
simlediği diğer eserler bilinmemekle bir
likte, istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki Şah Tahmasb Albümü'nde yer 
alan dağılmış bir Kelile ve Dimne nüs
hasına ait minyatürlerin, üslüp özelliği 
bakımından Ahmed Musa'ya veya bir 
öğrencisine ait olmaları ihtimal dahilin
dedir. 
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IJillıl FiLi z ÇAÖMAN 

ı 
AHMED el-MÜCAHiD 

ı 

( .a~l .lo>l ) 

Ahmed Gran b. İbrahim el-Mücahid 
(ö. 950/1543) 

Habeşistan'da 
Müslümanlığın yayılmasında 

L 
büyük hizmetler gören Harar emirL 

_j 

Abad Emirliği'nin Hubat bölgesinde 
1 506'da doğduğu rivayet edilmektedir. 
Habeş kaynaklarında Gran (solak) laka
bıyla anılan Ahmed el-Mücahid, emir ol
duktan sonra devlet idaresinde büyük 
değişiklikler yaptı ve 1 527' den itibaren 
de Habeşistan Krallığı'na karşı cihad 
açtı. Kısa bir zaman içinde Zeyla'dan 
Massava'ya kadar bütün sahili idaresi 
altına alarak ülkenin büyük bir kısmına 
sahip oldu. Buna karşılık Portekizliler'le 
temas halinde bulunan Habeş Hüküm
dan Lebna Dengel (ll. David), onlardan 
sağladığı yardımla kendi durumunu tak
viye edince Ahmed el-Mücahid de Ze
bid'deki Osmanlı beylerbeyisi vasıtasıyla 
Osmanlı Devleti'ne müracaat etti. 

Ahmed el-Mücahid, Habeşistan'ı fet
hetmek için başladığı ve 1 543'e kadar 
sürdürdüğü mücadelede askerleri için 
gerekli malzemeyi göçebe Somali aşire
tinden temin etti. 1530'da Fatagar ve 
Evfat bölgelerini. 1 531'de Dava ro ve Şü-

ve (Shoa) eyaletlerini, bir yıl sonra Am
hare ve Lasta'yı, 1 535'te de Tigre top
raklarını ele geçirdi. Buralarda İslami 
yet'in siyasi bakımdan en büyük yayılışı 
da bu devirde oldu. Bunun üzerine Ha
beş kralı Portekiz'den tekrar yardım is
tedi ve 1 541 yılında gelen 400-500 ki
şilik bir askeri yardımla Habeş ordusu 
ateşli silah desteği de kazanmış oldu. 
Takviyeli Habeş kuwetleriyle yaptığı sa
vaşta mağlOp olan Ahmed el-Mücahid 
yeniden Osmanlılar'a başvurdu. Osman
lı Devleti. Habeşistan'da kuwet denge
sinin müslümanların lehinde olmasını 

istediğinden, Ahmed el-Mücahid'e Ye
men'deki idarecileri vasıtasıyla silah yar
dımı yaptığı gibi, hıristiyanlara karşı ver
diği mücadeleyi tasvip manasma onu 
Habeş hakimi olarak tanıdı. Kaynaklar
da ona 900 tüfekçi ile on top ve bunları 
kullanacak usta gönderildiği kaydedil
mektedir. Ahmed el-Mücahid aldığı bu 
yardım sayesinde, 28 Ağustos 1 542'de 
Habeş krallık ordusu ile Portekiz kuv
vetlerini büyük bir bozguna uğrattı. Fa
kat zaferden gurura kapılarak ihtiyat
sızca hareket etmeye başladı. Habeşis
tan'ın tamamını ele geçirmek için 21 Şu
bat 1 543'te yaptığı ikinci savaşta yenil
di ve öldürüldü. Bu mağlObiyet Habeşis
tan'da İslamiyet'in yayılışının durması
na sebep oldu. Osmanlılar ise bundan 
sonra bu ülke ile, burayı fethe karar ve
rinceye kadar (1554), bir daha ilgilen
mediler. 
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Çörekçizade, Koyun Halife 
(ö.ll83/1769) 

L 
Osmanlı hattatı, bestekar ve şair. 
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Çörekçi esnafından Mehmed Efen
di'nin oğlu olduğundan Çörekçizade. is
tanbul'un kasaplık hayvan ihtiyacını kar
şılamakla görevli bulunduğu için de Ko-

AHMED NAKKAS ei-HllATl 

yun Halife lakaplarıyla tanınmıştır. İ s
tanbul'da doğdu; küçük yaşta saraya 
alınarak Enderun'da tahsil gördü. Ön
ce Galata Sarayı'nda Mestçizade Ah
med Efendi'den. daha sonra onun ho
cası Ebü'l -Kasım Mehmed Rasim Efen
di'den şiir. edebiyat ve diğer güzel sa
natlarla beraber hat öğrenerek icazet 
aldı. Saraydaki hizmetini çırağ edilerek 
(bk. ENDERUN) bitirdikten sonra "koyun 
halifeliği" ile görevlendirildi. Bu vazife
de iken katıldığı Rusya seferinde, ordu 
isakça'da (bugün Romanya'da) bulundu
ğu sırada, vefatma tarih olmak üzere 
söylenen "hitam- ı a'mal" terkibinin gös
terdiği 1183 yılının Muharrem ayında 
(Mayıs 1769) vefat etti. Müstakimzade, 
Mecmzla'sındaki besteciler fihristinde 
yanlış olarak onun 1184 'te vefat ettiği
ni kaydetmektedir. 

Devrinde bestekar ve hattat olarak 
şöhret kazanan Ahmed Efendi, şiirle

rinde Münir mahlasını kullanmıştır. Çe
şitli yazma mecmualarda bazı şiir ve ila
hileri bulunmakla beraber bunlar müs
takil bir divanda toplanmamıştır. Ay
rıca güfte mecmualarında Koyun Hali
fe adına kayıtlı bazı dini ve din dışı bes
telerine rastlanmaktaysa da bunlardan 
hiçbirinin notası zamanımıza ulaşma

mıştır. 
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~ NuRi ÖzcAN 

AHMED NAİM, Babanzade 

(bk. BABANzADE AHMED NAİM). 

AHMED NAKKAŞ ei-HIIATI 
( .). *-ll _;.~ı; .lo> 1 ) 

Mengücükoğulları döneminde 
yaşayan mimar 

_j 

Doğum ve ölüm tarihi bilinmemekte
dir. Mengücükoğulları'ndan Hüsamed
din Ahmed Şah b. Süleyman Şah ' ın 626 
( 1228-29) yılında inşa ettirdiği Divri
ği'deki Ulucami'nin yapımında çalışmış
tır. Adına. caminin doğusundaki sonra
dan pencere haline getirilmiş olan Şah 
Kapısı adlı portalin mukarnaslı bölümü 
ile kapı lentosu arasında kalan kısmın
daki tek satırlık kitabede rastlanmak-
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