
ha ileri düzeyde ilişki kurulması için İs
tanbul'a mektuplar da göndermişti. Ay
rıca Arapça ve Felemenkçe kitaplar yaz
maya başladı; Arapça olarak kaleme al
dığı metinlerin Felemenkçe şerhini ya
pıyordu. Beyanü 'd -dfn ve Meraşıdü'd
dfn adlı kitapları bu maksatla kaleme 
aldığı en önemli eserleridir. Halebi'nin 
Mülte~a'l- ebJ:ıur'unu esas alarak ha
zırladığı Beyanü'd-dfn'i 1286 (1869) 
yılında tamamlayarak bir nüshasını İs
tanbul'a gönderdi. Kitap vesilesiyle 13 
Temmuz 1870 tarihinde dördüncü de
rece Mecfdl nişanı ile ödüllendirildi. Ebü
bekir Efendi bu iki eserini bizzat istin
sah ederek dağıtmaya başladı; ancak ih
tiyacı karşılayamadığından bunların bas
tırılması hususunda teşebbüslerde bu
lunmak üzere 1877 Eylülünde İstanbul'a 
gitti. Rusya ile savaşın doğurduğu olum
suz havaya rağmen çok iyi karşılandı; ki
taplarının neşri konusu Maarif Encüme
ni'nde ele alınarak her ikisinden 1 SOO'er 
adet basılması teklifi kabul edildi. Böl
genin mahalli diliyle yazılıp basılan en es
ki ve kapsamlı dini eser olan Beyanü'd
dfn şarkiyatçıların dikkatini çekmiş ve 
Mia Brandel- Syrier tarafından İngiliz
ce'ye tercüme edilmiştir (The Religious 

Duties of Islam as Taught and Explanied 

by Abu Bakr Effendi, Leiden 1960). Bu 
arada hükümet merkezine verdiği bir 
raporda İngilizler'in şahsi tebliğ çabala
rını engellemediğine işaret ederek dil 
bilir, ahlaklı ve idealist hocaların bölge
ye gönderilmesiyle İslam'ın yayılmasına 
hizmet edilebileceğini de belirtmişti. 

istanbul'dan dönüşünden sonra da 
çalışmalarını sürdüren Ebübekir Efendi 
1880 yılı ortalarında Cape Town'da ve
fat etti. İlki aslen Hollandalı bir hanım
la, ikincisi meşhur Kaptan Cook'un ak
rabası ve gemi inşaat ustası olan Jere
miah Cook'un kızıyla olmak üzere iki ev
lilik yapmış; ikinci evliliğinden Ahmed 
Ataullah, Hişam Ni'metullah ve Ömer 
Celaleddin adlarında üç oğlu olmuştu. 
islamı ilimlerde güçlü bir alim olarak 
yetiştirdiği büyük oğlu Ahmed Ataul
lah Efendi, 1884'te Kimberley'de açılan 
ilk Osmanlı okulunun müdürlüğüne ta
yin edildi. Bu dönemdeki çalışmaları ni
şanlarla ödüllendirilen Ataullah Efendi, 
1900'de Singapur'a ilk Osmanlı şehben
deri olarak görevlendirildi ve 11 Kasım 
1903 'te bir trafik kazasında öldü. Mek
ke'de tahsil gören küçük oğlu Hişam Ni' 
metullah Efendi ise çeşitli dönemlerde 
görevler alarak bölgedeki hizmetlerini 
sürdürdü. 

