
Jetinin bir il merkezi olarak kaldı. 1960'
tan 1970'e kadar da Gucerat eyaJetinin 
geçici başşehri oldu. 

Hindistan' ın diğer eyaletleriyle bağ

lantısının sağlanması şehrin hızla büyü
mesinde önemli bir rol oynamıştır. Çar
şı-pazarları. cami-mescidleri, kütüpha
neleri ve diğer sanat eserleriyle ün ka
zanan şehir, Gucerat islam hükümdar
ları tarafından birçoğu bugün de mev
cut olan çeşitli sanat eserleriyle süslen
miştir. Devrin meşhur şairi Pir Muham
med Şah'ın dergahındaki kütüphane 
sadece Ahmedabad'ın değil, o bölgenin 
de en büyük ve en önemli kütüphanesi 
idi. inşalarında Osmanlı mimarları. hat
tat ve çinicileri de çalışmış olduğundan 
bu abidelerde gerek mimari, gerekse 
tezyinat bakımından Osmanlı sanatının 
izleri görülmektedir. 

Modern sanayinin kurulmasıyla de
vamlı gelişen ve kalabalıklaşan Ahme
dabad'da tekstil önemli bir yer tutar. 
Şehrin ayrıca altın ve gümüş işlemeli 

brokarları. ipekli kumaş ve dokumaları. 
kemha* Iarı da çok ünlüdür. Pandan de
nilen meşhur Hint kutu ve çekmeceleri, 
gerçek bir sanat eseri olarak çok de
ğerli tahtalara işlenmiş, lake tekniği de 
kullanılarak tahtalar dantela gibi süs
lenmiştir. Fakat şehre esas karakterini 
veren. müslüman ve Hindü mimarların 
yaptıkları dini yapılardır. Daha XVII. yüz
yılda 1000 kadar mescidin bulunduğu 
Ahmedabact'da, Azam Han Sarayı ve 
Medresesi, Serdar Han Camii ve Türbe
si en önemli mimari eserler arasında 
yer almaktadır. Şehrin 1981'deki nüfu
su 2.059.725 idi. 
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AHMED İ 
( ..,...._ı ) 

(ö. 815/1412-13) 

Türk edebiyatında ilk İskendername 
ve sonundaki "Dastan-ı Tevarih-i 

Millük-i Al-i Osman" kısmı ile 
şöhret bulan divan şairi. 

_j 

Muhtemelen 735 ( 1334 -35) yılında 

doğdu. Asıl adı ibrahim. lakabı Taced
din, babasının adı Hızır'dır. Hayatı hak
kındaki bilgiler yetersiz ve tutarsızdır. 

Sehi, Latlfl. Hasan Çelebi ve Ali'nin ver
diği bilgiler ibn Arabşah, Taşköprizade 
ve Mecdi'den alınmış olup dağınık ve 
zayıftır. Kaynaklar Ahmedi'nin Germi
yanlı (Taşköprizade, Mecdf) veya Sivaslı 

(Latffı. Aif) olduğuna dair iki ayrı rivaye
ti tekrar etmektedirler. ilk öğrenimini 
nerede ve nasıl yaptığı da bilinmemek
tedir. Ancak kaynaklar bilgisini arttır

mak için Mısır'a gittiğinde birleşmekte
dirler. Mısır'da Şeyh Ekmeleddin'in öğ-

AH M EDi 

rencisi olan Ahmedi'nin oradan dönün
ce bir ara Aydınoğulları'na intisap et
tiği. Isa Bey'in ( 1360- 139 1 ı oğlu Hamza 
için yazmış olduğu Mfzanü'l-edeb ile 
Mi cyarü'l-edeb adlı Arap sarf ve nah
vine dair kaside tarzında Farsça iki ders 
kitabından anlaşılmaktadır. Ahmedi'
nin Germiyanoğulları'na intisabının Isa 
Bey'in saltanatından önce mi yoksa son
ra mı olduğu meselesi henüz aydınlığa 
kavuşmadığı gibi, Osmanoğulları'na in
tisabının da ne. zaman olduğu kesin şe
kilde belli değildir. Yalnız Emir Süley
man'la olan münasebeti onun ölümüne 
kadar ( 141 0) devam etmiştir . Nitekim 
İskendername'deki "Mevlid" kısm ı Bur
sa'da Emir Süleyman zamanında yazıl 

_mıştır (810/ 1407). Ahmedi'nin Emir Sü
leyman'a yakınlığı, eserlerinin çoğunu 
ona ithat etmesinden anlaşılmaktadır. 

