
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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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

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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Ahmed Han'ı serbest bırakarak hima
yesi altına aldı. Ahmed Han cesareti, ze
ka ve kabiliyeti ile kısa zamanda Nadir 
Şah'ın gözde kumandanları arasına gir
diği gibi seferlerinin çağuna katılarak 
büyük tecrübe edindi ve Mazenderan 
valisi oldu. 1747'de Nadir Şah'ın öldü
rülmesinden sonra iran'ın içine düştüğü 
karışıklıktan faydalanarak Kandehar'da 
hükümdarlığını ilan etti. Bu arada ken
disine hakimiyeti altındaki kabile reisie
ri tarafından, "inciler incisi" manasma 
gelen dürr-i dürran unvanı verildi. 

Ahmed Şah kısa zamanda Kabil ve 
çevresini ülkesine kattıktan sonra, sı

rasıyla Galzay, Özbek ve Tacikler'i haki
miyeti altına alarak Afganistan'ın mut
lak hakimi oldu. Daha sonra, kurduğu 
devletin sınırlarını genişletmek için fe
tih hareketlerine başladı. Batıda iranlı
lar'ın, güneyde Babürlüler'ln içinde bu
lundukları kötü durumdan faydalanarak 
bazı yerleri topraklarına kattı. 1748'de 
Hindistan'a yaptığı ilk sefer başarısızlık
la sonuçlandı; fakat ikinci seferinde Ku
zey Hindistan'daki Lahor ve Multan'ı ele 
geçirdi. Daha sonra batıya dönüp iran'a 
yürüdü. Önce Herat'ı, ardından da Meş
hed'i aldı; buraları Nadir Şah'ın torun u 
Şahruh'a bırakarak Kandehar'a döndü 
( 1750). Kahdehar'daki ikameti sırasın
da Babürlüler'in Lahor'u geri aldıklarını 
duyunca 1756' da yeniden Hindistan se
ferine çıktı ve Babürlü ordusunu ağır 
bir yenilgiye uğrattı. Ancak bu harekat 
Hindistan'daki karışıklıkları yatıştırma

ya yetmedi; Ahmed Şah 1760'ta dör
düncü defa sefere çıkmak zorunda kal
dı. Bu sefer sonucu, huzursuzluğun kay
nağı olan yerli Hindülar'dan Maratalar'ı 
ağır bir hezimete uğratıp büyük gani
metlerle Kandehar'a döndü. iran'da ise 
Nadir Şah'ın ölümünden sonra ortaya 
çıkan karışıklık uzun zaman devam et
memiş ve ülke toparianarak Afganis
tan'a karşı düşmanca bir tavır içine gir
mişti. Ülkenin batısında kuwetli bir Şii 
İran'ın tehdidini hisseden Ahmed Şah. 
bu tehlikeyi önleyebilmek için Osmanlı 
Devleti'ne başvurarak yardım istediyse 
de bu isteği reddedildi ( 1763) 

Bu arada Hindistan'daki kaynaşmala
rın gün geçtikçe artması. Maratalar ve 
Sihler'in kuwetlenip hakimiyet peşinde 
koşmaya ve Afganlilar'ı ülkeden atmak 
için faaliyet göstermeye başlamaları 

üzerine, Ahmed Şah emniyeti sağlaya
bilmek için 1762-1767 yılları arasında 
buraya üç sefer daha yapmak mecburi-
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yetinde kaldı. Onun devamlı olarak Hin
distan seferleriyle meşgul olmasından 
faydalanan Türkistan'daki Özbek dev
letlerinden Buhara Emirliği, Afgan Tür
kistanı olarak bilinen ve Afganistan'ın 
kontrolünde bulunan bölgenin büyük 
bir kısmını işgal etti. Bunun üzerine 
Ahmed Şah 1770'te Buhara'ya yürüdü. 
Afgan ve Buhara orduları Karşı şehri 

civarında karşı karşıya geldiler. fakat 
"hamiyyet-i islamiyye'ye binaen" savaş
madılar. Amuderya sınır olmak üzere 
iki taraf arasında barış yapıldı. Bütün 
ömrünü savaştan savaşa koşmakla ge
çiren Ahmed Şah, çok bitkin ve hasta 
düşmüştü. Bu sebeple hükümet ve 
devlet işlerini oğlu Timur'a devrederek 
istirahate çekildi ve bir süre sonra da 
vefat etti. 

