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.Onsekieiecl asrın Tü rk san 'at alemi bahi s mevzu'u olunca
Eğrikapılı Mehmed Rasim Efendi'yi hatırlamamak mümkü n d eltil
d ir . Ahmed lll. ve Malımud ı. devirlerin de, hattatlık ta büyük bir
şô hret kaza nan b u zatın, yaz ı san'ahndaki iktidarı nisbe tinde
olmamakla beraber, şiir ve i rişada da zevk ve ist idada malik bu
lunduğunu görüyoruz. Ist anbul'da Eğrikapı içinde Molla Aşki

mah allesinin i rnarnı Yus uf Efendi'nin ı oğlu olup 1099 (1687/1688)
de dünya'ya gelen' Rasirn Efend i, elimizdeki yazma n üsha esa s
tu tulmak şartiyle, 84 sahifelik bir i<üçü k cild teşkil edecek ka dar
.şiir ve bazı münşeat bırakmıştır ki bunlar onun a ncak ele geç..
bilen eserleridir.

Zamanında E~rikapılı Çelebi Efendi, Çelebi El endi ve Raıim
Ef endi diye anılan hattat şairimize ' Ebürreş id künyesi ile birlik
te Hoca Melımed Rasim denildiği d e o lurdu ' . Ke nd isi, Galata
saray! hizmetine me' mur oldu ğ u tarihe g elinceye kadar yazıla rı

nın altına M~hammed min Idıimlıi ,,·.eyyid A bdu llah , yahud
[mam-eade is im ve k ünyesini koymuş, da ha sonr a, ya sadece
Uelımed Resi m veyahud Mehrr.ed R asim İmam- zade şeklini i lıti-

ı Z.a:n&ı: I :ıla httıa tIarı:c..a. ı) !&;' Yusuf Efe :ı.d i için Müst ald m.ud:e (TiJJıfi.J

H~ttatirt, h: ta:ı.b ı.: l, l~2SJ il . l59a) cf.d alag· i /drar::d ı: rı olup ö,-nra.n:i ta'Um t:' 1!' ·bt 
,ya.';.: ma~1ti.i :;;.Mm w ma.6.rif nahflin.a sdrt/lal' d iyo r. Ruim E!e: di 'nlD &11n.·
s iaia babası , Yata 21Ul i mamı ve ıniye b~:ıI!l i H..~ikt-nde. OS:ıl& ıı E le ııdi 'nin oA'11l
MU.lbfa Efendi'd ir.

2: Ruim Efeıı cii ' l1 iQ mübrÜtide DN1hatü'/-kiitta." toue Uiii S ıı_yolea n de Neı;:.ib

Efendi'D iı:ı ,...L,J .J ~'i,.!- .J"t ri.· ı!~ ın,ıra 'ı ebeed l:ıi$abi,~e ~099 senu:ııi i"öst er'"
meldcdir (Müatalcim· nde, cP'" cur , s. 465). .

a MÜ,ıt.ıam_ude, aynı .ur, s. 4&5; SaUml T~rld"C'j ı.taflbu l , 1315, .I . 271.
, Menmed Ra. im. DlfJa lı ! e C'I' MÜ./I~t4.tl audImizdeki au_ha , multadc!imo lell "
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yar eyl em i ş , nihayet kırk yaşından itibaren ölünceye kadar, yal
nız Mehme d Ras im imzasını a tmışt ı r 5.

Müst akim.iad e Süleyman Sa'deddin Efendi, E~rikap ılı'nın
ta hsili hakkında ma'lümat vererek, onun önce babasından de rs
gördü~ünü ve sonra pek tanınmış hattat Yed ikuleli Einir Efendi
(Seyyid Abd ullah b. Seyy id Ha san Haşimt) ye. ta lebe oldug-unu
ve o büyük san'etkürdan k elebehu vaz'ına ice zet aldı ğı nı söy ler
ki, bu husus Tezldre sahibi Salim Efendi tarafından da te 'yid edil
miştir. Hatlatımızın me 'zuniyet ta rihi sad h olarak kayıdl ı deR'il
ise de, Müstakim-sad e onun, 18 yaşmda ica ret aldığ ı n ı ve 1126
d a Damad (Ş eh id] Ali Paşa tarafından Enderun mekt ebi ha line
ge~i r i!en Gala ta -s a ray ı' na . rne'zuni yetinin sekizinci s e rıesinde rneş k

hocası ta 'yin edUdi~in i sôyl üyo r, ve bunlardan Ras im Efend i' nin .
1LLS ce Icazet a ld: g-ı meydena çit·ayc;-.

Rasirn Efend i yalmz hat tatük ö g-renr.:ekle kalmamış . eeeb ve
rr.aarifle ' de meşgu! olmu ştur. Bu cihet, Selim E!endi taraftndan
beli rtt İd iki gibi c devri idrAk edip ismi geçerıler i yakından tanı

yan Müstakim-zade d ah i, Yedi-kuleli'nin o ğlu Abdiilhalim Has ib
Efend i' nin M I tor c"::oes ind. (Tuhf. ·i Hal/ atin, 2~2) bu zatı n «[u
dalag-i müderrisinden Abdşlkerim ve Hoca Rastm-i mersumdan
arabt ve [ars t u/Cm-ı kalliyy e ve cüz' iy y egi ahz ile şeş cibeti
ma'mur.... oldug-unu söylemekle Rasim Erend i'yi alim bir ha ttat
d iy e tamtıyor ' . .

. Ej1rikapı lı 'nın tahsiline dair Müstekim-zade ile Salim Eren
di'niil'verdikleri ma' lumatlan çıkarabileceğimiz netice b undan iba
ret o lmakla beraber, MÜn$eal'taki bazı kayıdlerdan onun med re
so tahsili gördüj1ünü is tidlal mümkü ndür. Kendisinden dAima,
ilmiye mensu blanmn ku llandığım bildi ğ imiz da'i sılal i yle bahse
d en Mehmed Ras im Efendi . Mısır kalemine dühül k a.digle Ri
kab. ı hümagunadır. ser-Iovhası altında kale me aldıgoı a rizas ında

şöyle diyor : .
..Bu kulları mülat imrn zümres inde n hulunub hi- emri'llahi teti/d

kırk bir 5er..esin de vuku' hulan ihrakoı ke birde esas ve Jıanuman

bi'l-küIligge .li.an olub hane ber-dliş; tir· i tahammülü manend·i
keman ey/ediği ·ezmanda çdr· u na-çar küncayiı-pezir-i fuJ:aray-ı

• Mü.taldm.ıade, .agnı ••~r . s. 468.
e Ruiııı Efendi'Din farsça bi, ıneH ile Eç: t ..ri~liı ar. be... iki tarihi, ve bir

ica.:r:et.Dam esi yu m:.

