AHMED ZEKi PAŞA
lamaktadır.

Güneyde 18 metreye yükselen giriş takının iki yan ında çifte minareler bulunmaktadır. Buradan. kazanlık
denen tekke meydanına girilir. Kazanlı 
ğın kubbesi 37.5 m. yüksekliktedir. Ortada duran. sanat eseri kazan ve ejder
ağızlı kandiller Leningrad'da Ermitaj
Müzesi'ne götürülmüştür. Adak sahibi askeri ricalin bıraktıkları tuğla r da
artık kazanlıkta bulunmamaktadır. Külliyenin kuzeybatı köşesinde mescid, batısında kütüphane. kuzeydoğu köşesin
de ve doğuda aksaray denilen hükümdar ve şeyh maksüre' leri yer almaktadır. Türbe mihver üstünde, kuzeyde bulunmaktadır. Ahmed Yesevf'nin sandukası yeşim taşındandır. Külliye cephelerinin büyük kısmı çini ile kaplıdır ve
çini tuğlalar üzerinde büyük boy kOfi
harflerle yazılmış "Allah", "Muhammed"
gibi yazılar ve binanın üst kısmını çevreleyen Bakara sOresinin elli sekizinci
ayeti okunmaktadır. Çok ince oymacılık
sanatı gösteren ahşap kapılar ve altın
yaldızlı tunç tokmaklar da nadir güzelliktedir.
XVI-XVIII. yüzyıllarda, Cengiz'in oğlu
Cuci ahfadından Özbek ve Kazan hanları denilen sülalelerin idaresine geçen
Yassı , Abdullah Kazan Han zamanında
( 1557 -1583) yeniden imar gördü. İran
Hükümdan Şah ismail1510'da Batı Türkistan'ın güney illerini istila edip Alevi
mezhebini kabul etiirmek isteyince, çoğu Hanefi olan Türkistanlılar, Ahmed
Yesevl Külliyesi'ni bu mezhebin timsali olarak gördüler ve onun manevi himayesine sığındılar. Devlet merkezi bir
müddet orada bulundu. Daha sonraki
devirlerde ise Ya ssı'da sikke basıldığı

Ahmed Yesevf Külliyesi'nin kuzey
nilerle süslü çok dilimli kubbesi
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AHMED ZEKİ PAŞA
Ahmed Zeki b. İbrahim b. Abdiilah

(1867- 1934)
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alim ve edip.

23 Muharrem 1284'te (27

Mayıs
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1867)

İskenderiye'de doğdu. Aslen Mağribli

Ahmed Yesevf Küllivesi 'nin

planı

ve l şım (Esim) Han (ö 1628) zamanın
da da bu şehrin ortalık (başşehir) olduğu görülmektedir. Külliye içinde bulunan han ve hatun mezarları bu döneme aittir.
Türki stan 'ın 1864'te Rusya'ya ilhak
edilmesinden sonra da önemini kaybetmeyen Ahmed Yesevl Külliyesi, bugüne
kadar İç Asya 'da müslüman Türklüğün
en büyük ziyaretgahı olmaya devam etmiştir. Bugün de bayram namazları için
Ahmed Yesevl Camii'nin dışında toplanan cemaatin bütün ovayı doldurduğu
görülmektedir.
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dir; dedesi veya babası bir ticaret kafilesiyle Yafa'ya gelmiş ve daha sonra Re şld'e yerleşmiştir. İlk ve orta tahsilini İs
kenderiye, Beni Süveyf ve Kahire'de yaptı. Kahire Hukuk Mektebi'nden (Medresetü' l-idare ve·ı-hukük) mezun oldu ( 1888)
İsmailiye'de mütercim olarak göreve baş
ladıktan bir süre sonra İçişleri Bakanlı
ğı Matbuat Kalemi'ne (Kalemü matbüati
vezareti'd-dahiliyye) geçti. el-Vekii ,i cu'lMısriyye adlı resmi gazetede mütercim ve redaktör olarak çalıştı. Daha sonra Bakanlar Kurulu'na (Meclisü'n -nüzzar)
mütercim ve ikinci sekreter, ardından
da genel sekreter tayin edildi. Bu sırada
"paşa" unvanını aldı (1916) Mısır'ı temsilen pek çok ilmi kongreye iştirak eth Mısır Üniversitesi'nin (bugünkü Kahi re Üniversitesi) kuruluş çalışmalarına da
katılan Ahmed Zeki Paşa ei-Meclisü'lilml ei-Mısrf, ei-Cem'iyyetü'l-coğrafiyye
tü'I-Hidlviyye, ei-Mecmau'l-ilmi (Şam).
Royal Asiatique Society (Londra). Real
Academia de Historia (Madrid) gibi kuruluşlarda da üye idi. Mısır halkına vakfettiği büyük bir kısmı tarih ve edebiyata dair olan Latince. Almanca, İngilizce,
Fransızca, italyanca, ispanyolca ve Arapça 18.700 ciltlik yazma ve matbu eserden meydana gelen kütüphanesine (ei Hizanetü'z-Zekiyye) önce Darü'l-kütübi'IMısriyye'de özel bir yer ayrıldı ( 19101921 ı. daha sonra Kubbetü'I-Gürf'ye taşındı. Kütüphane ölümünden sonra tekrar Darü'l - kütübi'l - Mısriyye'ye nakledildi (1935)
İslam dünyasının kültürel ve teknik
yönden gelişmesi için ilme. dolayısıyla
kitap ve kütüphanelere büyük önem verilmesini zaruri gören Ahmed Zeki Paşa , İstanbul kütüphanelerini birer birer
dolaştıktan sonra gördüğü düzensizliği.
kitaplardan faydalanma hususunda karşılaşılan güçlükleri, bu konuda gerekli
düzeniemelerin yapılması ve kitapların
korunması için alınması icap eden ted~63
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Ah m ed

