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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) 
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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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