
Kendisinden nakledilen. "Şiirin de nebat
lar gibi bir vatanı vardır: bir şiiri bir baş
ka toprakta yetiştirmek mümkün değil
dir" sözü, notlarla açıklamaya ve edis
yon kritiğe verdiği önemin gerisindeki 
anlayışını belirtmektedir. 

Eserleri. Ahlwardt, eserlerinin ortaya 
koyduğu gibi, öğrenmedeki ciddiyet ve 
disiplinini yayıniarına da aksettirmiş dü
zenli bir araştırmacı ve mizacı itibariyle 
da yalnız kendi tarz ve tercihine uygun 
çalışmalar yapmış bir müsteşriktir. De 
Goeje'nin yayımladığı Belazüri'nin FüW.
}fu'l-büldan 'ı (Greifswald 1863-1 868) ile 
1882-1896 yılları arasında neşredilen 

Zemahşeri'nin el-Mufaşsal'ına yaptığı 

yardımlar bir tarafa bırakılacak olursa, 
otuzuna girmeden başlattığı asıl yayım 

faaliyetinin, bir yandan klasik Arap şi

irini tanıtmak, diğer yandan çalışmala
rının hemen hepsinin yazmak istediği 

Arap edebiyatı tarihine temel teşkil et
mesini sağlamak üzere planlanmış ol
duğu görülür. 

Ahlwardt'ın belli başlı çalışmaları şun
lardır: 1. Divanü Tahman el -Kilabi (Lei
den 1858) Z. Kasidetü Te' ebbeta Şer
ren ( 1859) . Şerh li olarak hazırlanmıştır. 
3. Kitabü'l-Fa{lri fi'l-adabi's-sultaniyye 
(Göttingen ı 86 ı ). ibnü't-Tıktaka' nın meş
hur eserinin Paris nüshası esas alınarak 
hazırlanmış metnidir. 4. el-Ijamriyyat 
(Greifswald ı 86 ı) . Divanü Ebi Nüvds'ın 
"Hamriyyat" bölümünün Berlin ve Viya
na yazmalarına dayanarak yayımianmış 
şeklidir. s. el- 'İkdü 's-semin fi devavi
ni'ş-şu 'ara 'i's-sitteti'l-Cahiliyyin (The 

Diwans of the S ix Ancient Arabic Poets) 
(London 1870 ; Paris 1 902 ). Bu çalışma 

da Cahiliye devri şiiri ele alınmış ve Na
biga, Antere. Tarafe. Züheyr, Alkame ve 
imruülkays gibi altı Cahiliye devri şairi 
Batılı araştırıcılara tanıtılmıştır. 6. Be
merkungen über der achtheit der alt
arabischen Gedichte (Greifswald 1872). 
Müellifin eski Arap şiiri üzerine düşünce
lerini ihtiva eden bu eser daha önce Ca
hiliye devri şiiri üzerine yapmış olduğu 
çalışmanın bir yan ürünü sayılabilir . 7. 
Anonymen arabischen Chronik (Leipzig 
1883). Berlin Kraliyet Kütüphanesi'nde
ki bir yazmaya dayanarak neşrettiği bu 
eserin daha sonra Belazüri'nin Ensa
bü '1-eşraf'ının Xl. cildi olduğu anlaşıl

mıştır. 8. Verzeichnis der arabischen 
Handschriften (Die Handschri{ten Ver· 
ze ichn isse der königlichen Bibliothek 
zu Berlin ) (Berli n 1887- 1899) . Ahlwardt'ın 
asıl şöhretini sağlayan bu eser Berlin 

Kraliyet Kütüphanesi'ndeki Arapça yaz
maların katalogudur. Tamamı on cilt 
olan bu külliyatın 1-IX. ciltlerinde 10.205 
yazmanın konularına göre tasnifleri ya
pılmış olup X. cildi dizindir. Ahlwardt 
yirmi yıllık bir emeğin mahsulü olan bu 
çalışmasında kitapları sadece ·tasnif ve 
tavsif etmekle kalmamış, aynı zaman
da müellif ve muhtevaları hakkında da 
bilgi vermiştir. Onun yazmak istediği 

