
rak aynı yıl "Selçukı1er Devrinde Ana
dolu Şairleri ll: Ahmed Fakın" adı altın
da Türk Yurdu mecmuasında yayımla
mış (sy 22, s. 286-295). Ahmed Fakih'in 
ve Çarhndme'nin Türk edebiyatındaki 
yerini de aynı yıllarda Türk Edebiyatı 
Tarihi adlı eserinde (s 307-308) tekrar 
söz konusu etmiştir. Daha sonra eser 
Mecdut Mansuroğlu tarafından eski ve 
orta Türkçe'ye yakınlaştırılmak suretiy
le okunup transkribe edilmiş, dil özel
liklerinin açıklanması yanı sıra bir lu
gatçe ve gramer dizini eklenip metnin 
tıpkıbasımıyla birlikte yayımlanmıştır 

(Ahmed Fakih-Çarhname, istanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, istan
bu l 1956) Eser üzerinde Fahir iz ve Gü
nay Kut da ça lışma yapmışlardır (Fahir 
iz-Günay Kut, "Divan Nazım ve Nesri", 
BaşlanglCından Günümüze Kadar Büyük 
Türk Klasikleri, istanbul 1985. 1. 264-268). 
Bu yeni yayında, Mecdut Mansuroğlu'
nun yaptığı birtakım zorlamalar ayıkla
nıp yanlış ve değişik okuduğu R.elime
ler düzeltilerek metin dil bakımından 
ait olduğu dönemin özellikleriyle veril
mişti r. 

2. Kitabü Evsafı mesacidi'ş-şerife. 

British Museum Or. 9848'de kayıtlı bir 
mecmuanın ilk eseri olup 1 b-21 b yap
rakları arasında yer almaktadır. Aruz 
vezninin "mefailün mefailün failün" ka
lıbı ile yazılmıştır . Esas şekli mesnevi 
olmakla beraber arada iki parçada ka
fiyece gazel. sondaki dört manzumede 
ise gazel-kaside tertibini gösterir. Ha
rekeli nesihle yazılı 339 beyitten mey
dana gelen nüshanın istinsah tarihi 
yoktur. ilk yapraktan sonra bazı yap
rakların kaybolmuş olduğu aniaşılmak

ta ve böylece metnin tamamının daha 
hacimli olabileceği tahmin edilmekte
dir. Eseri yayımiayan Hasibe Mazıoğ

lu'nun mealen özetiediği üzere konusu 
şöyledir: Bir bölük arkadaşı ile hacca 
giden Ahmed Fakih bu gezisi sırasında 
gördüğü Şam, Kudüs. Mekke, Medine 
şehirleri ile orada ziyaret ettiği mukad
des yerleri anlatmaktadır. Şair gezdiği 
yerleri dikkatle seyretmiş, buradaki ya
pıların kaç kapısı olduğunu. kubbeleri 
ni, sütunlarını , merdiven basamaklarını 
saymış, enierini boylarını adımiayarak 

ölçmüştür. Kudüs'te iki ay kalan şair 

eserin sonuna eklenmiş olan Kudüs 
methiyelerini o sıralarda yazmış olmalı
dır. Şair memleketine dönünce eserini 
hacca gidemeyen arkadaşlarına verir ve 
onların da oraları görmelerini tavsiye 
eder. 

Bu mesnevi ilk defa Hasibe Mazıoğlu 
tarafından bulunarak bir tebliğle ilim 
alemine duyurulmuş ("Anadolu'da XllL 
Yüzyıl Ürünlerinden Yeni Bir Eser", X 
Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel 
Bildiriler-1963, Ankara 1964. s. 75-79), ba
zı örnek parçaları ayrıca yayımianmış 

("Geçmişin Türkçesinden Örnekler", TD, 
XIII / 145 [Ekim 19631. s. 25-30), eserin 
transkripsiyon ve sözlük eklemeli tıp

kıbasım neşri de yine onun tarafından 
yapılmıştır (Kitabu Eusafı Mesacidi 'ş-Şe

rf{e, Ankara 1974; bu neşirle ilgili müna
kaşalar hakkında bk. Orhan Şaik Gökyay, 
"Okurken VIII: Güçlük Nerede?", TD, 
XXXII /289 [Ekim 19751. s. 549-550: bu ya
zıya Hasibe Mazıoğlu'nun cevabı: "Güç
lüğün Nerede Olduğu", TD, XXXII /290 
[Kasım 19751. s. 665-666); buna O. Ş. Gök
yay'ın mukabelesi TD, XXXII / 291 [Aralık 

l975J. S. 707-710). 

