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Patrona İsyanı hakkınGia kaleme aldı 
tarihiyle tanınan Abdi Efendi 'nin hayatına da ir bilgiler. daha çok kendi eserine dayanır. Bazı kaynaklara göre ll l.
Ahmed'in mühürdan oldu; 1753-1764
yılları arasında birkaç defa relsülküttab lı ğa getirild i. Aynı zamanda şair
olan Abdi'nin o devirde yaşamış birkaç
Abdi'den hangisi olduğu kesin olarak
bilinmemektedir.
ğı

Abdi Efendi'nin. Tarih-i Sultan Mahmud Han İbn Sultan Mustafa Han adı 
nı taşıyan. fakat daha çok Abdi Tarihi
adıyla bilinen kitabı monografik bir
eser olup sadece Patrona ayaklanması
nı. başlangıcından bastırılmasına kadar

canlı

bir şekilde anlatmaktadı r. Bizzat
devrin olayları içinde yaşamış bir kim senin kaleminden çıkan bu eser. müellifinin şahsi müşahedelerini vermesi
bakımından orüinal bir kayna ktır; ayn ı
zamanda bu olay hakkında yazılmış
Destari Salih 'in eserinde ve Sami Tarihi'nde verilen bilgileri de tamamlar
mahiyettedir. Ayrıca bu tarihte 1142
( 1729-30) vak'aları arasında İran sa vaşlarıyla ilgili bilgiler de va rdır .
Abdi Tarihi'nin Süleymaniye Kütüp hanesi 'nde (Esad Efe ndi , nr. 2153) kayıt 
lı nüshası. Faik Reşit Unat tarafından
neşredilmiştir .

BİBLİYOGRAFYA :

[Abdi]. 1730 Patrona ihtilali Hakkında Bir
Eser, Abdi Tarihi (n ş r. Fa ik Reşi t Unat), Anka·
ra 1943; Destari Salih Tarihi (n ş r. Bek ir S ı tk ı
Bay kal), Ankara 1962; Sicill·i Osmanf, III, 410;
Osmanlı Müelli{leri, lll , 106; TA, I, 32 ; F. Babinger, "'Abdi Efendi", EJ2 (Fr. ), I, 99.
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Abdi Çelebi Cami i

ABDi ÇELEBİ CAMii
Abdi Tarihi'nde n bir sayfa
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Esad Efendi ,
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dik hattıdı r. Kubbe göbeğinde ise İsmail
Ha k kı Altunbezer'in bir cell istifi vardı r.
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Kan ün! Sultan Süleyman devrinde Çelebi Abdullah b. Abdurrahman tarafın
dan 940'ta ( 1533-34) Mimar Sinan'a
yaptırılmıştır . Çilingirler Mescidi, Yedim-İçtim Mescidi, Sankiyedim Mescidi
ve Yenicami isimleri ile de bilinir. Kubbesi, dört pilpaye üzerinde yer alan ke merlere oturu r. Minberi 1170'te ( 175657) Mahmud Ağa tarafından yenilen miştir. Minaresi sağındadı r. Yap ı üzerinde. süsleme unsuru olarak görülen
dört tane ağı rlık k ulesine benzer eleman bulunma ktadı r. Köşedeki çeşme
ile üstündeki m ektebin Darüssaade
Ağa s ı Be şi r Ağa ' nın h ay ratı olduğ u bili nmektedir. Camiyi ll. Abd ülhamid devrinde Serasker Rıza Paşa ihya ettirmiş,
Ba lkan ve I. Dünya Savaşı s ı rasında ha rap olduktan sonra da Süeda H anım
adlı bir kişi tarafından tek rar onartı l 
mıştır. Bu sürekli değişiklikler. yapıdaki
Mimar Sinan üslübunu büyük ölçüde
kaybettirmişti r . Toprakla doldurulmuş
bir seki üzerine inşa edilen yapının bir
sü r e de ahır olar ak kullanıldığı bilinmektedir. Mihrap çevresinde yer alan
çinilerden yalnız mihrap üstündeki kita beli olanlar orüinaldir. Mihraptaki " kıble
ayeti"nin etrafını çevreleyen çini üzerine yazılmış besmele ve İhlas . Kamil Ak-

Ayvansarayf. Hadfkatü 'l·ceuami ', istanbul
128 ı , I, 77 ; Nakkaş SaT Mustafa Çe lebi, Tezkiretü 'l-ebniye , Mensur kısım , Biib· ı Siini, nr. 50
(n ş r. Rıfkı Melül Meriç, Mimar Sinan Hayatı,
Ese ri, /, Mimar Sinan 'ın Hayatına, Eserlerin e
Dair Metinler, Ankara I 965, s. 92); Tahsin Öz.
istanbul Cami/eri, Ankara 1962, I, 41-42; Aptu ll ah Kuran . Mim a r Sinan, istanbu l 1986, s.
252, 269 , 315; R. Ekrem Koçu. "Abdi Çel ebi
Camii", ist. A, I, 24; Oktay As lanapa, "Sinan",
iA, X, 659.
Ö zKAN ERTUGRUL
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ABDi EFENDi, Basınacı
(1 787-1851)
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Türk bestekarı ve icracısı.
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İ sta n bu l'd a Davutpaş a ' da d oğ du. Ba-

Halil Efendi'dir. Düzenli bir
tahsil yapma imkanı bulamadı. Sekiz
yaşında iken babasını kaybetti. Tanıdık
larının yardımıyla Kapalıçarşı'da yemeni basmacılarından bi rinin yanına çırak
ola r ak girdi. Burada on yıl kadar çalıştı.
bası Kadı

On yedi ~on sekiz yaşlarında iken, bir
rivayete göre tebdll -i kıyafet gezen lll.
Selim'in dikkatini çekmiş ve 180S'te
Ender un'a alınmıştı r . MOsikideki temel
bilgileri meşkhanede gördüğü dersler den elde etti. ll l. Seli m 'in vefatı üzerine
ll. Mahmud'un tahta geçtiği yıl (ı 807),
saray müezzini olara k tayin edildi. Bir
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