Zeki
Pasa

birleri kapsayan doksan altı maddelik
bir rapor hazırlayarak Sadrazam Hilmi
Paşa 'ya sunmuştur (Teşrini sa n i ı 325 /
K as ı m 19091 Bu tanzim ve ıslah çalış
maları çerçevesinde istanbul kütüphanelerinin "Osmanlı kütüphaneleri " adıyla
tek çatı altında toplanmasını da öngören bu rapor aynı yıl Matbaa-i Ahmed
İhsan'da basılmıştır.

Ahmed Zeki Pa şa hayatının son yılla
Doğulu ve Batılı ilim adam l arıyla
dolup taşan "Beytü'l-urübe" adın ı verdiğ i Fustat'taki evinde geçirdi. 21 Rebiülewel 1353'te (4 Temmuz 1934) Kahire'de öldü ve Cfze'de kendi yaptırdığı
kabre defnedildi.
rını

Eserleri. islam aleminin uyanışı uğ
runda büyük gayret gösteren. islam t arihi ve medeniyeti ile coğrafya sahasın
da uzman olan Ahmed Zeki Paşa ' nın çeşitli dergi ve gazetelerde Arap medeniyeti. islam büyüklerinin hayatı ve islam
tarihine dair Arapça - Fransızca veya sadece Arapça olarak yayımianmış konferans ve araştırmalarıy l a bir kısm ı henüz
yayımlanmamış pek çok eseri vardır. Yayımlanan belli başlı eserleri şunlardır:
1. Mevsil 'ô.tü 'l - 'ulı1mi'l- 'Arabiyye ve
bafış 'ald resô., ili İl] vô.ni's-Şafô. (Kahire 13081 Arapça yayımianmış ansiklopediler üzerine bibliyografik bir inceleme
mahiyetindeki bu eserinde ilmf mecmua
ve eserlerin isimleri ile ihtiva ettikleri
konu l arı belirtir ve müellifleri hakkında
kısa bilgi verir : ayrıca ihvan-ı Safa risaleleri üzerinde durur. 2. es-Sefer ile'lmu'temer(Bul ak 13 11 / 18941 Mısır hükümeti adına IX. Milletlerarası Müsteş
rikler Kongresi'ne katı l dığı sırada yazdığı risaleleri ihtiva eder. 3. ~amus ü 'l
cogrô.fiyyeti 'l-~adime bi'l- 'Arabf ve 1Fransevf (Bulak 13 171 18991 4. ed-Dün ya ii Bô.rfs (Kahire 19001 Paris'in 1900
yılındaki durumu hakkında bilgi verir. s.
Erba 'ate 'aşere yevmen sa 'iden ii l]ildfeti 'Abdirrahmô.n el-Endelüsf (Ka hi-

