
hadis okudu. Kendisinden de İmam Buc 
hari. Müslim. Ebu Davud. İbn Mace. İbn 
Huzeyme gibi muhaddisler hadis riva-

. yet etti. Oğlu Ca'fer b. Ahmed de tale
belerindendir. Yine onun talebelerinden 
olan Ebu Hatim er-Razi, "zamanın ima
mı" diye övdüğü hocasının sika* ve sa
duk* bir muhaddis olduğunu söyler. Di
ğer talebeleri İmam Nesai ile Darekutni 
de aynı görüşe .katılırlar. Hakim en-Ni
sabüri, bir hacasından naklen, "Yaşadığı 
asırda Abdullah b. Mübarek ne ise kendi 
devrine göre Ahmed b. Sinan da odur" 
dendiğini anlatır. Rivayet ettiği hadis
lerden biri Buharfnin Şa~~·inde. diğer
leri ise Müslim'in Şa~~ 'i ile Ebu Davud 
ve İbn Mace'nin sünenlerinde ve Nesar
nin es-Sünenü'l-kübra'sında yer almıştır. 
Kaynaklarda onun. ravilere göre tertip 
edilmiş bir müsned*inden söz edilmek
le beraber. bu eserin günümüze kadar 
gelip gelmediği henüz bilinmemektedir. 

Ahmed b. Sinan'dan nakledilen söz
lerden biri şudur: "Her bid'atçı muhad
dislere düşmandır. bid'at illetine yaka
lanan kimsenin kalbinden hadis zevki 
çekip alınmıştır" . Kaynaklarda vefat ta
rihi için 250. 254, 256. 258 ve 259 yılla
rı yer almaktadır. Zehebi (el- 'iber, 1, 370), 
Safedi (el-Va{f, VI. 407). İbn Kesir (e l-Bi

daye, Xl, 3 I) ve İbnü'l-İmad (Şe?erat ll, 
I 37) 258 yılında vefat ettiğini söylemek
te. İbn Hacer ise bu ihtilafların istinsah 
hatasından meydana geldiğini, doğru

sunun 259 yılı olduğunu belirtmektedir 
(bk Tefı?ibü't-Tefı?ib, 1, 34) 
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AHMED SÜHEYLl 

(bk. SÜHEYIJ, Abmed). 

AHMED-i SÜHREVERDİ 
( .SJ~ .ı..,:..l ) 

XIII. yüzyılda yaşayan 
"üstadan-ı sitte"den İranlı hattat. 

_j 

_j 

Yazdığı eserlerdeki imzalarından öğ

renildiğ.ine göre tam adı Ahmed b. Yah
ya b. Muhammed b. ömer b. Muham
med es-Sühreverdfdir. Şeyhzade laka-

bıyla da anılan Ahmed, nisbesinden an
laşıldığına göre iran'ın Sühreverd şeh
rindendir. Fezaili ve Beyani, tarihini be
lirtmeden Bağdat'ta doğduğunu kaydet
mektedirler. Bilinen eserleri üzerindeki 
697-728 (1297-1328) tarihleriyle diğer 
bazı kayıtlardan anlaşıldığına göre, XIII. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın bi
rinci yarısında Bağdat'ta yaşamıştır. Ya
küt el-Müsta'sıriıfnin (ö. ı 298) aklam-ı 
sitte*yi öğrettiği "üstadan-ı sitte"nin 
önde gelen altı talebesinden biridir. Ak
lam-ı sittenin her birinde mahir olmak
la birlikte bilhassa nesih ve celi hatları 
mükemmel bir surette yazardı. Bu se
beple Bağdat'taki binaların birçoğunun 
hatlarını onun yazdığı rivayet edilmek
tedir. Bunlar arasında Bağdat Camii'nin 
tezyini iç yazılarından olan Kehf süre
si bilhassa zikre değer bir eserdir. Ay
rıca, yazdığı mushaf ve cüzlerle çeşitli 

murakka'*ları Türkiye, İran ve Bağdat 
kütüphanelerinde bulunmaktadır. 718 
(1318) tarihli mushafı Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi'nde (nr 486). 705 ( 1305-
1306) tarihinde yazılıp tezhip edilmiş 

Kur'an cüzü ile Sultan Hüseyin Mirza ve 
Şah Tahmasb murakka'larıyla diğer bazı 
murakka'larda yer alan yazıları Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Ema
net Hazinesi, nr. 249) 728'de ( 1328) is
tinsah ettiği bir Nehcü'l-belaga nüsha-

Ahmed-i Sühreverdi'n in nesih hatt ıy l a vazd ığ ı Kunin- ı Ke

rim' den Bakara süresinin ilk ayetleri (Tlirk ve islam Eserleri 

Müzesi Ktp ., nr. 486) 

AHMED ŞAH DÜRRANI 

sı Kütüphane-i Saltanati'de. 706 ( 1306-
1307) tarihinde yazdığı Kur'an-ı Kerim'
den dört cüz ise Tahran'da Muze-i iran-ı 
Bastan'da bulunmaktadır. 
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AHMED ŞAH DüRRANI 
( _}~J .to .ı..,:..l ) 

(6: 1187 / 1773) 

Afganistan Devleti'nin kurucusu 
(1747-1773). 

_j 

1722'de doğdu. XVII. yüzyılın sonları
na doğru Herat civarına gelip yerleşen 
ve 1731'de İran Şahı Nadi(in idaresine 
giren Abdali kabilesinin reisi Muham
med Zaman Han'ın oğludur. 1737'de 
Kandehar' ı zapteden Nadir Şah, o sıra
larda Galzaylar'ın elinde esir bulunan 

Ahmed-i Sühreverdi'nin muhakkak hattıyla vazdığı 

Kur'an-ı Kerim'den Yüsuf süresinin bir sayfası 

(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 249) 
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