
AHMED SEMSEDDiN, Yiğitbaşı 

larda bi lgi yoktur); bu sebeple kendisine 
Yiğitbaşı (Fete'l-fityan. Ebü'l-fityan) la
kabı verildi. Şeyhi Alaeddin Uşşaki'nin 

vefatından sonra onun yerine geçti. Ma
nisa'nın merkezinde çeşitli camilerde 
sürdürdüğü irşad görevine daha sonra 
defnedildiği Seyyid Hoca mahallesinde
ki türbesinin yanında bulunan tekkesin
de devam etti. Zamanla yıkılan ve kay
bolmak üzere olan bu tekkenin yerine 
bugün onun adına kurulan Yiğitbaşı 

Vakfı tarafından bir mescid inşa ettiril
miştir. 

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin'in ku
rucusu olduğu Ahmediyye tarikatı Ra
mazaniyye, Sinaniyye, Uşşakıyye ve Mıs
riyye adıyla dört kola ayrılmıştır (bk. AH

MEDiYYE). 

Eserleri. 1. Camiu'l-esrar. Sıfatullah, 

mürşid-i kamil, mahabbetullah, alem, 
tecelli ve rü'yetullah. nefis gibi konula
rın işlendiği manzum bir eserdir (Süley
maniye Ktp ., Hac ı Mahmud Efendi, nr. 
233/ 1, Hüsrev Paşa, nr. ı82/ 2 ; iü Ktp ., 
TY, nr. 3 ı 7, 23 I I). 2. Risôle-i Tevhfd. Al
lah'ın peygamber ve kitap göndermek
teki maksadının ne olduğu hususunu 
açıklamakla başlayan eser itikad, şeri

at. maye, telkin, zikir, tevhid, hakaik-ı 

insan, ervah ve enfüs, vakıat. rü'yet-i 
enbiya. tecelliyat ve ilm-i hikmet konu
larını ihtiva eden mensur bir eserdir 
(Süleymaniye Ktp. , Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 438; U31eli, nr. I 37ı ı. 3. Keşfü 'l-esrar. 

Müellif Camiu'l-esrar ve Risôle-i Tev
hfd adlı eserlerinde genişçe ele aldığı 

konuları burada müridierin anlama ve 
öğrenmelerini kolaylaştırmak gayesiyle 
mensur olarak ve kısaca yeniden kale
me almıştır (Süleymaniye Ktp. , Hac ı 

Mahmud Efendi, nr. 2331 / 2, 2555/ 2; Nu
ruosmaniye K tp ., ı 793/2; iü K tp., TY, nr. 
317) . 4. Ravzatü'l-vasılfn. Allah'ın birliği 
ve mahiQkatı yaratması ile ilgili bölü
mün ardından tevhid hakkında çeşitli 

sorular sorulmuş ve cevaplar verilmiş
tir. "Fi beyani ta 'birati'l-vakıat" adını ta
şıyan bölümde ise rüya tabiri ile ilgili 
meseleler üzerinde durulmuştur. Hatı

rat ve ilhamata dair olan eserin son bö
lümü yine soru-cevap şeklinde tertip 
edilmiştir !Süleymaniye Ktp. , Hac ı Mah
mud Efendi, nr. 2628,2645/ I; iü Ktp ., TY, 
nr. 9774 / 4, 3 ı 71 ı ı s. Atvar-ı Seb'a. Sa
lik* in seyrü sülük sırasında aşması ge- , 
reken merhaleleri açıklayan bir eserdir 
(Süleymaniye Ktp , Hekimoğlu Ali Paşa, 

