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Paşa kısmında 294 nurnarada kayıtlı 

kitabın ferağ kaydında müstensih sıfa
tıyla yer alan Ahdi adının, eserin müelli
fine ait gibi sanılmasından ileri gelmiş 
bir hatadır. Öte yandan aynı kütüpha
nenin yeniden tanzim edilen ilmi kata
logunda da isim benzerliği dolayısıyla 

eser Şemsi Kadi Sincan·a (ö. 841 1 1437-
38) ait gösterilmektedir. Gerçekte ise 
Ahdf'nin hattı ile Cemaziyelewel 975'
te (Kasım 1567) istinsah edilmiş ve adı 
da doğru şekli ile Man?ar-1 Ebrô.r olan 
eser, babası Şems'in olup 954'te ( 1547) 
Kanüni Sultan Süleyman adına kaleme 
alınmıştır. Türk ve İran edebiyatlarında
ki yaygın geleneğe uyulup Nizarni'nin 
Mal]zen-i Esrar'ına nazire olarak ya
zılan bu 2256 beyitlik Farsça mesnevi, 
tıpkı onun gibi din, tasawuf, ahlak ve 
fazilet bahisleri üzerinde "makale" adı 
verilmiş yirmi küçük fasıl ile bunların 

her birinin sonuna konulan ufak hika
yelerden meydana gelmiştir. Man?ar-1 
Ebrô.r 'da Kanüni hakkında uzunca bir 
methiyenin yanı sıra Osmanlı sultanla
rının adaletinin ve Osmanlı vezirlerinin 
methedildiği parçalar bulunduğu g!~i. 

Timur tarafından Bağdat'ın tahribini ve 
Kanüni devrinin harap şehre getirdiği 

marnuriuğu anlatan müstakil bir fasıl 
dikkat çekicidir. Bu eserle Ahdf'nin, ba
basının Kanüni adına yazmış olduğunu 
haber verdiği üç mesneviden birini ta
nımış oluyoruz. İnce ta'lik hat ile istin
sah edilmiş olan bu kitap aynı zamanda 
Ahdf'nin hattatlığının da bir vesikasını 
ortaya koymaktadır. Sam Mirza, Şem
si'nin Molla Cami'nin Suhbetü'l-Ebrô.r'ı 
yolunda S1dk u Safô. adlı diğer bir mes
nevisi ile bir de divanı bulunduğunu ha
ber veriyor. 

XVI. ve XVII. asır şiir ve nazire mec
mualarında aynı mahlaslı öteki şairler
den ayrı olarak şiirlerine sık sık rastla
nan Ahdf. divan şiirinin estetiğine iyice 
hakim ve küçümsenemeyecek bir şair 
hüviyetini gösterir. Onun şairliği ve bil
hassa Osmanlı Türkçesi'ni çok iyi kul
lanması tezkirecilerce takdirle belirtil
miştir. Tezkiresine aldığı şairlere nazi
reler söylemekten hoşlanan Ahdf'nin 
kasideleri de bulunmakla beraber asıl 

tercihi gazel tarzındadır. Nitekim gazel
leri ile kazandığı şöhret, onun bu tarafı 
üzerinde .dostu Bağdatlı Rühf'nin takdir 
ve ısrarla durduğu mısralarda en se
lahiyetli ifadesini bulmaktadır. Uzun yıl
lar Ahdi ile arkadaşlık yapan tezkire 
müellifi Sadıki-i Kitabdar ise onun di
vanından . dahi söz etmektedir. Yazma 
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mecmualardaki şiirleri derlendiğinde 

bir divançeyi rahatlıkla aşacak miktar
da bulunan gazellerinden otuz üç tane
sini. kardeşi şair Muradf'nin el yazısı ile 
bir araya getiren bir mecmua parçası 

bugün eldedir (DTCF Ktp., İsmail Saib 

Sencer Kitapları. nr. 1/ 5579). Müverrih 
Aif'nin belirttiğine göre Ahdf'nin mahla
_sı önceleri Mehdi idi. Riyazf'nin onun 
adını Mehdi olarak göstermesi bundan 
ileri gelse gerektir. 

Ahdf'nin aile fertlerinde şiire karşı 

soyca benimsenmiş bir alaka görülmek
tedir. Çeşitli eserler meydana getirmiş, 
tezkirelere geçmiş babasından başka, 

bir müddet Erdebil'de Şah İsmail'in oğ
lu Sam Mirza'nın arkadaşı olan büyük 
kardeşi Rızai (ö. 963 / ı 556) ile küçük 
kardeşi Muradf. amcası Hüseyni (ö. 