iytil naliı-karar olacak meriebe arsa -i multterikam~z üzerine isti
dan. ile bi, hane bina olunub sedd- ! remok- ı i~'al dahi mi/ta/ı."

du-denddne-i kaleme muhtac olmoğla y eomen f e-geflmen muame
le-i b ôrid-i vaz' · . deor ile düyun müzdad ve fery ad·,es 'Ve imdad
eder dahi Cenob-ı v ahibü'l-amal ve R abbü'l-ibad 'dan gayn kim
semiz olmaş ub nice sin ttı v e t uhür der ün-ı gcgert - meshiin meksur
kalmışken bi-hc mdi'l-l ôh! teata evan-' kerem-unoanlarında S a
Tag~ ı ali zümresine duh. iil il e bu abd -i naçize himmet ce merha
metleri e/zun 'Ve ldkin müldzemetim m üd det-i medide olub med
reseden netlee-pezir ola cak meruisıba sinnimir: tehammaiii ve da'
inierimin scbr.. u la/aıt/ai": clrr:c.mağlr. merahim-i tce rimşneierinden

mutaearra'ıiı r td cennet-rnelcdn S ulten 'Selim Han hasretlerinin
kuzat- ı mlSri !iy e [ukarasına a'şar· ı $~r'i!i!iedeil ta'yin. bug:.ı.rduklcr:z

.:;.~6. ~fd: l:c...: ~::tde s;;. .~a. le: gE.-;;,-dJ.!; cl ~i:.-; !.:;... k~:a!:::-: ;; ~'ft:e zc;t t
olun rnek deg der.e.t k adi rne o lm:ıila a 'ta!ı~ ; re/ila·t devletlerinde ..ı
dü,. ce mehctir olmcşccağım niJrr:.c!lcn c e eyadi -i da'inat n tahlls-i
girrhan tgleme] e 'Desile olunmak beceeiu!« k alem-i mesbura duha.:
babında .~ a!ir· h.ahcir. . ı ihocn sevkiyle t-t .~ e.zr:! clunub bu habda rr.ü·
sdade-l lı üma!J'unlcrı buyrulmak lc bu tarikle dahi çırcğ ve ihga buy 
ru/mak babında i neget ee k erem-i 1ıumagu'n ve liyytl'n· ni'am kesirü'l ..
k erem şevket/U. mehabetlti dtvletlü Sultanım harretlerinindir ı ,

Bu satır l ar, Rasi m Efendi'nin medrese tahsilini ' ikmal etti ğine
' d,eli! o!a bilir zan nederlm. Esas en gerek nazım ve gerek nesir va
di sind e g österdig-i ku dret, onun a lel' ade ha ttat değil tam mana
siyle bi r okumuş yazmış za t o ld ug-unu isb a t e tmektedir . Vak'anü
vis H ükim'de, onu [ ünun- ı şetttide ma/d r diye vas ıfland ı rmış tır.

Ra.im Efendi, Ahmed lll. ve Mahmud ı. gibi padişahlar, Nev
şehirl i ıbrahim Paşa, Hekim-oğlu Ali Pa~a, Yirmi Sek iz Çelebi
Meh mod Erendi zad e Said Meh med Paşa gibi sadrazamla r Hacı

Be~ i r Ağa g ibi bir kızlarağası tarafı ndan ta kdi r ile karşıı~ndıl!"
Ve belki de bu mühlm şahsiyetıerin himayosini gördiij1ü halde
fakir yaşamış , MÜn~eat'IDda gördü j1ümüz bir kaç vesikaya (bun
lardan biri yukard a na kl edilendir) nazaran zaruret çekmiş bir
sa n'a tkar id i. Ras im Erendi, 1141 senesinde çıkan yangında, yu ·
k arda gördÜğümüz gi bi, evini kaybetmiş, yerine yaptırdıı:! bir
diğeri yüzünden borca girmiş ti. Bir türlü ödeyemedig-i bu borç
iç in Silahdar Ag-a vasıtas iyle Padişah'a ~u a rz· i hali sunmuştur:
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c Vaki' olan harık..i leebirde bir sene mukaddem Jı.ezar meşak»

. kal il. hina egledilim da'r·haneeil im hi-kaz lii'I-Mee ıa mahtedk
oldakda hı, münasib barab mensil bulub i.ıreli, olunmuş idi . Lekin
ne talebey , meşk-u ta ttime mahall-i; mekan ot. ne ke ntfim kiıabet- !

. Kur'an-ı kerim eglemele imkan bulanııo bir sene-i kdmi/eair ki
Myfe üftan-a Mzan g.ziib gd,dm.k dahi ·ila" e.i bdr-ı izti,cb olub•.•
ce bu masibeı-! azmdrun e/emi neo ce-net' a!e$~ndaz-ı ha.naman-ı

raiuü ee huzur tl'e peg J er_pey roJın~gı1lag-i esas-ı hJr:ytin·ı suUr
alma~ın ahi,Ii'l·."" müte oekkil.n ola 'lla ki'l-.. . kil Islidlin. oe is
tikra.z olunub arsa-i mulıtuikam ı1zerine ehl-ü iyalim şemsin ha
raret ln den ve selc-ü bartintn şiddetinden hiraset olunacak mertebe
hi, ik i odacık bina olunub gedi yüz gu,a, mıkdarı deyn befliS/na
müMela G!m.cğuı. kemal-:' t::/:a.ggür tl't! istirdbmdan i'Ldm-ı ha/e Ce
saret ve hey t-; ma'mü,-.ı gerdun-ı niş ıuı olan 4silane-l Ie/e k-d,i
yane [e rsude-i ruy-i d erdat olundu... s t,

Galata-sarayı'nda senelerce meşk hocalı ğı eden ve bütü n ga
y esi Saray-ı amire' ye geçmek ve oranın yazı muallimler! arasına

karıırnak olan bu zatın, Rikab.ı hürnayuna sundu ğu arz-ı hAıı«,

anlaş ıhyor ki uzun zaman netice vermemiştir. Nevşcbirli ı brahim

Paşa'nın emriyle takdim ettilti bir artzada on sekiz yıldır Ga la
ta-sarayı 'nda çalı ıtı~ın ı sö yleyerek Saray- ı amire'ye alınması nı

is tirh am eden hattat, Galata-sarayı'na girişi 1126 senesinde ol
dulı;;na göre, bu müracaatı Nevşehirli ıbrahim Paşa'n ın Son za
manlannda etm iş olmalıdır, Eltrikapı!ı Rasim Efendi arz-ı hAlinde
ez-cümle şöyle demektedir:

cSarag·i dtnire-i lzalSa'da altı adca m aaii im-i kamil ve hattat-ı

milkemmil ta ly in olunub... ba dd'r-i k~liıü'l·bida'a S arag-' G.ale.ta·- .
d a on sekiz seneden beri tclil m-i hutUt"ı leı kalem oe .t e/ him..'
rusum-ı kavanin.i rakam hiJmeUnde mehmii. emken. mastahde m
ieldiye·l emanet ve neır-i kanun-. kitabel oe ihga!r i sannet-i selelo. Iktiday- i i.,.i ••alin-l hal.f h....si!lle ,ik, oiunan altı ad.d
dhalın ,.r-d ı.,kin olunarıla" geniden lasMIı .. e ihyaya , uhsat
'tle anların biri il e bu dti·ileri miimtcu bagr ulmak babında neanki
-cerr ·i menfa tal bd ki emr- i Jıazret·l .sadr-ı a'zamige imtbal ile talı-

