şakir Ezher 
Üniversitesi rektör vekilliği ve Sudan 
kadılkudatlığı yapmıştır. 1900 yılında 

babasıyla gittiği Sudan'da Gordon Külli
yesi'ne devam etti. 1904"te İskenderi
ye'ye giderek tahsilini orada sürdürdü. 
Daha sonra Ezher Üniversitesi'ne girdi 
ve 1917'de mezun oldu. Dört ay gibi 
kısa bir süre hocalık yaptıktan sonra 
Zagazig kadılığına tayin edildi. Yüksek 
Şeriat Mahkemesi üyeliğinden emekli 
oluncaya kadar (ı 95 ı ı çeşitli yerlerde 
kadılık görevini yürüttü. 27 Zilkade 
1377'de ( 14 Haziran 1958) Kahire'de 
vefat etti. 

İskenderiye'deki fıkıh ve usül-i fıkıh 
hocası Muhammed Ebü Dakika ile tef
sir, hadis, usül-i fıkıh, Hanefi fıkhı ve 
mantık derslerini okuduğu babası Mu
hammed Şakir onun hayatında derin 
izler bırakmışlardır. Ebü Dakika ona 
spor zevkini aşılamış, binicilik, atıcılık 

ve yüzmeyle meşgul olmasını sağlamış
tır. 1909'dan itibaren babası onu hadi
se yöneltmiş ve kendisine başta Ahmed 
b. Hanbel'in el-Müsned'i olmak üzere 
Müslim'in es-Sahih 'ini, Tirmizi'nin es
Sünen ve eş~Ş~~a ·, il'ini, Buhari'nin eş
ŞaJ:ıil:z 'inin de bir kısmını okutmuştur. 

Ezher'deki öğrencilik yıllarında orayı 

ziyarete gelen alimlerle tanışmış ve on
lardan da faydalanmıştır. Mağrib mu
haddisi Abdullah b. İdris es-Senüsi, Mu
hammed b. Emin eş-Şinkiti, Ahmed b. 
Şems eş-Şinkiti, Şakir el-Iraki, Tahir el
Cezairi, Reşid Rıza ve daha birçok alim 
hocaları arasında yer almaktadır. Onun 
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hadis ilminde müstakil görüşlere sahip 
bir kişi olarak yetişmesinde adı geçen 
alimierin büyük tesiri olmuştur. Küçük 
kardeşi Mahmud Muhammed Şakir. 

onun. ilk asırlardaki ulemanın benimse
diği usule uygun olarak hadis ilmini 
tam anlamıyla öğrenmiş nadir alimler
den biri olduğunu, ravilerin tenkidi ko
nusunda önceki ulemaya muhalif birta
kım değerlendirme ve ictihatlara sahip 
bulunduğunu ifade etmektedir. Juyn
boll da onu, "Ehl-i sünnet yolundan ay
rılmayan bir müctehid olması yanında 
birçok yerde ecdadının reylerini redde
derek kendi şahsi değerlendirmelerini 

ortaya koymuş bir şahsiyet" olarak tak
dir etmektedir. Taklitçiliğe karşı oluşu, 
otuz yılı aşan kadılık hayatında da tesi
rini göstermiş, şer'i konularda hiçbir 
mezhebe bağlı kalmadan kendi rey ve 
ictihadıyla kararlar vermiştir. Kararla
rında, gençlik yıllarından vefatma kadar 
esas meşgalesi olan sünnet konusun
daki engin bilgi ve araştırmaları başlıca 
dayanağı olmuştur. Gerçeği her şeyin 
üstünde tutması. onu önceki görüşle

rinden vazgeçtiğini ilan edecek bir se
viyeye sahip kılmıştır. Mesela. Ezher 
Rektörü Mustafa el-Meragi'nin, karneri 
ayların başlangıcını tesbit ederken hi
lalin çıplak gözle görülmesine imkan 
bulunmadığı hallerde rü'yetin yerini he
sabın alması lazım geldiği görüşüne ba
bası ile birlikte karşı çıkmışken, bir 
süre sonra delillerin Meragi'yi destekle
diğini tesbit etmiş, bunun üzerine daha 
babasının sağlığında bir risale yazarak 
Meragi'nin haklı olduğunu itiraf etmiş 
ve ay başlangıcının mutlaka hesapla ta
yin edilmesi gerektiği kanaatine vardı
ğını açıklamıştır. Matbu ve yazma pek 
çok eser ihtiva eden meşhur kütüpha
nesindeki henüz ilmi usullere göre tas-
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nif edilmemiş kitaplardan yaptığı nakil
ler. onun çok kuwetli bir hafızaya sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Eserleri. Ahmed Muhammed Şakir'in 

telif eserleri de bulunmakla birlikte onun 
en önemli çalışmaları ilmi neşrini yaptı
ğı kitaplardır. Çünkü bunların bir kısmı 
herhangi bir neşirden çok şerh mahiye
tindedir. Kendi yazdığı eserler şunlar
dır : 1. Nizamü't-talak fi 'l-İslôm (Kahire) 

