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tık şüphe

edilemez. Halilname yazarı
Abdülvasi Çelebi, mesnevisinin "Sebeb-i
Nazm -ı Kitab" bölümünde Ahmedi'nin
ölümü ile yarım kalmış Vis ü Ramin adlı bir mesnevisinden bahseder ki bu
mesnevi de bugün elde mevcut değil
dir. Bununla birlikte Ahmedf'nin Vis ü
Ramin adında yarım kalmış bir mesnevisi o l duğunu Abdülvasi Çelebi'ye dayanarak 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 kaleme alınmadığı ve tercüme edilmediği
anlaşı lmıştır. Cengname'nin de Çengname olduğu ve Ahmed-i Dar tarafından
yazıldığı artık bilinmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:
Ahmedi Di uan · ı nda

·muvaşşah · a

örnek olan kaside

(Süleym ani ye K tp .. Hami di ye. nr. 108 2, vr. 6 11')

le bir eseri ile karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. 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 mesnevinin yazarı Ahmedi'nin Akkoyunlu
Hükümdan Sultan Yakub devri şairle
rinden olduğu ve mesnevinin muhtemelen 883-896 ( 1478-1490) yılları arasında kaleme alınmış olabileceği tesbit
edilmiştir (bk. AHMED!, Akkoyunlu).
Osmanlı

Müellifleri'nde. Ahmedf'nin,
Esrarname adında bir eser daha
yazdığı kayıtlı ise de Fuad Köpr ülü bu
eser in yaza rının bir baş ka Ahmedf olabileceğini. kendi nüshasında gördüğü
880 olarak tesbit edilmiş telif tarihine
dayanarak söylemektedir. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi'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 ( 147980) Tebriz'de yazıldığı kesinlik kazanmıştır. Eser Ferfdüddin Artar'ın Esrarname adlı eserinin tercümesi olmayıp
Musibetname'sinin bazı parçalarının
tercümesidii". Böylece bu iki eserin de
bir başka Ahmedi'ye ait olduğundan arayrıca
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AHMEDi, Akkoyunlu
(ö. 884/1480'den sonra)

Akkoyunlula r zamanında
yaşayan Türk şairi.
L

_j

Türk edebiyat tarihinde yakın zama na kadar varlığı bilinmeyen bu Akkoyunlu 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 kadar ele geçmediğinden Latin'nin bahsettiği 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 müellifi Ahmedf'ye isnat edilen eser olabileceği izlenimini uyandırmakta ise de "sebeb-i te'lif" bölümunden. Akkoyunlu hükümdarlarından 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

sayfa

ad lı

eserinden bir

(MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Ktp. , nr. 51, vr. lO P )
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AHMED[, Akkoyunlu
mayacağı kesindir. Nitekim şair de eserini Akkoyunlu ümerasından Süfl Halil'in
isteği üzerine yazdığım belirtmektedir.
Osmanlı şuara . tezkireleri ve diğer kaynaklarda bu tarihlerde yaşamış aynı adı
taşıyan bir başka şair bulunmadığına
göre. ortaya yeni bir şair ve eseri çık
maktadır. Ahmedl hakkında şimdilik bütün bilgimiz Akkoyunlu hükümdarların
dan Sultan Yakub zamanında yaşadığı,
Anadolu'ya sefere çıkan Süfl Halfl'in bir
gece kendisini çağırarak bir "kıssa - i Yüsuf" yazmasını istediği, onun da ertesi
gün ordudan ayrılarak Tebriz'e gelip
eserini elli yedi günde tamamladığından
ibarettir (vr 4a-5b). Bütün bunlardan,
Latffl'nin Yusuf u Zeliha 'sı olduğunu
söylediği Ahmedf'nin Akkoyunlu Ahmedl
. olduğu ortaya çıkmaktadır. Eserin Brill
Yayınevi ta rafından satışa çıkarılan diğer bir nüshası görülememiştir (bk. The
Middle East 568, October 1987, nr . 705).