Arap edebiyatı tarihinin iskeletini teşkil 
edecek bu çalışma , yine bir Alman müs
teşriki olan Brockelmann ' ın Geschichte 
der arabischen Li teratur ( GAL) adlı 

eserinin temelini oluşturmuştur. 9. Eş
' aru Ijalef el-A]fmer (Greifswald 1895 ). 
Ahlwardt'ın katalog çalışmasını bitir
dikten sonra tekrar Arap şiirine döne
rek hazırladığı bir eserdir. 10. Samm
lungen alter arabischer Dichter. Eski 
Arap şairlerinden derlemeleri ihtiva 
eden bu eser üç cilt halinde neşredil
miştir (Berlin ı 903) 1. cilt Asmaf'nin el
Aşma 'iyyôt'ı (Berlin ı 902), ll. cilt Ac
cac'ın Divanü'l-Eracfz'i (Leipzig 1903) . 
lll. cilt de Divanü Rü 'be b. 'Accôc 'dır. 
Bu divanı ayrıca aruz vezninin aynı kalı
bıyla Almanca'ya da tercüme ederek 
yayımiarnıştır (Berlin 1904) 
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Hz. Peygamber'in 
isimlerinden biri. 

_j 

Ahmed. hamd kökünden ism-i tafdil 
olup "herkesten daha çok öven (hamde
den) ve herkesten daha çok övülen" an
lamlarına gelir. Bazı islam alimleri. baş
ka hiç kimseye nasip olmayan bir ma
kamda ve sadece kendine mahsus ifa
delerle herkesten daha fazla Allah'a 
hamdettiği, Cenab-ı Hakk' ın da onu bü
tün insanlardan daha çok övdüğü için 
Hz. Peygamber'e Ahmed adının verildi
ğini söylerler. Ahmed, aynı kökten türe
miş olmakla beraber onun diğer adları 

AHMED 

olan Muhammed ve Mahmud'dan daha 
anlamlı ve daha beliğdir. Çünkü her iki
si de yalnızca "övülmüş olma"yı ifade et
tikleri halde ahmedde hem "övülme". 
hem de "övme" anlamı vardır. Hz. Pey
gamber'in adı olarak Ahmed Kur'an-ı 

Kerim'de bir defa geçmektedir : "Hatır
la ki Meryem oğlu isa. 'Ey israiloğulları! 
Ben. daha önce gönderilen Tevrat'ı tas
dik etmek ve benden sonra gelecek Ah
med adlı bir peygamberi müjdelemek 
üzere Allah ' ın size gönderdiği peygam
berim' demişti " (es-Saf 6 ı 1 6) 

Ahmed kelimesinin Hz. Peygamber'c 
den önce isim olarak kullanılıp kullanıl
madığı hususu ihtilaflıdır. Kaynaklardan 
anlaşıldığına göre, ResOiullah ' ın doğdu

ğu yıllarda Ahmed adını taşıyan hiç kim
se bulunmadığı gibi hicri ı. yüzyılın ikinci 
yarısının ortalarına gelinceye kadar da 
bu adı alan hiçbir şahsa rastlanmamış
tır. Konuyla ilgilenen islam alimlerinin 
çoğu bu kanaati belirtmişlerdir. Her ne 
kadar Cahiliye devrinde Ahmed b. Sü
mame et-Tai, Ahmed b. Zeyd es-Sekseki 
gibi şahıslara ve Benf Ahmed gibi kabi
le adiarına rastlanılmakta ise de bunlar 
uzun yıllar önce yaşam ış oldukları için 
unutulmuşlardı. islami devirde bu adla 
anıldığı bilinen ilk şahıs , meşhur Arap dil 
bilgini Halil'in (ö 170/ 786 veya 175/ 791 ı 

babası Ahmed b. Amr ei-Ferahidi'dir. 