Emir Süleyman'ın ölümünden sonra 
kendisine bir hami arayan Ahmedi, o sı
rada Bursa'ya gelen I. Mehmed'in çev
resine girmeye çalışmıştır. Mecdi, onun 
seksen yaşını geçmiş olarak Amasya'da 
öldüğünü kaydetmektedir. 

Eserleri. 1. Divan. Ahmedi'nin hayli 
hacimli olan divanı, şiirlerinden seçme
ler dışında (Ankara 1988) bütünüyle he
nüz yayımlanmamıştır. Divan 'ın Vati
kan Kütüphanesi (Vat. Turco 196) ile Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki (Hamidi
ye, nr. 1082 m .) yazmaları önemli nüsha
lardır. Tunca Kortantamer altı nüshayı 
ayrıntılı olarak tanıtmış, Yaşar Akdoğan 
da tenkitli metnini hazırlayarak dil hu
susiyetleri üzerinde bir doktora çalışma
sı yapmıştır. Z. İskendername •. Ahmedi, 
edebiyatımııda daha çok bu mesnevi
siyle tanınır. 792'de ( 1390) telif edilen 
eserin çeşitli yazmalarındaki farklılıklar
dan. müellifin eserine bu tarihten son
ra da 813 ( 141 O) yılına kadar bazı ila
veler yaptığı anlaşılmaktadır. "Mevlid" 
bölümü ile "Dastan- ı Tevarm-i Mülük-i 
Al-i Osman" kısmı daha önceki nüsha
Iarda da bulunmaktadır. Telif tarihi Os
manlı Müellitleri'nde 808 ( 1405) ola-
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rak belirtilmiştir (ll, 735) . Eser. 1. Baye
zid 'in oğlu Emfr Süleyman'a sunulmuş
tur. Türkiye'de otuz iki kadar yazma 
nüshası bilinen İskendername'nin yurt 
dışında da pek çok yazmasının bulun
ması. bu eserin ne kadar beğenilip okun
duğunu göstermektedir. istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'nde (TY, nr. 92 ı) 
kayıtlı İskendername nüshası faksimi
lesi, bir inceleme ile birlikte İsmail Ünver 
tarafından yayımlanmıştır (Ankara ı 983). 
Eserin "Mevlid " bölümü içindeki mi'ra
ciye de Yaşar Akdoğan tarafından neş
redilmiştir. Ayrıca İskendername'den 
Seçmeler adıyla halk için yapılmış bir 
yayımı da vardır (bk bibl) 3. Cemşid ü 
Hurşid. Ahmedf'nin Emfr Süleyman'ın 
isteği üzerine kaleme aldığı bu mesnevi 
Selman-ı Saveel'nin (ö 778/ 1376) aynı 

addaki eserine dayanmaktadır. Fakat 
Ahmedf. mesneviyi Türkçe'ye çevirirken 
ekiemiş olduğu yeni kısımlarla adeta 
yepyeni bir eser vücuda getirmiş ve ese
ri 806'da ( 1403) tamamlamıştır. Aslın
da 1. Mehmed'e sunulmak üzere hazır
lanan. fakat Emfr Süleyman'a sunulan 
bu mesnevinin 847 (1444) yılında istin
sah edilmiş tek nüshası İstanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'ndedir (TY, nr. 92 ı ; 
iskendername de ayn ı yazma içindedir) 
Aruzun "mefaflün mefaflün feQiün" ka
lıbı ile yazılan mesnevide konu. Cem
şfd ile Hurşfd arasındaki aşk hikayesi-

Ahmedi Divan 'ından itk iki sayfa (Vatikan Ktp .. Turco, nr. 196) 
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dir. Cemşfd Çin fağfurunun oğlu. Hur
şfd ise Rum kayserinin kızıdır. Eser ilk 
defa Nihad Sami Sanarlı tarafından ilim 
alemine tanıtılmıştır. Mehmet Akalın 

1969 yılında eser üzerinde bir doktora 
çalışması hazırlayarak gramer hususi
yetlerini tesbit etmiş ve metin kısmını 
neşretmişti r (Ankara ı 975) 4. Tervihu'l
ervah. Tıp konusunda bir mesnevidir. 
Emfr Süleyman adına 1403- 141 O yılla 

rı arasında kaleme alınmış, daha sonra 
bazı ilavelerle birlikte ı. Mehmed'e su
nulmuştur. Bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasof
ya, nr. 3595). Aruzun "mefaflün mefaflün 
feQiün" kalıbı ile yazılan bu eserin faz
la nüshası yoktur. s. Bedayi cu 's-sif:ır ii 
şanayi ci'ş-şi cr. Bu Farsça risale, Reşf
düddin Vatvat'ın (ö 573 / ı ı 77-78) Ha
da' i ku 's-sihr adlı eseri. edebi sanatla
ra ait açıklamaları özetlenip Farsça ör
nekleri arttırılarak meydana getirilmiş
tir. Risalenin tek nüshası . Konya Mev
lana Müzesi'nde bulunan bir mecmuada 
yer almaktadır (nr 2540/ ı . vr. ı b_ 7 ı • ı. 