1 R...iaa Efndi, D/~ ce MÜJlI;e4t'daa , .SaIttın Ahmed4 . dU. rlIcdbma
vs--t h41Ji, kı Jaaıaqi mrzlr.t. riJc ol.lmk cı SI14Arlıu AI:ı ..,.ldgl. ,..r ol:ı_ın.ıı ıtıu

tıq1ıklı ,..a.

sil-i agn-ı rıZa Ce Idlın-; leveccfilılerine i'timad ce iıtinad birle
arz', /ıdle cesaret olundu ).

Damad ıbrahim Paşa himayesiyle Rasim Elendi 'nin Saray-ı

amire'ye nak li pek mümkün oldu ğu halde, bu işin geri kalmasına

sebeb, ma' hud Patrona Halil i syanının zuhuru ve Ahmed m. dev
rinin so na ermesidir san ıyorum. O karışık günlerde battalımızın

terfi' i unutulmuş olmalıdır ki kendisini yine eski vazifesinde kal .=buluyoruz. Ras im .Elendl, sundulı" arıZalardan netice çıkma

dıllını ve ed ilen va'd leri n yerine getirilm ediğirıi görünce kim ol.
d ultunu anlayamadı ğ ımız bir sadrazama şu kıt'ayı verdi :

Nice d e", k esh·l madrijde lek fipü ederek
Bezl-I ma kdur LL• •aret ..eri/dh hüsn-i hala
Babtın evui'-ı galat-karı bu ocid lae heni
Müsi/ ·i rifaı olu, d . yyu dülÜ,di galata

Maamal ib, bu değeı-li san'atkann, Mahmud I. tarafınden da
takdir il. karşı lacaca ğı ve hasretinl çe~tilt i vazifeye, ge ç dahi olsa,
bir gün ta'yin edilece ğ i muhakkak idi. Nilekim kendis i, ıı50'de

ta 'lik-nüvis Sahhaf Nur Mustda Efendi vefat edince, yerine cmal
man-ı etızdr - ı iistadatı olan Saray-' cedid-i hi1ma!J"UJl' a nckl ile
mcalltm-t f.U. ~:.: t ·ı t af.ire t'e kafib·i Sc.ra!ri dmire »:clunmuş tu r !

ve bu tz'ylne Hekimbaşı Hay att zade Mustafa Efendi sı He Kızlar

a lta sı Hacı Beşir Alta del alet etmiş tir. E ğrikapıl: Rasim Efendi,
-. kendisi gibi hattat olan Beş ir Alta vasıtasiyle Padişah'a takdim
etti~i a rtzad a şöyle yazıyor 10 :

c . . 0 Abd- ı de'i/u; r ümre-i hattatandan kadimi /en. ti,lnay-ı

resm-i kitabet ce . terbigtl·gtifl~·i esaiize-i astıab-ı dikkat olub
müddet-i medide Galal.a-saragı rr:e,k hoca/zğı ile imrar-' eçkat ·
"e neır-i aıar-, bidda-; n;,ilıca! eylemekle st1.rel·; ahc ai -i perişan

ım hr /-ca.m/e meş'tl,.. , I:ümcyunlarıdır. Bu hidmet-i cemilenin had
vaz'·ı aslisi ba'de't-terbiye Saray-' ecdid· ; amire'ge n.akı- rı i$cii
kald.sine mehni muk . ddime mak ul. sl olma~la el·haletü haziM

, Milata lci:..udc. TızJ./e-i Hcıt: rıt i:ı , s. 0465. S.hhaf Mı;ıst.lf. Efe ll. cH'tı ia Iı. ~r

lcrc ii. ııoed içia bk. cıgl't l ~ur, s. 74&.
i Rh b Efendi'cin ba ta'yi. ve Harad oz _de ii• • lik .lı druı ye or:uuı. ta'

biri hakkıad. bk. Mc.takim-zade, Tr:ılı/•. t Hatiatllt, ... (,70.
lG Rasim Efecdi, DiC'4ltç. w Ma.oıı,di'daki, .Aıo·yı Dt;:,.ğ '.·Hıldrl~ el·~

.B~,ı,. Aıo mu ,,"am .t'tligl~ Rilcdb-ı lıümCl~allGtlU' . b...,hklı. _n·ı bil
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meşk-nüoisan-ı S a' ay-' cedid-i hümayWl'dan S ahhaf Mu.lafa Efen .
di.. . intikal-i saraş-ı beka eylemekle gu i da' i-i devletlerinin sa
daka ve inagel h:ıgrıılub mohsusen çeraD-' ruşen ve ihga-kerde-i
hiImagunla" olub ila ahid'l-öm' hidmel-i du'ciy ·i haydyyelu inde
isdihdam b' y , ulmak babında emr-i hümagun deuleııa ıeekel lii.
merhamet/ii Sultanım tuureılerinindtr » ,

Rasim Efendi, hocasmdan hakk iyle faydalanmış ve tıbkı onun
gib i yazacak dereceye gelmiş bir haltat idi. Emir Efendi, kendine
sipariş edilen yazıla rı , üstadl arla şagirdler arasında idet oldu ğu

üzere, bazan talebesine yazdım ve kelehenu'yu bizzat koyardı.