nr. 438/ 9; Şe h id Ali Paşa , nr. 2820/ 7 ; 
Hac ı Mahmud Efendi, nr. 2688/ 5) 6. Ri
saletü 'l-hüda. Tasawufi nasihatlardan 
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ibaret bir eserdir !Süleymaniye Ktp ., Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 2688/ 6). 7. K en
zü'l-hakiiyık. Allah 'ın sıfatlarıyla ilgili 
bir eserdir (Süleymaniye Ktp ., Hac ı Mah
mud Efendi, nr. 2688/ 4) . 8. Hurde-i Ta
rikat. Tarikat adabı ile ilgili beş varaklık 
bir eser olup tek nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndedir (Hekimoğlu Ali Paşa, 
nr. 438, vr. 385-3901 . 9. Tabakiitü 'l-evli
ya. Ricalü'l-gayb* ı temsil eden abdal. 
evtad, gavs, ahyar vb. hakkında bilgi ve
ren yedi varaklık bir risaledir (Süleyma
niye Ktp ., Hac ı Mahmud Efendi, nr. 2745). 
10. Mukaddimetü's-saliha. Bu eserde 
Ehl-i sünnet, müttakiler, zahidler, bil
tın uleması hakkında bilgi verildikten 
sonra şeyh ve müridierin hallerinden 
bahsedilir. Eserin sonunda rü'yetullah 
ile ilgili bir bölüm yer almaktadır (Sü
leymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 
438/ I O, Hacı Mahmud Efendi , nr. 2645/ 
3; i ü K tp ., TY, nr. ı 886, 9774/ 3). 11. İrfa
nü'l-maarif. Zahir ve batın ulemasının 

irşad usullerinden. şeriat. hakikat ve ta
rikata uygun tavırlardan bahseder (i ü 
K tp ., TY, nr. 3 I 7/ 6). 

Ahmed Şemseddin'in bu eserleri dı

şında Bahreyn-i Aşk (Millet Ktp ., nr. 

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin'in Rauzalü '1- uasilin adir es e· 
rinden bir sayfa (iü Ktp .. TV. m. 9774 /4 '" 68''1 
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ı 3351 8) ; Fütüvvetname (Süleymaniye 
K tp. , Hekimoğl u Ali Paşa, nr. 438/ 9; Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 2688/ 4) ve Silsi 
l e-i Ehl-i Tarikat (Süleymaniye Ktp. , Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 2745 / ıl adların

da üç risalesi daha vardır. 
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AHMED eş-ŞERİF es·SENÜSİ 

(bk. SENÜSİ, eş-Şerif). 

AHMED ŞEVKİ 
( ,;;,;;. ..ı...>l) 

Ahmed Şevki b. All b. Ahmed Şevki 
(1868-1932) 

Son devir 
Arap şairlerinin en meşhuru. 

ı 

Kahire'de doğdu . Adını taşıdığı dede
si Ahmed Şevki, Mehmed Ali Paşa dev
rinde Osmanlı Devleti'nin Kahire'de yük
sek seviyedeki memurlarından biriydi. 
Üç yaşında iken ibrahim Paşa 'nın azatlı 
cariyelerinden olan anneannesi tarafın
dan Hidiv ismail Paşa'nın himayesine ve
r ildi ve onun sarayında büyüdü. 

ilk ve orta tahsilini tamamladıktan 
sonra 1885 yılında Kahire'de yeni açılan 
Hukuk Fakültesi'ne girdi : fakat hukuk
tan hoşlanmadığı için aynı fakültenin 
Tercüme Bölümü'ne geçerek 1887 yılın

. da bu bölümü bitirdi. Doğuştan sahip 
olduğu şiir kabiliyetinin gelişip ortaya 
çıkmasına: Arapça hacası ve aynı za
manda şair olan Şeyh Muhammed ei
BesyQni yardımcı oldu. el-Ve~a,i 'u 'l
Mı.şriyye gazetesinde Hidiv Tevfik Pa
şa'yı metheden ilk şiirleri yayımlanma
ya başladıktan sonra Ali Mübarek Pa
şa'nın delaletiyle sarayda bir memuri
yete tayin edildi. Bu göreve başladıktan 
kısa bir süre sonra Hidiv Tevfik Paşa 
tarafından. yarım bıraktığı hukuk öğre
nimini tamamlamak üzere Fransa'ya 
gönderildi (ı 888) ve dört yıl süreyle 



Montpellier ve Paris üniversitelerinde 
hukuk ve edebiyat tahsil etti. Bu suret
le Batı edebiyatını yerinde ve yakından 
tanıma fırsatını da bulmuş oldu. Öğre
nimi sırasında ingiltere ve Cezayir'i zi
yaret etti. Tahsilini tamamlayıp Mısır'a 
döndükten sonra Hidiv Abbas Hilmi Pa
şa'nın divanında Frenk Kalemi müdür
lüğüne getirildi. 1894 yılında Cenev
re'de toplanan Müsteşrikler Kongre
si'ne Mısır temsilcisi olarak katıldı. 