Akkoyunlu Ahmedf'nin başka bir eseri de bugüne kadar Ahmedl'ye ait sanı
lan Artar'ın Esrarname adlı eserinin tercümesidir. 884'te ( 1479-80) Tebriz'de
ve yine Süfl Halfl adına kaleme alınan
Esrarname Tercümesi'nin birçok yazma nüshası bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

Latfff, Tezkire, s. 340; Levend. Türk Edebiya tt Tarihi, 1, 129; Nihat Azamat, "Yeni Bir
Alımedi ve İki Eseri: Yusuf u Zeliha , Esrarname Tercümesi", Osm.Ar., sy. VII-VIII (1988),

s. 347-364.
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AHMEDİLİLER
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Men'lga ve Tebriz'de hüküm süren
bir İslam hanedam
(1108- 1227).

_j

Hanedanın kurucusu olarak kabul edilen Ahmedfl b. İbrahim b. Vehsüdan erRewadf. Selçuklu Sultanı Muhammed
Tapar'ın Meraga emlri idi. Dedesi Tebriz
hakimi Vehsüdan b. Memlan da Tuğru l
Bey'in hizmetinde bulunmuştu. Kaynaklar Ahmedll'den ilk defa. Sultan Muhammed Tapar ile Hille Emlri Sadaka b.
Mezyed arasında cereyan eden savaş
(50 ı 1 ı ı 08) münasebetiyle bahsederler.
Ahmedfl daha sonra, Sultan Muhammed
Tapar tarafından Haçlııar'a karşı cihada
memur edilen Musul Emlri Mevdüd'un
Urfa bölgesindeki ikinci seferine ve Tel
Başir kuşatmasına katıldı (ı ı ı ı). Kırk

beş

gün süren muhasara sırasında Tel
senyörü Joscelin de Courtenay ile
anlaşarak .İslam ordusunu kuşatmadan
vazgeçirmeye çalıştı. Diğer emirler buBaşir
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na razı olmayınca. ordunun büyük bir
bölümünü teşkil eden askerleriyle Tel
Başir'den ayrılıp onları da muhasaradan vazgeçmek zorunda bıraktı. Bu orduda bulunan Ahlatşah Sökmen el-Kutbf'nin ölümü üzerine, Sultan Muhammed Tapar'dan onun hakimiyeti altın
daki Tebriz ve diğer yerleri kendisine
ikta • etmesini istedi. su ıtanın onun bu
isteğini yerine getirip getirmediği bilinmemektedir. Ahmedfl, Dımaşk Atabegi
Tuğteg in ile beraber Bağdat'ta sultanın
sarayında bulunduğu sırada Batıni fedaileri tarafından hançerlenerek öldürüldü (51 0/ ı ı ı 6) Sı bt İbnü'l-Cevzf'ye göre 5000 süvarisi vardı ve iktaının yıllık
geliri 400.000 dinar idi.
Ahmedll'in yerine gulam• ıarından Aksungur geçti. Zeki Velidi Togan ve Ah med-i Kesrevi gibi bazı araştırmacılar
Aksungur'un Ahmedfl'in oğlu olduğunu
söylerlerse de bu doğru değildir . Çünkü kaynakların kendisinden el-Ahmedllf
nisbesiyle bahsetmeleri onun Ahmedil'in
gulamlarından biri olduğunu gösterir.
Aksungur el-Ahmedm Sultan Muhammed Tapar'ın ölümü (ı ı ı 8) üzerine. ırak
Selçuklu sultanı olan oğlu Mahmud'un
hizmetine girdi ve kardeşler arasında
cereyan eden taht kavgalarında önemli
rol oynadı. Sultan Mahmud, kardeşi Mesud'un eski atabegi Kasimüddevle Aksungur el-Porsuki'yi Meraga'ya vali tayin ettiğini duyunca. o sırada Bağdat'ta
bulunan Aksungur el-Ahmedflf'yi derhal
Meraga'ya gönderdi (ı ı 20). Bir yıl sonra Mahmud'un diğer kardeşi Tuğrul'un
atabegi Gündoğdu'nun ölümü üzerine
Aksungur el-Ahmedm ona atabeg olmak
için çalıştı . hatta onu Sultan Mahmud'a
karşı kışkırtarak Meraga'ya geldiği takdirde emrine 10.000 süvari ve piyade
vereceğini söyledi. Tuğrul bu teklifi kabul edince birlikte Erdebil istikametinde yola çıktılar, fakat şehre gir emeyip
Tebriz'e gittiler. Bu s ırada Sultan Mahmud'un büyük bir orduyla gönderdiği
Emir Cüyüş Beg'in Meraga'yı ele geçirdiğini