Hz. Peygamber çeşitli hadislerde isim
lerinden birinin de Ahmed olduğunu hiç
bir te'vile yer bırakmayacak şekilde ifa
de etmiştir (Buhari . "Menakıb", ı 7, "Tef
sir", 61; Müslim. "Feza'il", 124. 125. 126) . 
islami kaynaklarda, annesi Arnine'ye 
doğacak çocuğuna Ahmed adını koy
ması emrolunduğu kaydedilmektedir 
(ibn Sa'd, ı. 98-99. 104) Şai r sahabfler
den Hassan b. Sabit. Ka'b b. Malik. Amr 
b. CemQh ve Abdullah b. Ziba'ra da Hz. 
Peygamber'in Ahmed adını şiirlerinde 

birçok defa zikretmişlerdir. Bazı müs
teşrikler bu gerçeği kısmen inkar ede
rek, kısmen de değişik şekillerde yo
rumlayarak incil'de Ahmed adlı bir pey
gamberden bahsedilmediğini, müslü
manların bu ismi, Hz. Peygamber'in in
cil'de (Yuhanna, XIV/ 16; XVI/ 13-14} ge
çen Paraklit ile özdeşleştirilmesinden 

sonra ve en erken tarihle 125 (742-43) 
yılından itibaren kullanmaya başladıkla
rını (Watt, XLIII / 1, s. 1 10 ; E/2 (Fr.). 1, 275). 
ahmed kelimesinin isim değil sıfat ol
duğunu ve hatta Kur'an'a sonradan da
hil edildiğini iddia ederler. Bu son id
dia, üzerinde durmaya değmeyecek ka-
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AHMED 

dar basittir ve iftiradan ibarettir. Diğer 
iddiaya gelince. Hz. isa İncil'de (Yuhanna, 

XIV/ 15-16, 23-27; XV/ 26; XVI / 7-13) ken
disinden sonra Ahmed adlı bir peygam
berin geleceğini haber vermiştir. Müs
lümanların bir müddet çocuklarına Ah
med adını koymadıkları ise doğrudur. 
Ancak bu, müsteşriklerin ileri sürdük
leri sebeplerden değil. bilakis Hz. Pey
gamber'e olan saygılarından dolayıdır. 

Nitekim aynı seb~ple Hz. Ömer de hali
feliği sırasında Muhammed adlı şahısla
rı toplayıp günlük hayatta ortaya çıkan 
bazı mahzurlar yüzünden onlardan isim
lerini değiştirmelerini istemiştir. 
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( --'<>-ı ) 
(ö. 1026/ 161 7) 

Osmanlı padişahı 

L_ 
(1603-1617). 

_j 

Babası lll. Mehmed'in Saruhan valiliği 
sırasında 28 Nisan 1 590'da Manisa'da 
doğdu . Annesi Handan Sultan 'dır. Celalf 
fetretinden dolayı sancağa çıkamamış
tır (bk. SANCAGA ÇlKMA). Babasının 18 
Receb 1 012'de (22 Aralık 1603) ölümü 
üzerine on dört yaşında tahta geçti. 

İlk işi. lll. Murad ve lll. Mehmed de
virlerinde devlet işlerine müdahalele
riyle çeşitli olaylara sebebiyet veren Sa
fiye Sultan'ı (Venedikli Baffa) Eski Sa
ray'a göndermek oldu. Bu sırada İran ve 
Avusturya ile olan savaş hali devam 
ediyordu. Cigalazade Sinan Paşa şark 
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serdan tayin edilirken Vezfriazam Mal
koç Yavuz Ali Paşa da Macaristan'a 
gönderildi. Yine bu sıralarda Şah 1. Ab
bas Revan'ı muhasara sonunda teslim 
almış, Kars'a girmiş ve ancak Ahıska 
önlerinde durdurulabilmişti. Sinan Pa
şa 1 S Haziran 1604'te İstanbul'dan ge
cikmiş olarak hareket etti ve 8 Kasım'
da Kars önlerine vardı . Durum uygun 
olduğu halde Şah Abbas'ın üzerine git
meyip Van'da kışiağa çekilen Sinan Pa
şa, şahın taarruzu üzerine Erzurum·a 
geçti. Böylece serdar, ümera ve asker 
arasında huzursuzluk çıkmasına ve bir 
sefer mevsiminin boşa geçirilmesine 
sebep oldu. 1605 sefer mevsiminde 
tekrar ordunun başında hareket eden 
Sinan Paşa Tebriz'i geri almak üzere 
yürüdü. Ancak Erzurum Beylerbeyi Kö
se Sefer Paşa ' nın esas ordudan ayrı ha
reket edip esir düşmesi Sinan Paşa'

nın durumunu sarstı ve ordu Şah Ab
bas'ın ani baskını üzerine mağlüp ola
rak Van·a. sonra da Diyarbekir'e çekildi. 
Sinan Paşa'nın bu sırada büyük bir kuv
vetle yardıma gelen Halep Beylerbeyi 
Canbulatoğlu Hüseyin Paşa'yı geç kal
dığı bahanesiyle idam ettirmesi büyük 
bir isyanın başlamasına sebep oldu. Bu 
hadiseden kısa süre sonra kendisinin 
de Diyarbekir'de ölmesi üzerine Şah 

