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107) bu nu des tek ler. İlk öğ re ni mi ni köy 

mek te bin de gör dü, hıf zı nı ta mam la dık tan 

son ra Ka hi re’de Akkådîn ve Cîze med re-

se le rin de oku du. Kül tür lü bir ki şi olan ve 

oğ lu nun eği ti miy le ya kın dan il gi le nen ba-

ba sı Ez herli bir âlimden özel ola rak Arap 

di li ve ede bi ya tı ders le ri al ma sı nı sağ la dı; 

Câhi li ye dev rin den baş la ya rak bir çok di van 

ve eser oku yup ge niş bir bi ri ki me sa hip 

ol du. On iki ya şın da şi ir yaz ma ya baş la dı. 

Şi ir le ri nin der gi ve ga ze te ler de çık ma sıy la 

bir lik te edip ve şa ir le rin dik ka ti ni çek ti ve 

tak dir gör dü. 1910’da Hi div Ab bas’ın tah ta 

çı kış yıl dö nü mü mü na se be tiy le ya pı lan şi ir 

ya rış ma sın da Nil şa ir le ri ara sın da bi rin ci lik 

ödü lü nü al dı. Ar dın dan çe şit li der gi ve ga-

ze te le rin aç tı ğı şi ir ve ne sir ya rış ma la rın da 

da ödül ka zan ma sı şöh re ti nin ya yıl ma sı na 

ve si le ol du.

Dü zen li bir tah sil gör me yen Ah med Mu-

har rem, ken di ifa de si ne gö re öz gür lü ğü-

nü kı sıt la ya ca ğı, müs lü man la ra ve ül ke si-

ne hiz met et me yi en gel le ye ce ği dü şün ce-

siy le resmî gö rev al ma dı. Maddî sı kın tı lar 

için de bu lun du ğu hal de si ya set çi le rin 

ik bal kar şı lı ğın da ken di le ri ni öven şi ir ler 

yaz ma sı tek li fi ni red det ti. Ba zı ga ze te ler-

den ge len ya zı iş le ri mü dür lü ğü ta lep le ri ni 

de ge ri çe vir di (Mus ta fa M. el-Fâr, s. 61, 
65, 70). Ba ba sı nın 1920’de Ka hi re’de ve fa-

tın dan son ra Bu hay re vilâye ti nin mer ke zi 

De menhûr’da ika met et ti. Ken di si de bir 

şa ir olan Azîz Abâza, Bu hay re mü dü ri ye ti 

yö ne ti ci li ği ne ge ti ri lin ce Ah med Mu har-

rem’i De menhûr Be le di ye Kü tüp ha ne si’ne 

mü dür ta yin et ti. Azîz Abâza Asyût’a git-

ti ğin de ora da ki kü tüp ha ne yi dü zen le mek 

üze re ken di si ni ça ğır dıy sa da ve fa tı bu na 

imkân ver me di (a.g.e., s. 79). Ge çi mi ni ya-

zı la rın dan sağ la yan Ah med Mu har rem’in 

şi ir ve ya zı la rı, edebî ten kit le ri Apol lo, el-

Muš te ¹af, el-Hilâl, el-Fet¼, er-Risâle, 

e¦-¡e šå fe, Enîsü’l-celîs, e¦-¡üreyyâ, 

el-Mif tâ¼, e¾-æuhûr, el-İs tišlâl gi bi der-

gi ler le el-Müßey yed, el-Livâß, el-Ehrâm, 

el-Mu ša¹ ¹am, ed-Difâ£, el-AÅbâr, el-Ef-

kâr, es-Siyâse, el-Belâ³u’l-üsbû£î gibi 

ga ze te ler de ya yım lan dı. De menhûr’da çı-

kan e½-Øıdš der gi si ni ye ni şa ir le rin yetiş-

ti ği edebî bir mek tep hü vi ye ti ne kavuş-

tur du. 13 Ha zi ran 1945 ta ri hin de De men-

hûr’da ve fat et ti.

