
ABDÜRRAHiM KARAHiSART 

Tercüme-i Kaside-i Bürde. Hz. Pey
gamber'in medhi hakkında Büsiri tara
fından yazılan Arapça kasidenin Türk
çe tercümesidir. Eser. i. Hikmet Ertay
lan tarafından tıpkıbasım olarak neş

redilmiştir (İ ü Edebiyat Fakültesi yayın
l a rı , İ stanbu l 1960). 3. Risdle ff eşrap's
sa ca. Kıyametin alametlerinden bahse
den Arapça bir eserdir. 862 ( 1457) yı
lında telif edilmiştir. Tek nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'ndedir (Fatih, nr. 
5347, vr . 117b-123 •). 4. Vahdetname. Ab
dürrahim Karahisarrnin en önemli ese
ridir. Sade bir dille ve aruzun remel bah
rinde yazılan eser 4250 beyitten mey
dana gelir. Telif tarihi 865'tir ( 1490). 
Şair, tasawufi esasları basit hikayeler
le açıklamaktadır. Eserde bazı mistik 
İran şairlerinin ve Aşık Paşa'nın tesirleri 
açıkça görülmektedir. Muhtelif kütüp
hanelerde nüshaları bulunan eserin en 
iyi ' nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndedir (TY, nr. 808). 

BİBLİYOGRAFY A: 

Lamii, Ne(ehat Tercümesi, Süleymaniye Ktp. , 
Mihrişah , nr. 278, s. 358; Mecdi. Şaka ik Tercü· 
mesi, istanbul 1269, s. 346·347; Keş(ü'z·?unQn, 
ll , 2005; Sicill-i Osmani, lll, 328; Osmanlı Mü· 
elli(leri, 1, 114; Edip Ali Baki. Mısırlıoğlu Ab· 
durrahim Karahisari, Afyon 1953; Ali İhsan 
Yurd. Fatih 'in Hocası Akşemseddin, Hayatı ve 
Eserleri, İstanbul 1972. 
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ABDÜRRAHİM KÜNHI DEDE 

(1769-1831) 

Mevlevi şeyhi, bestekar ve şair. 
_j 

istanbul'da doğdu. Babası Yenikapı 
Mevlevihanesi şeyhlerinden Kütahyalı 

Seyyid Ebübekir Dede, annesi Galata 
Mevlevihanesi şeyhlerinden Kutbünnayi 
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Abdürrahim 
Karahisiiri'nin 
Vahdetname 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(iü Kip., TY, nr. 808) 

Osman Dede'nin kızı Saide Hanım'dır. 

Sicill-i Osmanf'de babasının Ali Dede 
olarak gösterilmesi yanlıştır. Üç erkek 
kardeşin en küçüğü olan Abdürrahim, 
Yenikapı Mevlevınanesi'nde bilhassa bü
yük ağabeyi Şeyh Ali Nutki Dede'nin hi
mayesinde tasawuf, edebiyat ve müsiki 
bilgileri alarak yetişti. Bir müddet son
ra da bu mevlevihanenin kudümzenba
şılığına getirildi. 

Devrin hükümdan lll. Selim onu sara
ya almak istemiş, ancak ağabeyi Ali 
Nutki Dede'nin bir "nazar"ı ile cezbeye 
kapıldığından bu mümkün olmamış ve 
bu hali ağabeyinin ölümüne (1804) ka
dar devam etmiştir. Ali Nutki Dede'nin 
vefatından sonra altı ay kadar şeyhlik 
yaptığı rivayet edilmektedir. Kudüm
zenbaşılık vazifesi devam ederken di
ğer ağabeyi .Abdülbaki Nasır Dede'nin 
oğlu Şeyh Receb Hüsnü Dede'nin Ra
mazan 1245'te ( 1830) ölümü üzerine, 
Mehmed Said Hemdem Çelebi tarafın
dan Yenikapı Mevlevihanesi'ne şeyh ta
yin edildi. Ölümüne kadar bu görevde 
kaldı. Vefatında aynı mevlevihanenin 
haziresine gömüldü. 

