
ni yetiştirdi. Repertuvarının zenginliği ve 
sesinin güzelliğinden dolayı müsiki top
lantılarının aranılan kişisi oldu. 1801 'de 
Bursa'da meydana gelen büyük yangın
da dükkanı yanınca İstanbul'a gitti. Üs
küdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Hanım
hı yakınlarında bir ev satın aldı: Kapalı 
Çarşı'daki Cevahir Bedesteni'nde tica
retle uğraşmaya başladı. Bu sırada Cel
vetiyye tarikatına intisap etti ve Aziz 
Mahmud Hüdayi Hankahı'nda uzun sene
ler zakirlik yaptı. Ziyaret için gittiği Bur
sa'da 23 Rebiülewel1247 (1 Eylül 1831) 
tarihinde vefat edince orada Üftade Tür
besi yanındaki hazıreye gömüldü. 

Devrinin tanınmış zakir ve mevlidhan
ları arasında yer alan Şerif Çelebi, ay
nı zamanda bestelediği eserler ve yetiş
tirdiği talebelerle de şöhret bulmuştur. 
Özellikle dini sahada bestelediği na't, du
rak ve ilahilerine el yazması güfte mec
mualarında rastlanmaktadır: bu eserler 
arasında bilhassa sursalı İsmail Hakkı'
ya ait güttelerin çokluğu dikkati çekmek
tedir. Fakat bu dini eserlerden ancak iki 
ilahisinin notası tesbit edilebilmiştir. Ye
tiştirdiği talebeler arasında, sonradan 
Aziz Mahmud Hüdayi Hankahı'nda kırk 
dokuz yıl şeyhlik yapan Mehmed Rüşen 
Efendi (ö. 1891) en tanınmış alanıdır. 
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DUHAYM 

( r::>~ ) 
Ebı1 Said Abdurrahman 

b. İbrahim b. Amr Duhaym 
el-Kureşi ed-Dım aş ki 

(ö. 245/859) 

Muhaddis, kadı ve fakih. 
_j 

170 yılı Şewal ayında (Nisan 787) doğ
du. "Kötü" anlamına gelen Duhaym la
kabını hangi sebeple aldığı bilinmemek
le beraber bu lakaptan hoşlanmadığı zik
redilmektedir. Osman b. Affan'ın azatlı
sı Yetim'e nisbetle kendisine Duhaymü 

İbnü'l - Yetim dendiği de söylenmekte
dir. Mısır, Hicaz, Bağdat, Küfe ve Basra 
gibi ilim merkezlerine seyahatler yapa
rak hadis, fıkıh, kıraat ve nesep ilimle
rini tahsil etti. Süfyan b. Uyeyne, Velid 
b. Müslim, Ebü Müshir gibi hocalardan 
faydalandı. Velid b. Müslim'den hadis 
yanında kıraat da öğrendi. Abdullah b. 
Muhammed b. Haşim ez-Za'ferani bu 
kıraati ondan arz* yoluyla alarak riva
yet etti. Kendisinden de Buhari. Müslim, 
Ebü Davüd, Nesai, İbn Mace, Zühli. Baki 
b. Mahled, Ebü Hatim er-Razi ve Ebü 
Zür'a er-Razi gibi meşhur muhaddisler 
rivayette bulundular. Ahmed b. Hanbel, 
Ebü Davüd, Ebü Hatim, Nesai, İbn Hib
han. Darekutni ve diğer cerh ve ta'dil* 
alimleri onun sika bir ravi olduğunu ka
bul ederler. Kendisi de Şamlı ravilerin 
cerh ve ta'dTiinde otorite kabul edilmiş
tir. Kırk iki yaşında Bağdat'a gittiğinde, 
yaşça ondan büyük olmalarına rağmen 
Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Main gibi 
alimler Duhaym'e büyük itibar göster
diler. Burada kendisiyle hadis müzake
re eden bazı kimseler, hadislerde geçen 
(mesela bk. Buhari, "Salat", 63; Müslim, 
"Fiten", 70) "fie-i bağiye"nin Dımaşk hal
kı olduğunu söylediler. Duhaym bir Erne
vf taraftarı olması sebebiyle onlara, "Bu
nu söyleyen fahişe çocuğudur· diye ha
karet etti. Bunun üzerine Bağdatlılar 

kendisinden bir müddet hadis okuma
dılar; fakat daha sonra yine rivayete de
vam ettiler. Duhaym'in rivayet ettiği ha
disler Şal:_ıif:ı-i Bul]ô.rf ile Ebü Davüd, Ne
sar ve İbn Mace'nin s ünenlerinde yer al
mıştır. 