3. Fakih (Ahmed)'in Şiirleri. istanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Di
li ve Edebiyatı Bölümü Seminer Kitaplı
ğı 4453 nurnarada kayıtlı seksen yedi 
varaklık yazma Mekke. Medine ve Ku
düs methinde yazılan Türkçe bir eseri 
ihtiva etmektedir. Eserin tamamı otuz 
bab olup her şehir için on bab ayrılmış
tır. Başta ve sonda zikredildiğine göre 
müellifi Muhammed b. Muhsin b. Ha
san b. Halil b. Ömer ei-Yemenfdir ve bu 
eseri Kudüs'te yazmıştır. Fakih mahlaslı 
şiirler. toplam beyit sayısı altmış dokuz 
olan beş ayrı manzume halinde yazma
nın sonuna rastlayan 83b-87b varakları 
arasında yer almaktadır. Bu beş man
zumeden dördü, Kitdbü Evsafı mesa
cidi'ş-şerife 'nin 340-390. beyitleri ara
sındaki dört manzumenin on bir beyit 
fazlası ile ikinci nüshasıdır: yedi beyitlik 
beşinci manzume ise Kitabü Evsatı me
sacidi'ş-şerife'de bulunmamaktadır. Bu
radaki beş manzume. Kitabü Evsafı me
sacidi'ş-şerife ile bazı yerlerde küçük 
nüsha farkları niteliğinde, bazı yerlerde 
de daha geniş çapta ayrılıklar göster
mektedir. 

M. Fuad Köprülü'nün Çarhndme 'nin 
Eski Anadolu Türkçesi'nin en eski örne
ği olduğu görüşü , hiç kontrol edilme
den Nihad Sami Banarlı. Mecdut Man
suroğlu ve Hasibe Mazıoğlu gibi araştı
rıcılar tarafından aynen kabul edilmiş
tir. Halbuki elde bulunan metinlerin 
hepsi de dil bakımından en erken XIV. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk 
yarısına ait göründüklerinden. ilk defa 
Turhan Gencernin işaret ettiği gibi, bu 
metinlerin bilinen Ahmed Fakih'lere ait 
olmaları şüphelidir. 

AHMED FEVZi 
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Ahmed Eflakf, Arif/erin Menkıbeleri (tre. 
Tahsin Yazıcı!. istanbul 1986, 1, 452-453; Sehf. 
Tezkire (G. Kut). s. 1 ,ı5, 367; Köprülü, Türk 
Edebiyatı Tarihi, s. 307-308 ; Hafız Hüseyin 
Kerbelaf. Raviatü '1-cinan ve cennetü 'l-ee nan 
(nşr. Sultan ei-Ourrail. Tahran 1349, ll, 48-49, 
388; Ergun, Türk Şairleri, 1, 281-283; Abdül
baki Gölpınarlı. Yunus Emre: Hayatı, İstanbul 
1936, s. 53; a.mlf .. Yunus Em re Divan ı, İstan 
bul 1943, 1, 111 ; a.mlf., Mev lana 'da n Sonra 
Mevlevilik, İstanbul 1953, s. 88, resim 15 ; 
a.mlf.. Yunus Emre ve Yattığı Yer, Eskişehir 
1963, s. 14 ; Kocatürk. Türk Edebiyatı Tarihi, 
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vaniya Türkoyaziçn ogo Pamyatnika: "Kisek
baş Kitabı", Moskva 1979, s. 26; Rıflkı MeiÖI 
Meriç, "Akşehir Türbe ve Mezarları", TM, V 
( 19361. s. 152 ; Şehabeddin Tekindağ . "Yunus 
Ernre Hakkında Araştırmalar", TTK Belleten, 
XXX/117 11966). s. 76-77; Turhan Gencei. 
"Notes on the Attribution and Date of the 
"Car!Jniime", Studi Preotlomani e Ottomani, 
Atti del Convegno di /'/apo/i (24-26 Settembre 
1974), Napeli 1976, s. 101-104; Türkçe tre.: 
Emine Gürsoy- Naskali. "Çarhname Müellifi 
ve Tarihi Hakkında Notlar", TK, XXV /286 
(1987). s. 74-77; TA, 1, 255; Fahir iz. "Ahmed 
F~", E/2 Suppl. ( İng . !. i, 50; TDEA, 1, 61. 
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(bk. İBN FARis). 
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ı 
AHMED FARiS eş-ŞİDYAK 
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(bk. FARis eş-ŞİDYAK). 
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ı 
AHMED FERİDUN 
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L 
(bk. FERiDUN AHMED BEY). 