Tabii bir ses güzelliğine sahip olan 
Abdurrahim Dede, bestelediği dini ve 
din dışı eserler ve yetiştirdiği talebe
lerle zamanın müsikişinasları. arasın

da önemli bir yer almıştır. Eserleri için
de en önemlisi, daha yirmi bir yaşında 
iken. içerisinde başka makam geçkileri
ne yer vermeden bestelediği hicaz Mev
levi ayinidir. Nühüft ayini ise unutul
muştur. Anberefşan adıyla yeni bir ma
kam icat etmiş ve bu makamda beste
lediği bir peşrev ·ile bir saz semaisi za
manımıza ulaşmıştır. Bu üç eseri dışın
da günümüze kadar gelebilen başka 

eseri yoktur. Yetiştirdiği talebeler ara
sında Galata Mevlevihanesi kudümzen-

başısı Derviş Mehmed ve Musahib Sey
yid Ahmed Ağa (Vardakosta) en meş
hurlarıdır. Aynı zamanda şair olan Ab
durrahim Dede, Künhi mahlasını kullan
dığı şiirlerinde daha çok tasavvufi ko
nulara yer vermiştir. Çeşitli mecmualar
da yer alan şiirleri bir divan halinde top
lanmamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Esrar Dede. Tezkire, Millet Ktp., Ali Emlrl T, 
nr. 756, s. 342·346 ; Abdülbaki N asır Dede, 
Tedkik u Tahkik, Süleymaniye Ktp., Nilfiz Pa· 
şa , nr. 1242, vr. 37'; Ali Enver, Semahane-i 
Edeb, İstanbul 1309, s. 209·210 ; Sicill-i Os· 
mani, lll, 334 ; Mehmed Şükri, Silsilename, Ha· 
cı Selim Ağa Ktp., Hüdayi, nr. 1098, vr. 33' ; 
Mehmed Ziya , Yen ikapı Mevlevfhiinesi, İstan· 
bul 1329, s. 154·160 ; Rauf Yekta, Esatiz-i El· 
han: lll, Dede Efendi, İstanbul 1343, s. 142; 
Mevlevr Ayinleri !istanbul Konservatuarı Neş
riyatı), İstanbul 1936, )(1, 542·554, 560; S. 
Nüzhet Ergun, Antoloji, İstanbul 1943, ll, 420· 
422; S. Ezgi, Türk Musikisi, 1, 1 O; V, 429; 
Sadettin Heper, Mevlevf Ayinleri, Konya 1974, 
s. 199·208; Öztuna, TMA, 1, 1 O. 

liJ NuRi ÖzcAN 

1 ABDÜRRAHİM MUHİB EFENDi 
1 

(ö. 1821) 

Osmanlı Devleti'nin üçüncü 

L 
Paris büyükelçisi. 

.J 

istanbul'da doğdu: Divan Kalemi'nde 
yetişti. Önce beylikçi • kesedarı, 1790'
da mükaleme katibi yardımcısı. sonra 
da beylikçi oldu. Asıl şöhreti 1806-1811 
yılları arasındaki büyükelçiliğinden gel
mektedir. 

Paris'e önce Napoleon Bonaparte' ın 

imparatorluğunu tebrik için fevkalade 
büyükelçilikle gönderildiyse de bir sü
re sonra orada ikamet elçisi olarak kal
ması uygun görüldü. 5 Haziran 1806'
da beraberinde götürdüğü "name-i hü
mayun"u merasimle imparatora sun
du. İki gün sonra da lll. Selim'in özel bir 
mektubunu Paris civarında bir ormanda 
imparatora gizlice verdi. Aslında onun 
bu gizli görevi pek bilinmiyordu : fakat 
Reisülküttab Ahmed Vasıf Efendi'nin 
bir ihtiyatsıziiğı sonucu bu görev önce 
Fransız sefiri, bir süre sonra da İngiliz 
ve Rus sefirleri tarafından öğrenildi. 