Abbas Gence, Sirvan ve Semaha'yı zap
tetti. 

İran cephesinde bu olaylar sürerken 
3 Haziran 1604'te İstanbul'dan hareket 
ederek 26 Temmuz'da Belgrad'a varan 

Sultan ı. Ahmed 

Vezfriazam Malkoç Ali Paşa burada 
ölünce. sactarete ve garp serdarlığına 

Lala Mehmed Paşa tayin edildi. İlk önce 
Peşte. ardından Vaç kalelerini geri alan 
serdar. Estergon'u kuşattıysa da yağ
mur ve kar fırtınalarının başlaması ve 
askerin muhalefeti üzerine 23 Kasım 

1604'te Belgrad'a çekilmek zorunda 
kald ı. Bu sırada Protestan Macar halkı 

üzerinde Katalik Avusturya baskısının 

artması. Erdel'in istiklali için mücadele 
eden ve daha önce Avusturya taraftarı 
olan Erde! Beyi Etienne Bocskai ' ın 

(Boçkay) İstanbul'a elçi göndererek yar
dım istemesine sebep oldu. Bocskai'a 
Erde! krallığı için yardım vaadinde bu
lunulması üzerine o da kuwetleriyle se
fere katıldı. 1605 yazında Estergon 
üzerine yürüyen Lala Mehmed Paşa. 

önce Vişegrad ve Tepedelen'i ele geçir
di. Böylece zor durumda kalan Ester
gon müdatileri 4 Kasım 160S'te kaleyi 
teslim ettiler. Diğer taraftan Bocskai. 
Türk kuwetlerinin yardımı ile Uyvar'ı 

alırken Tiryaki Hasan Paşa da Veszprem 
ve Palata'yı fethetti. Elde edilen bu ba
şarılardan sonra Lala Mehmed Paşa ta
rafından Etienne Bocskai'a Erde! ve Ma
car tacı giydirildL Bunun arkasından da 
Kanüe Beylerbeyi Sarhoş İbrahim Pa
şa, Tatar ve Macar kuwetleriyle birlikte 
Avusturya'nın İstriya eyaJetine bir akın 
düzenledi. 

Anadolu'da Celalf isyanlarının tehlike" 
li bir hal alması, diğer taraftan İran 
cephesinde başarı elde edilernemesi se
bepleriyle İstantıura çağrılan Sadrazam 
Lala Mehmed Paşa İran üzerine serdar 
tayin edildi. Böylece sadrazarnın bütün 
Macaristan ' ı Avusturya istilasından kur
tarma planı gerçekleşemedi. Bu konu
da padişah nezdindeki teşebbüsleri de 
bir sonuç vermedi ve İran üzerine sefere 
hazırlanırken aniden vefat etti (1606) . 

Bu sırada , yıllardan beri devam eden 
Osmanlı-Avusturya savaşlarını bir sonu
ca bağlamakla görevlendirilen Kuyucu 
Murad Paşa Budin'e gidip temaslarda 
bulundu ve anlaşma zemini hazırlanın
ca Budin Beylerbeyi Kadızade Ali Paşa 
~aşkanlığındaki Osmanlı sulh heyeti ile 
Avusturya murahhasları Baran de Mal
Iard ve Comte Althan, Zitvatorok'ta bir 
araya geldiler. Yirmi üç günlük bir mü
zakereden sonra on yedi maddelik bir 
ahidname imzalandı. Zitvatorok Mua
hedesi hükümlerine göre. Kanünf dev
rinden beri Avusturya ' nın vermekte ol
duğu 30.000 duka altın tutarındaki yıl
lık haraç kaldırıldı. buna karşılık İmpa-