164

re 1303) 6. Tô.rfl]u 'l-M eşn~ (Bulak 1314/
1897) Fransız yazar Gaston Maspero'nun
Hi stoire ancierine des peuples d 'Orient (Pari s ı 894- ı 899 ) adlı eserinin özet
halinde tercümesidir. 7. et- Terkim fi 'llugati 'l - 'Arabiyye (Bu lak 133 1/ 19131
8. el-Jjadô.retü 'l -İslô.mi yye (Kahire, ts.)
Üniversitede verdiği konferanslard ı r. 9.
er-Rı~ fi'l-İsldm (Buiak I 309) Ahmed
Şefik' in L 'Escla v age au point de vue
musulman (Kah i re ı 89 ı) adlı Fransızca
eserinin tercümesidir. Eser. er-Rık fi'lİslô.m Tercümesi adıyla Türkçe'ye de
çevrilmiş ve İkdam Yayınevi tarafından
yayımlanmıştır (istanbul I 3141
Bunlardan başka İbnü'l-Kelbf'nin Kitô.bü'l-Eşnô.m (Kah ire ı 342 ), İbn Fazlullah el-Ömerf'nin M esô.likü 'l-ebsô.r (BuJak ı 312). Cahiz'in et-Tae fi al]lô.~'l-mü 
luk (Bulak 1312). Safedi'nin Nektü'l-himyô.n fi nüketi 'l - ' um yô.n (Kahire 19 10).
Nüveyrf'nin Nihdyetü 'l - ereb ff fünuni'led eb adlı eserlerini neşre hazırlamıştır.
Ahm ed Zeki Paşa ile Anastase el-Kermelf'nin birbirlerine yazdıkları mektuplar Hikmet Rahmanf tarafından er-Resa, ilü '1-mütebô.dile beynehümô. adıyla
yayımlanmıştır (Mecelletü 'l·Meurid, Vl/2
11 977 1. s. 143-192)
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35; sy. 4 11985). s. 26-28; Mu.A, ı . 61.

Iii
ı

L
ı

A HMET A GIR AKÇA

AHMED b. ZEYNI DAHIAN
(bk. DAHLAN, Ahmed b. Zeyni).
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GÜMÜŞHANEVI
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(bk. GÜMÜŞHANEVI, Ahmed Ziyaeddin).
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Batı Hindistan'da
GucenU eyaJetinin en önemli

şehri.
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Gucerat Devleti'nin üçüncü hükümdaAhmed Şah (14ll - ı442) tarafında n
Sabarmati nehrinin kıyısında. eski Asava! şehri nin yakınında kuruldu (ı 4 ı ı ) ve
bu tarihten itibaren devletin başşehri.
ticaret. sanayi. kült ür ve sanat merkezi
oldu. ı. Ahmed Şah'tan Sahadır Şah'a
(ı 526- ı 53 7) kadar bütün hükümdarlar
camiler. saraylar ve çarşılar yaptırarak
şehri . güzelleştirdiler. Böylece Gucerat
Sultanlığı'nın ilk yüzyılında çok gelişe
rek XVI. yüzyılda Hindistan ' ın en güzel
ve' en büyük şehri haline geldi. sanat ve
mimaride zirveye ulaştı . Şehir. Hümayün
( ı 530- ı 540) tarafından kısa bir süre ilhak edildi. Ekber Şah ' ın 1572-1573 yıl
larında yaptığı iki sefer sonunda bütün
Gucerat Devleti ile birlikte Babürlüler'in
hakimiyeti altına girdi. Ekber Şah ve daha sonraki hükümdarlar zamanında giderek gelişti . fakat Evrengzfb'den (ö .
ı 707) sonra gerilerneye başlad ı ve güneyindeki Sürat ve Bombay gibi sahil şe
hirlerinin ticari bakımdan ön plana geçmesiyle eski önemini kaybetti. 1758'de
Maratalar'ın. 1818'de ise ingilizler'in eline geçen şehir, bu tarihten Hindistan ' ın
bağımsızlığını elde ettiği 1948'e kadar
ingiliz hakimiyeti altında Bombay eyarı ı.
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