1. Dünya Savaşı çıktığında istanbul'da 
bulunan Hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın in
gilizler tarafından aziedilerek ingiliz sö
mürgeciliğine karşı faaliyette bulunan 
milliyetçilerin sürgüne gönderilmesi sı

rasında Hidiv Abbas Hilmi Paşa tarafta
rı olan Ahmed Şevki de ispanya'ya sü
rüldü (1915). 1919 yılı sonlarına kadar 
ka ldığı ispanya'da Endülüs islam mede
niyetini, Arap ve Batı edebiyatını derin
liğine inceleme imkanını buldu. Mısır'a 
dönünce bir kahraman gibi karşılandı. 

1927'de Mısır Ayan Meclisi (Meclisü 'ş- . 
şüyOh) üyeliğine seçilen Ahmed Şevki 

13 Ekim 1932'de Kahire'de öldü ve res
mi törenle defnedildi. 

Arap edebiyatının uzun bir durgunluk 
devresinden sonra gelen ve modern 
Arap nazmına mükemmel şeklini veren 
en büyük şair olarak Kabul edilen Ah
med Şevki'nin şiirlerini, muhteva itiba
riyle, sürgünden önce, sürgün sırasında 
ve sürgünden döndükten sonra yazdığı 
şiirler olmak üzere üç grupta incele
mek mümkündür. 

Sürgünden önceki şiirlerinde, bir sa
ray şairi olarak geleneğe uygun bir şe
kilde klasik Arap nazmının hicviye dı

şındaki bütün türlerini denemiş, ancak 
insanlarla iyi münasebetler içinde bu
lunmayı düstur edindiğ i için hicviye yaz
mamıştır. Gazel tarzında yazdığı şiirler
de ise fazla başarılı sayılmamaktadır. 

Maddi menfaat sağlamak için methi
ye söylemeye karşı olan Ahmed Şevki, 
yapılmamasını tavsiye ettiği bu işi ken
disi yapmıştır. Ancak sürgünden önce
ki methiyeleri ile sürgünden sonrakiler 
mahiyet bakımından farklı olmuştur. 

Sürgün dönüşü saraya bağımlı olmak
tan kurtulduğu için kendisini daha ser
best hissetmiş, bu dönemdeki methi
yelerini daha sade ve aşırı övgülerden 
uzak olarak kaleme almıştir. Sürgün 
esnasında eski konuları işlemekle bera
ber bunların yanında vatan ve aile has
retini dile getiren şiirler de yazmıştır. 

Sürgünden döndükten sonra halktan 
yana bir tavır takınmış, şiirlerinde gün-

lük olayları, dini, siyasi ve tarihi konuları 
Mehmed Akif gibi milli şuurla işlemiş, 
cemiyetin dikkatini islam dünyasındaki 
sosyal ve ahlaki çalkantılara ve modern 
Batı'nın sömürgeciliğine çekmeye çalış
mıştır. "Milletler ahlakları ile yaşarlar, 

ahlakı olmayan millet çöküntüye uğrar" 
anlamındaki darbımesel haline gelen 
beyti onun bu devredeki hakim düşün
cesini gösterir. Bu dönemde yeni nazım 
türlerinde de eser veren . Ahmed Şevki, 
Abdülhak Hamid tarzında manzum pi
yesler. hikayeler ve fabller yazmış, La 
Fontaine, Victor Hugo ve Shakespeare 
gibi Avrupalı şair ve edipterin etkisinde 
kalmıştır. 

