
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma
makla beraber istanbul'da yaşadığı bi
linmektedir. 1091 'de ( 1680) Cağaloğlu 
Sarayı civarında kendi lakabı ile anılan 
Halvetiyye Tekkesi şeyhliğine tayin edil
di. Safer 1123 ( 1711 ) tarihinde vefatma 
kadar bu vazifede kaldı ve aynı tekke
nin hazTresine defnedildi. Müstakimza
de, Mecmua'sında onun 1133'te öldü
ğünü kaydediyorsa da diğer kaynaklar
la karşılaştırı ldığında bu tarihin yanlış 
olduğu anlaşılmaktadır. Vefatından son
ra yerine, Türk dini müsikisiriin önde 
gelen bestekarlarından biri olan oğlu 

Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi getiril
mişti r. 

Ahmed Efendi zamanının önemli za
kirleri arasında yer almış, dini müsiki ve 
t asawuf sahasındaki kudretini de uzun 
müddet devam ettirdiği şeyhlik vazifesi 
ile göstermiştir. Bestelediği dini eserler 
muhtelif el yazması güfte mecmuala
rında görülmekte ise de bunlardan hiç
biri günümüze ulaşmamıştır. 
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Türk ta'lik hattatı. 
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1076'da (1665-66) istanbul'da doğdu. 
Babası Şehremini Durmuş Efendi'dir. 
Gençliğinde babasının ihtimamıyla iyi bir 
tahsil gören Ahmed Efendi hat sanatı 

na ilgi duyunca Kı rimi Camii imaını Ah
med Efendi'den meşke başladı. Daha 
sonra devrin önde gelen ta'lik üstatla
rından SiyahT Ahmed Efendi'nin dersle
rine devam etti ve ta'lik yazısının bütün 
özelliklerini öğrenerek icazet aldı. Ayrıca 
devrin tanınmış hattatları olan RodasT
zade ve Kazasker Abdülbaki Arif efendi
lerden de istifade etti. Medrese tahsilini 
tamamladıktan sonra hariç rütbesiyle 
(bk. HARiç MEDRESESİl Üsküp Yakub Pa
şa Medresesi'nde sekiz yıl müderrislik 
yaptı. Feyzullah Efendi şeyhülislam ol
duktan sonra ta'lik hattatları arasında 
açılan imtihanı kazanınca, müderrisliği 

uhdesinde kalmak suretiyle istanbul'a 
geldi ve Bab-ı MeşThat ketebe* si arası
na girdi. Yazısını çok beğenen Feyzullah 
Efendi'nin katibi olduğu gibi çocukları -
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na hat hocalığı da yaptı. Kısa zamanda 
derecesi altmışlı• ya yükseltildi. Edirne 
Vak'ası'ndan sonra hareket-i altmış

lı* ya, arkasından müsıle- i Süleymaniye 
rütbesiyle Galata Sarayı müderrisliğine 
tayin edildi. Bu sırada Sultan İbrahim'in 
emriyle Gurabzade Abdullah ei-Bağda
di'nin Zübedü asari'l-mevahib ve'l-en
var adlı Türkçe tefsirini istinsaha baş

ladı. Şeyhülislam Ebezade tarafından 

Sultan Ahmed Medresesi'ne nakledildL 
Yazmakta olduğu tefsiri tamamladıktan 
sonra İzmir kadılığına tayin edildi. istin
sah ettiği eseri Sadrazam Çariulu Ali Pa
şa vasıtasıyla padişaha arzetti. Halen 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
bulunan (Emanet Hazinesi. nr. 596) bu 
nüshanın tamamlanışı 1121'de (1709 -
1 O) olduğuna göre İzmir' e bu tarihten 
sonra gitmiş olmalıdır. Burada hizmet 
müddetini tamamladı ve altı yıl mazul 
kaldı. Daha sonra Edirne kadılığına ta
yin edilerek kendisine Mekke-i Müker
reme payesi verildi. Bu görevi tamamla
dığında rahatsızlanarak istanbul'a dön
dü ve RebTülahir 1129'da ( 1717) vefat 
etti. Kabri Topkapı'dadır. 

Ahmed Efendi Türk ta'lik mektebinin 
öncülerindendiL CeiT-ta'lik ve gubarTde 
imad'dan sonra en kudretli sanatkar 
kabul edilir. Tarihçi Raşid'in bildirdiğine 
göre istanbul Galata. Üsküdar. Eyüp'te 
ve Edirne'deki pek çok saray, medrese. 
tekke. sebil ve çeşmelerde tarih kitabe
leri vardır. Bunlar arasında, Çariulu Ali 
Paşa ' nın yaptırdığı darülhadis, tekke ve 
hırka - i şerif hücreleri ile Kasımpaşa'da
ki cami. Kaptan İbrahim Paşa'nın Süley
maniye civarında yaptırdığı cami ve se
bilin kitabeleri, Şeyhülislam Feyzullah 
Efendi Medresesi'nin (bugünkü Fatih Mil
let Kütüphanesi) bazı kitabeleri ve çeşme 
kitabesi. Üsküdar Valide Sultan Camii 
ve çeşmesinin tarihleri zikredilmelidir. 
Çok süratli yazdığı için pek çok eser 
vermiş, birçok değerli talebe yetiştir

miştir. Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, 
Katipzade Mehmed _ Refi', Abdullah b. 
Hamza. Lutfullah b. İsmail. imam Sa
lih, MTr Hüseyin Şakir, Mehmed Çavuş 
ve Ömer b. Nüh Efendi bunlar arasın 
dadır. 
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