Milli Afganistan Devleti'nin kurucusu 
olan Ahmed Şah, büyük bir kumandan 
ve devlet adamı idi. Mütevazi ve adil bir 
hükümdar olarak Afganistan'daki bü
tün kabileler tarafından sevilip sayılırdı. 
Hükümdarlığı sırasında Afgan halkını 

vergilerle sıkıntıya sokmadığı gibi, bil
hassa Hindistan'a yaptığı seferlerden 
getirdiği ganimetlerle onları ihya etti. 
Onun en büyük kusuru mensup olduğu 
Abdaif kabilesine, kurduğu devletin için
de büyük imtiyazlar tanıyarak onları di
ğer kabile mensuplarından daha üstün 
tutmuş olmasıdır. Sevilen bir lider ol
masına rağmen bu hatası, Afganistan'-

Ahmed Şah Oürrani'nin minyatürü (Y. Hikmet Bayur, Hindis· 

tan Tarihi, lll, Ankua 1950) 

daki kabileleri birleştirerek millf birli
ği tesis edememesine sebep olmuştur. 
Afgan ahalisi arasında bunun izleri bu
gün dahi görülmektedir. 
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~ MEHMET SARAY 

ı 
AHMED ŞEHİD 

ı 

(~l..ı..>-1) 

Seyyid Ahmed b. Muhammed 
İrfan-ı Birllvl 

( ..s)!._r. ) 
(ö. 1246/1831) 

Hindistan'da İngilizler ' e ve 
Sihler'e karşı verilen mücadelede 

önemli rol oynayan 
Tarikat-ı Muhammediyye 

hareketinin kurucusu. 
L _j 

Hz. Hüseyin soyundandır. 6 Safer 
1201'de (28 Kasım 1786) Hindistan'ın 

Utar Pradeş eyaJetinin Ray Bereyli 
( J.?...r. ı.S~ - Rai Bareilly) şehrinde doğ
du. İ lk öğrenimini burada gördü. Gençlik 
yıllarında ilmi çalışmalara ilgi duymu
yordu. Fakat daha sonra meşhur alim 
Şah Veliyyullah ed-Dihlevı~nin oğlu Ab
dülaziz'den ders almaya karar verdi ve 
bu maksatla Delhi'ye giderek ondan 
Nakşibendiyye, Kadiriyye. Çiştiyye, Süh
reverdiyye icazetlerini aldı . Ayrıca Ab
dülazfz ed-Dihlevf'nin kardeşi Şah Abdül
kadir 'den de kıraat okudu ve hadis ders
lerini takip etti. Tahsilini tamamladık
tan sonra Ray Bereylfye döndü ( 1809). 
Daha sonra cihad aşk.ıyla Racpütana'ya 
giderek Tonk Devleti'nin kurucusu Emir 
Han'ın ordusuna katıldı. Altı yıl boyunca 
onun emrinde çalıştı. An~ak önde gelen 
subayı Feyzullah Han'ın İ ngilizler'in safı
na geçmesi üzerine Emir Han onlarla 
anlaşmak zorunda kalınca oradan ayrı
larak Delhi'ye gitti (!5 Aralık 1817) Ken
disini Abdülazfz ed-Dihlevfnin hizme
tine adadı ve onun teşvikiyle Tarikat- ı 

Muhammediyye adıyla bilinen cihad ha
rekatını başlattı. 