Ah med Mu har rem, çağ daş Arap ede-

bi ya tın da Ba tı et ki sin de or ta ya çı kan 

neo-kla sik şii rin ilk üs ta dı ka bul edi len 

Mah mud Sâmi Pa şa el-Bârûdî’den (ö. 
1904) son ra bu tar zı de vam et ti ren ne-

sil ara sın da İsmâil Sab ri Pa şa, Ah med 

Şevk¢, Hâfız İb râ him, Halîl Mutrân, Ah-

med el-Kâşif, Ah med Nesîm, Mu ham med 

s. 36; Emel Ah med Ha san Münşî, A¼med Mu-
¼am med Cemâl: ¥ayâtühû ve ede büh (yük sek 
li sans te zi, 1420/2000), Câmi atü Üm mi’l-kurâ; 
Yû suf Ab dur rah man el-Mar‘aşlî, £İšdü’l-cevher 
fî £ulemâßi’r-rub£i’l-evvel mine’l-šarni’l-Åâmis 
£aşer, Bey rut 1427/2006, II, 1734-1737; Ab dul-

lah el-Ak¢l, Min A£lâmi’d-da£ve ve’l-¼are ke ti’l-
İs lâ miy ye ti’l-mu£â ½ı ra, Am man 1429/2008, I, 
114-121; a.mlf., Çağ daş İslâmî Ha re ket ve Da vet 
Ön der le ri (trc. Ley la Şa hin v.dğr.), İs tan bul 2012, 
s. 177-182; Mu ham med el-Meczûb, £Ulemâß ve 
mü fek kirûn £araf tü hüm, Ka hi re, ts. (Dârü’l-i‘ti-
sâm), I, 13.
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5 Mu har rem 1294 (20 Ocak 1877) ta-

ri hin de doğ du. İkin ci adı olan Mu har rem 

doğ du ğu ay dan do la yı ve ril miş tir. Türk 

asıl lı dır. Ah med Ubeyd’e gön der di ği bi-

yog ra fi sin de biz zat ken di si Ka hi re’de 

dün ya ya gel di ği ni kay de der ken (Meşâhîru 
şu£arâßi’l-£a½r, s. 114; Mus ta fa M. el-Fâr, 
s. 55) Zekî Mücâhid, Zi riklî, Yûsuf Es‘ad 

Dâgır ve di ğer bir çok bi yog ra fi ya za rı Bu-

hay re mü dü ri ye ti ne bağ lı Di lincât’ın İb yel-

hamrâ kö yün de doğ du ğu nu be lir tir. İkin ci 

ri va ye tin da ha doğ ru ol du ğu nu kay de den 

Zekî Mücâhid di ğer kay nak la rın ak si ne do-

ğum ta ri hi ni 1298 (1881) şek lin de ve rir (el-
A£lâmü’ş-Şaršıy ye, II, 668). Ah med Mu-

har rem, da ha ço cuk yaş ta iken ba ba sı nın 

Ka hi re’den ken di si ne ge tir di ği ki tap lar dan 

ve ora da soh bet le rin de bu lun du ğu şa ir le re 

ait şi ir le ri yaz dı ğı def ter den söz et ti ği ne 

gö re (Mus ta fa M. el-Fâr, s. 60-61) ço cuk-

lu ğu Ka hi re dı şın da geç miş ol ma lı dır. Zekî 

Mücâhid de al tı ya şın da iken ai le siy le bir-

lik te Hav şe bel de si ne yer leş tik le ri ni ve bu 

bel de de bü yü dü ğü nü ya zar. Taş ra da din-

dar bir ai le nin ço cu ğu ola rak ye tiş ti ği ne 

da ir bil gi ler de (M. Re ceb el-Beyyûmî, II, 

Da‘ve tü’l-Hak se ri si nin 129 ve 130. ki tapla-
rı ola rak ba sıl mış tır, Mek ke 1408/1987, 
1413/ 1992); ¥ıvâr bey ne’d-du£â ti’l-

a£lâm (Ri yad 1412/1992); Fî Med re se-

ti’n-nü büv ve (Mek ke 1414/1993).

Top lum: Mâ×â fi’l-¥icâz (Ka hi re 1364/ 
1945; Mek ke 1408/1987); Müc te mi£û ne’l-

£Arabî kemâ yen be³¢ en ye kûn (Mek ke 
1384/1964); Mekânek tü¼ me dî (Bey rut 
1384/1964, 1406/1985; Ka hi re 1396/1976; 
Cid de 1397/1977, 1401/1981); Rifšan bi’l-

ša vâ rîr (Mek ke 1385/1965); Nisâßünâ 

ve nisâßühüm (Tâif 1390/1970; Ri yad 
1407/1986, 1414/1993); Ke râßi mü’n-nisâß: 