Herhangi bir mezhebe bağlı kalmadan. 
sırf ayet ve hadisiere dayanarak yazdığı 
bu eser boşanmaya dair olup neşredil
diği zaman büyük yankılar uyandırmış
tır. Hatta M. Zahid Kevseri. el-İşfak fi 
aJ:ıkamrt-tala~ adlı bir risale ile bu ki
taba reddiye yazmıştır. z. Kelimetü 'l
J:ıa~ (Kahire ı 407) Yazı kurulu başkanlı
ğını yaptığ ı el-Hedyü'n-Nebevi dergi
sinde yayımlanan bazı yazıları ölümün
den sonra bu başlık altında toplanıp ya
yımlanmıştır. 

ilmi neşirlerini yaptığı başlıca eserler 
şunlardır: 

Hadis. 1. el-Müsned (Ahmed b. Han
bel). Vefatma kadar üzerinde çalıştığı 

ve beşte ikisini on beş cilt halinde neş
rettiği (Kahire ı369-ı 378/ ı949- ı958) bu 
kitap onun en önemli eseri kabul edil
mektedir. 40.000'e yakın hadis ihtiva 
eden el-Müsned'in 8100 kadar hadi
si onun tarafından değerlendirilmiştir. 

Eserin 16. cildindeki 680 hadisin bir kıs

mını neşre hazırladıktan sonra vefat et
miş, bu cildin geri kalan hadislerini Dr. 
el-Hüseyni Abdülmecid Haşim tahkik et
miştir. ı. c ilde yazdığı "Ta la' i 'u'I-kitab" 
başlıklı mukaddime. el-Müsned hak
kında değerli bilgiler ihtiva etmektedir. 
Eserdeki hadisleri numaralamış, sağ

lamlık derecesini belirtmiş, kimliği iyi 
bilinmeyen ravilerin tam adlarını ya
zarak onları tanıtmış, isnadı zayıf hadis
leri takviye edecek başka rivayetler var
sa bunları kaydetmiştir. z. el-Cami cu'ş
şaJ:ıiJ:ı (Tirmizi). Tamamlayamadığı ça
lışmalarından biri olan bu eserin iki cil
dini doksan altı sayfalık bir mukaddime 
ve geniş dipnotlarıyla neşretmiştir (Ka

hire 1357-1359/1938-1940). 3. Mecali
mü's-sünen (Hattabl). Bu eseri Muham
med Hamid el-Fakki ile birlikte neşret
miştir (Kah i re ı 948) 4. İl]tişaru cuW.mi'l
hadis. İbn Kesir'e ait olan bu usül-i ha
dis kitabını şerhederek el-Ba cişü '1-J:ıa
şiş ila ma eriteti culilmi'l-J:ıadiş adıylc;ı 
neşretmiştir (Ka hi re ı 355 ). 

Tefsir. 1. Cami cu'l-beyan (Taberl). Kar
deşi Mahmud Muhammed Şakir'le bir-



likte. eserin İbrahim süresinin 27. aye
tine kadar olan kısmını on altı cilt ha
linde neşretmişlerdir (Kahire 1955- 1960). 

Bu çok önemli neşirde onun görevi. kar
deşinin çalışmalarını kontrol ve hadisle
ri tahriç etmekti. 2. Tefsirü'l -~ur' ani'l
'azim ( İbn Keslr). Bu kitabı 'Umdetü't
tefsir adıyla ihtisar etmiş, on cüz halin
de yayımlamayı düşündüğü halde ancak 
beş cüzü basılabilmiştir (Kahire 1956-

195 71 Eserdeki hadislerin senedierini 
zikretmemiş, zayıf ve İsrailliyat• a dair 
olan rivayetlerle mükerrer rivayetleri. 
ayrıca fıkıh ve kelama dair bazı tefer
ruatı terketmiştir. 

Fıkıh. 1. er-Risale (Şafii) . Doksan iki 
sayfalık bir mukaddime ve değerli dip
notlarıyla neşrettiği bu eser onun önem
li çalışmalarından biridir (Kahire 1938). 

2. Cima' u'l- 'ilm (Şafii, Kahire 1940). 3. 

el-Muhalla (ibn Hazm). Bu kitabı Mu
hammed Hamid ei-Fakkf ile birlikte neş
retmiştir. 4. Kitabü'l-ljarac (Yahya b. 
Adem, Kahire 1347) 

Edebiyat. 1. eş-Şi 'r ve'ş-şu 'ara' (İbn 
Kuteybe, Kah i re 1364-1366) . 2. el-Mu 'ar
reb (Ebü Mansur ei-CevalikT. Kahire 1942) 

3. el-Mufaddaliyyat (Mufaddal ed-Dab
bT, Kahire 1952). 4. el-Asma 'iyyat (As
maT. Kahire 1955). Son iki eseri dayısının 
oğlu Abdüsselam Muhammed Harün ile 
birlikte neşretmiştir. Bu edebi eserle
ri harekeledikten başka metinden da
ha çok dipnot koymak suretiyle bütün 
müşkülleri halletmeye. müellifin temas 
etmediği. noksan veya müphem bırak
tığı noktaları aydınlatmaya çalışmıştır. 

