
AHMED MUHTAR EFENDi, Giritli 

sawuff açıdan ele alınmaktadır (İstanbul 
13 ı 2) s. Mearic-i Seb'a. Kutbü'l -ariffn 
Ali b. Vefa'nın Adem. İdrfs. Nuh. İbra
him. isa ve Hz. Muhammed'in ayrı ayri 
mi'rac ettiklerini, ayet-i kerimeler ışığın

da tasawuff mahiyette açıkladığı eseri
nin tercümesidir. Siracü'l-vehhac ile 
birlikte basılmıştır. 9. Mir'atü'ş-şühild 
li-seyyidi'l-vücild. Muhammed b. is-

Giritli Ahmed Muhtar Efendi 'nin Alman Çeşmesi kemerle- mail Nüwab'ın aynı adlı eserinin tercÜ-
rindeki kitiibe bevi tleri-sultanahmeuistanbul mesidir (İstanbul ı 3 ı I). 

Büyük ölçüde Muhyiddin İbnü ' l -Ara
bf'nin tesiri altında kalan Ahmed Muh
tar onun Meva.Ip 'u'n-nücilm ve Şücil
nü'l-mesciln gibi anlaşılması güç ba
.zı eserlerini tercüme etmiştir. Aynı za
manda şair olan müellif, önemli olaylar 
ve abideler için tarih düşürmekte pek 
ma~irdi. Nitekim ll. Abdülhamid devrin
de yapılan resmi binalarla ilgili tarihierin 
çoğu ona aittir. Alman imparatoru Wil
helm tarafından Atmeydanı'nda (Su l
tanahmet) yaptırılan çeşmeye düşürdü
ğü tarih, bu tür manzumelerinin en gü
zelidir. 

Ahmed Muhtar'ın yukarıda adı geçen 
yayımlanmamış iki tercümesinin yanı 

sıra ahlaki ve tasawuff mahiyette birçok 
şiir ve tercümesi vardır. Yayımianmış 

eserleri şunlardır: 1. Hikmet-i Tefekkür. 
Ahlaki olgunluğun, dünya ve ahiret sa
adetinin ancak sağlam bir tefekkür gü
cüne sahip olmakla elde edilebileceği

ni konu edinmiştir (İstanbul 1318) z. 
MecGJ-i Fikret. Hikmet-i Tefekkür ile 
bir arada basılan eser, adı geçen risa
ledeki temel fikirlerin nazmen tekrarın
dan ibarettir. 3. İstimdad. Beş bölüm ve 
222 beyitten meydana gelen eser "Na't-i 
nebevf" ile başlamakta, bunu Hulefa-yi . 
Raşidfn, ensar ve muhacirfni metheden 
beyitler takip etmektedir. Son bölüm
de de "Şeyh-i Ekber· övülmektedir (İs

tanbul 1312) . 4. İntibah-ı Kalb. 108 be
yitten oluşan eserde nefsin süflf duygu 
ve ihtiraslardan arınarak geldiği yüce 
aleme dönüş fikri işlenmektedir. Eser 
İstimdad ile birlikte basıimıştır. s. Ada
bü'l-mürid. İbnü'l-Arabf'nin Ma JGbüd
de minhu li'l-mürid adlı risalesinin ter
cümesidir (İstanbul ı 3 ı 0). 6. Mehdsin-i 
Ahlak. İbnü'I-Arabf'nin Fahreddin er-Ra
zf'ye yazdığı risalenin (Keşfü 'z-zunan, ı. 

875) tercümesidir (İstanbul 1314). 7. Si
racü'l-vehMc ii leyleti'l-mi'rac. Abdül
kadir-i Geylani'nin eserinden yapılmış 

olan bu tercümede mi'rac mucizesi ta-
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~ HüSAMETTİN ERDEM 

AHMED MUHTAR EFENDi, 
Turşucuzade 

(1823-1875) 

Osmanlı şeyhülislamı. 

İstanbul'da doğdu . Turşucular Kethü
dası Ahmed Ağa'nın oğludur. Genç yaş
ta tahsilini tamamlayarak Filibeli Halil 
Fevzi Efendi'den icazet aldı. Arap ve 
Fars edebiyatlarında kendisini yetiştir

di. -Ruus• imtihanını kazanarak çeşit
li medreselerde müderrislik yaptıktan 
sonra istanbul mahkemesi bab naibli
ği mahfi! şer'iyyatçılığı (bk KAZASKER), 

Mekteb-i Mülkiye fıkıh hocalığı, Divan-ı 
Ahkam-ı Adliyye üyeliği, iki defa da Dar-ı 
Şura-yı Askeri rıiüftülüğü görevlerinde 
bulundu. Ahlakı, fazileti, zekası ve ifa
desinin düzgünlüğü ile çevresinin dik
katini çeken Ahmed Muhtar Efendi'nin 
Ayasofya Camii'ndeki bir vaazını dinle
yen Sultan Abdülaziz. konuşmasını be
ğenerek onu şehzade Yusuf İzzeddin 
Efendi'ye özel hoca tayin etti. 

Ahmed Muhtar Efendi daha sonra 
Haremeyn ve istanbul kadılığı payeleri
ni aldı. Bu görevlerde bulunduğu sıra
da Mütercim Rüşdü, Midhat ve Ahmed 
Esad paşalarla çeşitli temasları oldu ve 
onların takdirini kazandı. Henüz istan
bul kadılığı payesinde iken ve kazas
ker olmadan. 6 Kasım 1872'de şeyhü
lislamlığa tayin edildi. Teamüle aykırı 

olan bu tayin ulema arasında tenkitlere 
sebep oldu. Şeyhülislamlığa geldiğinde 
naibler .için umumi bir imtihan sistemi 
koydu; şeyhülislamlık makamının iti
barını korumaya itina gösterdi. Valide 
Pertevniyal Sultan'la ilgili, şeyhülislamlık 

Tursucuzade 
Ahmed 

Muhtar 
Efendi'nin 

Karacaahmet 
Mezarlığı'ndaki 

mezar taşı

istanbul 

dairesinde bakılan bir vakıf davasında 
Valide Sultan'ın kahvecibaşısını kovması 
aziine zemin hazırladı. Bu sırada ihti
şamlı meşihat kayığına binmeyip şehir 
vapuru ile Kadıköy'e geçmesi "hafiflik" 
sayıldı ve 11 Haziran 187 4'te az! edildi. 
Bundan sonraki hayatını Kızıltoprak'ta
ki köşkünde geçirdi. 1 S Ekim 187S'te 
öldü ve Karacaahmet'te babasının yanı
na defnedildi. Murassa' Osmanf ve mu
rassa' Mecfdf nişanlarına sahipti. 
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Iii M EHMET İPşiRLİ 

ı 
AHMED MUHTAR PAŞA, Ferik 

ı 

(1861- 1926) 

Askeri okullardaki hocalığı ve 
topçuluğa dair eserleriyle tanınan 

Osmanlı paşası, 
Askeri Müze'nin kurucusu. 
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İstanbu l Davutpaşa'da doğdu . Babası 
Kolağası Hasan Ağa'dır. Mühendishane-i 
Berrf-i Hümayun'u mülazım olara!< bitir
dikten sonra bir yıllık Erkan-ı Harbiyye 
sınıfında okuyup yüzbaşı rütbesine yük
seldi (188 ı). 1885-1894 yılları arasın

da kolağası ve kaymakam rütbeleriyle 
Mekteb-i Fünun-ı Harbiyye'de, Mühen
dishane-i Berrf-i Hümayun'da ve Mek-