Bir defa, Nevşehirli ıbrahim Paşa " de Mehmed Paşa'nın i stedi ği

bir Kur'an- ı kerimi, Emir Efendi ~Çelebi .sana i 'ı imcden te'a/ı. ..
had e!:ll~dim. Bizi bu emr-i astriıı ulıdesinden ıobli s ~yle ~ diye...
rek Raslm Efendi'ye hava!e eyIem işti. Müstaklm-za de Süleyman
Sa'deddin Efendi hadiseyi anlatıyor ve Yedikuleti Emir Efendi'
nin keramet lrösterciiltini de aşağıdaki satırtarla nakil ve .hikaye
ediyo r ıı :

Rasirn Efendi . üç ay ·zarfında bi, silm tin k ı !' a ,",!u,haf· ı ferif
ketb.ü tekmil ee üsıadları ruim- ı ru i mtsini dahi tas tir ile tebcil
edüb der-eey b tre $uy·l dil cu!J-; üstad-ı benama azm..ü ik dam
edüb te mami-i hidmetin i i'llim egledikde " c, dli" i dahi ahz· ü kil
şode eaüb....silagiı e e ist iziid« b!ıyurub ke!ebe'zu la/zını {.l aı'a mü..
bade -et eyledikde « Sultan ım k etebehu mahalline naza, buyurun .
diy e len mik eyldiğine ima eylc d ikdc onla, dahi manall-i kete
behu'ga nigtih- endaz- ı lefekkud olurtar. Beyaz ialurlar, Bun lar
dahi giisid llti ne ces are t ~glediğin hilüb hica bmdan sak at e:.'e,..
Fi '[-v aki' kendi kalem -t tcô.z-tev'emleriyle bir iki du'a!J'.i mesur
!Jugrub 6a'dehu ism-; sami/erin tatfız,. oe fr.ıkr ir ey /ediler)- ie:;u
bu ke rcin:etluini b" fa kire dahi nakl edüb heıa r leam-ü blkci ilc
ıahassü, buyurdular idi. Muk cbcle.inde zuhu, eden he:!i!ie ~i kila
bellir ki bi, kaç gliz alt un idi. Fokal sekiz al/ un kabUL buyu~duk
lo" dahi Emi, Efendi zcde A bdülhalim Efendi'nin d vayel· k.,de
'Olan akvcılinaendir. . .

Denild i~ine göre Rasim Efendi Şeyh HamduUah'ln yaıısı n ı ay
nen taklid edecek bir mahare te .alıib idi. Bir gün birad eri Süloy-

11 Miist akia:ı. -:ı&dc, Taltl . ·J Hattatın , s. -166.

man Raci Efendi ile Müstakim-zade, ODUD Şeyh . hattını taklideri
yazdlll"t bir yazıy ı , kaıı"ıclın; eskiler ek Bedesten'e götürmüşler ve
mütehassısIa r, HamduHah'm eseri diye ona üç bin kuruş fiyat tak
dir etmişler idi. Ancak , devrin usta bir hattah olan Bartın lı Rıdvan

yazıya şöyle bir gaz gezdirdikten sonra: •Gay el cilcih att- ı Şeyh'di,

derim . Eğu Rasim Efendi laklid ediib ve bir üsıad elinden çık

madıysa. dedi ve taklid dahi olsa aynı değerde oldu ğunu ilave
eyledi. E ğ rikapı lı, kendisinden habersiz olarak yap ılan bu iş i

duyunca çok s ıkı lm ı ş , kardeşine ve Müstak im.zade'ye serıen iş

edip : «Bu hareketler benim ömrümtin kasrına sebeb olur , Bög le
cesaretler bd'ls ..i inlds ar ve Iıasareuir» itabında bulunmuştur fi . .

Eltrikap ıh Rasim Efendi hayat, lioyunca çok çalışmış çok
eser bı rakmı ştı r. Müteadd id Kur'an- ı kerim n üsha lan , en'amlar, bil
y eler, mura kka'Iar ya zan bu meşhur ha~t Ci. tm eserlerlni tezyin ve
tezhib eden san'afkar lar hak kınd a Müstakim zade Süley man Sa' ·
deddin Efendi epey i malılma t vermektedir. Hatıatlanmızın eserleri
ya lnız kaltıd üzerioce olanlard an ibaret de ğildir, Onun İst anbu l abi·
d elerinde de nice yazıları bulundu ğ unu biliyoruz, Bunlardan bazı

ları (mesela eski Be ş ik taş saray' kapısının karşısındaki çeşrn e ler)

ş imdi mevcud deği l ise de, bazıla rı h!i'!' bütün güzellil!"i ile göz
leri okşarnak tadır. Mahmud I.'un valdesi Saliha Sultan tarafından

yap tınl an ve seneler senesi harabe hilinde kaldıktan sonra SOD

zamanlarda mükemmel suretle ihya edilen meşhur Azabkapısı

..__ çeş meslnin üstündeki kilabeleri o yazmış tır , Müstakim-aade de,
Nur-ı Osman! cami'inin bir kitabesini Rasim Ei.ndi'nin yazdığı ,

fakat camelenin ade m-i ihtimamlariy le tavrından ihrac ve Ieta/ tii
iz 'ac> olurıd u ğ u k ay ıdhciır " . Şii irimiz, Nur', Osman! cami'i kitabe
lerinden birinin kendis i tara f ı ndan yezr ldı ğım , bu cami'in binasma
söy l edi ı!" i otuz beş beyitHk tar ihinde şu mısre'larla işaret ediyor:

Seheb ta sdi'e ten de hadimim cüz'ice bu hagre
Ki ya'ni hidmet-i taitri r-i ecz dsigle Fark enim

12 Mii ııta ld:n.:ude . Tı;lı:l~-i HiJUatllı , s. 2'0.8.
11 Tuh/e-i Ha:tatÜt , s. 4a7 Asıl est., lılı a4:, ib ve .aı a.te olan Ru im Efeo.

.ei, iüul ta'li" d~ raurdı Y e ba: yuıda Re~.ü ·t·a tıb:'. Ki~b n de Meh:ned Refi'
efeadifden idı et .ımlttı ( Tdıj• .i HcttQ. ttn, 467, Habib, Hat ~ıe Hatt atIJtrl r.U Il:
bul. l :w.5, s. 146. H.bib Efe:ı.di 'ı::ı.ia verdit i malUmat, Mibta1da\4 u de 'Dia lı::it. b ıU-

"...0:. 11 hill.ndır ).
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Dalıi bir ayel-' Kur'an', da al Iıayrti'I·eboaba
ramb lıadLm yarıldım dergeMnde dar', ulganın

Du'a edüb dedi itmama Raslm bendesl larılı

HamayuTl ola bu nev cami'! Sultan. Osman'ın

1169
Mü'lakim zadenin kaydı da şudur: • CamL'.1 cedidln doM Iıay

rü'I· .bua6ma Iıall" müsenne ; ,:...11 Ji ay .M kerim esi lastirigle
HüdauendLgrir- , ,abık SuIian Alalımud Han zamanmda me'mur olub
pirrin. t enmik buyurdular (Tulıf~I Hallaltn, 467).