Onun ilmi neşrini yaptığı bütün eserle
rin ortak bir özelliği de, çoğu kendi ta
rafından icat edilen çeşitli fihristlerle 
zenginleştirilmiş olmasıdır. İlmf neşrini 
yaptığı eserlerin tamamı yirmi dörde 
ulaşmaktadır. 
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Ahmed Muhtar Sevefendi'nin bir fetvası 

(ilmiyye Salnamesi. s . 603) 
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AHMED MUHTAR BEYEFENDİ, 

Molla Bey 
(1807. 1882) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

ı 
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10 Ağustos 1807'de istanbul'da doğ
du. Ulemadan Mahmud Bey'in oğlu. es
ki sadrazamlardan Koca Yüsuf Paşa'

nın torunudur . Hafız Ahmed Efendi'nin 
derslerine devam ederek icazet aldı. Ay
rıca Evliya Hoca ile Arab Hoca'dan tefsir, 
hadis, Hızır Ağazade Said Bey'den de 
Farsça okudu. 1826'da Divan-ı Hümayun 
Kalemi'ne girdi. 1846'da ruus• imtiha
nını kazandı. 1848-1855 yılları arasında 
Takvim-i Vekiiyi' gazetesinde musah
hih olarak çalıştı. 1855'te Selanik kadısı 
oldu; 1856'da Haremeyn. 1861'de istan
bul, 1868'de Anadolu kazaskerliği paye
lerini aldı. Aynı yıl Meclis-i Tedkfkat aza
lığına tayin edildi, ancak bir süre sonra 
ayrıldı. Mazul olduğu yıllarda Karabiga. 
Bayramiç, Gördes gibi yerler kendisine 
arpalık* olarak verildi. 17 Eylül 1871'
de Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'nın 
gayreti ile şeyhülislam oldu. 8 Aralık 
1871 'de Ahmed Kemal Paşa'nın Maarif 
Nezareti'ne geçmesi üzerine. Evkaf-ı 

Hümayun nazırlığı, Ahmed Muhtar Be
yefendi'ye ikinci görev olarak verildi. Ah
med Nedim Paşa'nın azlinden kısa bir 
süre sonra şeyhülislamlıktan ayrıldı (5 

Kas ım 1872) ll. Abdülhamid'in saltana
tının ilk yıllarında kabinede bazı deği
şiklikler yapılırken bu arada şeyhülis

lamlık da 18 Nisan 1878'de ikinci defa 
Ahmed Muhtar Beyefendi'ye verildi. Se
kiz ay kadar kaldığı bu görevden 4 Ara
lık 1878'de ayrıldı. 

Hoş sohbeti. şiire ve edebiyata karşı 
ilgisi ile tanınan Ahmed Muhtar Beye-

AHMED MUHTAR EFENDi, Giritli 

fendi 22 Aralık 1882'de öldü; Üsküdar'
da inadiye Tekkesi haziresine defnedil
di. Murassa· Osmanr ve Birinci Mecfdi 
nişanlarına sahipti. Paşa tarunu olduğu 
için "beyefendi" sıfatıyla anılmıştır. Şey
hülislamlık makamında bulunduğu süre. 
toplam olarak bir yıl dokuz ay kadardır. 
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AHMED MUHTAR EFENDI, Giritli 
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(1848· 1910) 

Tasawufi mahiyetieki telif ve 
tercüme eserleriyle tanınan 

son devir 
Osmanlı edibi ve devlet adamı. 

_j 

Giridi Ahmed Muhtar Efendi veya sa
dece Muhtar Efendi olarak da bilinir. Gi
rit'in Hanya şehrinde doğdu . Girit mu
hasebecisi Mustafa Kutbi Efendi'nin oğ
ludur. Tahsilini Girit'te tamamladıktan 
sonra Girit ve Yanya'da bazı küçük me
muriyetlerde bulundu; daha sonra istifa 
ederek İstanbul'a geldi. Mektübi-i Se
raskeri Odası mümeyyizliği , Erkan-ı Har
biye başkatipliği, surre• eminliği, Ma
kam-ı Seraskeri Dairesi reisliği gibi üst 
kademe yöneticilikleri yaptı. ll. Meşru
tiyet'in ilanından sonra Harem-i Şerrf-i 
Nebevr meşihatına tayin edilerek Hicaz'a 
gitti. Burada iki yıl görev yaptıktan son
ra hastalanarak istanbul'a döndü. 13 
Eylül 1910'da vefat etti ve Fındıkzade'de 

bulunan evinin yakınındaki Molla Gürani 
Camii haziresine defnedildi. Daha son
ra. caminin yıkılması üzerine kabri Mer
kezefendi Mezarlığı'na nakledildL 

Girit! i 
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Muhtar 
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