Ebübekir Efendi faaliyetleriyle, bölge
deki müslüman cemaate yeni bir kimlik 
kazandırmada önemli bir rol oynamış
tır. Ayrıca müslümanların dört mezhe
bi de hak kabul edip dini ve sosyal bir-

Iliklerini oluşturmalarında büyük başarı 
göstermiştir. Onun açtığı okullar, bugün 
bölgedeki İslami eğitim müesseseleri-

. nin öncüleri olarak değerlendirilmekte 
ve günümüzde, aralarında torunlarının 
da bulunduğu bir grup Hanefi müslü
man cemaati varlığını sürdürmektedir. 
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~ MusTAFA BAKTIR- CEzMİ ERASLAN 

EBÜBEKİR RATiB EFENDi 
(ö. 1214/ 1799) 

Osmanlı Devleti'nin 
son geçici Avusturya elçisi 

ve sefaretname müellifi. 
_j 

Tosya ·da doğdu. U lemadan Hacı Ali 
Efendi'nin oğludur. Küçük yaşta istan
bul'a giderek Amedci Edhem Efendi'ye 
intisap etti. Bu arada Arapça ve Farsça 
öğrendi, kısa sürede kendini yetiştire
rek ilmi ve kalemiyle dikkati çekti. Ame
d! kaleminde yabancı elçi tercümanlarıy
la ilişkisinden dolayı bazı Avrupa dilleri
ni de öğrenmeye çalıştı. Ta'lik yazıdaki 
ustalığı sebebiyle şehzadeliğinde lll. Se
lim'e yazı hocalığı yaptı, böylece onunla 

EBUBEKiR RATiB EFENDi 

tanışma fırsatı buldu. Şehzade Selim'in 
Fransa Kralı XVI. Louis 'ye gönderdiği 

mektupları Ebübekir Ratib Efendi kale
me almıştır. Edhem Efendi'nin ölümün
den sonra bir süre onun yerine geçen 
Halil Hamid Paşa'nın maiyetine giren Ra
tib Efendi 1779'da amedci oldu ve bu 
görevde yedi yıl kaldı. 178S'te sipah ka
tibi olarak ordunun bulunduğu Silistre'
ye gitti. lll. Selim padişah olunca Ebü
bekir Efendi'yi İstanbul'a getirterek tez
kire-i ewel görevine tayin ettirdi. Çok 
geçmeden padişahın hatt-ı hümayunuy
la relsülküttablığa getirilen Ebübekir Ra
tib Efendi'nin ilm-i nücüma aşırı inancı 
yüzünden, "Ay akreb burcundadır" diye
rek bu görev münasebetiyle hil'at giy
me işini ertesi güne bırakmasına kızan 
lll. Selim onu tezkire-i ewel vekaletiyle 
görevlendirdi (Cevdet, VI, 195-196) Bu 
olay kendisini çekemeyenleri harekete 
geçirdi. Padişahın affına uğramasından 
korkan rakipleri onu Bozcaada 'ya sür
dürdüler. Bir süre sonra affedilen Ebü
bekir Ratib Efendi 1791'de Silistre'de 
bulunan orduda yeniçeri katipliğine tayin 
edildi. Aynı yılın sonlarına doğru , Avus
turya ile yapılan Ziştovi Antiaşması mü
nasebetiyle orta elçilikle Viyana'ya gön
derildi. lll. Selim'in mektubunu Avustur
ya imparatoru Il. Leopold'e teslim eden 
Ratib Efendi'nin orada yaptığı konuş
maların metinleri Viyana Milli Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (nr. ı ı 27). O sırada Şar

kiyat Enstitüsü'ne devam eden ünlü ta
rihçi Hammer. ilk Türkçe konuşma me
lekesini her gün Türk elçisini ve maiye
tini ziyaret ederek kazandığını ve Ra
tib Efendi'nin kendisine, "İleride büyük 
adam olacaksın" diyerek iltifatta bulun
duğunu belirtmektedir. 