9851 ı 577). onun oğlu ve kendisinden 
Sam Mirza tezkiresinde de bahsedilen 
divan sahibi Rindi (ö 993 / 1585). onun 
da oğlu Zühdi ve ayrıca .akrabalarından 

Hürremi, Farsça'ları yanında Türkçe şi
irler! ile de Ahdf'nin tezkiresinde yerle
rini alırlar. 
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AHENİ MEHMED ÇELEBİ 
(ö. 1112 / 1700) 

Türk musikisi bestekarı ve hattat. 
_j 

Kaynaklarda hayatı hakkında fazla 
bilgi bulunmamakla birlikte ömrünün 
büyük kısmıni İstanbul'da geçirdiği an
laşılmaktadır. Müsiki bilgisini nereden 
aldığına dair herhangi bir malumat yok
tur. Nefeszade İsmail Efendi'den sülüs 
ve nesih hatlarını öğrenerek bu sahada 
kendini yetiştirdi. Bir müddet Kefe Valisi 
Ahmed Paşa'nın divan katipliği vazifesin
de bulundu. Bestekar ve hattat olarak 
Sultan IV. Mehmed zamanının (1648-16871 
tanınmış sanatkarları arasında yer aldı. 

Esad Efendi Atrabü'l-ô.sô.r'ında onun 
otuzdan fazla beste yaptığını kaydet
mektedir. Çeşitli el yazması güfte mec-



mualarında dini ve din dışı eserlerine 
rastlanan Ahenfnin zamanımıza sadece 
bir .nühüft beste ve nakış yürük se
maisi ulaşabilmiştir. 
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li] NuRi ÖzcAN 

AHENK 
(~1) 

Bir bütünü teşkil eden parçaların 
veya unsurların estetik ölçüler içinde 
birbiriyle uyuşması anlamına gelen, 

çeşitli ilim ve sanat dallarında 
kullanılan terim. 
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D FELSEFE VE İSLAM DÜŞÜNCESi. 
"Uygunluk, düzen" ve "cümbüş, eğlence" 
manalarma gelen ahenk (aheng) keli
mesi Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir. 

Eski Yunan'dan beri filozoflar ve sanat 
teorisyenleri ahengi tarif etmeye, güzel
likle onun arasında ilgi kurinaya çalış

mışlar, bunun için de öncelikle sanatta 
güzelliğin kaynağını. mahiyetini ve bo
yutlarını araştırarak bu konuda çeşitli 

teoriler geliştirmişlerdir. Güzelliği de 
organik ve maddi güzellikler, renk, şe
kil, ses ve hareketlerin güzelliği. fikri 
güzellikler ve manevi güzellikler gibi 
kategorilere ayırmışlardır. "Güzellik ne
dir?" sorusunu ilk defa felsefi bir tarz
da cevaplamaya ve güzellik ile ahengin 
ilişkisini göstermeye çalışan Eflatun, 
güzelliği mutlak ve izafi veya kendili
ğinden ve dolayısıyla güzellik şeklinde 
iki kategoride incelemiştir. İnsan tek 
tek güzel olandan veya maddi ve bede
ni güzellikten mutlak ve kendiliğinden 
güzel olana yükselir. Maddi güzellikler 
dünyaya gelmeden önce ideler alemin
de seyrettiğimiz yüksek ve mükemmel 
güzellikterin hatıralarını canlandırır. 

Alem ve alemdeki varlıklarda bulunan 
güzellikterin temel unsurları düzen, uy
gunluk, orantı ve simetri gibi değerler
dir. Ruh gibi ahenk de mutlak bir ide
dir ; bu sebeple azlık, çokluk, büyüklük, 
küçüklük vb. nicelikler kabul etmez. 

Ruh güzelliği ahlaki arınmaya dayan
dığı ve ahlaki melekeler arasında bir 
denge ve ahenk kurulmasıyla gerçek
leştiği için aynı zamanda ahlak güzelli
ğidir. Böylece "güzel" ve "iyi ". taşıdıkları 

ahenk ve denge nitelikleri dolayısıyla 

bir bakıma aynı anlamı ifade ederler. 
Çünkü "kötülük bir ahenk yokluğu , er
dem ise bir ahenktir" (Eflatun, Phaidon, 
93•). 

Aristo, Eflatun'un güzellik idesi fikri
ne katılmamışsa da güzelliğin bir bütü
nün unsurları arasındaki geometrik 
orantı veya ahenk olduğunu, "güzel" ile 
"iyi"nin· birbirine benzediğini, bunun da 
her iki alandaki denge ve ahenkten ileri 
geldiğini düşünmüştür. 

Plotinus'a göre her şeyin kaynağı olan 
mutlak "bir" yani Allah iyi ve güzel ol
duğu gibi aynı zamanda iyi ve güzelin 
kaynağıdır; bu sebeple güzellik ilahi bir 
değer ve yetkinliktir. Güzellikle ahenk 
yakından ilgiliyse de ahenk güzelliğin 

zorunlu bir şartı değildir. Eflatun gibi 
Plotinus da duyulur nesnelerin güzellik 
ve ahenginden ayrı, bunların üstünde 
güzellik ve ahenk idesinin varlığını ka
bul etmiş, ruhi, manevi, metafizik güzel
lik ve ahenge büyük önem vermiş, "iyi" 
ile "güzel"i aynı değerlerin ifadesi say
mıştır. Plotinus. "Erdemin ilahi parıltısı 
sende doğuncaya kadar kendi büstünü 
yontmaya devam et" derken güzellikle 
iyiliğin aynılığını anlatmak istemiştir . 