Fıkıhta Evzai'nin görüşlerini benimse
yen Duhaym, Ürdün ve Filistin'de Tabe
riye ve Remle şehirlerinde uzun süre ka
dılık yaptı. Bu görevde iken Halife Mü
tevekkil-Alellah onu Mısır'a kadılkudat 
olarak tayin etti. Fakat halifenin mek
tubu kendisine geldiğinde Mısır'a hare
ket ederneden 17 Ramazan 24S'te (16 
Aralık 859) Filistin'in Remle şehrinde ve
fat etti. 
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DUKAKiNZADE AHMED BEY 

l DUKAKİNzADE AHMED BEY 
1 

(X. / XVI. yüzyıl) 

L 
Divan şairi. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Birbirine karışan ve farklılıklar göste
ren tarihi kaynaklardaki bilgilere göre 
Arnavut Dukası Jean'ın soyundan gelen 
bir aileye mensuptur. Dedesi Sadrazam 
DukakinzadeAhmed Paşa (ö. 921 / 1515), 
babası Kanünl Sultan Süleyman devrin
de Semendire- Halep ve Mısır beylerbe
yiliği görevinde bulunan Mehmed Paşa'
dır (ö. 964 / ı 556) Mehmed Paşa'nın dört 
çocuğundan biri olan Ahmed Bey hak
kında şuara tezkirelerinde yer alan ye
tersiz bilgiler birbirinin tekranndan iba
ret olup tarihi kaynaklardaki karışıklık 
tezkirelere de yansımıştır. Bütün kaynak
larda Ahmed Bey, büyükbabası Ahmed 
Paşa ve Ahmed Sarhan birbirine karış

tırılır. Ancak Dukakinzade Ahmed Bey'in 
"ağır zeamete mutasarrıf ve sancak pa
yesinde iken" tasawufa yöneldiği ve gü
zel şiirler yazdığı konusunda kaynaklar 
birleşmektedir. Ölüm tarihi hakkında da 
bilgi yoktur. 

Du ka kinzade Ahmed Bey'in şiirleri, Kay
gusuz ve Ahmedl mahlaslarını kullanan 
ve daha çok ilahi türünde manzumeler 
yazan Bayramı Melamrıeri'nden Ahmed 
Sarban'ın (ö 952 / 1545-46) şiirleriyle ka
rıştırılmıştır. Divanında bulunan birçok 
şiir, mecmualarda Dukakinzade Ahmed 
Paşa veya Ahmed Sarhan adına kayde
dilmiştir. Ahmed Sarban adına kaydedi
len şiirlere, daha çok XVII ve XVIII. yüz
yıllarda Sarı Abdullah Efendi, Müstakim
zade Süleyman Sadeddin ve La'llzade 
Abdülbaki gibi Bayramı Melamlleri'nin 
meydana getirdikleri mecmualarda rast
lanır. Bu mecmualarda Vizeli Abdullah'ın 
Kaygusuz mahlasıyla yazdığı bazı şiir

ler de Ahmed Sarban adına kaydedilmiş
tir. Dukakinzade Ahmed Bey'in divanın
da yer alan manzumelerin yanlışlıkla 

Ahmed Sarban adına kaydedildiği söy
lenebilir. Dukakinzade Ahmed Bey ile 
Ahmed Sarban'ın aynı şahıs olduğu id
dia edilmekle birlikte kesin bilgiler bu
lununcaya kadar bu şiirlerin Dukakinza
de Ahmed Bey'e ait olduğunu kabul et
mek gerekir. 

Ahmedı ve Ahmed ma hlaslarını kulla
nan Dukakinzade Ahmed Bey daha çok 
tasawuf ağırlıklı şiirler yazmış, duygu
larını sade ve akıcı bir dille ifade etmiş
tir. Şiirlerindeki tasawuff eğilim ve üs
lüp özellikleri göz önünde tutularak Ah-
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