_j 

ı 
AHMED FEVZI es-SAATI 

ı 

L 
(bk. SAATI, Ahmed Fevzi). 

_j 

ı 
AHMED FEYZİ 

ı 

(1839 -1909) 

Son dönem 

L 
Osmanlı din alimi ve müellif. 

_j 

Çorum'un Azap Ahmed mahallesinde 
doğdu. ilmiyeye mensup bir ailedendir. 
Babası Ali Arif Efendi ve dedesi Osman 
Raif Efendi müftülük yapmışlardır. Tah-
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Ahmed Fevzi Efendi'ye ait Feyz·i Rabb!lni Redd·i Batıl-ı 
lniniadlı eserin müellif hattı nüshasının ilk sayfası 
(Kamil Şahin özel kitaplığı) 

silini memleketindeki çeşitli alimlerden 
okuyarak tamamladı. Meşhur alimler
den İskilipli Arapzade Mehmed Emin 
Efendi'den (ö. 1888) icazet aldı. Nakşi

bendiyye tarikatının Halidiyye koluna 
mensuptu. Çorum'da Kurtzade ve Alay
beyoğlu medreselerinde müderrislik ve 
1851 -1884 yılları arasında aralıklarla 

müftülük görevlerini yürüttü. Aynı yer
de şer'iyye mahkemesinde başkatiplik 
ve kadılık vazifelerinde de bulundu. Ço
rum'da vefat etti. 

Ahmed Feyzi Efendi'nin müderrisliği 
sırasında pek çok talebeye icazet verdi
ği, Çorum İl Halk Kütüphanesi'nde bu
lunan icazetnamelerden anlaşılmakta

dır. Dedesi ve babasından kalanlarla 
kendisinin edindiği kıymetli eserlerden 
oluşan 6112 ciltlik bir kitap koleksiyo
nu ile Çorum'un ilk müstakil kitaplığını 
tesis etti. Bu kitaplık Cumhuriyet döne- . 
minde kurulan Çorum İl Halk Kütüpha
nesi'nin nüvesini teşkil etmiştir. 

Eserleri. İyi bir müderris olarak tanı
nan Ahmed Feyzi Efendi aynı zamanda 
birçok eser telif etmiştir. Bunlardan Ço
rum İl Halk Kütüphanesi'nde bulunanla
rın başlıcaları şunlardır: el-Feyiü'l- 'ali 
ii şerizi lfizbi'n-Nevevi (nr. 6271 3); el
Peva ,idü'l-Feyiiyye şerl).u Risaleti'l
Eminiyye (nr. 438/ 3); Risale ii [tekli
fi] ma la yuta~ (nr 971/5); Tal).~T~at 
'ala Mu~addimeti't-Telvfl:ı (nr 1587); 
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el-Feva ,idü'l-Feyiiyye ii al).vali'z-zev
cati'n-nebeviyye (nr 3747/ 2); Feyz-i 
Rabbani Redd-i Batıl-ı lrani. Sonuncu
su dışındaki eserlerinin hepsi Arapça·
dır. Türkçe olan Feyz-i Rabbani Şiiliğe 
reddiye olarak yazılmış olup 471 varak
tır (müellif hattı nüshası Kamil Şahin'in 