Em ¦i le tü revâßi£ min em câ di’l-ümûme-

ti’l-ber re (Ri yad-Cid de 1394/1974; Mek ke 
1397/1977; Ri yad 1408/1987, 1409/1988); 
Min ec li’ş-şebâb (Ri yad 1395/1975, 1408/ 
1987); eş-Şebâb: Di râ sât ve lišå£ât (Cid-
de 1399/1979; Ri yad 1400/1980); Na¼ ve 

ter biye İslâmiy ye (Cid de 1400/1980; 
Bey rut 1407/1986); Yesße lû ne ke (Bey-
rut 1403/1982); Nisâß ve ša²âyâ (Ri yad 
1404/1983); Æa²âyâ mu£â½ıra fî ma¼ke-

me ti’l-fik ri’l-İslâmî (Ka hi re 1407/1986); 
Ta£ lî mü’l-benât bey ne ¾avâhi ri’l-¼â-

²ır ve meÅâ¹ıri’l-müs tašbel (Tâif 1409/ 
1988); Û½îküm bi’ş-şebâb ¼ayrân (Da‘-
ve tü’l-Hak ya yın di zi si nin 95. ki ta bı olara k 
ya yım lan mış tır, Mek ke 1410/1990).

Ede bi yat: e¹-ªalâßi£ (Ka hi re 1366/1947); 
Sa£d šå le lî (Mek ke 1380/1960); Vedâ£an 

ey yü he’ş-şi£r (Mek ke 1397/1977); Edeb 

ve üdebâß (Mek ke 1413/1992, ese rin II. 
cil di ay rı ba sım ola rak e½-Øa¼âfe fî nı½fi 
£amûd adıy la ya yım lan mış tır, Mek ke 
1412/1991). Bun la rın dı şın da mü el li fin Râ-

bı ¹â tü’l-İslâmiy ye, Hilâl, eş-Şarš, eş-

Şaršu’l-cedîd ve e½-Øabâ¼ gi bi dergiler-

de çe şit li ya zı la rı çık mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

M. Ali el-Mağribî, A£lâmü’l-¥icâz fi’l-šarni’r-râ-
bi£  £aşer li’l-hicre, Cidde 1401/1981, IV, 26-40; 
el-Mevsû£atü’¦-¦ešåfiy ye tü’ş-şâmi le li’l-memle-
ke ti’l-£Ara biy ye ti’s-Su£ûdiy ye: Mu£ce mü’l-üde-
bâß ve’l-küttâb, Ri yad 1410/1990, I, 61-62; Ah-

med Saîd b. Silm, Mev sû£a tü’l-üdebâß ve’l-küt-
tâ bi’s-Su£ûdiyyîn Åi lâ le sit tî ne £âm: 1350-1410, 
Me di ne 1412/1992, I, 157-163; Muh sin Bâ rum, 
A¼med Mu¼am med Ce mâl: ed-Dâ£iye, el-mü fes-
sir, el-edîb, Mek ke 1414/1994, s. 42, 48, 50, 52-
54, 90-91; Ferîd Ab dü lazîz Meyâcân, el-Ârâßü’t-
ter be viy ye  £in de A¼ med Mu¼am med Ce mâl 
(yük sek li sans te zi, 1417), Câmi atü Ümmil kurâ; 
Ah med el-Alâvi ne, ¬ey lü’l-A£lâm, Cid de 1418/ 
1998, s. 34; a.mlf., et-Te× yîl ve’l-is tidrâk £alâ 
Mu£ce mi’l-müßel lifîn, Cid de 1423/2002, s. 37-
38; M. Hayr Ra ma zan Yû suf, Te tim me tü’l-A£lâm, 
Bey rut 1418/1998, I, 55-58; İbrâhim b. Ab dul lah 

el-Hâzimî, Mevsû£atü a£lâ mi’l-šar ni’r-râbi£  £aşer 
ve’l-Åâmis  £aşer el-hic rî fi’l-£âle mi’l-£Ara bî ve’l-
İslâmî, Ri yad 1419, II, 663-668; Nizâr Abâ za – 

M. Riyâz el-Mâlih, İt mâ mü’l-A£lâm, Bey rut 1999, 
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uzun bir ara nın ar dın dan ki tap ha lin de ya-

yım la na bil miş tir. Bu eser le Ah med Şev k¢’-

nin Dü ve lü’l-£Arab ve £u¾amâßü’l-İs lâm 

ad lı ki ta bı çağ daş Arap şii rin de ilk uzun 

des tan la ra ör nek gös te ri lir (Hafâcî, I, 78). 
3. A¼med Zekî Ebû Şâdî: Şi£ruhû fî 

Dî vâni’ş-Şu£le (Ka hi re 1933). Ka hi re’de 

Ye ni Ede bi yat Bir li ği Ku lü bü’nde ver di ği 

kon fe ran sın met ni dir.