Ahmedf'nin Mir~iitü'l-edeb'i ile daha 
önce varlığından bile haberdar olunma
yan Mizanü '1-edeb ve Mi cyarü '1-edeb 
adlı risalelerini de ihtiva eden mecmua. 
ilim alemine ilk defa Nihad Çetin tara
fından tanıtılmıştır. Yazma. büyük bir 
hattat ve müzehhip olan Ahmed b. Hacı 
Mahmud ei-Aksarayf tarafından 22 Ra-
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mazan 835'te (23 Mayıs 1432) istinsah 
edilmiştir. Aynı hattat bu mecmuadan 
başka Ahmedf'nin Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndeki (Hamidiye, nr . ı 082 m) Di
van'ını da istinsah etmiştir (istinsah ta
rihi 840 1 ı436ll . Eserin önemli bir özelli
ği. Ahmedf'nin "tevşih" bahsinde bu sa
natı tarif ettikten sonra kitaptaki tek 
Türkçe örnek olan kendi kasidesinden 
şu iki beyti vermesidir: "Ey ki ~fak se
n ün !!amdün iderler ,}'ekser /V' ey ki kul
dur sana ber-beste-kemer ROm u Ha
zer 1 Cümle eşraf-ı zaman senden al ur 
izzet ü cah/ Kamu etraf-ı zemfn kadr ü 
ala senden umar". Bu iki beytin yazma
da kırmızı mürekkeple yazılmış (yukarı
da altı çizili) harf ve kelimelerinden şu 
beyit ortaya çıkmaktadır: "Ahmedf kul
dur sana beste kemer 1 izzet ü cah ü 
ala senden u mar''. Bu dört mısraın ba
şındaki kelimelerin okunmaması halin
de ise ortaya bir rubaf çıkmaktadır. Böy
lece bu örnekle. Ahmedf'nin Süleymani
ye Kütüphanesi'ndeki divanında da yer 
alan ve şairin içinde altı kıta. dokuz ru
baf, iki beyit bulunduğunu söylediği bu 
kasidesini daha iyi anlamak mümkün 
olmaktadır. 6. Mir~iitü'l- edeb. Bu eser 
hakkında uzun zaman Katip Çelebi 'nin 
verdiği bilgiden (Keş{ü'z-?unan, ll, ı656) 

başka bir şey bilinmiyordu. Mirkiitü'l
edeb, Aydınoğulları'ndan isa Bey'in oğlu 
Hamza Bey için yazılmıştır. Arapça-Fars
ça manzum bir lugat olan eserin altı 

nüshası Nihad Çetin tarafından tavsif 
edilmiştir. 7. Mizanü'l-edeb. Arapça sar
fına dair Farsça bir kaside olup aynı 

mecmuanın 113b-121b varakları arasın
da yer almaktadır. 8. Mi cyarü '1-edeb. 
Mecmuada dördüncü sırada yer alan (vr. 
ı24 b- ı3o • ı bu risale Arap nahvine dair 
Farsça bir eserdir. Mir~iitü'l-edeb'in sa
dece Konya nüshasında bulunan mensur 
mukaddimesinden. son iki risalenin Ay
dınoğlu isa Bey'in oğlu Hamza Bey için 
Mirkiitü '1-edeb 'e bağlı olarak bir ders 
kitabı halinde yazıldığı öğrenilmektedir. 

Ahmedf'nin Kaside-i Sarsari Şerhi 
ile Hayretü'l-ukaJô adlı eserleri ise şim
diye kadar ele geçmemiştir. Bu iki eser
den Katip Çelebi (Keş{ü '?·?unan, 1, 694; 
ll, ı 340) ve ona dayanarak diğer kay
naklar (M. Tahir, Sadeddin Nüzhet Ergun, 
Fuad Köprülül bahsetmektedirler. Latf
ff, "Likaf" maddesinde Ahmedf'nin Yu
suf ile Züleyha adlı mesnevisinden söz 
ederek Likiii'nin bu esere nazfre yazdı

ğını bildirmiştir. Fakat eser şimdiye ka
dar ortaya çıkmadığı için araştırmacılar 
Ahmedf ile ilgili yazılarında onun böy-
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le bir eseri ile karşılaşmadıklarını be
lirtmişlerdir. Son zamanlarda Marmara 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nce 
alınan yazma eserler arasında (Marmara 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ktp ., 
nr. 5 ı ı bir Yusuf u Züleyha mesnevisi 
bulunmuştur. Bu eser üzerinde Nihat 
Azamat'ın yaptığ ı çalışma ile, bu mes
nevinin yazarı Ahmedi'nin Akkoyunlu 
Hükümdan Sultan Yakub devri şairle

rinden olduğu ve mesnevinin muhte
melen 883-896 ( 1478-1490) yılları ara
sında kaleme alınmış olabileceği tesbit 
edilmiştir (bk. AHMED!, Akkoyunlu). 

