
AHMED TEVFiK PAŞA 

metinin yanı sıra İstanbu l hükümetini 
temsilen katıldı. Toplantı salonuna. ol
dukça yaşlı ve hasta olması sebebiyle 
koluna girilerek getirilen Tevfik Paşa, 
kendisine söz hakkı verildiğinde. "Söz 
asıl millet vekilierine aittir, binaenaleyh 
Anadolu heyetine söz verilmesini teklif 
ve rica ederim" diyerek yerini Ankara 
temsilcilerine bıraktı. Milli Mücadele'nin 
son ve kesin zaferi ve düşmanın denize 
dökülmesi üzerine saltanat resmen ilga 
edilince (ı Kasım ı 922), Tevfik Paşa aynı 
gün istifa ederek idareyi Ankara hükü
metinin temsilcisi Refet Paşa 'ya teslim 
etti. 

Kısa aralıklarla dört defa sadrazam 
olan Tevfik Paşa, toplam olarak iki bu
çuk yıl kadar bu makamda kaldı. 8 Ekim 
1936'da öldü. Yirmi bir gün süren ilk 
sactaretinin Sultan ll. Abdülhamid'in 
tahttan indirilmesi hadisesine, ikinci sa
daretinin düşman donanmasının İstan
bul'u işgaline ve son sactaretinin de 
devletin çöküşü ve saltanatın kaldırıl

masına rastlaması, çeşitli çevrelerce 
kendisinin "bahtsızlığına " veya "uğur

suzluğuna " yorulmuştur. Tevfik Paşa 

namuslu. memuriyet hayatında son de
rece dürüst, muamelede sabırlı, açık 

sözlü ve doğru bir kimse idi. Herkes 
tarafından sayılır ve kendisine güveni
lirdi. En kritik anlarda sactarete getiril
miş olması bu meziyetleri dolayısıyladır. 
Hatıratı. torunu A. Şefik Okday tarafın
dan, hayatı hakkında geniş bir incele
meyle birlikte Büyükbabam Son Sad
razam Ahmet Tevfik Paşa adıyla ya
yımlanmıştır (İstanbul ı 986) 
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AHMED TEYMUR PAŞA 
Ahmed b. İsmail 

b. Muhammed Kaşif et-Teymur 
(1871-1930) 

Mısırlı edip, araştırmacı ve 
tarihçi. 

_j 

S Kasım 1871 'de Kahire'de doğdu. 

Asıl adı Ahmed Tevfik'tir. Üç aylıkken 
babasını kaybettiği için eğitimini, dev
rin ileri gelen şairlerinden abiası Aişe 
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İsmet Teymur üstlendi. Türkçe ve Fars
ça'yı Hasan Abdülvehhab'dan öğrendi. 

Beş yıl devam ettiği Fransız okulunda 
Fransızca'nın yanı sı ra Batı kültürünü 
yakından tanıma imkanını buldu. Dini 
ve akli ilimlerde Muhammed Mahmud 
eş-Şinkiti. Hasan et-TavTI, Rıdvan Mu~ 

hammed ei-Mahallati, Allame Tahir ei
Cezairi ve Muhammed Abduh gibi dö
neminin ünlü alimlerinden · faydalan dı. 
Muhammed Abduh'un Aynişems'e gel
mesi üzerine ona yakın olmak için aynı 
semte yerleşti. 

Ahmed Teymur tahsil hayatının ilk 
dönemlerinden itibaren kitaba çok düş
kün olduğundan birçok yazma ve bas~ 
ma eser topladı. Elde ettiği her eseri 
dikkatle okur ve gerekli gördüğü yerle
re not düşerdi. Bu sebeple kütüphane
sindeki pek çok kitabın başında "ka
ra'nahu" (okuduk) ibaresi bulunmakta
dır. Bu notu taşıyan kitaplar onun tas
hih edip fihristini hazırladığı eserlerdir. 
Ünlü kütüphanesini 1901 'de kurmaya 
başladı . Bunun için Kahire'de özel bir 
kütüphane binası yaptırdı ve burayı 

modern bir şekilde tanzim etti. Vakti
nin çoğunu burada geçirdiğinden ken
disi için de iki oda ilave ettirdi. Kütüp
hanesinden faydalanmak . isteyenlere 
rahat çalışma imkanı vermek için gay
ret gösterdi. Bu kütüphanenin koleksi
yonunu, bir yandan elinde kıymetli 

eserler bulunan kişilere büyQk meblağ
lar ödeyip bunları satın alarak, diğer 

yandan İ stanbul ve Avrupa'nın muhtelif 
kütüphanelerindeki yazmaların mikro
filmlerini temin ederek zenginleştirdi. 

