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birleri kapsayan doksan altı maddelik 
bir rapor hazırlayarak Sadrazam Hilmi 
Paşa 'ya sunmuştur (Teşrini sa n i ı 325 / 
Kas ı m 19091 Bu tanzim ve ıslah çalış

maları çerçevesinde istanbul kütüpha
nelerinin "Osmanlı kütüphaneleri " adıyla 
tek çatı altında toplanmasını da öngö
ren bu rapor aynı yıl Matbaa-i Ahmed 
İhsan'da basılmıştır. 

Ahmed Zeki Paşa hayatının son yılla
rını Doğulu ve Batılı ilim adamlarıyla 

dolup taşan "Beytü'l-urübe" adın ı verdi
ği Fustat'taki evinde geçirdi. 21 Rebiül
ewel 1353'te (4 Temmuz 1934) Kahi
re'de öldü ve Cfze'de kendi yaptırdığı 

kabre defnedildi. 

Eserleri. islam aleminin uyanışı uğ
runda büyük gayret gösteren. islam t a
rihi ve medeniyeti ile coğrafya sahasın
da uzman olan Ahmed Zeki Paşa ' nın çe
şitli dergi ve gazetelerde Arap medeni
yeti. islam büyüklerinin hayatı ve islam 
tarihine dair Arapça - Fransızca veya sa
dece Arapça olarak yayımianmış konfe
rans ve araştırmalarıyla bir kısm ı henüz 
yayımlanmamış pek çok eseri vardır. Ya
yımlanan belli başlı eserleri şunlardır: 

1. Mevsil 'ô.tü 'l- 'ulı1mi'l- 'Arabiyye ve 
bafış 'ald resô., ili İl]vô.ni's-Şafô. ( Kahi
re 13081 Arapça yayımianmış ansiklope
diler üzerine bibliyografik bir inceleme 
mahiyetindeki bu eserinde ilmf mecmua 
ve eserlerin isimleri ile ihtiva ettikleri 
konu ları belirtir ve müellifleri hakkında 
kısa bilgi verir : ayrıca ihvan-ı Safa risa
leleri üzerinde durur. 2. es-Sefer ile'l
mu'temer(Bulak 13 11 / 18941 Mısır hü
kümeti adına IX. Milletlerarası Müsteş
rikler Kongresi'ne katı ldığı sırada yaz
dığı risaleleri ihtiva eder. 3. ~amusü 'l

cogrô.fiyyeti 'l-~adime bi'l- 'Arabf ve1-
Fransevf (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]i
ldfeti 'Abdirrahmô.n el-Endelüsf (Kahi-
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re 1303) 6. Tô.rfl]u 'l-Meşn~ (Bulak 1314/ 
1897) Fransız yazar Gaston Maspero'nun 
Histoire ancierine des peuples d 'Ori
ent (Pari s ı 894- ı 899) adlı eserinin özet 
halinde tercümesidir. 7. et-Terkim fi 'l
lugati 'l - 'Arabiyye (Bu lak 133 1/ 19131 
8. el-Jjadô.retü 'l -İslô.miyye (Kahire, ts.) 
Üniversitede verdiği konferanslard ır. 9. 
er-Rı~ fi'l-İsldm (Buiak I 309) Ahmed 
Şefik'in L 'Esclavage au point de vue 
musulman (Kah i re ı 89 ı) adlı Fransızca 
eserinin tercümesidir. Eser. er-Rık fi'l
İslô.m Tercümesi adıyla Türkçe'ye de 
çevrilmiş ve İkdam Yayınevi tarafından 
yayımlanmıştır (istanbul I 3141 