Ara-sıra şiire d e iltifal elli~ini biiditiıniz Raslm Efendi, bun
lu. loplamayı me'zunlarından ıbrahim Tahir Efendi'ye lenbih el
miş u , likin şiirlerinin bir ar ay a g elditini göremeden 14 Şaban

·1169 = 13 Mayıs 1756 Perşembe giinü . medk ukan' yani dik (J»
humması denilen verem bast alığına tutu larak vefa t etmiş ve I,tan
bul 'da Etrikapı dışındaki me.arut a gömülmüştür ls. Vak'a-nü';s
HAkim Efendi, ekeşfine> inandı ğ ı bu zahid "e müUaki haUatın,

d ört ay öneeslnd en öıece~ni his ederek bunu atlıya atlıya

bizzat kendine anlattığm ı söyler. Ras im Efend i, son iki ayını hasla
geçirm iş , fakat yata ğa ancak ölece~ giin girmiş, girer girmez de
h ay ata göderini kapamıştır (Hakim 'in bu kaydı için bk. Bekir
Kütü koğ l u, Maoerri!ı Vriszf'm kcgnakl~Tlr.dan Hakim Tarih i, Ta..
rilı Dergisi, cild Vi, sayı 9, İstan bu l , 1954, s. 119- J20). Mezar
taşında, en eski hulefasından Sara y. i amire muallimi Mestci zade
Ahmed Efend i tarafından yazıl an şu kitabe vardır LO:

" J~' i ~i}.

J!..iJ ",'~'::'

,..t:~ ! ;~ J • .-~
...:.. ~ i ...

;?i 4..) v ; J'
c.S.ı.:i 1 .J- r-'; J.Uı;.

~::.. .;... J ~:.:..j . ct: J cl.;
(J'(Wl ~L ~11")

" i. '
u Bal tac ı M. hmed P. , . ee de SU' hdl :- Mastda Pqa',:u::ı uzalc alır:rabu ıadıı:ı:

ve kii:ıyetl ıbrahica Tabir b. Muatafa b. Ibralı. im olu bl:l ıaha U 1 terciime.i Ta.h ·
i~./ HaitD.ttn'de mevecddur (bk. so 43.« ).

15 Dloa1't~ ".1J4n,e~·ID mQh ddime. i, Vüıf, Tal'Uı. İstanbul , 1219, e. L i. 79.
15 Bıı lc itabeaİa Tark haril uiyle ranlttı : Hun 'l. han ü'l. b. kl i AIl. b .ab·

huehu ve te.li !,..muhum ve marfa r cl.~ u h tie i ili r.lımeli Rabbihi'l·rafar t

Rasim Efendi 'nin büyük o~lu halta t Mehmed Reşid Efendi
(Talıf.·1 Hallalin, s. 448-449 da hAl lercemesi bulunan bu zatın

vefatı ·1228 d edir), babasının yanında med fundur; diter atlu,
Mehmed Emin küçük yaşta ölmüştür. Bu çocu~a Rasim Efend i
larafından yazılan tarih kıt'ası şudur :

A h Emin'im benim ciğer-parem

Hagf kım ol ıokilc- i rülı Iıem in

Tıfl lk e.• egleyüh leueecülı·I Hak
Etdi canın litiag-' Rahb... , mu'in
Sunalub nagelıan ıerrib-ı ecel
Gi/dl malıdumum ol Mahammed Emin
Irer! emrine olub münk ad
Atdı ean ol nihril-ı bd/·ı bertn
Asdikaa kıldılar Ju'tilaT anın

Salin e yazdılar bu heyti biMn
Ci/ue· geh gü' l en' I cinandan ola
S ülbal·i ruhana Mulıammed Emin

" 65 .

Rasim Efend i'nin, ıbrahim Vb ik ve Süleyma:. Raci isminde
iki blraderi bulundu ğ unu, bunlar da n biri ncisinin Baltacı-zade Mus·
tala Paşa'ya divan kalibi o!du~unu, Y.ta~an cam i'I imamı bulu
nan dl ğ eri n irı de 1168 de Hicaa'darı d önerken An takya'da öld ü
A'linG billyo ruz", Kayn aklarm çok zahld ve mütteki bir adam ola..
ra k tavsif ettikleri Ras im Efend i'nin her ay ye tm i ş bin ta tiha oku
d ut u, boş zamanla rı n ı dlimA ibadetle geçirditi bilinirdi . San'atına

kudst bir ba ğlılık bes leyen bu zat yazı yazmayı d in vazifesi gibi
sayar, a bdest almadan yazıya başiamaıdı " . Kendis i Nakşbendf

tarikatına int isa b etm iş ve Zavlye-i Emiriyye (ıstanbul'da Emir

Hat tat R..im Me!ı ı::ıcd E!c ::ı d i ı Ic glaDa ve e.m r·- ~ lııö'm iDre ve lII il'miData f rahmet
e, leye eT.fitib. 11l6g.

Su· ,.a le ıı· u.de Neeio [ {endi, Ra. tm EfeCld i'ıı. ia vefatııı. ,a tarihi 5Öylec:ıiıtir:

rı;.i ,\1t~';"" 1 ~ .;ı~ı... •ı ~. ~.

.T~ oL. ,,;~ J r~J ı.;. ,.j. .;.ıı :
tl ; ,

11 Me&'e:ı.ed Sar. n a, Sicili-I O.mtfflt, tatAbbul, 1311, Cl . IL •. 3'9, R.&si:n..
Meb!Ded Efu di. Kua bk. DiwlIr. eıe .\liillfr~/ı tür. yer.

ıı VA'ıt, Tarih, I, 79.
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Rasim Efendi'n in, o devird e pek tanı nm ı ş ve hürmet görmüş

- nakşbend t meşayihinden Şeyh Mehmed Mura d Efendi ile de ya-:
kın m ünase bette bulunduğunu, Şeyh 'in 1132 de vefa tma yazdlkl

·tarih kırasındaki şu beyitten kolayca anlıyo ruz:

Nice dem sohbet eglegüh ben de
Buldum anda hud, f egz-; -murad ,

22 Si li!:, T~zkf,,~, • • 218.
ss \"i. sı f, T/V'i/ı. e, i• • . ?ll Fatia Ef.rı: d i ( T.din, tabıı bal , 1271, i . 109),

Rui~ Eie.ltd i '~ i D; ltı.. bir Myomfisiııi yaı:m ı, ve c~"Qr t>~ ctfdr: miif~Jtwil-1
. ft'Qn '" Jiilı.:miıı'" dediktea ,can S. tea. Tu1ı:ir.Ii'rıde de eıevecd

B~"cd~4zaJrr ara l' 14.!Unae .ol IIQ sik Iemin
Gonc4ga malu:. , ta,.~t:li' tJiicadı ,.on~min

matls'h ;lauliai alm.ı, tır.