Viyana 'dan döndükten sonra başmu
hasebeciliğe tayin edilen Ebübekir Ratib 
Efendi 1794'te şıkk - ı salis defterdarlığı
na. bu göreve ek olarak da zahire nazırlı
ğına getirildi. Başarılı hizmetleri, devlet 
işlerine vakıf olması ve uzun süre amed
cilik görevinde bulunması göz önünde tu
tularak 1795 'te relsülküttablığa tayin 
edildi. Ancak yenilikçi fikirlerine karşı 

olanlar faaliyetlerini arttırarak on beş ay 
sonra çeşitli iftira ve dedikodularla Ebü
bekir Efendi'yi aziettirip Rodos'a sürdür
düler (Eylül 1796). Bazı dostlarının. affedil
mesi için padişah nezdindeki teşebbüsleri 
olumlu sonuç vermedi ve Ebübekir Ratib 
Efendi üç yıla yakın kaldığı Rodos'ta idam 
edildi (8 Temmuz I 799). İstanbul'a getiri
len kesik başı Kanlıca'da şeyhi Ataullah 
Efendi Dergahı haziresine defnedildi. 
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EBUBEKiR RATiB EFENDi 

Münşfliğinin yanında üç dilde şiirle ri 

de bulunan Ebubekir Ratib Efendi'nin 
asıl şöhreti yazmış olduğu iki sefaret
nameden gelir. Bunlardan birincisi Bü
yük Layiha adıyla anılır. iç içe birçok 
bölüm ve başlıktan oluşan 490 sayfalık 
bu eserde Ratib Efendi Avusturya Dev
leti'nin askeri teşkilatını ve sosyal yapı
sını ayrıntılı olarak ele almış, ekonomi
siyle ilgili bilgiler vermiş, ayrıca öteki 
bazı Avrupa devletler inin askeri durum
la rından da söz etmiştir. Askeri teşki 

lata dair birinci bölümde müellif Avus
turya· nın asker alma tarzında n, askere 
ödenen ücretten, subayların yetiştirildi
ği harp akademisinden ve öteki askeri 
okullardan, özellikle de bizzat gezip do
laştığı mühendislik akademisinden ay
rıntılı olarak bahsetmiş, ayrıca askeri 
rütbelerden, bunların Osmanlı Türkçe
si'ndeki karşılıklarından ; piyade, süvari, 
topçu, lağımcı ve humbaracı birliklerin
den ; savaş aletlerinden, bu arada barut 
yapımında kullanılan güherçileden; yük 
hayvanlarından. askere verilen erzaktan 
ve hayvan yeminden, araba, çadır gibi 
mühimmattan ; lojistik hizmetlerden ve 
yedek kuwetlerden söz etmiştir. Bölü
mün sonunda ise Rusya, Prusya ve Fran
sa' nın askeri durumlarını ele almıştır. 

Aynı şekilde çeşitli ara başlıklara ayrı

lan ikinci bölümde Ebubekir Ratib Efen
di, Avusturya halkının refah seviyesi ve 
şehirlerin düzeni hakkında bilgiler verir. 
Vergilerden, halkın uyması gereken ku
rallardan. idarecilerden, mahkemelerden, 
hastahanelerden, yoksul ve düşkünler

den, devlet hazinesinden, kıymetli ma
denlerden ve maden dairesinden, güm
rüklerden. ticarT faaliyetlerden. yolların 
temizlik ve bakımından, posta düzenin
den, menzilhanelerden, banka ve ban
ka muamelelerinden, değerli kağıtlardan 
ve lotarya denilen şans oyunundan, dev
letin başlıca gelirlerinden ayrıntılı olarak 
bahseder. Müellif bu büyük eserinde ye-
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ri geldikçe Osmanlı padişahına bütçe aç ı 

ğını azaltmasını, ticaret ve sanatın ge
lişmesi için yerli malı kullanılmasını tav
siye etmekten. ll. Viyana Kuşatması'ndan 
beri devletin gittikçe gerilemesinin baş
lıca sebebinin padişahların zevk ve se
faya düşkünlükleri olduğunu belirtmek
ten çekinmez. Eserin çeşitli yazma nüs
haları bulunmaktadır (mesela bk. Süley
maniye Ktp. , Esad Efendi. nr. 22 35 ; iü 
Ktp ., TY. nr. 3255. 5825; Fatih Millet K tp., 
nr. 845 ; TSMK, Emanet, nr. 613) 

