
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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AHMEDiYE KÜ LLiYESi 

Külliyenin cümle kapısı bitisiğindeki üç cephel i sebil 

tur. Meyilli araziye oturtuluşu ve mima
ri tanzimi çok başarılıdır. Kitabelerin
den anlaşıldığına göre 1134'te ( 1722) 
Eminzade Hacı Ahmed Ağa tarafından 
yaptırılmıştır. Gündoğumu caddesi üze
rinde bulunan ve aynı zamanda tekke
nin de kapısı olan avlu, cümle kapısının 
sağında mermerden gayet zarif bir çeş

me, solunda da yine aynı zarafette bir 
sebil yer almaktadır. Çeşmenin kitabe
sinden ayrı olarak ayna taşı üzerinde 
bulunan 1280 ( 1863-64) tarihli tamir 
kitabesine göre, bu çeşme menbamdan 
itibaren ll. Mahmud'un ikballerinden 
Tiryal Hanım tarafından tamir ettirilmiş
tir. Çeşmenin ve üç yüzlü olan sebilin ar
kalarında birer oda vardır. Cümle kapı
sı, sebil ve çeşme üçlüsünün üzerinde 
külliyenin fevkani sekiz yüzlü ve kubbeli. 
dershanesi bulunmaktadır. Önünde yu
varlak kemerli üçlü bir revakı olan ders
hane altısı altta, altısı da üstte olmak 
üzere toplam on iki pencereden ışık al
maktadır. Revakın orta kubbesi çapraz 
tonozdur ve mermer mihrabı ile sütun 
başlıkları mukarnaslıdır. 

Gündoğumu caddesinin bitiminde kö
şeye yakın bir mesafede kitabesiz ve 
daha sade olan ikinci bir çeşme bulun
maktadır. Bunun solundaki küçük bölü
mün külliyenin muvakkithanesi olduğu 
söylenmektedir. 

Girişte cümle kapısının solunda yer 
alan medrese iki kollu ve on bir odalı
dır. Odaların önünde kubbeli ve yuvar
lak kemerli bir revak bulunmaktadır. 
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Odalar kubbeli olup revaka ve dışarı 

açılan ikişer pencere ile birer dolap ve 
ocağa sahiptir. Medresenin arkasında 

altı hela, girişin sol tarafında da dokuz 
tane abdest musluğu vardır. Külliyenin 
Esvapçı sokağı tarafındaki ikinci kapısı
nın yanında kubbeli ve önü üçlü revakla 
örtülü fevkani kütüphane binası yer al
maktadır. Sütun başlıkları baklavalıdır. 

Binanın sekiz alt, altı üst penceresi, bir 
ocağı ve iki dolabı bulunmaktadır. Re
vaka açılan bir de helası mevcuttur. Bi
nanın altında bugün umumi tuvalet 
vardır. 

Cadde ve sokağın birleştiği köşede 

yer alan cami kare planlı olup moloz 
taştan inşa edilmiştir; solunda bulunan 
minaresi kesme taştandır. 1931 'de ya
pıldığı söylenen ahşap son cemaat yeri 
1965'teki onarım sırasında kaldırılmış 

ve yenisi yapılmamıştır. Kapının solun
daki son cemaat yeri mihraplıdır. Ka
pıdaki 1134 ( 1722) tarihli beş satırlık 

sülüs kitabede, ewelce burada bulunan 
Kepçe Hoca Mescidi'nin harap o lduğu 

ve yerine Hacı Ahmed Ağa'nın bu cami
yi yaptırdığı yazılıdır. Külliyenin diğer 

kitabeleri ta'liktir. Caminin kubbesi di
limli tromplara oturmakta, sekiz kenar
lı kasnağın her kenarında birer pencere 
bulunmaktadır. Mihrap, sıvalı basit bir 
niş şeklinded ir. Mermer minber küçük 
fakat devrin güzel bir eseridir. Caminin 
altta yedi, üstte sekiz penceresi vardır. 
Kapının solunda bulunan üst pencere
nin son cemaat yerinden mahfıle çıkı

lan bir kapı olduğu anlaşılmaktadır. 

Ahmediye 

Külliyesi

Üsküdar 

istanbul 

Külliyenin banisi Eminzade Ahmed 
Ağa'nın 1143 ( 1730-31) tarihli mezar 
taşı ve ilk mescidi yaptıran Kefçe (Kep
çe) Dede'nin altı sütunlu üstü kubbeli 
açık türbesinin de bulunduğu kabristan, 
caminin kıble ve kuzey tarafında iki kı
sım halinde yer alır. 

Bugün medresenin bir bölümü Kur'an 
kursu, diğer bölümü ise aşhane imaret 
olarak kullanılmaktadır. 
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