Bir kısmı müellif hattı olmak üzere ya
rısından çoğu yazma eserlerden mey
dana gelen 20.000 ciltlik değerli bir ko
leksiyona sahip bulunan bu kütüphane
yi Mısır Milli Kütüphanesi'ne (Darü'l
kütübi'I-Mısriyye) vakfetti. Kitaplar bu
rada Muhammed Abdülcevad ei-Asmai 
tarafından mükemmel bir şekilde tan
zim edildi. Kütüphanesindeki kitapların 
2390'ı dil, 267S'i edebiyat, 4956'sı din. 
ahlak ve şer'i ilimler. 3974'ü sözlük ve 
ansiklopedik sözlük, 4273'ü tarih, coğ
rafya ve sosyoloji, 1286'sı fihrist, kolek
siyon ve resimler, 1708'i de değişik 

ilimlerle ilgilidir. 

Hicri VI-X. yüzyıllar arasında yaşayan 
meşhur ·alimlerin hatları ile kaleme 
alınmış bazı vesikalar, ayrıca astronomi 
aletleri, Çin porselen çeşitleri, meşhur
ların kalem, hokka ve divitleri, nefis 
ciltler, Selahaddin-i EyyObi, Cemaled
din-i Efgani, Kasımi, Cezairi, Hasan et-

TavTI gibi önemli şah ısların resimleri de 
Ahmed Teymur Paşa'nın muhafaza et
tiği müze malzemesi değerindeki bir 
kültür hazinesidir. Ahmed Teymur. il
min ve İslam kültürünün hizmetinde 
kullanmak gayesiyle çok güzel fotoğ

raflar da çekmiştir. Bugün yıkılıp yok 
olmuş olan birçok tarihi eser onun ka
merasından çıkan fotograflarda yaşa
maktad ı r. 

Devrinin ilim ve fazilet erbabı sık s ık 

onun evinde toplanır. ilmi ve edebi soh
betler yaparlardı. Mahmud Sami ei-Ba
rudi, İsmail Sabri, Şeyh Ahmed ez-Zer
kani, Şeyh Hasan Mansur. Muhammed 
Abduh ve daha pek çok alim bu meclis
Iere devam etmişlerdir. Şeyh Ta
hir ei-Cezairi ve Allame Muhammed 
Kürd Ali ile bu meclislerde tanıştı. Mu
hammmed Kürd Ali. Arap ülkelerinde 
Ahmed Teymur kadar ilmi seven ve bu 
yolda hizmet veren bir başka kişiyi ta
nımadığını söyler. 

Ahmed Teymur Paşa resmi görev ve 
unvaniardan pek hoşlanmazdı. Nitekim, 
ne paşalık rütbesi ile taltif edilmesi ne 
de senato üyeliğine tayini onu sevindir
di. Ancak Kral I. Fuad'a olan sevgisin
den dolayı bu tayin ve taltifi reddetme
miştir. O daha çok Mısır Dil Akademisi 
(ei-Mecmau'I-Misrl). Şam İlimler Akade
misi (ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabf bi-Dı

maşk) ve Mısır Milli Kütüphanesi gibi 
önemli ilmi kurumların üyesi olarak bü
yük hizmetler yaptı. İslam aleminin me
seleleriyle de yakından ilgilerıen Ahmed 
Teymur Paşa, Doğu ve Batı kültürlerine 
hakkıyla vakıf. islam'a son derece bağlı. 
ahlaki faziletleri şahsında toplayan 
örnek bir insandı. 

26 Nisan 1930'da vefat etti. Vefatın
dan sonra her bir i bir kaynak niteliği 

taşıyan eserlerini neşre hazırlamak için 
kurulan heyet halen ça lışmalarına de
vam etmektedir. 

Eserleri. Ahmed Teymu:r Paşa'nın din, 
dil, edebiyat, lugat, biyografi ve tarih 
gibi çeşitli sahalarla ilgili olan eserleri
nin başlıcaları şunlardır : 1. TaşJ:ıiJ:ıu ag
lô.ti'l-J>_iimusi'l-muJ:ıit (Kahire 1343) el
J>_iimusü '1-muJ:ıi(teki yanlışları d üzelt
mek maksadıyla kaleme alınmıştır. z. 
TashiJ:ıu aglô.tı Lisô.ni'l- cArab (birin
ci kısım Kahire 1334, ikinci kısım I 343) 
3. Na?-ra Tô.ril]iyye ii huşuli'l-me?-ô.hi 

bi'l-erba ca (Kahire ı 344) Dört mezhe
bin meydana gelişini tar ihi açıdan ele 
almaktadır. 4. J>_abrü's-Süyutf (Kahire 
ı 346) S. el-Yezidiyye ve menşe, ü niJ:ı
letihim (Kahire ı 347) 6. Tô.ril]u'l- cale-