29 Mayıs 1807'de padişah olan IV. 
Mustafa, Fransa imparatoru nezdindeki 
Muhib Efendi'ye yeni bir itimatname 
göndererek onu yerinde bıraktı. Bu sı

rada, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'

nın ilk dönemine. 24 Ağustos 1807'de 
yapılan Slobosia Mütarekesi ile son ve
rilmişti. Barış .. antlaşmasının müzakere
lerinde de Muhib Efendi görevlendirildi. 
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Abdürrahim Muhib'in Paris Se{arelnamesi'nin son sayfası 
(Millet K tp. , nr. 834 ) 

Babıali ile haberleşmenin sık sık kesil
mesi sonucu bu görevini bir süre yerine 
getifemedi. Bu arada IV. Mustafa taht
tan indirilmiş, yerine kardeşi 11. Mah
mud geçmişti. Abdürrahim Muhib Efen
di ll. Mahmud döneminde de Paris bü
yükelçisi olarak görevine devam etti; 
1811 yılı sonlarında İstanbul'a döndü. 

Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya gön
derdiği üçüncü ikamet elçisi olan Mu
hib Efendi, altı yıl kadar süren elçiliği 

sırasında Batı siyasetine vakıf, anlayışlı 
ve temkinli bir diplomat olduğunu ispat 
etmiştir. Paris sefaretinden dönüşünde 
önce defter emini, 1819'da da Tabha
ne-i Amire nazırı oldu. 1821 yılında öl
dü ve Eyüp Bahariye Kabristanı'na def
nedildi. 

Batı dünyasının ilim. teknik ve sosyal 
yapısı hakkında dikkate değer görüşle
re sahip olan Abdürrahim Muhib Efen
di'nin sefaretname mahiyetinde iki ese
ri vardır. Bunların ilkinde, Paris'.te bu
lunduğu altı yıl içinde, çoğu şifreli ol
mak üzere devrin sadrazarnma gönder
diği ve ondan aldığı acele mektupları, 
Fransız kabinesiyle yaptığı görüşmeler 
hakkında · yabancı elçilerin notalarını ve 
kendisinin geniş gözlemlerini toplamış
tır. Eserin İstanbul kütüphanelerinde 
(bk. Faik Reşit Unat. s. 200) ve yurt dı
şında birçok yazma nüshası vardır. Di
ğer sefaretnamesinde ise Fransa'nın iç 
yönetimi ve Fransızlar'ın sosyal haya
tı hakkında değerli bilgiler verir. Eser, 
Bertrand Barailles tarafından Un Turc a 

Paris, Relation de vayage et de Mis
sion de Mouhib Efendi, Ambassadeur 
Extraordinaire du Sultan Selim III 
adıyla Fransızca olarak yayımlanmıştır 
(Paris 1920) 

BİBLİYOGRAFYA : 
Cevdet Paşa, Tarih, istanbul 1309, VIII, 54, 

232; IX, 59·61; Sicill-i Osman!, IV, 98; Osman· 
lı f\1/Qelli{leri, lll, 145 ; Babinger (Üçok), s. 370· 
371 ; Yusuf Akçura. Osmanlı Devleti'nin Dağıl· 

ma Devri, istanbul 1940, s. 122; TCYK, s. 758 ; 
Faik Reşit Unat. Osmanlı Se{irleri ve Se{aret· 
nameleri (nşr. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 
1968, s. 184·185, 200-201; Ercüment Kuran, 
Osmanlı ikamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve ilk 
Elçilerin Siyasi Faaliyetleri (I 793- I 82 I). Anka· 
ra 1968, s. 52-63. r:;:ı 

• ALİ İHSAN GENCER 

r 

L 

ABDÜRRAHİM-i RÜMI 

(..s"» r::>-)1~) 

(ö. 850 / 1446 [?]) 

