
AHMED[, Akkoyunlu 

mayacağı kesindir. Nitekim şair de ese
rini Akkoyunlu ümerasından Süfl Halil'in 
isteği üzerine yazdığım belirtmektedir. 
Osmanlı şuara . tezkireleri ve diğer kay
naklarda bu tarihlerde yaşamış aynı adı 
taşıyan bir başka şair bulunmadığına 

göre. ortaya yeni bir şair ve eseri çık

maktadır. Ahmedl hakkında şimdilik bü
tün bilgimiz Akkoyunlu hükümdarların
dan Sultan Yakub zamanında yaşadığı, 
Anadolu'ya sefere çıkan Süfl Halfl'in bir 
gece kendisini çağırarak bir "kıssa - i Yü
suf" 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 tarafından satışa çıkarılan di
ğer bir nüshası görülememiştir (bk. The 

Middle East 568, October 1987, nr . 705). 

Akkoyunlu Ahmedf'nin başka bir ese
ri de bugüne kadar Ahmedl'ye ait sanı
lan Artar'ın Esrarname adlı eserinin ter
cümesidir. 884'te ( 1479-80) Tebriz'de 
ve yine Süfl Halfl adına kaleme alınan 
Esrarname Tercümesi'nin birçok yaz
ma nüshası bulunmaktadır. 
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Men'lga ve Tebriz'de hüküm süren 
bir İslam hanedam 

(1108- 1227). 
_j 

Hanedanın kurucusu olarak kabul edi
len Ahmedfl b. İbrahim b. Vehsüdan er
Rewadf. Selçuklu Sultanı Muhammed 
Tapar'ın Meraga emlri idi. Dedesi Tebriz 
hakimi Vehsüdan b. Memlan da Tuğru l 

Bey'in hizmetinde bulunmuştu. Kaynak
lar Ahmedll'den ilk defa. Sultan Muham
med 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 
Başir senyörü Joscelin de Courtenay ile 
anlaşarak .İslam ordusunu kuşatmadan 
vazgeçirmeye çalıştı. Diğer emirler bu-
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na razı olmayınca. ordunun büyük bir 
bölümünü teşkil eden askerleriyle Tel 
Başir'den ayrılıp onları da muhasara
dan vazgeçmek zorunda bıraktı. Bu or
duda bulunan Ahlatşah Sökmen el-Kut
bf'nin ölümü üzerine, Sultan Muham
med Tapar'dan onun hakimiyeti altın

daki Tebriz ve diğer yerleri kendisine 
ikta • etmesini istedi. su ıtanın onun bu 
isteğini yerine getirip getirmediği bilin
memektedir. Ahmedfl, Dımaşk Atabegi 
Tuğtegin ile beraber Bağdat'ta sultanın 
sarayında bulunduğu sırada Batıni fe
daileri tarafından hançerlenerek öldü
rüldü (51 0/ ı ı ı 6) Sı bt İbnü'l-Cevzf'ye gö
re 5000 süvarisi vardı ve iktaının yıllık 

geliri 400.000 dinar idi. 

Ahmedll'in yerine gulam• ıarından Ak
sungur geçti. Zeki Velidi Togan ve Ah
med-i Kesrevi gibi bazı araştırmacılar 

Aksungur'un Ahmedfl'in oğlu olduğunu 
söylerlerse de bu doğru değildir . Çün
kü kaynakların kendisinden el-Ahmedllf 
nisbesiyle bahsetmeler i onun Ahmedil'in 
gulamlarından biri olduğunu gösterir. 
Aksungur el-Ahmedm Sultan Muham
med 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 Me
sud'un eski atabegi Kasimüddevle Ak
sungur el-Porsuki'yi Meraga'ya vali ta
yin ettiğini duyunca. o sırada Bağdat'ta 
bulunan Aksungur el-Ahmedflf'yi derhal 
Meraga'ya gönderdi (ı ı 20). Bir yıl son
ra 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 tak
dirde emrine 1 0.000 süvari ve piyade 
vereceğini söyledi. Tuğrul bu teklifi ka
bul edince birlikte Erdebil istikametin
de yola çıktılar, fakat şehre giremeyip 
Tebriz'e gittiler. Bu sırada Sultan Mah
mud'un büyük bir orduyla gönderdiği 
Emir Cüyüş Beg'in Meraga'yı ele geçir
diğini öğrendiler. Tasarladıkları planı 