özel kütüphanesinde bulunmaktadır) Ah
med Feyzi Efendi'nin, Şeyhülislam Ha
mid Mahmud Efendi'nin (ö 985 1 1577) 
el-Fetava 1-Hamidiyye • adlı eserindeki 
fetvaların dayanağı olan fıkhl kaynakla
rın tesbiti konusunda bir eser kaleme 
aldığı da kaydedilmektedir (Osman lt Mü· 

elli{leri, I, 250). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ahmed Feyzi Efendi'nin Osmancıklı Hüseyin 
Sabri Efendi'ye verdiği icazetname, Milli Ktp., 
nr. 229ı /2, vr. 5'; Çorum Şer'iyye Sicilleri, 
Ankara Etnografya Müzesi, nr. 2, s. ı, belge 3, 
s. 3, belge 8, s. 32, belge 64; nr. ı O, s. ı 7ı, 

belge 278; Ankara Vilayeti Salnamesi { 12901, 
s. 63; Arapzade Mehmed Emin Efendi, er-Ri· 
saletü'lEminiyye {i'l-isti'are, Çorum İl Halk 
Ktp., nr. 2368/1, vr. 2'; Hediyyetü '1· 'ari{fn, 1, 
ı95; Osmanlı Müelli{leri, 1, 250; Kehhale. 
Mu'cemü'l·mü'elli{fn, ll, 47; Çorum il Yıllığı 
{1973), s. ı72; YA, lll , 20ı7, 2ıü3. 
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Iii KAMiL ŞAHİN 

AHMED b. FURAT 

(bk. İBNÜ'l-FURAT, Ahmed). 

AHMED GAZi CAMii 

Milas'ta XIV. yüzyılda 
Menteşeoğulları döneminde 

yapılmış cami. 

_j 

Milas'ın en büyük camii olan yapı gü
nümüzde Ulucami olarak da tanınır. Hal
buki 1671 yılına doğru Milas'tan geçen 
Evliya Çelebi. şehrin kuzeyinde kurşun 
örtülü, beş kubbeli ve içi dışı mermer 

Ahmed 
Gazi 

camii
Milasi 
Muğ l a 

kaplı Firuz Bey Camii'nL Cami-i Keblr 
olarak adlandırmaktadır. Kapısı üstün
de yer alan iki buçuk metre uzunluğun
daki bir mermer levhaya iki satır halin
de yazılmış kitabesine göre. Cemaziye
lahir 780'de ( 1378) Emir Ahmed Gazi 
Bey tarafından yaptırılmıştır. Aynı adı 

taşıyan mahallede bulunan cami 1879 
ve 1912 yıllarında tamir görmüştür . 

Ahmed Gazi Camii 23 X 20.50 m. öl
çüsünde, üstü düz damlı ve dış mimari
si son derece sade ve iddiasız bir yapı
dır. Damı, ölçü ve biçimleri değişik olan 
iki sıra paye taşımaktadır. Sol tarafta 
uzanan sahnın bölümlerinin beş çapraz 
tonazla örtülü olmasına karşılık, sağ ta
raftaki sahnda uzunlamasına ve arada 
kemerlerle takviye edilmiş bir beşik to
noz uzanır. Böylece caminin iç mimari
sinin de bir bütünlüğe sahip olmadığı 
dikkati çeker. Orta sahnın kıble bölü
münde bir maksı1re• kubbesi bulun
maktadır. Yapı eski binalardan devşiril
miş taşlardan yapılmış, . bunlar arasında 
İlkçağ'a ait kitabe veya işlenmiş sunak 
parçaları da kullanılmıştır . Duvarlar açıl

. ma tehlikesi gösterdiğinden bazı kısım
larda dıştan destek payandaları ilave 
edilmiştir. Caminin cümle kapısı yanın
da duvara bitişik olarak dıştan taş bir 
merdiven bulunmaktadır. Bu merdiven 
caminin darnma çıkışı sağlar. Ezan bu 
merdivenlerden çıkılarak damdan oku
nurdu. Bu çeşit minarelere Milas'ta baş
ka camilerde de (Hacı ilyas, Pazar) rast
landığına göre. bir bölge mimarisi özel
liği sayılabilir. Bir yan kapısının üstün
de de Hacı Mehmed ile Sert Ahmed kızı 

Fatma Hanım'ın camiye bir zeytinlik ile 
bir ev vakfettiklerini bildiren bir vakıf 
kitabesi bulunmaktadır. 

Ahmed Gazi Camii'nin sanat değerine 
sahip bir aksarnı yoktur. Ewelce değer- . 