U Bl.1 mukaddi .Detl i ı:ı ifadesicc BIi,.c DJw.nç~ ve ~iirıltdt 'ı tc pl.yau zabıı

4Jb rabi a:ı T..bir Efeadi atci Cl l a .:ıa,ıhyeır.

Yetiştirdiği hattatlana sayısı bini ıreçer (Hakim Tarihi, aynı

. yer) ve küçük büyük kendisine müra caat edenlerin hiç birini red
etm iyerek ders vermekten ü ş enmeycn bu kıymetli hattat ı , yazı

san'an bakımından tec kik bizim harcımiz değildir. Makalemizin
gayesi, ayn ı zamanda şair d e olan ve Ahmed lll . ile Mahmud I.
devirlerinde çok ş ôhret sa hibi bulunan Ras im Efendi'nin değedn,

belirtrnek ve eldeki kayn akla nn müsaade si nisbetinde genişçe bir
hal terc:irr.esi vücude getirip, şiirlerin den bazı örnekler verrnek ..
ten ibarettir.

Tanıyanların pek medh ettikleri Mehmed Rasi m Efendi'nin
edebi kud re ti hakkında Kazasker Salim Efendi - • . .. Nadi-i şi'r-a

in/ada da!:'i ıabş at-t pak i hai t -r ptikizesi gibi miisellem 'Ce miim
tar ve aleranına ed eb ve mcdrifJe ser-firae bir zat-ı m.~lek hisdl-i

. pi1r.kemaldir ki ısücud-ı nti-g libz gibi :bir vücudun dahi zahuru
nice sad sdle muhtacdırv i~ diyor. Va k'anüvis Hakim, şai rlmia in

cekser-i kasa/d/nin selts v e ma'niddr>oldu ğunu kabül ettiği gİbi

"-'muveırih Vasıl da «istiiııcn a şagarı makali var idi» söı!eriyle
.onun k ıymeti hakkında daha mu' tedil ve hakikate daha uygun
bir hüküm " eriyor n.

Rasim Efendi'ye Aid ş i irlerle mensur yazı lan bir arada top
_layarı ndshamn mukaddimesinde sf, bu nüshanın nas ı l meydana
getirildi ği şu su retle anlaşı lmıştır :

Buharr" tekkesi) şeyhi Kınmi Şey h Ahmed Efendi 'den e l Almıştı ";

şeyhinin vefalına yazdı~ şu ta rih kıt'asında bu i ntisabın Ahmed
E fendi vası tasiyle o lduğu açıkca görülmektedir :

Te r i h- i Şeyh Ah med Efendt-ı Kı rımt-t Nakşbendi

Şeyh A hmed Efend! y a'ni kim
Ahmedt-hultc-u Nakş bendl-süküt

Aslı tator-u mesl eki atırar

Rah·azade mürşid-i par kuul
Hdce Yekdest'den almış idi <ii
Ola sirrl mü'eyyid-i meleküt
Nisb et-i hacegan ile bu fakir
A ndan olmUldl kamgab-ı , übul
Ya'ni telkin-i zikr eaüb der idi
Revi1-i salikdnı tci t tibut
Ml ,. Buharilde oldı ::aoige -dd,
Anda oldı o ttirik-i nasut
Nar- ı ma'hud olunca and a bedid
Balır-i vuslatda oldı hem-çiisı hut
Bizi sı rriç le ide Hak takdis
Oku gel ruhuna du'd ..i kunut ıe

Harf- i pür-ceuher! bu bir heytin
Kddı tarihi Ras imli men'u!
Hdce Ahmed Efendi'ye her dem
Ciloe-gah ola k ürei-i ıahu t "

1f56

uı Dlf:C.ııçe çe MünJ~M'lrı eaukeddimealede Rasim E.fendi'du . , "!ib.i tari 
kat-ı ııakıb~n.r1i!l!le~ ibare~ i y l e bab. eiilditi gibi, Mi!. takim-uc! e de ..Tartkat-ı
aligge_i Mcc;4n-ı 1lt::lı rb~naanda aaM şe.yh H6.c~ Aktne': Yckdtı:-i M,kkı luı.le.

f~ırulaıı Zavigea/ Emirlyg~ ,~ghJ Kirimt H(J~a AltmAa Efendi'dtn alr.z· f ni.hft·/
adza.n ,gltml(tir~ deeilreek te die (Tuhf~·i HaNatfn l '(8).

2(1 M. ticde mısrs' .o ku ruhuna 6 el da'~·l keurut- şeeliade Ise de Ruim
Efeııd i fibi ve eal e ahecgiı:ı. i iyi ac !adıltı gcrüieu bir ~i.irirı. bu sıkl. ti fuk e tm e
eıes i mg:ı:ıkül1 de,R-il dir. 8iııucaleyb Netciıı mültec.aı batuı olarak hbal ettitiCll%
-fekli yerine Cn:bLl ua- il. <toku- kelimeleriilin yel"İc i de,!,tirmeti :ı:ı.uvafı k buM ıı lı: .

21 Ba bcytiı::ı ~l lC: i barflerIe yU.IIı,1 tOy redir :
';'y"i 'lS'" f ~JL .If:.~ r~./' ~"..ı.:.i l .,ı..r l "e'ı,r.

E(;RIKAPILI BAsİlı! EFE.'l:Dl 11
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muhili ile lanış lığ ı vey a ala kad ar olduğu şahsiyetler hakkında

·fikir edinmek mümkün olur kanaalind eyiz.

ıs Mehaıed i!. Mcstaf.':ı u:ı datcuDtaruı,a Ruim EfeDei ıa tariki söylemiJlir:
~:'• .r. ,ı ,... i~ )i~; .ıo...-.:. &iL~;.
....~. .)' ,)~ ı;.lJI <.:-.ı.ı.. .t.0u.:.....,. J

iU\

eMerham g enbitaot kalem-i .... tah'·ı meozularından ih.yar.ım iera :
eyltelikleri fdyuı., a.an ee müntehabal" e,'arı . afayih-i zaman
ee . ahay if- i devTanda ,ayed oo'is-i zik r-i hayr oe "beb. i la'llm-i '
i a9T olur degu ken dn ' me'zuniaTından talebe-t feyı- i baMT ıbra

him Tahir nam bendelerine eem'-ii tertib ile emir hugurub henuz '
emr-i ItTi/leri mir'ct- ı husutde m ret nümay- ; oüeud olurke n ...
nı be ralı-ı ukU ve hisn-i I.ıanbul ebvabından k endi mahall-i
viltidet ee neş'etleri ve oesile-l lügu' ot. ,ön,d/er; olan Etrikapu
Iıariclnd« de/n-i raoza-i me'va oldukdan . onTa cl-halelü haziM
yine emsallnden nam-r, namileri pirage-; silsile-nam • •i hattaün
olan ,telcimfu sinin h/mmet oe meıveretluigle cem'·ü tu tib olunuh
bu bend..i elg.nd. leri dul-i nokran-pcg"sligle lahf e-i ihoan
aiah ve sebt.i ila·md-,a-Allah kıtındı• .

