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AHMEDPAŞA 

{ö. 1160/ 1747) 

Bağdat valisi. 
_j 

Bağdat Valisi Eyüplü Hasan Paşa'nın 
oğludur. istanbul'da doğdu. Şehrizor, 
Kerkük ve Basra beylerbeyiliklerinde bu
lundu; 1719'da vezir oldu. 1724 yılı baş
larında, iran seferi ile görevlendirilen 
babasının ölümü üzerine Bağdat valili
ğine getirildi. Bu görevle birlikte şark 
seraskerliğini de üstlenen Ahmed Paşa 
1724'te Hemedan'ı aldı. 1726'da Afgan 
Şahı Eşref ile yaptığı savaşta başarı el
de edemediyse de ertesi yıl yaptığı ant
laşma ile Hemedan, Tebriz, Revan ve 
Tiflis yöresini içine alan geniş bir böl
geyi Osmanlı topraklarına kattı. Safe
vi Hükümdan Şah Tahmasb zamanın
da bu toprakların kaybedilmesi üzerine 
tekrar iran seferi ile görevlendirilen Ah
med Paşa Kirmanşah ve Erdelan'ı ala
rak 1731 'de Hemedan'a girdi. 1732'de 
yapılan antlaşma ile ele geçirilen yer
lerin bir kısmı muhafaza edildi, bazı şe
hir ve bölgeler ise iran'a bırakıldi. Fa
kat daha sonra yeniden anlaşmazlık çık
tı ve Ahmed Paşa Bağdat'ı Nadir Şah'a 
karşı savunmak zorunda kaldı. 1733 yı 

lında uhdesine Basra valiliği de veri
len Ahmed Paşa ertesi yıl Halep'e, son
ra da Rakka'ya gönderildi. Bu sırada 

Köprülüzade Abdullah Paşa'nın ölümü 
üzerine tekrar şark seraskerliğine ge
tirildi ve Nadir Şah'la bir mütareke yap
tı. 

1736 yılında getirildiği ikinci Bağdat 
valiliği sırasında daha çok iran mesele
leriyle ve asi aşiretleri yola getirmekle 
meşgul oldu. iran sınırındaki Baban san
cağı hakimi Selim'e karşı yaptığı başa
rılı bir seferden dönerken vefat etti ; 

Bağdat'ta imam-ı Azam Türbesi civa
rında babasının yanına defnedildi. Ah
med Paşa toplam yirmi üç yıl Bağdat 

valiliği yapmış, daha sonra da bu eyalet 
onun kölelerinin vali tayin edilmesiyle 
idare edilmiş ve adeta bir kölemen oca
ğı ortaya çıkmıştır. Kızı Adile Hatun'un 
bu ocağın kurulmasında önemli rolü ol
muş ve bu durum 1831 yılına kadar sür
müştür. 
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liJ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

AHMED PAŞA, Bonneval 

(bk. HUMBARACI AHMED PAŞA). 

AHMED PAŞA, Borsalı 

(ö. 902 / 1496-97) 

Divan şairi. 
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ll. Murad'ın kazaskerlerinden Veliy
yüddin Efendi'nin oğludur. Büyük bir ih
timalle Edirne'de dünyaya geldi. Sursalı 
olarak tanınması, hayatını Bursa'da ge
çirmesi ve orada ölmesi ile açıklanabi-
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AHMED PAŞA, Bursalı 

lir. Tahsilini tamamladıktan sonra ba
basının da nüfuzu sayesinde müderris 
olarak Bursa Muradiye Medresesi'nde 
ilk vazifesine başladı. ardından da Mol
la Hüsrev'in yerine Edirne'ye tayin edil
di (855 / 145 1) Fatih Sultan Mehmed'in 
tahta geçmesinden sonra kısa sürede 
yükselerek önce kazasker. daha sonra 
da padişaha musahib ve hoca oldu. Bun
da. şiirlerinde padişahı methederek on
dan gördüğü ilginin payı olduğu kadar 
bilhassa bir devlet adamı sıfatıyla gös
terdiği başarıların da rolü vardır. Böy
lece payelerin en yükseğine ulaşarak ve
zirlik rütbesini elde etti. istanbul'un fet
hi sırasında da Ahmed Paşa'yı yanından 
ayırmayan padişah. ondan askerin ma
neviyatının yükseltilmesinde faydalan
dı. Sehi, onun çok müdekkik olmasın
dan ve kılı kırk yarmasından dolayı or
duda "sipahi müftüsü" olarak anıldığı
nı kaydeder. Ancak Fatih'in Ahmed Pa
şa'ya olan kuwetli teveccühü ve onu 
adeta bir gölge gibi yanından ayırma
ması pek çok kişinin kıskançlığına da 
sebep olmuştur. Böylece günün birinde 
talihi ters dönen Ahmed Paşa, bazı de
dikodular üzerine padişahın gazabına 

uğradı ve tevkif edildi. Bu olayı diğer 

tezkirecilerden daha ayrıntılı bir şekilde 
anlatan Aşık Çelebi'ye göre, Fatih Ah
med Paşa'yı önce katietmek istemiş

se de sonra kapıcılar odasına hapset
tirmekle yetinmiştir. Latifl ise onun Ye
dikule'de hapsedildiğini yazmaktadır. 