Ah med Mu har rem üze ri ne ya pı lan ça-

lış ma lar dan ba zı la rı şun lar dır: Mu ham-

med İbrâhim el-Cüyûşî, Şâ£irü’l-£urûbe 

ve’l-İslâm A¼med Mu¼ar rem (Ka hi re 
1961, 1963); Sa‘ded din el-Cîzâvî, el-Æav-

miy ye tü’l-£Ara biy ye fî şi£ri A¼med 

Mu ¼ar rem (Ka hi re 1962); Mu ham med 

Mah mûd Kåsım Nev fel, Bu¹ûlâtü’ş-şe-

bâb ve emcâdü’ş-şüyûÅ fî Dîvâni Mec-

di’l-İslâm li’ş-şâ£ir A¼med Mu¼ar rem 

(Am man 1983); Ebü’l-Muâtî Mu ham med 

Ebü’l-Muâtî, e½-Øûre tü’l-fen niy ye fî şi£ri 

A¼ med Mu¼ar rem (yük sek li sans te zi, 
1409/1988, Ez her Üni ver si te si Arap Di li 
Fa kül te si); Ab dür ra him Ah med Ab dül-

mevlâ, eş-Şi£rü’l-İslâmî bey ne Mu¼am-

med £Ab dil mu¹¹alib ve A¼med Mu¼ar-

rem: Di râ se ve müvâze ne (yük sek li sans 
te zi, 1413/1993, Ez her Üni ver si te si Arap 
Di li Fa kül te si); Leylâ İbrâhim Serhân, A¼-

med Mu¼ar rem şâ£iren (dok to ra te zi, 
1995, Bey rut Sa int Jo seph Üni ver si te si); 
Emel İsmâil es-Sey yid, et-Teyyârü’l-İs lâ-

mî fî şi£ri A¼med Mu¼am med (yük sek 
li sans te zi, 1421/2000, Ay ni şems Üni ver si-
te si Eği tim Fa kül te si); Mu ham med Re ceb 

el-Bey yû mî, Øav tü’l-İslâm e½-½âriÅ A¼-

med Mu¼ar rem (Ka hi re 2004); Mu ham-

med es-Sey yid Ah med Saîd, Şi£ru A¼med 

Mu ¼ar rem: Dirâse na¼viy ye delâliy ye 

(yük sek li sans te zi, 1428/2007, Ka hi re Üni-
ver si te si Dârü lulûm Fa kül te si).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ah med Mu har rem, Dîvânü mec di’l-İslâm 
(nşr. Mahmûd Ah med Mu har rem), Kü veyt 1402/ 
1982, neş re de nin gi ri şi, s. 9-30; Ah med Ubeyd, 
Meşâhîru şu£arâßi’l-£a½r fi’l-aš¹âri’l-£Ara biy-
ye ti’¦-¦elâ¦e Mı½r ve Sûri ye ve’l-£Irâš, Dı maşk 
1341/1922, s. 114-143; Ed hem el-Cündî, A£lâ-
mü’l-edeb ve’l-fen, Dı maşk 1958, II, 470-471; 
Ah med Kab biş, TârîÅu’ş-şi£ri’l-£Ara biy yi’l-¼adî¦, 
Bey rut 1391/1971, s. 98-100; Mou nah Ab dal lah 

Kho uri, Po etry and the Ma king Mo dern Egypt: 
1882-1922, Lei den 1971, s. 96, 99, 103; Yû suf 

Es‘ad Dâgır, Me½âdi rü’d-dirâse ti’l-ede biy ye, 
Bey rut 1972, III/1, s. 111-114; J. Brug man, An 
In tro duc ti on to the His tory of Mo dern Ara bic 
Li te ra tu re in Egypt, Lei den 1984, s. 52-53; 
Zi rik lî, el-A£lâm (Fet hul lah), I, 202; M. Ab dül-

mün’im Ha fâ cî, el-Ede bü’l-£Ara biy yü’l-¼adî¦, 
Ka hi re 1405/1985, I, 36, 40, 78, 95, 139; II, 3, 
12, 13; Âdil Ebû Am şe, Æa²âya’l-merße fi’ş-şi£ri’l-
£Ara biy yi’l-¼adî¦ fî Mı½r, Bey rut 1407/1987, s. 
165-166, 243-244; Nebîl Sü ley man Tabûşe, el-
İt ti câ hü’l-İslâmî fi’ş-şi£ri’l-Mı½rî el-mu¼âfı¾ min