mi'l- 'Oşmani (Kahire ı 3471 . 7. Teracimü 
a'yani'l-~ami'ş-şôliş 'aşer ve eva'ilü 'l
kami'r-rô.bt 'aşer (Kahire ı 359) . M ura
di'nin Silkü'd-dürer'ine zeyil olarak ka
leme alınmıştır. 8. el-Aşô.rü'n-nebeviy
ye (Kahire ı 97 ı) Hz. Peygamber'in çe
şitli islam ülkelerinde bulunan sancağı. 
hırkası, kadern-i şerifinin izi. kılıcı ve yü
züğü gibi mukaddes emanetlerden bah
seden bir eserdir. 9. el-Kinayô.tü'l- 'am
miyye (Kah i re I 970) . Mısır halk dilinde 
bulunan kinaye*leri ihtiva etmektedir. 
1 o. el-Emşalü '1- 'ammiyye (Kah i re ı 970) 
Mısır halkı tarafından kullanılan atasöz
lerini içine alan bir eserdir. 11. Mu 'ce
mü Teymar el-Kebir fi'l-elfô.zi'l- 'am
miyye. Tamamı altı cilt olan bu eserin 
birinci cildi Hüseyin Nassar tarafından 
1971 'de Kahire'de neşredilmiştir. Diğer 
ciltler de yayıma hazırlanmaktadır. 1Z. 

Nevadirü'l-mal]tiltati'l- 'Arabiyye ve 
emakinü vücadihd. ilk defa 1919'da 
Hilal mecmuasında tefrika halinde, da
ha sonra Selahaddin Müneccid tarafın
dan Beyrut'ta 1968 ve 1980'de el-Muh
tar mine'l-mal]tatati'l- 'Arabiyye fiJ
Asitane adıyla neşredilmiştir. 13. Taba 
katü'l-mühendisin. islam alemindeki 
mühendislik faaliyetleri ve mühendisler 
konusunda önemli bir kaynak olan bu 
eserin büyük bir kısmı 1922-1923 yılla
rında Kahire'de Mecelletü'l-hendese'de 
tefrika edilmiştir. Eser 19S7'de bazı ila
velerle A 'lômü 'i-mühendisin fi'l-İslô.m 
adıyla Ahmed Abduh eş-Şirbasi tarafın
dan Kahire'de yeniden yayımlanmıştır. 

14. er-Resa 'ilü '1-mütebôdele beyne'l
Kermili ve Teymar (Bağdat 1974) Ah
med Teymur ile Anastas el-Kermili'nin 
edebi ve ilmi konularda biribirierine yaz
dıkları mektupları ihtiva etmektedir. 15. 
el-Hub 'inde]- 'Ara b (Kah ire ı 964) . 16. 

MiftôJ:ıu '1-Ijizane. Bağdacti'nin Ijizane
tü'l-edeb adlı eseri için hazırlanan önem
li bir fihristtir. 17. el-El~ab ve'r-ruteb. 
Hz. ömer'den beri askeri erkana. ilim 
ve kalem erbabına verilen lakap ve rüt
belerden bahseden bir eserdir. 

Ahmed Teymur Paşa ayrıca şu eserle
ri de kaleme almıştır: A'lamü'l-fikri'l-İs
lami fi'l- 'aşri'l-J:ıadiş, MuJ:ıammed Re
sı11üllah, et-Te?kiretü't- Teymariyye, el-

Ahmed 

Teymur 

Pa sa 
(et-A• tam. ı. ıooı 

Elfô.?ü'l- 'ammiyye, Esrarü'l- 'Arabiyye, 
Emşalü'l- 'Arab, el-Müntel]abôt fi'ş
ştri'l- 'Arabi, Evhamü şu'ara'i'l- 'Arab 
fi'l-me 'ani, Ijabôye'z-zevô.ya ev el
Eliazü 'l-lugaviyyetü'l-me?-kı1re fi't-tô
rih, Mu 'cemü'l-feva'id, es-Sema' ve'l
kıyas, Ebyatü ·ı-me 'ani ve't-ta 'dat; el
Ber~ıyyat li'r-risô.le ve'l-ma~ale, Ta
ril]u 'l-üsreti't-Teymariyye, Men ellefe 
fi't-tôrih, Daru İbn Lokman fi'l-Man
sı1re, Nakdü'l-kısmi't-tdrihi min Da 'i
~eti Ma 'arifi Ferid Vecdi, el-Ifale~a
tü'l-mef~üde ii tôril]i Mışr, ?eylü tô
ril]i'l-Ceberti, ?eylü Taba~ati'l-etıbbô', 
Zabtü'l-a 'ıam, el-İmam 'Ali b. Ebi Ta
lib Şi 'ruhu ve J:ıikemuha ve emşaİü
ha, Ebü'l- 'Alô el-Ma 'arri ve 'aklde
tüha, el-Kürô.tü'l- 'Arabiyye'l-ariıyye 
ve1-felekiyye, Sa 'atün 'Arabiyyetün 
ii zemeni'l-Müstansıri'l- 'Abbô.si, es
Süfünü1-İslamiyye ~e esma 'ühd, el
Medatt ve'l-mekôhil 'inde'l- 'Arab, el
Masi~a ve'l-gına · 'inde'l- 'Arab, et
Tasvir 'inde'l- 'Arab, Lü 'abü'l- 'Arab, 
Şifa' ü 'r-rı1J:ı (Mahmud Teymur tarafından 
A. Teymur'un eserlerinden yapılan seçme
ler). Bunlardan başka muhtelif dergi ve 
gazetelerde pek çok makale ve araştır
maları yayımlanmıştır. 
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AHMED b. TOLUN 
( .:ıJ~ .:r. .4>1) 