Alem ve eşyadaki ahenk ve nizarn 
Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle "ml
zan" , "kader", "kıst", "tesviye", "takvim" 
gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Bir 
ayette, "Biz her şeyi bir ölçüye göre ya
rattık" buyurutmaktadır (el-Kamer 54 / 
49) . Mülk sOresinin ilk ayetlerinde ise 
(67 1 1-3) makrokozmostaki nizarn ve 
ahenk daha çarpıcı ifadelerle anlatıl

maktadır. Burada alemin Allah'ın mülk 
ve tasarrufunda bulunduğu belirtildik
ten sonra. "Rahmanın yarattığında bir 
ahenksizlik (tefavüt) göremezsin ; dik
katle bir kere daha bak, bir düzensizlik 
(fütur) görebiliyor musun?" buyurul
muştur. 

Kur'an-ı Kerim insanın da bu külll ni
zamın bir parçası olduğunu kabul eder. 
Allah insan bedenini tpprak ve sudan 
yaratmış, ona uyumlu bir biçim vermiş
tir (tesviye). İnsanın varlık yapısındaki 
ahenk. "Biz insanı en güzel bir kıvamda 
yarattık" (et-Tin 95 / 4) mealindeki ayet
te daha açık olarak ifade edilmiştir. 

Kur'an'da, hilkatteki nizarn ve ahengi 
temaşa etmek, dikkatle gözlemek, in
celemek insan için bir hidayet vesilesi 
olarak kabul edilmiştir. Nitekim birçok 
ayette insanlar ısrarla göklere, dünyaya 
ve bunlardaki varlıklara ibret gözüyle 
bakmaya çağırılır. Çünkü kainatta kaos 
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ve anarşi değil, nizarn ve kanun hakim
dir. Bunun farkedilmesi insanda bir ya
ratıcı, nizarn verici ve kanun koyucu fik
rini uyandıracaktır. Ayrıca Rahman sü
resinin ilk ayetlerinde (bk. 55/ 5-25) var
lık düzeninde bir denge (mTzan) bulun
duğu belirtilerek insanın adalet ve hak
kaniyet ilkelerine uyması. bu suretle 
külll ahenge katılması . onu bozan bir 
unsur olmaktan kaçınması gerektiğine 
işaret edilmiştir. 

İslam düşüncesinde de alemdeki var
lık ve olayların kuruluş ve işleyişinde 

hayranlık verici bir ahengin bulunduğu 
kabul edilir ve bu ahenk tutarlı bir 
yönetimin. ince bir düzenin sonucu ola
rak değerlendirilir. İslam düşünürleri 
çoğunlukla gaye ve nizam, bazan da ye
rine göre adalet, itidal, tenasüp gibi da
ha başka tabirlerle ifade ettikleri ahen
gi, Allah ' ın inayet*inin bir sonucu kabul 
ederler. Onlara göre inayet. Allah ' ın en 
yüksek derecede hayır ve kemal nite
likleri taşıyan ezell bilgisinin eseridir. 
Ahenk, alemin genel ve külll kuruluşun
dan başlamak üzere bütün varlık kade
melerine hakimdir. İslam felsefesindeki 
feyiz* ve işrak*, tasawuftaki tecelli* 
nazariyeleri bu külll inayet ve onun ale
me yaydığı ahengin temeli olarak de
ğerlendirilir. Bütün İslam filozofları bu 
genel nizarnı Allah'ın cömertliğinin (cud ) 
zorunlu bir neticesi olarak görürler. Gaz
zall bu bakımdan alemde bir kusur veya 
düzensizlik olduğunu ileri sürmenin Ale 
lah'a cimrilik isnat etmek gibi dince fev
kalade mahzurlu bir sonuç doğuracağı
nı belirtmiştir. 

Hz. Peygamber 'in. "Allah güzeldir ve 
güzelliği sever· (Müslim, "İman", 147) 

sözünden de faydalanan İslam düşü
nürleri güzelliği Allah'ın nitelikler inden 
biri olarak göstermişlerdir (bk. ibh Sina. 
s. 27) İyilik (hayır. hayriyyet) ile güzellik 
(cemal , hüsün) arasında. aynı şekilde 

kötülük (şer) ile çirkinlik (kubuh) ara
sında yakın bir ilişki vardır . Daha önce 
Grek felsefesinde de benimsenmiş olan 
bu anlayışa göre genel olarak varlıkta 
görülen ahenksizlik veya İbn Sina'nın 
tabiriyle "yapı bozukluğu" (a.g.e., s. 4 15) 
yani çirkinlik de bir şerdir. Buna karşı
lık İslami literatürde iyi işler daima aşı
nhklardan uzak olarak denge (itidal) ni
teliği taşımaları dolayısıyla aynı zaman
da "güzel" (hasen) terimiyle ifade edil
miştir. Çünkü. iyi yalnız akıl ve iradeyi 
değil, aynı zamanda vicdanı ve bir bakı
ma estetik duyguyu da tatmin eder. 
Bütün İslam düşünürleri, mutlak güzel 
ve en yüksek hayır olduğuna inandıkları 
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