Yi ne şi ir le rin de II. Ab dül ha mid’i sa vu na rak 

hal‘in den do la yı üzün tü sü nü ifa de et miş, 

Türk-Yu nan ve Trab lus garp sa vaş la rı sı-

ra sın da müs lü man la rı Dev let-i Aliy ye’ye 

yar dı ma ça ğır mış, II. Meş ru ti yet’in ilânı nı, 

Ça nak ka le za fe ri ni ve Kur tu luş Sa va şı’ nı 

kut la mış, hilâfe tin kal dı rıl ma sıy la ha yal 

kı rık lı ğı ya şa mış, ay rı ca Fi lis tin da va sı nı 

sa vun muş tur.

Eser le ri. 1. Dîvânü A¼med Mu¼ar rem 

(I, Ka hi re 1908; II, De menhûr 1328/1920). 
Do kuz bö lüm den mey da na ge len ese rin ilk 

cil di nin bi rin ci bö lü mün de şai rin da ha çok 

ilk dö nem ler de yaz dı ğı met hi ye ler, ikin ci 

bö lüm de va tan te ma lı şi ir ler, da ha son ra 

sı ra sıy la din ve fa zi let, ahlâk ve âdâb, hik-

met ler ve ha ki kat ler, teşbîb ve ga zel ler, 

mer si ye ler, hâtı ra lar ve di ğer şa ir ler le ya-

zış ma la rıy la il gi li şi ir le ri yer alır. İkin ci cilt, 

me dih ve mer si ye tü rü bir kaç şi ir dı şın da 

va tan ve sos yal ko nu lu 109 ka si de den olu-

şur. Ah med Mu har rem’in oğ lu Mahmûd 

Ah med Mu har rem, ba ba sı nın ba zı ga ze te 

ve der gi ler de ya yım la nan do kuz ka si de si ni 

el-Aš ½a’l-¼azîn adıy la ya yım la mış (Kü-
veyt 1404/1984), ay rı ca şi ir le ri nin yak la şık 

yüz de dok sa nı nı der le yip beş cilt ha lin de 

neş ret miş tir (Dîvânü Mu¼ar rem, Kü veyt 
1404-1408/1984-1988). 2. Dîvânü mec-

di’l-İslâm (nşr. Mu ham med İbrâhim el-
Cü yû şî, Ka hi re 1963; nşr. Mahmûd Ah-
med Mu har rem, Kü veyt 1402/1982). Ba zı 

kay nak lar da el-İlyâ×etü’l-İslâmiy ye di-

ye ad lan dı rıl sa da böy le bir ni te le me nin 

ge rek içe rik ge rek ni te lik ba kı mın dan 

doğ ru ol ma dı ğı be lir til miş tir (Be devî Ah-
med Ta bâ ne, s. 200-201). Ah med Mu-

har rem’in İs lâ mi yet’in kah ra man lık des-

ta nı nı Hz. Pey gam ber’in şah sın da, onun 

ha ya tı nı ve gaz ve le ri ni, İslâm ta ri hi nin bu 

fe tih ve üs tün lük gün le ri ni di le ge tir di-

ği, sömür ge ci lik ve is tib da da kar şı çık tı ğı, 

ta bi atı, aş kı ve gü zel li ği te ren nüm et ti ği, 

Arap ede bi ya tı na ge niş vu ku fu ile de rin 

du yuş la rı nı bir leş tir di ği 3000 be yit lik bu 

epik şi iri onun en önem li ese ri dir. Ah med 

Mu har rem, el-Fet¼ der gi si nin sa hi bi Mu-

hib büd din el-Hatîb’in 1934 yı lın da ken di-

si ne yaz dı ğı bir mek tup ta İslâm ta ri hin de 

Fir devsî’nin Şâhnâme’si ve Ho me ros’un 

İl ya da’sı gi bi eser le rin bu gü ne ka dar ya-

zı la ma dı ğı nı, müs lü man şa ir le rin bu na 

te şeb büs et me le ri ge rek ti ği ni di le ge tir-

me si, daha ön ce Ah med Şevk¢’ye yap tı ğı, 

an cak kar şı lık bul ma yan tek li fi ona da yap-

ma sı üze ri ne bu di va nı ka le me al mış tır. 