Ahmed Paşa bu badireyi padişaha ya
zıp gönderdiği meşhur "kerem" redifli 
kasidesi ile atlatmış, fakat bu olaydan 
sonra saraydan uzaklaştınlmaktan kur
tulamamıştır. 

Önce Bursa'da Orhan ve Muradiye 
medreseleri mütevelliliğine tayin edil
miş, ayrıca günde 30 akçe de maaş bağ
lanmıştı. Bursa'daki debdebeli yaşayı

şını, sert ve cimri kişiliğini aksettiren 
ve etrafına devrin şairlerini topladığını 

bildiren bazı latifelere Lamii'nin başla
yıp oğlunun tamamladığı Letaifnô.me'
de rastlanmaktadır. Fatih'in vefatma 
kadar Sultanönü, Tire ve Ankara'da san
cak beyi olarak görev yapan Ahmed Pa
şa, ll. Bayezid zamanında aynı görevle 
Bursa'ya tayin edildi. Ancak ll. Bayezid, 
Ahmed Paşa'yı takdir etmesine rağmen 
nedense saraya çağırmamış, o da eski 
günlerine bir daha kavuşamamanın acı
sını ömrü boyunca çekmiştir. Ahmed 
Paşa Bursa'da öldü ; cenazesi M uradi
ye Medresesi yakınında yaptırdığı tür
beye defnedildi. 
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AHMED PAŞA, Bursalı 

Başta Şakiiik Tercümesi olmak üze
re kaynakların çoğu Ahmed Paşa'nın 

hiç evlenmediğini kaydetmekle bera
ber. Aşık Çelebi bunun doğru olmadığı
nı söyler. Aşık Çelebi, Ahmed Paşa'nın 
varisi olan amcazadesi Nazır Çelebi'nin, 
Fatih Sultan Mehmed'in Ahmed Paşa'yı 
cariyelerinden Tutl adlı bir kadınla ev
lendirdiğini ve bu evlilikten bir kızı ol
duğunu, bu kızın da yedi sekiz yaşların
da öldüğünü söylediğini yazmaktadır. 

Fatih. Tutl kadına Edirne civarında Et
mekçi adlı bir köyü başmakhk* olarak 
vermiştir. 

Divanını ll. Bayezid'in emri üzerine 
tertip eden Ahmed Paşa'nın burada 
Bayezid için yazmış olduğu sekiz methi
ye bulunmaktadır. Ali Nihat Tarlan ta
rafından yayımlanan Divan'ına göre, 
Ahmed Paşa'nın Türkçe şiirleri dışında 

Arapça ve Farsça şiirleri de vardır. Bun
lar içinde bir de Rumca müfred•i bu
lunmaktadır. Besmelenin fazileti hak
kında sekiz beyitlik bir girişle başlayan 
Divan'ın ilk manzumesi, Sultan Baye
zid'e övgü ve dua ile sona eren mesnevi 
tarzında 120 beyitlik münacattır. Bu
nu sırasıyla Hazreti Peygamber'e _na't. 
Emir Sultan'a (terciibend şeklinde), Şeyh 
Taceddin'e, Şeyh Vefa'ya, Fatih Sultan 
Mehmed'e, ll. Bayezid'e ve Cem Sultan'a 
methiyeler takip eder. Fatih Sultan Meh
med'e yazdığı "kerem" kasidesi ile "be
nefşe" ve "ab" redifli kasideleri çok meş
hurdur. Divan 'ında 352 gazel, bir mu
rabba, dokuz Arapça manzume, on altı 

Farsça gazel ve on iki tamamlanmamış 
şiir ve müfred bulunmaktadır . Arapça, 
Farsça ve Türkçe toplam yirmi yedi ta
r ihi, kırk sekiz mukatta'*ı ve kırk yedi 
de müfredi mevcuttur. 