Ebü'I-Abbils Ahmed b. Tolun 
(ö. 270 / 884) 

T olunoğulları 
hanedanının kurucusu. 

.J 

Buhara asıllı bir Türk olan Ahmed'in 
babası Tolun. Halife Me'mün zamanın
da 816 yıllarına doğru Bağdat'a gelmiş 
ve kısa süre içinde halifenin sarayında 

AHMED b. TOLUN 

ve kumandanlar arasında itibarlı bir 
mevkiye sahip olmuştur. 835 yılı sonla
rına doğru Bağdat'ta doğan Ahmed, er
tesi yıl Samerra'nın kurulması üzerine 
babasıyla birlikte oraya gitmiş ve çocuk
luk yıllarını bu şehirde geçirmiştir. Yir
mi yaşlarında (854) babasını kaybetme
sine rağmen Türk kumandanlarının yar
dım ve destekleriyle hadis ve Hanefi fık
hı üzerindeki tahsiline devam etti. Öte 
yandan. halifenin muhafız birlikleri ara
sında yer alabilmek için de askeri eğiti
mini sürdürdü. 

Ahmed b. Tolun'un gençlik yılları Sa
merra'da halifelerle Türk kumandanları 
arasındaki mücadele devresine rastla
maktadır. Türk asıllı Vezir Ubeydullah 
b. Yahya b. Hakan'ın takdirlerini kaza
nan Ahmed, inerkezdeki entrikalardan 
uzak kalmak için onun yardımı ile, Bi
zans'a karşı yapılan gazaların merkezi 
olan Tarsus'a gitti. Aynı zamanda bir 
ilim merkezi olan Tarsus'ta hem ilmi ça
lışmalarını devam ettirdi. hem de aske
ri tecrübesini arttırdı. Tarsus'ta ne ka
dar kaldığı kesin olarak bilinmemekte
dir; muhtemelen 862 yılında Müstain
Billah'ın halifeliğinin ilk yılında tekrar 
Samerra'ya dönmüştür. 

Samerra'da Halife Müstafn'in güveni
ni kazanan Ahmed, sarayda sözü geçen 
nüfuzlu kişiler arasına girmekte gecik
medi. 866 yılında Müstain halifelikten 
aziedilip Vasıt'a sürüldüğü zaman ona 
refakat etti ve Mu'tezz'in annesi Ka
bfha'nın Müstafn'i yolda öldürme tekli
fini kabul etmedi. Halife Mu'tez-Billah 
devlet idaresinde büyük bir nüfuz kur
muş olan Bayık Beg'i merkezden uzak
laştırmak düşüncesiyle Mısır valiliğine 
tayin etmişti. Ancak Bayık Beg Mısır'a 

gitmek istemiyordu; yerine vekili sıfa

tıyla üvey oğlu Ahmed b. Tolun'u gön
dermeye karar verdi. Ahmed. siyasi ka
rışıklıkların hüküm sürdüğü Samerra'
dan uzaklaşmak istediği için onun bu 
teklifini kabul etti ve 1 S Eylül 868'de 
Mısır'a gitti. Fustat merkez olmak üze
re sadece çevresinin idaresinden sorum
lu idi. İskenderiye ve çevresi ise kayın
pederi Yarcüh'un elinde bulunuyordu. 

Ahmed b. Tolun Mısır'a gittiği zaman 
iki kuwetli rakiple karşılaştı. Bunlardan 
biri. 856 yılından beri Mısır maliyesinin 
başında bulunan ve doğrudan doğruya 
halifeye karşı sorumlu olan Ahmed b . 
Müdebbir, diğeri de berıd • teşkilatının 
reisi Şukayr idi. Ahmed b. Müdebbir ye
ni valiyi büyük bir merasimle karşıladı 
ve ona hediye olarak 1 0.000 dinar ile 
köleler takdim etti, ancak Ahmed bun-