Ese rin neş ri için Maa rif Ba kan lı ğı’na, Ez-

her’e ve Arap Dil Ku ru mu’na ya pı lan baş-

vu ru lar so nuç suz kal mış, bir kıs mı şai rin 

ve fa tın dan son ra ba zı der gi ler de çık mış, 

Ab dül mut ta lib, Ve liy yüd din Ye ken ile bir-

lik te ilk sı ra lar da yer alır. An cak Ka hi re dı-

şın da ya şa ma sı, yö ne ti ci ve si ya set çi ler den 

uzak dur ma sı gi bi se bep ler le di ğer şa ir ler 

ka dar Mı sır dı şın da şöh ret ka zan ma mış-

tır. İs lâm dün ya sı nın si yasî, fikrî, as kerî 

ve ik ti sadî ba kım dan bir çok prob lem le 

yüz leş ti ği bir dö nem de ya şa yan Ah med 

Mu har rem bu nun acı sı nı en de rin şe kil de 

duymuş tur. İs ter te sel li de bu lun mak, is ter 

müs lü man la rın bu du ru ma düş me le ri nin 

se bep le ri ni araş tı rıp ken di le ri ne gel me le-

ri umu du nu ve imkânla rı nı ifa de et mek 

ya da İslâm düş man la rı na ce vap ver mek 

yo lun da ol sun şi ir le rin de İslâm ger çe ği ni 

ve İslâm’ın yü ce li ği ni di le ge tir miş tir. Va-

tan te ma lı şi ir ler de de yi ne Ah med Şev k¢, 

Hâfız İbrâhim ve Halîl Mutrân gi bi üs tat-

lar la bir lik te önde bu lu nur. Bu tür şi ir le-

rin de on lar dan fark lı ola rak sağ lam inan cı, 

de rin fel sefî dü şün ce si, il ke le ri ne bağ lı lı ğı, 

sa nat ve es te ti ğe olan yat kın lı ğı ve ka bi li-

ye tiy le te ma yüz eder (a.g.e., s. 106). Bir çok 

şai rin va tan şi ir le rin de ırk çı yak la şım öne 

çı kar ken Ah med Mu harrem’in şi ir le rin de 

inan cı nın iz le ri gö rü lür. Sa de lik, açık lık, 

akı cı lık, keli me ler de can lı lık, dü şün ce, an-

lam ya nın da ses uyu mu na dik kat, şe kil ve 

maz mun ara sın da in si cam onun üslûbu-

nun be lir gin özel lik le ri dir.

Şi ir le rin de ada let, is tib dat, şûra, eği tim, 

ahlâk, tem bel lik, ser vet da ğı lı mı, iş çi hak-

la rı, ka dı nın ko nu mu gi bi prob lem le ri us-

ta ca ele al mış, Kåsım Emîn gi bi Mı sır lı ya-

zar la rın te set tür kar şı tı gö rüş le ri ni şid det-

le eleş tir miş tir. Mus ta fa Kâmil’in baş kan-

lı ğın da ki el-Hiz bü’l-va tanî’yi des tek le me-

si ne rağ men par ti ye res men üye ol ma yıp 

si yasî fa ali yet ler den uzak dur muş tur. Bir 

ta raf tan Ba tı’nın is tilâsı na uğ ra yan İslâm 

dün ya sı nın için de bu lun du ğu du rum çer-

çe ve sin de Arap bir li ği ni sa vu nur ken di ğer 

ta raf tan ırk çı Arap edip ve dü şü nür le ri ne 

kar şı Os man lı Dev le ti’nin şah sın da İslâm 

bir li ği ni sa vun muş, ırk çı / mil li yet çi akım 

men sup la rı nın İslâm ön ce si ta rih ve kül-

tür le ri ne yap tık la rı atıf la ra kar şı çı ka rak 

İslâmî de ğer le ri yü celt miş, bu nun ne ti-

ce sin de Hin dis tan’da Mu ham med İk bal 

ve Tür ki ye’de Meh med Âkif Er soy gi bi bir 

İslâm şa iri ola rak ta nın mış tır. Ba ba sı nın 

ve fa tı üze ri ne yaz dı ğı uzun mer si ye de ne-

re dey se ken di acı sı nı unu tup Türk ler’in 

aza me ti ve on la rın uğ ra dı ğı sı na vın çe-

tin li ğin den, ken di le ri ni İslâm’a hiz me te 

ada ma la rın dan söz et miş (a.g.e., s. 62; 
M. Re ceb el-Beyyûmî, II, 111), Os man lı 