Ahmed Paşa'nın divanı üzerinde Da
vut Zeki Pınar edisyon kritik çalışması 
yaparak bir mezuniyet tezi hazırlamış

tır (İstanbul I 938, Türkiyat. nr. 88). Fuad 
Köprülü'nün de takdirle bahsettiği bu 
tezde Ahmed Paşa divanının on dört 
nüshası görülerek bunlar karşılaştırıl
mıştır. Ali Nihat Tarlan'ın hazırladığı Ah
med Paşa Divanı'nda ise on beş nüs
ha esas alınmıştır. Fakat şurası muhak
kaktır ki Ahmed Paşa divanının bun
ların dışında gerek yurt içinde gerek
se yurt dışında başka nüshaları da var
dır. Mesela bunlardan Berlin'de bulu
nan bir nüsha. Süleymaniye Kütüphane
si'nde (Reisülküttab, nr. 959) kayıtlı olup 
Ahmed Paşa'nın ölümünden üç yıl önce. 
899'da ( 1494) istinsah edilen nüsha
dan on bir sene ewel yani 888 (1483) 
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tarihinde istinsah edilmiştir. Bu erken 
istinsahlar nüshanın önemini gösterdi
ği kadar. Ahmed Paşa'nın daha hayat
ta iken sahip olduğu şöhretin de birer 
delili dir. 

Ahmed Paşa'nın hayatından bahse
den kaynaklar onun zekasının keskinli
ğinde ve nüktedanlığı konusunda bir
leşmektedirler. Divan'ındaki ifadeler 
de bu görüşleri destekler mahiyettedir. 
Ahmed Paşa, devrinde "sultanü'ş-şua

ra" unvanını almış, şiirleri bütün Ana
dolu ve Rumeli'ye yayılmış, hatta Hüse
yin Baykara'nın Herat'taki sarayına ka
dar ulaşmıştır. Aşık Çelebi'nin rivayeti
ne göre. XV. yüzyılın ünlü Çağatay şairi 
Ali şrr Nevar. Il. Bayezid'e otuz üç gaze
lini göndermiş, Bayezid de bunları Ah
med Paşa'ya yollamıştır. Bu şiiriere na
zire söyleyen Ahmed Paşa, Neval'nin şi
irlerinin mükemmeliyete ulaşmasını, Hü
seyin Baykara'dan gördüğü ilgiye ve sa
rayda kendisine verilen öneme bağlaya
rak nazirelerinden birinde Fatih'in ken
disine gösterdiği alakanın yeniden gös
terilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Ah-

Sursalı Ahmed Paşa Divan'ının ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 394) 

med Paşa daha sonra gelen Türk şair
lerine kendisini üstat olarak kabul et
tirmiştir. Ahmed Paşa'ya nazire yazanlar 
arasında Resmi, Safi (Cezerl Kasım Paşa) . 

Ahi. Lamii, Necati, Bakr gibi şairleri sa
yabiliriz. Fakat Ahmed Paşa'nın, Nevaf
nin şiirlerini gördükten sonra ona yaz
dığı nazirelerle şöhret bulduğu. Hasan 
Çelebi tarafından ve belki de ona daya
narak Namık Kemal, Gibb ve Browne 
tarafından söyleniyorsa da bu pek tabii 
asılsız bir iddia olarak kalmaktadır. Zi
ra Neval'nin şiirleri ll. Bayezid devrin
de Anadolu'ya ulaştığında Ahmed Paşa 
çoktan edebiyat tarihindeki yerini al
mıştı. 

Ahmed Paşa, gerek tezkirecHer ge
rekse XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ziya 
Paşa ve Muallim Naci tarafından Şeyh! 
ve Necati arasında yetişen şairlerin en 
büyüğü olarak kabul edilmiştir. Bütün 
bunların yanı sıra Uzun Firdevsi, Cafer 
Çelebi ve Latlfi, Ahmed Paşa'yı İran ede
biyatının basit bir taklitçisi ve aktarma
cısı olarak görmüşlerdir. Ahmed Paşa 

İran şairlerinden Selman-ı Savecr. Ke
mal-i Hucendl ve Katibi'nin tesirinde 
kalmış ve onları zaman zaman aynen 
tercüme etmiştir; ancak Türk şairlerin
den Ahmedi, Mellhf, Şeyh! ve Atal'nin 
de etkisinde kalmıştır. Hatta hacası 

olan Mellhl'yi Fatih Sultan Mehmed'e o 
takdim etmiş ve saraya kabul edilmesi
ni sağlamıştır. Sehr. Ahmed Paşa'nın 

Ley1Ci vü Mecnun adlı bir eseri oldu
ğunu söylüyorsa da bu bir yanılgı sonu
cu olmalıdır. Zira başka hiçbir kaynakta 
böyle bir bilgiye rastlanmadığı gibi Sehl 
de bu eserin ortada olmadığını söyle
mektedir. 
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AHMED PAŞA, Cezzar 

(bk. CEZzAR AHMED PAŞA). 
_j 