Rasim Efendi'yi zamanının birinci derece şairlerlnden sayma
r a imkan yoksa da, XViii. asır t ürk edebiratı nı elrafh olarak
ledkik ederken onda n da biraz bahs etmek "e ş iirlerinden misill.
vermek he rhalde ıazım gelecektir. Ekser iya, büyük ş ai rlere nazire
mahiye ti arzed en ş i i rler! arasında Ahmed III. de vrinin çıra ğan

alemterirJ can lsnd ırmış nedimname rnanzumeleri, mühim vak'ala..
ra ve ş ahs iye tlere dAir kaside leri vardır. Bazı mısra'lannda Ni 
bl'nin tersiri açıkça görülen Rasim Efendi, Diaançe's inin blzce
mühim bi, hus usiretin i tarih kıt 'alarımn ç oklu ğ u leşkil ediyor.
Diva nlara bugün birer tarlh kayr.aıı ı gözüyle baktığ ım ıza göre
bu hus"Usiyete ayrıca değ er verm ek gerek tir. Di~anç.'de bulunan
manzum eserler, dördü nakıs 7 kaside, 85 lar ih, Ş6 gaze! (biri
na' l, d i ğe ri Raml Paşa. zade Ab dullah Re'lel Bey ile müşterek, .

beşi nakıs); 3 tahmis (biri Ömer Ruşeni Dede'nin na'lini, di ğ er

leri Su-yclcu-zade Necib Efendi ile Raml Paşa . zade Re'fel Bey'in .
gazellerini); :t şarkı , 6 matla', 4 mü fre dde n m üre kkeb olmak üze
re 146 adedd en ibarettir. On bir parçad an müteşekkil Mün,eal'ı

ise beşi Rikab-ı hümayun'a, biri Ratib Ahmed Paşa'ya olmak
üzer e allı arz-ı hal ; bir müderris ve bir labib altzından iki diğer

arz- ı ha l; biri Kırim! Şerh Ahmed Efendi'ye, diğeri Müslakim- ·
eade Sü ley man Sa'deddin Efendi'ye iki mekıub ; ve nihayel aralı

·ca bir razı inazelinden ıerekküb ediyor.
ŞAir hatıalımızın DiIJanç. v. MıIn,.at'ında geçen iahıs isim

lerini, mezka r eserdeki sıraya göre na kled iyo ruz. Bu suretle onun

Omer Ruşenl Dede
Damad ıbrahim Paşa (Sadra

zam, Nevşehirli)

Ahmed III.
Mehmed (Şebzade, Ahmed III.'

ün oğlu, 1129- 1170)
Muslala (Şehzadc, Ahmed ııı.'ün

oğlu; 1129 'da, Ş ehrade Meh
med'den bir kaç gün sonra
doğmuşlur " )

Yahya Ağa (Hazinedar )
Abdullah Re'fel Bey (Raml Pa-

şa-zade)

Al ır Hasan
Bedesıan i Ahmed Ağa

Mes'ud Efendi
Mir Abdülmecid
Nu'man (1135- 1178)
Mehmed Emin (Rasim Efendi'·

nin o ğ lu, 1160-1165)
> ısmail Efendi (Ş eyhü lislam, Ebu
~- ıshak)

Mehmed Paşa (Kethüda)
Nazife Sultan (Ahmed m.'ün
kızı, 1137-1178)

S üleyma n Raci Efendi (Rasim
Efendi'nin küç ük kardeşi, ha l
tat ve şilir)

Seyfeddin (Şeyhzade, Ahmed
III.'ün o ğlu, 1140-1145)

Eşref (İ ran şahı)

Mir Mehmed
Mehmed
İzzet Ali Paşa (Defterdar, meş

hur şAir)

Ahmed Efendi, Damad-zade (şey·

hülislam)
ıshak Efendi (Eb ü-Isbak ısmAil

Efend i'n in oğlu, şeyhülislam)

MüsI,!kim'zade Süleyman Sa'.
deddin Efend i (Tahf e-i Hal
latin sahibi, meşhur müeJlif)

Haşım ısmail Bey (Bayeıid ca-
mi'i sabık katlbin in oğlu)

Ali-zade (Ziyaeddin Efen di)
Hekim oğlu Ali Paşa (sadrazam)
ıbrahim
Ha!ı z Ahmed
Halil Paşa (~10ralı Hasan Paşa.

mn oğlu; Hazine kelhüdalı

ğından vezir o lmuş, eyalel va
!ilikle rinde bulunmuştur)

ıbrahim

ısma il

Sald Mehmed Paşa (Yirmi Sekiz
Çelebi Mehmed Efendi 'ni n oğ

lu, sadrazam)
Ahm ed Efendi (Said Mehmed
Paşa'nın sadar elinde kethü
day-ı sadr-ı ali olan Belgrad'h
Kimil Ahmed Paşa)

O sman lll•
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Metin içinde rıak let tlğimlz arz-ı hal suretleri, Rasim Efend i'
nin inşas ı hakkında fikir ed inmeğe kAfi geleee~inden burada ay
n ca misal verrne ğe lüzum görmedik. Çok muvaffak o lduk!! tarih 
leri için de makalemizde keza bir kaç nümune bulunmaktadır.

Binaenaleyh, burada şiirin. aşıkane ş iir söylemekteki başarı de
recesini teba rüz e ttirmek için, bir gazelini, bir muhammesini ve
bir de şarkısını neşr ile iktifa ediyoruz.

Tahir ıbrahim

Yusuf Nesib Efendi (Yenlkapu
Mesnevlhan esi ş eyhl, şair)

Isa Efendi (Meşayihlen. Süley-
man iye va 'izi, mahlası Mahv!)