Osmanlı Müellifleri'nde. Ahmedf'nin, 
ayrıca Esrarname adında bir eser daha 
yazdığı kayıtlı ise de Fuad Köprülü bu 
eser in yazarının bir başka Ahmedf ola
bileceğini. kendi nüshasında gördüğü 

880 olarak tesbit edilmiş telif tarihine 
dayanarak söylemektedir. Marmara Üni
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüp
hanesi'nde (nr 16) kayıtlı Esrarname'nin 
aynı araştırmacının tetkiki sonucunda 
yine Akkoyunlu şairi Ahmedf tarafından 
kaleme alındığı, fakat Fuat Köprülü'nün 
verdiği 880 tarihi yerine 884'te ( 1479-
80) Tebriz'de yazıldığı kesinlik kazan
mıştır. Eser Ferfdüddin Artar'ın Esrar
name adlı eserinin tercümesi olmayıp 
Musibetname'sinin bazı parçalarının 

tercümesidii". Böylece bu iki eserin de 
bir başka Ahmedi'ye ait olduğundan ar-

tık şüphe edilemez. Halilname yazarı 
Abdülvasi Çelebi, mesnevisinin "Sebeb-i 
Nazm-ı Kitab" bölümünde Ahmedi'nin 
ölümü ile yarım kalmış Vis ü Ramin ad
lı bir mesnevisinden bahseder ki bu 
mesnevi de bugün elde mevcut değil
dir. Bununla birlikte Ahmedf'nin Vis ü 
Ramin adında yarım kalmış bir mesne
visi o lduğunu Abdülvasi Çelebi'ye daya
narak söylemek mümkündür. 

Ahmedf'ye atfedilen Süleymanname 
ıiA, ı. 220). Kilnun ve Şifa Tercümesi 
(LatTfl, s. 84 ve ondan naklen All, Sursalı 
M. Tahir ve Sadeddin Nüzhet Ergun) ve 
nihayet Cengname (Keş{ü 'z.zunan, 1, 
607) adlı eserlerin onun tarafından ka
leme alınmadığı ve tercüme edilmediği 
anlaşılmıştır. Cengname'nin de Çeng
name olduğu ve Ahmed-i Dar tarafından 
yazıldığı artık bilinmektedir. 
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iJ GüNAYKuT 

L 

AHMED], Akkoyunlu 

AHMEDi, Akkoyunlu 

(ö. 884/1480'den sonra) 

Akkoyunlula r zamanında 
yaşayan Türk şairi. 

_j 

Türk edebiyat tarihinde yakın zama
na kadar varlığı bilinmeyen bu Akko
yunlu şairi yeni bulunan bir Yusuf u 
Zeliha mesnevisinden hareketle ilim 
alemine tanıtılmıştır (bk. bibl) 

Latfff. tezkiresinde Likaf'yi anlatırken 
onun Ahmedf'nin Yusuf u Zeliha'sına 
bir nazfre yazdığım söyler. Ahmed! ve 
Likaf'nin Yus uf u Zeliha'ları bugüne ka
dar ele geçmediğinden Latin'nin bahset
tiği Yusuf u Zeliha'nın. )01_ yüzyıl divan 
şairlerinden İskendername ve Dastan-ı 
Tevarih-i Müluk-i Al-i Osman yazarı 
Ahmedf'ye ait olabileceği kabul edilmiş
ti. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanesi'nde (yazma nr. 51 l 
Ahmedf adına kayıtlı bulunan Yusuf u 
Zeliha, ilk bakışta İskendername müel
lifi Ahmedf'ye isnat edilen eser olabile
ceği izlenimini uyandırmakta ise de "se
beb-i te'lif" bölümunden. Akkoyunlu hü
kümdarlarından Sultan Yakub zamanın
da ( 14 78-1490) kaleme alındığı anlaşıl

maktad ı r. Bu durumda eserin 815'te 
( 1412-13) vefat eden Ah medT'ye ait ola-

Akkoyun lu Ahmedl'n in Yusuf u Zelfha ad lı eserinden bir 

sayfa (MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Ktp. , nr. 51, vr. lO P ) 
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