gerçekleştirme ümitleri kalmayınca Eb
her ve Zencan Emiri Şirgir'e müracaat 
edip yardım istediler. Ancak bir sonuç 
alamayınca Sultan Mahmud'dan af dile
yerek itaat arzettiler (ı ı 22). Aksungur 
el-Ahmedm 1128'de Mezyedfler'den Dü
beys b. Sadaka'nın çıkardığı karışıklık

ları bastırmakla görevlendirildiyse de 
başarılı olamadı. Ertesi yıl Sultan Mah
mud Dübeys'in Hille'yi işga l ettiğini du
yunca 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 Da
vud'a atabeg tayin etti. Bir yıl sonra sul
tanın ölümü üzerine Aksungur Davud"u 
sultan ilan ederek Irak-ı Acem. Azerbay
can ve Arran'da (Erran) onun adına hut
be okuttu. Davud'un amcaları Mesud. 
Tuğrul ve Selçuk Şah da saltanat dava
sıyla harekete geçince Aksungur. hima
yesindeki Sultan Davud'u alıp Azerbay
can'a hareket etti. Mesud onlardan da
ha erken davranıp Tebriz'i ele geçirdiyse 
de Aksungur şehri geri aldı. Taht mü
cadeleleri sonunda kardeşlerden Tuğrul 

sultan, Mesud Gence meliki. Selçuk Şah 
da Fars meliki oldu. Bunun üzerine Da
vud ile birlikte Azerbaycan'a hakim olan 
Aksungur büyük bir orduyla. Hemedan·
da bulunan Tuğrul üzerine yürüdü, fa
kat 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 Müster
şid Tuğrul'a düşmanlığı sebebiyle Me
sud'u sultan. Davud'u da veliaht kabul 
ederek hutbeyi onlar adına okuttu. Ha
lifeniil de desteğini sağlayan Mesud, Da
vud ve Aksungur ile beraber Azerbay
can'da bulunan Tuğrul üzerine yürüdü. 
Meraga'ya vardıklarında Aksungur on
lara erzak ve silah verdi. Tuğrul. Kara
sungur adlı emirini Aksungur üzerine 
gönderdi. Erdebil şehri önlerinde vuku 
bulan savaşta Aksungur mağlüp oldu. 
Fakat daha sonra Tuğrul'u yenerek He
medan'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 ba
zı 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 1154-
551 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 red
detti ve Ahlatşahlar'ın da desteğiyle İl
deniz'in oğlu Pehlivan'ı Sefldrüd'da (Kı-



zıl Ören) ağır bir bozguna uğrattı ( 1161 ). 
Arslanapa, Gürcüler'in Dvin'i işgal et
meleri üzerine Gürcistan seferine çıkan 
ildeniz'in saflarında sefere katıldı ve 
Gürcü Kralı Giorgi bozguna uğratıldı. 

Ancak bu dostluk ve barış dönemi uzun 
sürmedi. Birkaç sene sonra araları yine 
bozuldu. Halifenin Arslanapa'nın isteği
ne uyarak yanında bulunan şehzade Da
vud'u sultan ilan edip adına hutbe okut
ması ildeniz'i öfkelendirdi ve oğlu Pehli
van·ı büyük bir orduy1a Arslanapa üze
rine gönderdi. Arslanapa yenilip Mera
ga'ya kaçtı (563 / 1167-68) Pehlivan onu 
muhasara etti, fakat sonunda taraflar 
arasında anlaşma sağlandı. Arslanapa 
570'te (1174-75) öldü ve vasiyeti üzeri
ne yerine oğlu Feleküddin geçti. ildeniz
liler'le Ahmedililer arasındaki mücade
le bu dönemde de devam etti. Pehlivan 
b. ildeniz Feleküddin üzerine yürü
dü ve Revandiz Kalesi'ni kuşattı. Kaleyi 
ele geçiremeyeceğini anlayınca kuşat

