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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 
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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- . 



li bir ahşap minberinin olduğu ve bu
nun kitabesinin de Şewal 781 'de (Ocak 
1380) Ahmed Gazi Bey'in emriyle yaptı
rıldığı bildirilmişti. Ancak bu ahşap min
ber 1879'da yerinden sökülerek lüzum
suz eşya olarak bir köşeye atılmış, yeri
ne de taştan yeni bir minber yapılmış
tır. Ahşap minberin çok ufak ve kitabe
siz bir parçası sonraları İzmir Müzesi'ne 
götürülmüş, kitabenin tam metni ise 
1912'ye doğru Hafız Kadri Bey tarafın
dan kopya edilerek yayımlanmıştır. Ca
minin etrafında önceleri bir medrese 
bulunduğu. fakat bunun daha sonraları 
harap olduğu ileri sürülmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ev ı iya Çelebi. Seyahatname, IX, 208-209 ; 
a.e. !haz. Zu huri Danışman). İstanbu l1 971, XIII, 
139; Uzunçarş ı lı. Kitabeler, istanbul 1929, ll , 
157-158 ; a.mıf., "Menteşe-oğuiları", iA, VII, 

729; P. Wittek. Das Fürstentum Mentesche, is
tanbul 1934, s. 140-143; a .mlf .. Menleşe Beyli
ği Itre. O. Şa ik Gökyay), Ankara 1944, s. 137-
141 ; Aşkıdil Akarca-Turhan Akarca , Mi/as, is
tanbu l 1954, s. 96-98; K. Ekrem Uykucu, Muğ· 
la Tarihi, istan bul 1983, s. 76; Ahmed Tevhid, 
"Menteşeoğullarından Ahmed Gazi Bey'in 
Hayratı Kitabeleri", TOEM, lll 113281, s. 1148-
1149; Sesim Darkot. "Milas", iA, VII, 313. 
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AHMED GAZi MEDRESESi 
ve TÜRBESi 

Milas Peçin'de 
Menteşeoğulları dönemine ait 

medrese ve türbe. 
_j 

Bugün Milas'a 4 km. mesafede, vak
tiyle Menteşe Beyliği'nin merkezi olan 
Peçin'de (Perçin, Berçin. Barçın) bulunan 
medrese. kapısı üstündeki inşa kitabe
sine göre 777 ( 1375-76) yılında Mente
şeoğulları'ndan Ahmed Gazi tarafından 
yaptırılmıştır. Ahmed Gazi Peçin'i bey
liğin merkezi yapmış ve imarına büyük 
önem vermiştir. Evliya Çelebi 1671 'e 
doğru burayı ziyaret ettiğinde, Ahmed 
Ağa Medresesi adıyla tanınan medrese 
Menteşeoğlu Orhan Bey Camii 'nin kar
şısında bulunuyordu. "Eni ve boyu yüzer 
ayak olan. toprak damı on altı çam di
rek tarafından desteklenen" Orhan Bey 
Camii'nden bugüne pek az bir iz kalmış, 
medrese ise harap bir halde günümüze 
gelebilmiştir. 

Muntazam kesme taştan yapılan med
resenin cümle kapısı kademeli profilli 
iki sivri kemer içinde yer alır. Giriş ey
vanından dikdörtgen biçimli ve ewelce 
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ortasında bir şadırvanın o lduğuna ihti
mal verilen bir iç avluya ulaşılır. Eyvanın 

tam karşısında ise dershane odasının 

bulunması gereken yerde yine geniş bir 
kemerle avluya açılan kubbeli türbe bu
lunmaktadır. Avlunun etrafında üzerieri 
beşik tonozlarla örtülü on hücre vardır. 

Bu hücrelerin önlerinde bir revak yok
tur. Giriş cephesinin iç tarafında iki yan
da medresenin damına çıkışı sağlayan 

birer merdiven vardır. Bu merdivenler 
ayrıca . türbeye bitişik bir çift odanın üs
tünde yer alan ik i odanın da aşağı ile 
bağlantısını sağ lamaktadır. K Erdmann 
tarafından ortaya atılan, türbe bölümü
nün diğer kısımlardan daha önce yapıl
mış olabileceği yolundaki görüş ise inan
dırıcı değildir. 

Ahmed Gazi Medresesi'nde fazla bir 
süsleme olmamakla beraber. yapı gerek 
mimari düzenlemesi, gerekse adeta go
tik üslübu andıran cümle kapısı kemer
leri ile Selçuklu geleneklerinden farklı 

bir mimari anlayışın belirtilerini taşı

maktadır. 

Menteşeoğlu İbrahim Bey'in üç oğ
lundan biri olan Ahmed Gazi. Sultanü's
sevahil unvanıyla tanınmaktadır. Med
resenin kubbeli büyük eyvanı bir türbe 
haline getirilm iş olup Ahmed Gazi'nin 
mezarı burada bulunmaktadır. Türbe
nin dışında, duvarda Batı'daki asalet 
arınalarını andırır biçimde mermere iş
lenmiş arka ayakları üstünde duran bi
rer arslan kabartması görülür. Bu ars
lanlar ön pençelerinde birer sancak tu
tarlar. Sancaktardan bir tanesinde Ah
med Gazi adı okunmaktadır. Türbenin 
içinde iki kabir vardır. Bunlardan biri, 
Memlük neshi olarak adlandırılan hatla 
yazılmış ve gerek baş, gerek ayak taş
larının her iki yüzünde devam edecek 

AHMED GAZi MEDRESESi ve TÜRBESi 

biçimde düzen lenmiştir. Bundan. Ah
med Gazi'nin 793 Sabanında (Temmuz 
1391) vefat ettiği anlaşılmaktadır. Ki

tabeyi yazan ise Hacı Hatib lakabıyla 

tanınan Mustafa b. İsa'dır. İkinci kabrin 
eski bir tarihte tamir görmüş olduğu 
ve bu arada değişik taşların kullanıldı
ğı, hatta ayak taşının esasında bu me
zara ait olmadığı ileri sürülmektedir. 
Çünkü bir taşta 6 Rebiülewel 823 (21 
Mart 1420), diğerinde 1 O Zilhicce tarihi 
vardır. Bu ikincide ise yıl eksiktir. Lah
din yapımında kullanılan kırık parçalar
dan birinde de İlyas kızı Fatma adı 
okunmuştur. Her halde bu kabir de 
Menteşeoğulları ailesinden birine ait ol
makla beraber kimin olduğu bilinme
mektedir. Türbenin dip duvarında dışa
rı açılan bir kapı vardır. Seçin Dedesi 
adıyla çevrede bir ziyaretgah olarak ta
nınan kabir, halk nazarında bir evliya 
türbesi durumuna girmişti r . Medrese
nin dışında yeni, arslan kabartmaları ile 
süslü bir de çeşme vardır. 
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