Bunlardan başka İbnü'l-Kelbf'nin Ki
tô.bü'l-Eşnô.m (Kah ire ı 342 ), İbn Fazlul
lah el-Ömerf'nin M esô.likü 'l-ebsô.r (Bu
Jak ı 312). Cahiz'in et-Tae fi al]lô.~'l-mü 

luk (Bulak 1312). Safedi'nin Nektü'l-him
yô.n fi nüketi 'l - ' umyô.n (Kahire 1910). 
Nüveyrf'nin Nihdyetü 'l-ereb ff fünuni'l
edeb adlı eserlerini neşre hazırlamıştır. 
Ahmed Zeki Paşa ile Anastase el-Ker
melf'nin birbirlerine yazdıkları mektup
lar Hikmet Rahmanf tarafından er-Re
sa, ilü '1-mütebô.dile beynehümô. adıyla 
yayımlanmıştır (Mecelletü 'l·Meurid, Vl/2 
11 977 1. s. 143-192) 
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L 
GucenU eyaJetinin en önemli şehri. 
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Gucerat Devleti 'nin üçüncü hükümda
rı ı. Ahmed Şah (14ll - ı442) tarafından 

Sabarmati nehrinin kıyısında. eski Asa
va! şehrinin 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 il
hak 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 da
ha sonraki hükümdarlar zamanında gi
derek gelişti . fakat Evrengzfb'den (ö . 

ı 707) sonra gerilerneye başlad ı ve güne
yindeki Sürat ve Bombay gibi sahil şe
hirlerinin ticari bakımdan ön plana geç
mesiyle eski önemini kaybetti. 1758'de 
Maratalar'ın. 1818'de ise ingilizler 'in eli
ne geçen şehir, bu tarihten Hindistan' ın 

bağımsızlığını elde ettiği 1948'e kadar 
ingiliz hakimiyeti altında Bombay eya-
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Jetinin bir il merkezi olarak kaldı. 1960'
tan 1970'e kadar da Gucerat eyaJetinin 
geçici başşehri oldu. 

Hindistan' ın diğer eyaletleriyle bağ

lantısının sağlanması şehrin hızla büyü
mesinde önemli bir rol oynamıştır. Çar
şı-pazarları. cami-mescidleri, kütüpha
neleri ve diğer sanat eserleriyle ün ka
zanan şehir, Gucerat islam hükümdar
ları tarafından birçoğu bugün de mev
cut olan çeşitli sanat eserleriyle süslen
miştir. Devrin meşhur şairi Pir Muham
med Şah'ın dergahındaki kütüphane 
sadece Ahmedabad'ın değil, o bölgenin 
de en büyük ve en önemli kütüphanesi 
idi. inşalarında Osmanlı mimarları. hat
tat ve çinicileri de çalışmış olduğundan 
bu abidelerde gerek mimari, gerekse 
tezyinat bakımından Osmanlı sanatının 
izleri görülmektedir. 

Modern sanayinin kurulmasıyla de
vamlı gelişen ve kalabalıklaşan Ahme
dabad'da tekstil önemli bir yer tutar. 
Şehrin ayrıca altın ve gümüş işlemeli 

brokarları. ipekli kumaş ve dokumaları. 
kemha* Iarı da çok ünlüdür. Pandan de
nilen meşhur Hint kutu ve çekmeceleri, 
gerçek bir sanat eseri olarak çok de
ğerli tahtalara işlenmiş, lake tekniği de 
kullanılarak tahtalar dantela gibi süs
lenmiştir. Fakat şehre esas karakterini 
veren. müslüman ve Hindü mimarların 
yaptıkları dini yapılardır. Daha XVII. yüz
yılda 1000 kadar mescidin bulunduğu 
Ahmedabact'da, Azam Han Sarayı ve 
Medresesi, Serdar Han Camii ve Türbe
si en önemli mimari eserler arasında 
yer almaktadır. Şehrin 1981'deki nüfu
su 2.059.725 idi. 

Ahmedabad Ulucamii (iü Kıp .. ne. 91360) 

Ahmedabad'da 

sabür 

Imparatorluğu 

döneminde 

basılmıs 

Ch. 1005J 

gümüs sikkenin 

ön ve arka yüzü 

(istanbul 

Arkeoloji Müzesi, 

Teşhir, nr. 2564) 
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(ö. 815/1412-13) 

Türk edebiyatında ilk İskendername 
ve sonundaki "Dastan-ı Tevarih-i 

Millük-i Al-i Osman" kısmı ile 
şöhret bulan divan şairi. 