mayı kaldırıp Meraga'ya hareket etti, 
kardeşi Kızılarslan'ı da Tebriz'e gönder
di. Pehlivan Meraga halkıyla savaşırken 
askerlerinden bir grup Meragalılar'ın 

eline esir düşmüştü. Akıllı ve ileri gö
rüşlü bir kişi olan Meraga kadısı Sad
reddin bu esiriere çok iyi davrandı ve 
hil'at giydirip onları serbest bıraktı. Bu 
davranış Pehlivan'ın hoşuna gitti; ka
dı Sadreddin'in teklifi üzerine Tebriz'in 
teslim edilmesi şartıyla Meraga'yı mu
hasara etmekten vazgeçti. Feleküddin'
den sonra Ahmedili hanedanının başına 
kardeşi Alaeddin Körpearslan (Karasun
gur) geçti (584 / 11 88-89) Alaeddin, Irak 
Selçuklu Sultanı Tuğrul'un Halife Nasır'a 
karşı savaşa hazırlandığı sırada Heme
dan'a giderek onun emrine girdi ve sul
tandan yakın ilgi gördü; Sultanoğlu 

Berkyaruk'u ona teslim etti. Alaeddin 

602 ( 1205-1206) yılında ildenizli Ebü 
Bekir'e karşı Erbil hakimi Muzafferüd
din Gökböri ile ittifak yaptı; fakat Ebü 
Bekir eski kölelerinden Aydoğmuş aile
sinin yardımıyla Meraga üzerine yürü
yünce Alaeddin Urmiye ve Uşnu karşı
lığında şehri ona terketmek zorunda 
kaldı. 604'te ( 1207 -1208) ölen Alaeddin 
Körpearslan o devrin en adil hükümdar
larından biri idi. Edebiyata karşı büyük 
bir ilgi gösteriyordu. Meşhur şair Gen
eeli Nizami Heit Peyker (Behramname) 
adlı eserini ona ithaf etmiştir. 

Alaeddin' in ölümü üzerine gulamla
rından biri, oğullarından Feleküddin Ah
med (veya Nusretüddin Muhammed) adı
na yönetime el koydu ve Revandiz Kale
si'ne kapandı. Ancak Feleküddin Ahmed 
ertesi yıl ölünce ildenizli Ebü Bekir Me
raga'nın geri kalan kısımlarını da zap" 
tetti (605 / 1208-1 209) Ahmedili hane
danı bu tarihten itibaren kadınların eli
ne geçti. ibnü'l-Esir. Moğollar Meraga'yı 
zaptettikleri sırada ( 1221 ı hanedanın ba
şında bir kadın bulunduğunu ve Revan
diz Kalesi'nde ikamet ettiğini belirtir. 
Celaleddin Harzemşah'ın veziri Şerefül
mülk 1227'de Revandiz'i kuşattığı za
man kalede muhtemelen Alaeddin Kör
pearslan'ın kız torunlarından biri bulu
nuyordu ve ildenizliler'den Özbek'in oğ
lu Hamüş ile evliydi. Celaleddin Harzem
şah, Hamüş'tan boşanan bu kadınla ev
lenmiş, onu kendi valisi sıfatıyla Revan
diz'e tayin etmiş ve böylece Ahmedili 
hanedanı sona ermiştir. Ancak Cüveyni, 
Nusretüddin adlı bir Ahmedili şehzade
sinin Anadolu'da gizlendiği sırada Gü
yük Han tarafından Azerbaycan ve Teb
riz valiliğine tayin edildiğini ( 1246) ya
zar. Bu şehzade muhtemelen Ahmedili 
prensesinin Hamüş ile olan evl iliğinden 

doğan çocuğudur. 
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Üsküdar'da 
Ahmediye semtinde bulunan 

XVIII. yüzyıla ait külliye. 
_j 

Cami, medrese. dershane. kütüpha
ne. sebil ve iki çeşmeden teşekkül eden 
külliye, Gündoğumu caddesi ile Esvapçı 
sokağının birleştiği bayırda kurulmuş-
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