
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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IMI MuHAMMED ET-TANAHI 

Ahmed Muhtar Sevefendi'nin bir fetvası 

(ilmiyye Salnamesi. s . 603) 

ı 
AHMED MUHTAR BEYEFENDİ, 

Molla Bey 
(1807. 1882) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

ı 

_j 

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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li] MEHMET İPŞİRLİ 

ı - ı 
AHMED MUHTAR EFENDI, Giritli 

L 

(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 

Ahmed 

Muhtar 

Efendi 
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