Sarayda bulunduğu zamanlardaki si
yasi, dini ve sosyal konulara ait görüş
leriyle sürgün dönüşü sarayla ilişkisinin 
kopmasından sonraki fikirleri çelişkili

dir. Önceleri sarayın görüşüne uygun 
olarak ingilizler'in Mısır siyaseti aley
hinde bir şey söylemediği halde daha 
sonra ingilizler'e karşı çıkmış, ·yine ön
celeri, Mısır'da ve islam dünyasında fe
minist hareketin öncülerinden olan Ka 
sım Emin'e karşıyken sürgünden sonra 
onu desteklemiştir. Ancak hilafetin ve 
islam dünyasının liderliğinin Türkler'in 
elinde kalması gerektiği konusundaki 
siyasi kanaatlerinde değişiklik olmamış, 
bu ·fikirlerini sonuna kadar savunmuş
tur. Her vesile ile halifeyi, hilafet maka
mını öven kasideler yazmış, Türk istik
lal Savaşı'nı dikkatle takip etmiş, bazı 

şiirlerinde bu savaşın kumandanianna 
ve Türk gençlerine takdir ve şükranları
nı dile getirmiştir (bk. eş·Şevfr.ıyyat, ı, 

52, 280-281 ). Şiirlerinde birçok dini ko
nuyu samirniyetle işleyen Ahmed Şevki. 
dini olayları ve peygamber kıssalarını 

malzeme olarak bol bol kullanmıştır. 

BGsirfnin meşhur ~aşfde-i Bürde'sine 
Nehcü'l-Bürde, Hemziyye'sine de el
Hemziyyetü'n-nebeviyye adıyla eş-Şev

lpyyôt içinde basılmış bulunan iki nazire 
yazmıştır. ömrünün sonlarına doğru ti-

Ahmed 
Şevki 

AHMED ŞEVKi 

yatro ile de ilgilenmiş, altısı trajedi biri 
de komedi olmak üzere yedi tiyatro 
eseri yazmıştır. Klasik Fransız tiyatro
sunun tesirinde kalmakta beraber ro
mantizmden de faydalanan Ahmed Şev
ki piyeslerinde zaman-mekan-konu bir
liğine pek bağlı kalmamıştır. Tiyatro 
eserlerinde fazla başarılı olmasa bile 
modern Arap edebiyatma tiyatroyu 
sokmak suretiyle bu alanda da hizmet 
etmiş sayılır. Yazdığı piyeslerih çoğu 

hem şairin sağlığında hem de ölümün
den sonra Mısır'da defalarca oynanmış
tır. En başarılı tiyatro eseri Masra cu 
Kleopatra'dır. 

Ahmed Şevki sürgünden sonra dini, 
milli ve sosyal meselelerle diğer Arap 
ülkelerindeki olayları konu edinen şiir

ler yazmaya başlayınca bütün Arap 
dünyasında tanınıp sevildi. 1927'de, eş
Şevl,ayydt adını verdiği divanının birinci 
cildini yeniden düzenleyerek yayımla

ması münasebetiyle yapılan ve çeşitli 

Arap ülkelerinden gelen heyetierin de 
katıldığı bir törende edip ve şairler ta
rafından kendisine "emirü'ş-şuara" un
vanı verildi. Arap edebiyatı tarihinde ilk 
defa bir şaire böyle bir unvcının veril
mesi çeşitli tepkilere yol açtı ve Akkad, 
Taha Hüseyin, Mazini gibi Ahmed Şev
ki'ye muhalif şairler, gençliğinde saray 
şairi olduğunu ileri sürerek ona bu un
vanın verilmesine karşı çıktılar. Ancak 
Ahmed Şevki günümüzde de bu unvan
la anılmaktadır. 