Ebubekir Ratib Efendi'nin kendi adıy

la anılan ikinci sefaretnam esi. 1 O Ka
sım 1791'de Şumnu 'dan Viyana'ya ha
reketiyle başlamakta ve eserde uğranı
lan yerler, buralarda yapılan karşılama 
törenleri. şehirlerin birbirlerine uzaklık
ları ele alınmaktadır. Müellif ayrıca bu 
seyahati sırasında yanındakilerle bir lik
te yakalandıkları sıtma hastalığından . 

Avusturya imparatorluğu'ndaki ziyaret 
şeklinden , rütbelerine göre elçilerle ilgi
li protokol kurallarından; Viyana'dan ve 
gördüğü öteki şehirlerden. buralardaki 
önemli bina ve kurumlardan, okullardan. 
özellikle Osmanlı Devleti· nde istihdam 
edilecek tercümanların yetiştirildiği Şark 
Akademisi'nden söz eder. Ratib Efendi'
nin çok etkilendiği bu akademi için yaz
dığı kaside Fundgruben des Oriens'de 
(Viyana ı 809. ı , 8 ı ) neşredilmiştir (Babin
ger, s. 359) Bu sefaretnamesinde Ebu
bekir Ratib Efendi Erde! ve Macaristan'
dan, buralarda çıkan madenlerden, ge
zip görmesine izin verilmeyen Budin ve 
Tımışvar kalelerinden; katıldığı bale. ope
ra. tiyatro, karnaval vb. gösterilerle dans 
çeşitlerinden de bahseder. Ratib Efendi 
eserinin sonlarında lll. Selim'in mektu
bunu ll. Leopold'e nasıl verdiğini ayrın
tılı olarak anlatı r (Se{aretname, iü Ktp., 
TY, nr. 6096, 95 96) 

Ebubekir Ratib Efendi'nin Avustur
ya başbakanı ve başbakan vekİline gön
derdiği mektuplarla onlardan gelen ce-

Ebubekir 
Ratib 
Efendi 'nin 
Avusturya 
imparatoru 
IL Leopold 
taraf ı ndan 

kabulü nÜ 
gösteren 
bir resim 
(Una t, 

levha XX) 

vaplar, imparator ll. Leopold ve halefi ll. 
Franz ' a sunduğu takrirleriyle bunlara 
verilen cevaplar Viyana MillT Kütüphane
si'nde (nr Mxt . 50 ı) bulunmaktadır (Flü
gel , ll , 306) 227 gün süren bu sefareti 
sırasında Türk elçisine birçok dil bilen ve 
mühendislikten anlayan teknik bir kad
ro refakat etmiştir. Ratib Efendi. özel
likle Büyük Layiha'sındaki askeri ve 
ekonomik bilgileri muhtemelen bu he
yet ta rafından tercüme edilen eserler
den derlemişti r. Bı,ı Iayihada verilen bil
giler lll. Selim'in Nizam-ı Cedld progra
mına örnek olmuştur. 
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EBUİSHAK İSMAİL EFENDi 

{ö. 1137 / 1725) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

164S'te istanbul Çarşamba'da doğdu. 
Birçok şeyhülislam , kazasker. kadı. mü
derris. alim ve şair yetiştiren bir aileye 
mensuptur. Babası, Alaiye'den (Alanya) 
istanbul'a gelip medrese tahsilinden son
ra müderrislik ve kadılıklarda bulunan, 
1657'de Kahire kadı naibliği yapan Ka
ra İbrahim Efendi'dir. Tahsilini tamam
ladıktan sonra Kazasker Kara Kadri Efen
di'den mülazım oldu; ardından istan
bul 'un çeşitli medreselerinde müderris
lik yaptı. 1662 ·de Cafer Paşa Medrese-