Dev le ti’nin İslâm bir li ği ni tem sil et ti ği-

ne, müs lü man la rın hâmi si ol du ğu na da ir 

duy gu ve dü şün ce le ri ni di le ge tir miş tir. 
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Zi ra sulh şart la rı na ay kı rı ba zı ka le ler in şa-

sı na baş la dı ğı nız bu nun şa hi di dir” di ye rek 

onu sert bir şe kil de azar la dı ğı nak le di lir 

(Def ter dar Sa rı Meh med Pa şa, s. 828). Her 

şe yin far kın da olan III. Ah med, Ah med Pa-

şa’yı gö rev den al ma nın yol la rı nı ara ma ya 

baş la dı. Gön der di ği ba zı tel his le ri hak kın da 

açık la ma yap mak üze re onu sa ra ya da vet 

et ti. Bu sı ra da ulemânın da dev re ye gir-

me si, özel lik le Şey hü lislâm İmâm-ı Sultânî 

Meh med Efen di’nin padi şa ha vezîriâzam-

lık gö re vi nin hak kı nı ve re me di ği ni söy le-

me si üze ri ne (Râşid Meh med Efen di – 
Çe le bizâde Âsım Efen di, II, 708) elin den 

sadâret müh rü alın dı (8 Re ceb 1115 / 17 
Ka sım 1703), ye ri ne Damad (Eniş te) Ha san 

Pa şa ge ti ril di. Silâh dar Fın dık lı lı Meh med 

Ağa azil se be bi ola rak ay rı ca, ca hil ve se fih 

di ye ni te le di ği Ah med Pa şa’nın di van gün-

le rin de ha ça ben zer çe şit li ipek ku maş lar-

dan kallâvîler, di ğer gün ler de rengârenk 

ka vuk lar, telli-pul lu hatâyî el bi se ler le süs-

len me gi bi ge rek çe le ri de gös te rir (Nus-
retnâme, s. 671). Az le dilin ce şaş kı na dö nen 

Ah med Pa şa’nın ken di si ni, “Ben ol ma say-

dım fit ne sön mez ve cü lûs vu ku bul maz dı” 

şek lin de sa vun du ğu ifa de edi lir. Bu ara da 

âsi ile ri ge len le rin den ye ni çe ri ağa sı Ça lık 

Ah med Pa şa da az le di len ler ara sın day dı. 

Ka va noz Ah med Pa şa’ya ye ni sad ra zam 

Da mad Ha san Pa şa’nın, “İh tilâl za ma nın-

da ele ge çen mal la rı sak la ma yıp ha zi ne ye 

öl dü rül me si üze ri ne Si vas Va li si Söh rap 

Meh med Pa şa ta ra fın dan hi ma ye edil di; 

1075’ te (1664-65) Ve zir Hü se yin Pa şa’ya 

tak dim edil di. Er te si yıl En de run’a gir di ve 

bir sü re bu ra da eği tim gör dü. Sır kâtip-

li ği, has oda ba şı lık ve gü ğüm cü ba şı lık tan 

son ra 1090’ da (1679) ha zi ne ket hüdâsı 

ol du. II. Sü ley man’ın cülûsu nu mü te akip 

ve zâ ret le Bas ra ve Mu sul va li li ği yap tı. Bu 

ara da Am cazâde Hü se yin Pa şa’nın kı zıy la 

ev len di. 1101’de (1689-90) Ha lep vali li ğin-

den Bo ğaz mu ha fız lı ğı na ge ti ril di. Ar dın-

dan Sa kız mu ha fız lı ğı na ve Say da va li li-

ği ne ta yin edil di. 1106 (1694-95) yı lın da 

Boz ca ada’da ve Di yar be kir’de gö rev yap-

tı. El mas Meh med Pa şa’nın sad ra zam lı ğı 

dö ne min de emek li ye ay rıl dı. 1697’de ka-

yın pe de ri Am cazâde Hü se yin Pa şa sad ra-

zam olun ca bir sü re Gi rit’te (Han ya) gö rev 

yap tık tan son ra 1110’da (1698-99) eşi nin 

dev re ye gir me siy le mer ke ze çağ rı lıp ni-

şan cı lık gö re vi ve ril di. Am cazâde’nin ve fa tı 

üze ri ne emek li ye sev ke di lip mal la rı na el 

ko nul du. Bir sü re ka yın pe de ri nin Ana do-

lu hi sa rı’nda ki ya lı sın da otur du, bu sı ra da 

ken di si ne İs tan bul Güm rü ğü’nden 400 

ak çe yev mi ye bağ lan dı.