_j 

Muhtemelen 735 ( 1334 -35) yılında 

doğdu. Asıl adı ibrahim. lakabı Taced
din, babasının adı Hızır'dır. Hayatı hak
kındaki bilgiler yetersiz ve tutarsızdır. 

Sehi, Latlfl. Hasan Çelebi ve Ali'nin ver
diği bilgiler ibn Arabşah, Taşköprizade 
ve Mecdi'den alınmış olup dağınık ve 
zayıftır. Kaynaklar Ahmedi'nin Germi
yanlı (Taşköprizade, Mecdf) veya Sivaslı 

(Latffı. Aif) olduğuna dair iki ayrı rivaye
ti tekrar etmektedirler. ilk öğrenimini 
nerede ve nasıl yaptığı da bilinmemek
tedir. Ancak kaynaklar bilgisini arttır

mak için Mısır'a gittiğinde birleşmekte
dirler. Mısır'da Şeyh Ekmeleddin'in öğ-
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rencisi olan Ahmedi'nin oradan dönün
ce bir ara Aydınoğulları'na intisap et
tiği. Isa Bey'in ( 1360- 139 1 ı oğlu Hamza 
için yazmış olduğu Mfzanü'l-edeb ile 
Mi cyarü'l-edeb adlı Arap sarf ve nah
vine dair kaside tarzında Farsça iki ders 
kitabından anlaşılmaktadır. Ahmedi'
nin Germiyanoğulları'na intisabının Isa 
Bey'in saltanatından önce mi yoksa son
ra mı olduğu meselesi henüz aydınlığa 
kavuşmadığı gibi, Osmanoğulları'na in
tisabının da ne. zaman olduğu kesin şe
kilde belli değildir. Yalnız Emir Süley
man'la olan münasebeti onun ölümüne 
kadar ( 141 0) devam etmiştir . Nitekim 
İskendername'deki "Mevlid" kısm ı Bur
sa'da Emir Süleyman zamanında yazıl 

_mıştır (810/ 1407). Ahmedi'nin Emir Sü
leyman'a yakınlığı, eserlerinin çoğunu 
ona ithat etmesinden anlaşılmaktadır. 

Emir Süleyman'ın ölümünden sonra 
kendisine bir hami arayan Ahmedi, o sı
rada Bursa'ya gelen I. Mehmed'in çev
resine girmeye çalışmıştır. Mecdi, onun 
seksen yaşını geçmiş olarak Amasya'da 
öldüğünü kaydetmektedir. 

Eserleri. 1. Divan. Ahmedi'nin hayli 
hacimli olan divanı, şiirlerinden seçme
ler dışında (Ankara 1988) bütünüyle he
nüz yayımlanmamıştır. Divan 'ın Vati
kan Kütüphanesi (Vat. Turco 196) ile Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki (Hamidi
ye, nr. 1082 m .) yazmaları önemli nüsha
lardır. Tunca Kortantamer altı nüshayı 
ayrıntılı olarak tanıtmış, Yaşar Akdoğan 
da tenkitli metnini hazırlayarak dil hu
susiyetleri üzerinde bir doktora çalışma
sı yapmıştır. Z. İskendername •. Ahmedi, 
edebiyatımııda daha çok bu mesnevi
siyle tanınır. 792'de ( 1390) telif edilen 
eserin çeşitli yazmalarındaki farklılıklar
dan. müellifin eserine bu tarihten son
ra da 813 ( 141 O) yılına kadar bazı ila
veler yaptığı anlaşılmaktadır. "Mevlid" 
bölümü ile "Dastan- ı Tevarm-i Mülük-i 
Al-i Osman" kısmı daha önceki nüsha
Iarda da bulunmaktadır. Telif tarihi Os
manlı Müellitleri'nde 808 ( 1405) ola-
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