Saliye
Nasuht
Menmed Vahyl Efend i (Balal

şeyhi , ş a ir)

Seyyid Mehmed Murad Efend i
(Nakşbendt r.: eş~yihinden )

Isa A~a (Yenişeh lr Fenar !ra
nın dan)

Hısım Mehmed Alta (Sipahller
keth ü das ı , Başbekl kulu)

Hüseyin (Hıs ım Mehme d Alta
hazinedarı)

Molla Ahmed (Ha fiz, vefatı 1138)
Fa tma Hanım

Nayi Osman Elendi (Galata dev
levIhanesi şeyh i)

Emir Ele ndi (Yed ikuleli, meşhur
hartat)

Hacı Mehmed Aka (Beazaaista
' ni. Dellal-zade)

Ahmcd Efend i (Emir Buhar ] şey

hi, Kırımlı)

Emine Kadın

Hoca Mehmed Emin (Tokadt;
nakşbendr meşayihinden, Is
la n bul'da Emir Buhar! Tek
kes i şeyhi, vefa tı 1158)

Nureddin Efendi (Koca Mustafa
Paşa şeyhi ve zamaaımn pek
sayılmış bir s iması; velalı 1160)

Ah med Ele ndi (Halvet i meşayi

'hinden ; vefatı 1161)
Mir: a. zade Ahmed Elendi (Ka

zasker ve meşhur ş !i r Neyii
Efendi)

Su-yolcu-zade Mehmed Necih
Efend i (Daohalii'l-k iJ.t tah sa 
hibi, hatla t ve şair)

H:f: 1 Efendi (Gümrük· i keb ir
ka tibi. şair; vefatı 1173)

Hacı Beş ir Aka (Kızlar A ğ ası]

Sahha f ~!uslala Efendi (Saray- ı

amire yazı hocası)

Ahmed Paşa (Sadrazam Topaj
O sman Paşa -zade Rumeli va
lisi Rat ib Ahmed Paşa) ,

Halime (Ras im Efendi' nin yazı

da Icazet verdi ğl bir kı: ço
cu ğ u]

Gazel

Nigdh., mestin i fUnegle ru be-rü gordiik
Ka ,d a gcmztge eglerdi "r-f üru , ordiik
Muradı aksini çekm ek o serotu Qguş~

Yine! çemende z iIlad e huruş -ı cü gördak
M!lhakkck d;'el-i },Olni!r; d e ....h 9Iondu~ar.ı
Riıole- t hct -ı "ghar.da mıl be'''''; görıfOk

Yatanda yüz çeoirir sabhe-: riıpxnndcn

Elino'4 eahid-i öed-m41rtôir: secii gördük
S ar ura kalmamış as 'a denm da ger Resim
Gumum-' deh r-i d ent der: cceb galri gördAk

.ıIuhammes Şarkı

Hasreıinle gOlşe,,· i beem olmasun ht·dh-u Idb
Etme ak sarn olmadan ncz ile azm-I cşme-hdb

Çıkmasun ahım slpilıre ty mdı-i 'dl i -cenab
Olmasun pa-mtil-i hicran ıtı d il-i pür-ıziirab

Şeh · leoendim egleme iifladelerden ictin ôb

Hasretinle çek dikim hllJegdin ey kaş, keman
Tir- asa Eane-L akyart olmosdın ret/an
Gel pert-eadem kerem kıl ha..eme bir ıeh nihan
Olmasun pa-maı-; hicranın dil-{ pür..iztlrtib
Şeh-Ieoendim egle",e Afıadelerden ietlndh

Had den aşdı telhi-i ceorin le derd-i Iıtigak

Gel efendim latflle kıl hendeni ıirin-me'ak

!'timad etme rak'gh-i kdzih eylerse nifak
Olmasun pa-mal-; Meranın di l-i pü,..lztirtih
Şeh-leaendim egieme riftadelerden ietlndh
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Şarkı

Ldle-eşr-ı sine-l pür.daıı "gran egle gel
Gel efen dim ltile-ruhsarım çerağan egle gel
Mlhr-I ruglnle dil -i aşşakı suzan egle gel
Gel ef endim lale-ruh sarım çerağnn egle gel

Ldle- uirı mak demin ,"ık-i bahar .ısün yIne
Gül açılsan azm-i gülıen eyle ruç in ıe.';ane

Andel iben başlasun şerkılere gül üslün e
Gel efendim lôde-ruhsarım çerağan eyle gel

R aslma gülşende seolca e!ıl· ı dil agaz edüb
Şevk ile mu/rıb t erennüm etmede şehnaz edüb
S en de eg gül·çehre bır ıeb defoı htib-ı naz edüb
(Jel . f endlm ldle-ruhsa-ım çerağan egle gel.

AHMED III. DEVRİNDE ŞARK SEFERiNE iŞTiRAK

EDECEK ORDU ESNAFı HAKKINDA VESiKALAR

lif. "[On l r Ak tepe

Osmanlı de vletinin devamı müddetince. ı stanb ul'da zubil r
-ede n be lli-başlı isyanlardan birinin d e- Pa trona vak'ası olduğu

mal ümdur, Bu had ise, 27 sene sa ltanat süren Ahmed ııı:ün ha!'i,
. veziriazam Damad ıb rahim Paşa ile tanınmış de vlet erkinının
-öldürü lmesi ve avam tabakasının tahakküm ü ile neticelenmemiş,

bizde ilk garbhlaşma hareketlerini duraklamaya uğratmıştı, Örf
ve i dette, mimar tde, matbaacılığm kurulması gibi yeniliklerde
garb a doğru yaklaşma hisso luua n. bu devir , bö ylece bir ir tica'
hareketi neti ces inde n ihaye te ermiştl.

Sebebleri, iktisadf, içtimaı,.iyasi ve ş ahıslar arasındaki reka
betler bakımından, vuku'u ta rihinden ço k eskiye g iden 1730 is
yanı , baza n düşünüldüğü gibi, tek a:nilin, yani Iran harblerinden
dolayı doğmuş bir mese !e değildi. Iran ha rbler l, bu hadisenin
ha kikI olmaktan ziyade, zah iri se bebi idi. 1730 isyanında, sene-

", lerden beri devam ede gele n mütemadt harblerin halk üzerinde
bıraktığı yorgunluğ'un, An adolu 'da ve Rumeli'de idaresizlik ne
tic esi zuh ür eden mahalli vak'al arın 've bu yilzden Ist anb u!'a
<ılan , mülemadi gôçlerin, nihaye t hükümet meıkezinde kendini
gösteren işsizliğin, beri taraftan, devlet rie alinjn setahat için
de yaşayarak, lüzumsuz ye re para sa rf edilmesinin, garbı taklid
gayesiyle baş layan _bir ço k i şl e rin tereddiye uğ ramasının. nihayet
fakir halkla üst tabakaya karşı kin ve adavet uyanmasının mü
h im rol oynadığı aşikardır. Nitek im b u hidiseye esnafın niha
yet alakalanması fik rimizi takviye edece k b ir delil sayılabilir.

ıaribi kaynakla r tedkik o lundu ğ u zaman, 1725 - 1730 seneleri
-arasında, devlet r iciIinin bir tar aftan kendi zevk ve e ğlenceleri

.I çin lüzumsuz yere par a .sarf ettikleri, diğer ta raftan halka müte-
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