Tem muz 1703’te çı kan Edir ne Vak‘ası 

sı ra sın da is yan cı lar ta ra fın dan ön ce sa dâ-

ret kay ma kam lı ğı na, bir ay ka dar son ra da 

sad ra zam lı ğa ge ti ril di ve âsi ler le bir lik te 

İs tan bul’dan Edir ne’ye ha re ket et ti. Si-

liv ri ve Çor lu’da ya pı lan is ti şa re top lan tı-

sın da II. Mus ta fa’nın taht tan in di ril me si 

ka rar laş tı rıl dı, fa kat ki min pa di şah ola-

ca ğı ko nu sun da tar tış ma çık tı. Bir ara 

So kul luzâde ler’den bi ri nin tah ta çı ka rıl-

ma sı bile gün de me gel di, fa kat Şeh za de 

Ah med üze rin de it ti fak edil di. Alı nan bu 

ka rar lar da et ki li olan Ah med Pa şa, Edir ne 

Mu ha fı zı Mo ra lı Ha san Pa şa’ya gön der di-

ği ha ber de Şeh za de Ah med’e bi at edil-

me si ni söy le di, ar dın dan da ken di si bi at 

et ti (Silâhdar Meh med Ağa, s. 629- 630). 
O sı ra da meşrû sad ra zam Râmi Meh-

med Pa şa ka ça rak or ta dan kay bol du. 

III. Ah med’in cülûsun dan son ra Ah med 

Pa şa’ya mü hür gön de ri le rek sad ra zam-

lı ğı resmîleş ti ril di (9 Rebîülâhir 1115 / 22 
Ağus tos 1703).

Ka va noz Ah med Pa şa’nın sadâre ti sı-

ra sın da yap tı ğı ilk ic ra at la rı çağ da şı ta-

rih çi Silâhdar Meh med Ağa ta ra fın dan 

İs tan bul’da ki sa ray mut fa ğı nın yi ye cek 

ve içe ce ği ni kes me si, rüş vet ka pı sı nı açıp 

iki ay da bir man sı bı üç ki şi ye sat ma sı ve 

âde ta “fi ra vun laş ma sı” şek lin de an la tı lır 

(Nus retnâme, s. 652). Bu ara da İs tan bul’a 

ge len Rus el çi si ni ka bul eden Ah med Pa-

şa’nın, “Si zin dost lu ğu nu za iti mat yok tur. 
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ÿAh met Özel

– —AHMED PAÞA, Kavanoz
(ö. 1117/1705)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

Ve zir Silâhdar Hü se yin Pa şa’nın âzat lı 

kö le le rin den olup Rus asıl lı ol du ğu ri va yet 

edi lir (Dilâverzâde Ömer, s. 2). Hü se yin 

Hüsâmed din’e gö re ise Amas ya lı Ha cı Ah-

med Pa şa’nın kö le si ve bu şe hir âya nın dan 

Ha cı Efen dizâde Sa rı Meh med Ağa’nın 

da ma dı Rus asıl lı mak tul Rıd van Ağa’nın 

oğ lu dur. Bi raz şiş man ve kı sa boy lu ol-

ma sın dan do la yı Ka va noz la ka bıy la anı lır. 

Söh rap Meh med Pa şa’nın ye tiş tir me le-

rin den dir, bu se bep le Söh rap lı ola rak da 

bi li nir. Bir çok kay nak ta ise uzun ca bir sü re 

kal dı ğı ni şan cı lık gö re vin den do la yı Ni şan cı 

un va nıy la da zik re di lir. 1069 (1658) yı lın da 

çı kan Aba za Ha san is ya nın da ba ba sı nın 

Kavanoz Ahmed Paşa’nın Enderun Hazinesi’nce el konulan 

eşyasını gösteren belge  (TSMA, nr. D.02352.0252.00)
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