Mutasawıf-şair. 
_j 

Merzifon'da doğdu. Sarı Danişmend 

lakabıyla tanınan bir zatın oğludur. İlk 
tahsilini memleketinde yaptıktan sonra 
Mısır' a gitti. Orada tanıştığı Sührever
diyye tarikatının Zeyniyye kolu kurucu
su Zeynüddin ei-Hafi'ye (ö . 838 / 1434) 
intisap ederek süluk* ünü tamamladı. 
Daha sonra şeyhiyle birlikte Horasan'a 
gitti ve orada birkaç yıl kaldı. "Bir aşk 
kütüğü yaktık, diyar-ı Rüm'a attık" di
yen Hafi'nin emriyle Anadolu'ya döne
rek doğum yeri olan Merzifon'a yerleş
ti. Ölümüne kadar burada irşadla meş
gul oldu. Şiirlerinde Rümi mahlasını 

kullanan ve, "Tövbe ya rabbi hata rahı
na gittiklerime 1 Bilip ettiklerime bilme
yip ettiklerime" beytiyle şöhret kaza
nan Abdürrahim-i Rümi, muhtemelen 
850 ( 1446) yılında vefat etmiştir. Zey
nüddin ei-Hafi'nfn Abdürrahim-i Rümi'ye 
verdiği 832 tarihli icazetnamenin metni 
Nefehat Tercümesi'nde yer almaktadı r. 

Kendisinden bahseden kaynaklarda 
İrşadü '1-enam, Vesaya, Divançe-i İla
hiyyat ve Işkname adlı eserleri olduğu 
kaydedilmekte ise de bunlardan sade
ce Işkname'si (İ ü K tp ., TY, nr. 1359) gü
nümüze kadar gelmiştir. Hakkında Se
rin Taşan tarafından müstakil bir çalış
ma yapılmıştır (İzmir 1975). 
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ABDÜRRAHiM TiRSl 

ABDÜRKAHİM TİRSI 

(ö. 926 / 1520) 

Kadiriyye tarikatına bağlı 
Eşrefiyye kolunun ikinci piri, 

mutasawıf-şair 
ve mfisikişinas. 

_j 

İznik yakınlarındaki Tirse köyünde 
doğdu. Aynı köyde imamlık yapan ba
bası Bayezid Fakih'in Bolulu İsfendiyac 
roğlu Ahmed Bey'in akrabalarından ol
duğu rivayet edilir. Çocukluk yılların

da babasıyla birlikte İznik' e giderek Eş
refoğlu Rümi'nin sohbetlerine katıldı. 

Eşrefoğlu'nun, "Bu çocuğu bize veriniz, 
talim ve terbiyesiyle meşgul olalım" de
mesi üzerine, babasının da rızası ile şey
hin himayesine girdi ve onun tarafın

dan büyütülüp yetiştirildi. Bir müddet 
sonra şeyhinin kızı Züleyha Hatun'la ev
lendi. Eşrefoğlu 'nun vefatından (874 / 
1469) sonra vasiyeti gereğince derga
ha postnişin oldu. Safer 926'da (Şubat 
1520) İznik'te vefat etti ve şeyhinin ya
nına defnedildi. Yerine önce Muslihud
din Efendi, daha sonra da oğlu Pir Ham
di Efendi geçti. 

Abdürrahim Tirsi'nin Yünus Emre ve 
Eşrefoğlu Rümi'nin tesiri altında hece 
vezniyle ve sade bir dille kaleme aldığı 
bazı şiirlerine eski mecmualarda rast
lanmaktadır. Sursalı Mehmed Tahir ile 
S. Nüzhet Ergun bir divanının bulundu
ğunu kaydediyorlarsa da eser bugüne 
kadar ele geçmemiştir. S. Nüzhet Er
gun Türk Şairleri'nde çeşitli mecmua
lardan topladığı on bir şiirini yayımla

mıştır. Güftesi Abdürrahim Tirsi'ye ait 
olan ilahiler. uzun yıllar Kadiri dergah
larında okunmuştur. Onun tarafından 

bestelendiği belirtilen bazı ilahilere çe
şitli el yazması güfte mecmualarında 
rastlanmaktaysa da bunların hiçbirinin 
notası zamanımıza ulaşmamıştır. 
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