Ahmed Şevki'nin başlıca eserleri şun
lardır: 1. eş-Şevl,ayyô.t. Dört cilt halin
deki divanıdır. Kahire'de 1898'de bası
lan birinci cildi Dr. Muhammed Hüseyin 
Heyket'in bir mukaddimesiyle birlikte 
1927 yılında ikinci defa yayımlanmış, 
diğer ciltleri de 1930, 1936 ve 1943'te 
Kahire'de basılmıştır. Divanın Kahire'de 
1970'te yapılmış yeni bir baskısı daha 
vardır. z. Maşra cu Kleopatra (Kahire 
1929). 3. Mecnun ve Leylô. (Kahire 1931 ). 
4. Kambfz (Kah i-re 1931) 5. c Aif B ek el
Kebfr (Kahire 1932). 6. cAntere (Kahire 
1932). 7. Düvelü'l- cArab ve cU?amô.'ü'l
İslô.m (Kahire 1933). Bu eserlerin divan 
dışında kalanları trajedi tarzında man
zum piyeslerdir. 8. es-Sittü Hüdô. (Kahi
re, ts .). Bu eser de komedi tarzında 

manzum bir piyestir (eserin genişçe bir 
tanıtımı için bk. Ali Ahmad Mahmoud, 
Journal of Arabic Uterature, XIX/ 2, s. 
183-19 1). 9. Emfretü'l-Endülüs (Kahire 
1933). Trajedi tarzında mensur bir pi
yestir. 10. Esvô.~u'?·?eheb (Kahire 1932). 
Sosyal konulara dair makalelerinden 
meydana gelmiştir. 
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Iii RAMAZAN ŞEŞEN 

AHMED ŞUAYB 

(1876-1910) 

Edebi tenkit sahasındaki 
seviyeli makaleleriyle tanınan 
Servet-i Füniin dönemi yazan. 

_j 

istanbul'da doğdu. Orta öğrenimini 
Fatih Rüşdiyesi ile Vefa idadlsi'nde ta
mamladı. Mekteb-i Hukuk'u bitirince, 
daha sonra sadrazam olan Hakkı Pa
şa'nın muavini olarak aynı okulda idare 
hukuku derslerini akutmaya başladı. 

1908'den sonra devletler hukuku ders
leri de verdi. Bu sırada Meclis-i Maarif 
üyeliği , Tedrfsat-ı İbtidaiyye müdürlüğü, 
istanbul Maarif müdürlüğü . son olarak 
da Divan-ı Muhasebat müddeiumumiliği 
görevlerinde bulundu. Zamanında mü
dahale edilemeyen bir apandisit yüzün
den otuz dört yaşında öldü. 

Son derece çalışkan ve ilgi sahası ol
dukça geniş bir fikir adamı olan Ahmed 
Şuayb, din! ve milli meselelere herhangi 
bir ilgi duymayan Edebiyat-ı Cedfde top
luluğunun fikrf alandaki en güçlü tem
silcisidir. Onun. 1899'dan itibaren. baş
ta XIX. yüzyıl Fransız realist ve natüra
list yazarları olmak üzere, Batı düşünce 
ve edebiyat dünyasının bazı tanınmış 
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şahsiyetlerinin hayat ve eserlerini tanı
tan incelemeleri. devrinde ilgiyle karşı
lanmıştır. Edebi eserlerin ilmf metotlar
la ve sağlam bir kültüre dayanarak ele 
alınması gerektiğine inanan ve bu ko
nuda sosyoloji ile psikolojiden de fayda
lanılmasını savunan Ahmed Şuayb, ya
zarlık hayatı süresince sadece Batılı ten
kit anlayışını Türkiye'ye getirmeye çalış
mıştır. "Hayat ve Kitaplar" başlığı altın
da önce Servet-i Füniin'da yayımiayıp 
daha sonra kitap haline getirdiği ma
kale serisinde Hippolyte Taine. Gustave 
Flaubert. Gabriel Monod, Ernest Lavis
se. Niebuhr, Ranke ve Mommsen gibi 
Batılı yazar, fiki r adamı ve tarihçiler 
üzerinde durur. Çeşitli ilmf ve edebi 
meselelerin tarih! bir olaya dayanılarak 
açıklandığı bu makalelerde, Batılı edebi 
akımların da o devir için iyice anlaşılmış 
ve açıklanmış olduğu kabul edilmekte
dir. Kendisinin de etkisi altında kaldığı 
Taine ve Flaubert üzerinde geniş şekil
de duran yazar. daha çok. eserle çevre 
ve şahsiyet arasındaki münasebeti esas 
alan XIX. yüzyıl romantik tenkidini be
nimsemiş görünmektedir. Bu çerçevede. 
çoğu yakın arkadaşı olan Edebiyat-ı Ce
dfde şair ve yazarlarının içe dönük ve 
hissf sanat anlayışl arını da gerçeklikten 
uzaklaşma olarak görüp tenkit etmiştir. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra. 
çeşitli davetiere rağmen politikaya ka
rışmayarak arkadaşları Rıza Tevfik ve 
Mehmed Cavid'le birlikte. TOrkiye'deki 
pozitivist hareketin başlıca yayın organ
larından biri sayılan Uliim-ı İktisô.diy
ye ve İctimô.iyye Mecmuası'nı çıkaran 
(Ocak 1908 - Ağustos 191 O arasında 24 