öğrendiler.

gerçekleştirme

Tasarladıkları
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ümitleri kalmayınca Ebher ve Zencan Emiri Şirgir'e müracaat
edip yardım istediler. Ancak bir sonuç
alamayınca Sultan Mahmud'dan af dileyerek itaat arzettiler (ı ı 22). Aksungur
el-Ahmedm 1128'de Mezyedfler'den Dübeys b. Sadaka'nın çıkardığı karışıklık
ları bastırmakla görevlendirildiyse de
başarılı olamadı. Ertesi yıl Sultan Mahmud Dübeys'in Hille'yi işga l ettiğini duyunca Emir Kızıl ile Ahmedflf'yi çağırıp
"Dübeys'e siz kefil olmuştunuz, onu ya-

kalayıp bana teslim etmenizi istiyorum'"
dedi. Bunun üzerine Aksungur Bağdat'a
geldi ve Dübeys'i takibe koyuldu. Sultan
Mahmud 1130'da Aksungur'u oğlu Davud'a atabeg tayin etti. Bir yıl sonra sultanın ölümü üzerine Aksungur Davud"u
sultan ilan ederek Irak-ı Acem. Azerbaycan ve Arran'da (Erran) onun adına hutbe okuttu. Davud'un amcaları Mesud.
Tuğrul ve Selçuk Şah da saltanat davasıyla harekete geçince Aksungur. himayesindeki Sultan Davud'u alıp Azerbaycan'a hareket etti. Mesud onlardan daha erken davranıp Tebriz'i ele geçirdiyse
de Aksungur şehri geri aldı. Taht mücadeleleri sonunda kardeşlerden Tuğrul
sultan, Mesud Gence meliki. Selçuk Şah
da Fars meliki oldu. Bunun üzerine Davud ile birlikte Azerbaycan'a hakim olan
Aksungur büyük bir orduyla. Hemedan·da bulunan Tuğrul üzerine yürüdü, fakat mağlüp oldu (ı ı 32) Tuğrul, Meraga
ve Tebriz'i ele geçirdi. Aksungur Davud
ile birlikte Bağdat'a kaçtı ve Davud'un
diğer amcası Mesud'un Azerbaycan'a
hakim olması için çalıştı. Halife Müsterşid Tuğrul'a düşmanlığı sebebiyle Mesud'u sultan. Davud'u da veliaht kabul
ederek hutbeyi onlar adına okuttu. Halifeniil de desteğini sağlayan Mesud, Davud ve Aksungur ile beraber Azerbaycan'da bulunan Tuğrul üzerine yürüdü.
Meraga'ya vardıklarında Aksungur onlara erzak ve silah verdi. Tuğrul. Karasungur adlı emirini Aksungur üzerine
gönderdi. Erdebil şehri önlerinde vuku
bulan savaşta Aksungur mağlüp oldu.
Fakat daha sonra Tuğrul'u yenerek Hemedan'ı ele geçirdi. Kısa bir müddet
sonra da Karategin çayırında Batınfler
tarafından öldürüldü (527 1 ı ı 331
Aksungur'un yerine geçen oğlu, bazı
kaynaklarda babasının adıyla, diğer bazı kaynaklarda ise Nusretüddin Hasbeg,
Arslanapa veya sadece Arslan şeklinde
de kaydedilmektedir. İbnü'l-Esir ondan
ilk defa 530 ( 1135-36) yılı olaylarını
anlatırken bahseder ve Sultan Mesud'a
karşı Halife Raşid -Billah'ı desteklemek
için Bağdat'a gelen emirler arasında
onu da zikreder. Arslanapa daha sonra
kardeşi Şir ile Sultan Muhammed b.
Mahmüd'un hizmetine girdi (549 1 1154551 Sultan daonu oğlu Davud'a atabeg
tayin etti. Bu durum Azerbaycan'daki
rakibi ildeniz ile aralarının açılmasına
sebep oldu. Atabeg İldeniz, Arslanapa'ya
haber gönderip Sultan Arslanşah' a itaat
arzetmesini isteyince o bu teklifi reddetti ve Ahlatşahlar'ın da desteğiyle İl
deniz'in oğlu Pehlivan'ı Sefldrüd'da (Kı-

