
AHMED-i DAi 

lunmaktadır. Daha önce genellikle ay
rı bir eser olarak düşünülen "Mutaye
bat"ın Kahire'de bulunan başka bir Dai 
Divanı nüshasından bir parça olduğu 

an laşılmıştır. Bu divan Kahire'de Darü'l
kütübi 'l-kavmiyye'de bulunmaktadır (nr 
8658/ 2·3) . 13. Vasıyyet-i Nuşirevan-ı 

Adil be-Pusereş Hürmüz-i Tacdar. Kü
çük bir mesnevi olan bu eser külliyat 
içinde olup "pendname" türünde yazıl
mıştır ve Burdur nüshası içinde bulun
maktadır. 14. Çengname. Uzun süre 
adının Cengname, konusunun da savaş 
o lduğu sanılmıştır. Ayrıca Ali, eseri Şey
hoğlu'nun eseriyle karıştırmış, adının 

Ferahname olduğ unu kaydetmiştir. Ka- . 
tip Çelebi ise eserin adını Cengname 
olarak tesbit etmiştir. Daha sonraki kay
naklar da aynı yanlışları tekrarlamışlar

d ı r. Sehi ve Latin dışında , eserin ad ı tam 
olarak verilmemiştir. Ayrıca bazı araştı

rıcılar da Dal'yi hem Cengname hem 
de Ferahname adlı iki eser yazmış gibi 
gösterirler. Sursalı Mehmed Tahir ise 
onun Cengname tarzında bir Ferahna
me yazdığım kaydeder. Gibb ve Ham
mer de aynı hataya düşmüşlerdir. Gibb 
onun savaşla ilgili Cengname adlı bir 
eser yazdığını. Hammer de Cengname 
ve Ferahname yazdığını kaydeder. Ham
mer daha sonra bir başka makalesinde 
bu yanlışını düzeltmiştir. Nihayet eserin 
bulunması bütün şüpheleri ortadan kal
dırmış ve eserin, çeng adı verilen Türk
ler'e has bir mOsiki aletinin yapısını ale
gorik ve mistik bir biçimde ele a ldığı an
laşılm ıştır. Çengname'nin Burdur. İzzet 
Koyunoğlu ve Sivas'ta Ziya Karai'da ol
mak üzere bilinen üç nüshası vardır. Fa
kat bu üçüncü nüsha henüz hiçbir araş

tırıcı tarafından görülmemiştir. Çeng
name aruzun "mefailün mefailün feO
Iün" kalıbı ile yazılmış 1446 beyitten ve 
yirmi dört bölümden meydana gelen bir 
mesnevidir. i. H. Ertaylan 'ın Vasfi Ma
hir Kocatürk'ten aldığını söylediği nüs
ha aslında Koyunoğlu nüshasıdır. i. H. 
Ertaylan Burdur nüshasının tıpkıbası 

mını diğer eserleriyle birlikte yayımla
mıştır. Koyunoğlu nüshası . başında Ah
med-i Dal ve eser hakkında bir tedkik
ıe birlikte Gönül Alpay (Tekin) tarafın
dan tıpkıbasım olarak neşredilmiştir 
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Dal'ye atfedilen Cinanü '1-cenan ve 
Siracü 'l-kulUb adlı eserlerin Dal'ye ait 
olmadığı kesindir. Birincisinin Muham
med b. Hacı İvaz ei-Müfessir'in eseri ol
duğu anlaşılmıştır. İki ncisinde ise Dal'
nin adı geçmemektedir. Oysa Dal bütün 
eserlerinde adını zikreden bir şairdir. 

Bundan dolayı bu eserin de ona ait ol-
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madığı söylenebilir. Dal'ye ait olduğu 

ileri sürülen Esrarname ve Mansurna
me hakkında ise, bu eserler ele geçme
diği için şimdilik bir şey söylemek müm
kün değildir. Yine Ahmed-i Dal'ye mal 
edilen Yüz Hadis Tercümesi'nin kime 
ait olduğu belli değildir (bu eserin yaz
mas ı için bk. Süleymaniye Ktp., Pertevni
yal, nr. 438. vr. 122 b-235• ) 
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liJ G üNAYKuT 

AHMED ed·DERDİR 

(bk. DERDIR)-

AHMED b. EBÜ DUAD 

(bk. İBN EBÜ DUAD). 

AHMED b. EBÜ TAHiR 
(bk. İBN EBÜ TAHiR). 

AHMED b. EBÜ'l·HAVARİ 
( ..s.;ı_,dl ..s:l.:r. ~~) 

(ö. 246/860) 

İlk devir sılfilerinden . 

_j 

1 

_j 

_j 

_j 

Babasının adı Abdullah, dedesinin adı 
MeymOn olup aslen KOfelidir. 164'te 
(780 -81) doğdu. Şam'da yaşadı. Uzun 
yıllar ilim tahsiliyle meşgul oldu. EbO 
Abdullah Said en-Nibaci. Ebü Bekir b. 
Ayyaş ve Ahmed b. Asım ei-Antaki ile 
görüştü. EbO Süleyman ed-Darani'nin 

müridi oldu. Süfyan b. Uyeyne ve Bişr 

b. Seri'nin sohbetlerine katıldı. Cüneyd-i 
BağdMI'nin takdirini kazandı. Haris ei
Muhasibfnin de yakın dostu olan Ah
med b. Ebü'l-Havari'nin zühd devri ta
sawufunun hemen bütün konularına 

dair sözleri vardır . TasawutT konuları 

tahlili bir görüş ve ilginç ifadelerle sun
ması en önemli özelliğidi r. Hanımı Ra
biatü'ş-Şamiyye de tabakat kitapların
da adı geçen bir zahidedir. 

Otuz yıl kadar ilimle meşgul olduk
tan sonra. rabbine ulaştığ ı nı ve bu yol
da bir vasıta olarak gördüğü kitapları 

na artık ihtiyacı kalmadığını söyleyerek 
onları denize atması. tasawuf tarihi ba
kımından önemli bir hadise olup başta 
İbnü'I-Cevzi olmak üzere bazı alimler ta
rafından tenkit edilmiştir . Abbasi Hali
fesi Me'mOn döneminde çağdaşı bazı 

alimler gibi halku'l-Kur'An* mesele
sinden dolayı sorguya çekildi ve Ahmed 
b. Hanbel ile birlikte bir ara hapse de 
atıldı. Ahmed b. Hanbel ile sohbetlerde 
bulunan ve hadis ilminde güvenilir bir 
ravi olan Ahmed b. Ebü'I-Havari'nin ri 
vayet ettiği hadislerden kırk kadarı Hil
yetü'J-evliya 'da yer almıştır. Yahya b. 
Main. İbn EbO Hatim, Zehebi gibi hadis 
münekkitleri kendisini övgüyle anarlar. 
Ebü DavOd, İbn Mace, EbO Zür 'a ed-Dı 
maşkT ve EbO Zür'a er-Razi ondan ha
dis rivayet etmişlerdir. 
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Iii M usTAFA BiLGiN 

AHMED EFENDi, Beyazizade 

L (bk. BEYAzizADE AHMED EFENDi). _j 

L 

AHMED EFENDi, Çalcik 

(ö. 1123/ 1711) 

Türk bestekarı, şeyh ve zakir. 
_j 

Tasawuf ve mOsiki çevrelerinde Çalak 
lakabı ile şöhret bu lmuştur. Kelime halk 
ağzında "çaylak" şekline girdiğinden 

Çayla k Ahmed Efendi olarak da anılır. 