sayı) Ahmed Şuayb, burada "Fransa 
İnkılabı", "Rusya Tarihi", "Avamil-i icti
maiyye" gibi Avrupa siyasi tarihi ile ilgili 
dikkate-değer makaleler yayımlamıştır. 

Eserleri. Hayat ve Kitaplar (istanbul 
1317) ; Hukuk-ı İdô.re (J-11, istanbul 1326-
1329); Hukuk-ı İdô.re, .ll. Sınıf (istanbul 
1327); Hukuk-ı Umiimiyye-i Düvel !is
tanbul 1328). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Musavver Şahika (Ahmed Şuayb ' ın ölümü 
münasebetiyle çıkan ve aralarında Halid Ziya, 
Cenab Şahabeddin, Rıza Tevfik, Mehmed Ca
vid, Hüseyin Cahid ve Süleyman Nesib gibi 
devrin tanınmış şahsiyetlerinin yazı larının da 
bulunduğu özel sayı). sy. 2, Kanunuewel 1326/ 
Aralık 19ıO; Hilmi Ziya Ülken. Türkiye'de Çağ
daş Düşünce Tarihi, Konya ı966, s. 237·247; 
Banarlı, RTET, ll, ı 022-ı 023; Akyüz, Modern 

Türk Edebiyatı, s. 75; Bilge Ercilasun. Servet-i 

Fünün'da Edebi Tenkid, Ankara 198ı, s. 280-
289; Ekrem Işın, "Osmanlı Moder-nleşmesi 

ve Pozitivizm", TCTA, ll, 359-36ı, 367; TDEA, 
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XVI. yüzyıl 
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Osmanlı saray kuyumcusu. 
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Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde 

bulunan KanOnf Sultan Süleyman için 

yapılmış 933 ( 1527) tarihli yatağanın 

altın kakma sülüs yazıları ile görkemli 

süslemelerinin sanatkarı olduğu, yata
ğanın sırtındaki Ahmed Tekelü imzasın

dan anlaşılmaktadır. Saray "ehl-i hiref'i

nin kuyumcular bölüğüne mensup ol

duğu da, muhtemelen 1533-1534 yılla

rına ait. bayramda getirdiği işe in'am* 

verilen usta adlarının tutulduğu bir 

defterde yer alan "Ahmed Tekelü, ku

yumcu, 3000 akçe ve bir ben ek kaftan" 
kaydından öğrenilmektedir. Bu durum

da. sarayın o döneme ait ehl-i hiref ma

aş defterlerinde "cemaat-ı zergeran" 

bölüğü ile zernişan* bölüğünde adı Ah

med Gürcü olarak geçen sanatçılardan 
birinin Ahmed Tekelü olması gerekir. 

Kanüni' Su ltan Süleyman· ın yatağanındaki Ahmed Tekelü 

imza lı kitabenin son kısmı 


