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ellifin vatanı Girit'in fethine vesile teş
kil etmesi gibi bir sebebe dayanmak
tadır. 

Ahmed Resmi Efendi'nin bir diğer bi
yografi denemesi. Alaybeyizade Emin 
Mehmed Efendi'nin 1666'da telif etti
ği Vefeyat'ına 1778'e kadar getirdiği 

zeyjldir (Viyana National Bibliothek'inde
ki nüshasının tavsifi için bk. G. Flügel, ll, 
101) 

Viyana elçiliğinden dönüşte, seyaha
ti sırasında gördüklerini, Avusturya ' nın 

devlet idaresi ve politikası ile Viyana ' nın 

durumu ve halkının yaşayışını bir rapor 
halinde tesbit ederek hükümete sun
muştur. Bu küçük SeNiretname çağdaş 
vekayi'namelerde yer aldığı gibi ayrı

ca basılmış (istanbul 1304) ve Hammer 
tarafından da Almanca'ya çevrilmiştir 

(Berlin ve Stettin 1809). Berlin dönüşü 
sunduğu raporda ise yolu üzerindeki 
Romanya. Polonya ve Prusya şehirleri, 

Büyük Friedrich'in faaliyetleri ve ülke
si hakkındaki görüşleri yer almaktadır. 

Vekayi'namelere konulan ve ayrıca müs
takil olarak da yayımlanan bu Sefa
retname (istanbul 1303), Almanca (Ber
lin ve Stettin 18091 ve Lehçe'ye tercüme 
edilmiştir. 

Hazır bulunduğu 1768-1774 Osman
lı-Rus Savaşı hakkındaki görüş, tenkit 
ve intibalarını kaydettiği Huldsatü '1-
i'tibdr adlı eserini 1781'de kaleme al
mıştır. Bu eser üç defa basılmış (istan
bul 1282. 1286, 1307) ve H. F. von Diez 
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tarafından Almanca'ya tercüme edil
miştir (Halle ve Berlin 1813). Yine 1768-
177 4 harbi sırasında. Osmanlı teşkila

tında ve hususiyle ordunun iaşe ve ik
malinde görülen aksaklıkları, Sadrazam 
Halil Paşa'ya sunduğu 1770 tarihli La
yiha'da (iÜ Ktp., 1Y, nr. mükerrer 419, 
vr. ı b_l O b) dile getirdiği gibi. Bucak ve 
Memleketeyn'i istila eden Ruslar'ın bu
ralardan bir daha çıkarılamayacağı veh
mine kapılan Sadrazam Muhsinzade 
Mehmed Paşa 'yı, tarihi hadiseleri zikre
derek, devletin harp yerine hudut mu
hafazasına gayret göstermesi halinde 
Ruslar'ın geri çekileceğini telkin eden 
takrir* i ( faksimilesi ve sadeleştiriimiş met
ni için bk. i. Parmaksızoğlu, "Bir Türk dip
lomatının XVIII. yüzyıl sonunda dev
letler arası ilişkilere d&ir görüşleri", TTK 
Belleten, XLVII / 186 119831. s. 527-535) ile 
tenvir ve teseliiye çalışmıştır. Ahmed 
Resmi Efendi'nin diğer eserleri arasın
da. Prusya'dan dönüşte tercüme ettiği 
Coğrafya-yı Cedid'i (Süleymaniye Ktp ., 
Hüsrev Paşa , nr. 268, 269). 17S4'te, Sad
razam Bahir Mustafa Paşa'nın ata düş
künlüğü vesilesiyle, bu hayvana duyu
lan sevgiyi dile getiren Arapça, Farsça 
ve Türkçe'deki tabir, darbımesel ve be
yitlerle, atın tabiatı ve hasJetleri hak
kında yazdığı el-İstinas ii ahvali'l-ef
ras (i Ü K tp . TY, nr. 6667) adlı risalesi ile 
Arapça nesirdeki kudretine delil sayı

lan ve Arapça darbımeselleri toplayan 
Züldliyye adlı makame*si ve Arap
ça Lugaz'ı (Muradi, 1. 74-78) sayılabilir. 
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~ BEKiR KüTÜKOGLU 

AHMED REŞİD EFENDi 

(1 758· 1834) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

7 Ağustos 17S8'de doğdu. ı. Abdül
hamid devri ilmiye ricalinden Mehmed 
Sıdkı Efendi'nin oğludur. Tahsili ve hoca
ları hakkındaki bilgiler yetersizdir. Baş
langıçta çeşitli medreselerde müderris
lik yaptıktan sonra kadılık mesleğine 

geçerek İzmir, Mekke ve istanbul kadı
lıklarında bulundu. Daha sonra 1816'da 
Anadolu kazaskeri, 1816 ve 1821'de iki 
kere Rumeli kazaskeri oldu. 1 O Kasım 
1822'de Yasincizade'nin azli üzerine 
şeyhülislamlığa getirildi. Şeyhülislamlığı 
döneminde ilmiye sınıfının menfaatleri
ni koruyan Ahmed Reşid Efendi, kendi
sinden önceki dönemlerde çeşitli se
beplerle sürgüne gönderilen ulemanın 
sıkıntılarını gidermeye ve onları mem
nun etmeye çalıştı . Ancak. gerek yakın
larının naiblerden rüşvet aldığı yolunda-



Ahmed Reşid Efendi'nin bir fetvası 

( flmiyye Salnamesi. s. 587) 

ki iddialar. gerekse Kasım 1823'te mü
lazımlar arasında yapılan ruüs* imtiha
nından sonra bazı haksızlıklar yapıldığı 
tarzındaki şikayetler üzerine 25 Eylül 
1823'te aziedildi (Cevdet, XII, 83) Bun
dan sonraki hayatını Rumelihisarı ' ndaki 

yalısında geçiren Ahmed Reşid Efendi, 
20 Ekim 1834'te vefat etti: vasiyeti üze
r ine Eğrikapı civarındaki Toklu Dede 
Mezarlığı'na defnedildL 

Derin bir fıkıh bilgisine sahip olan. 
ancak kaynaklarda herhangi bir eseri
ne rastlanmayan Ahmed Reşid Efendi'
nin şeyhülislamiiğı on bir ay kadar sür
müştür. 
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~ MEHMET İPŞİRLİ 

AHMEDIDDVAN 

L 
Hamse sahibi divan şairi. 

_j 

Doğum tarihi belli değ i ldir. Kendi ifa
desinden Ohrili olduğu anlaşılmaktadır. 
Tütünsüz veya Biduhan lakabıyla da anı
l ı r. Resmi kayıtlarda baba adının Abdul
lah olarak belirtilmesi devşirme olduğu
nu düşündürmektedir. ll. Bayezid, Yavuz 
Sultan Selim ve Kanüni devirlerinde ya
şamış, defterdarlık ve sancak beyliği 

yapmıştır. İskendername'sinde ve Di
van 'ında Moto n Seferi'ne (906/ ı 5001 ka
tıldığını. kaleye sancak diktiğini bildiren 
Ahmed Rıdvan'ın bu s ırada sancak beyi 
olduğunu kaynaklar da doğrulamakta

d ı r. Ayrıca ll. Bayezid'e sunduğu bir ka
sidede sırasıyla Karahisar. Hamid, Teke, 

Karaman ve Ankara sancak beyliğinde 
bulunduğunu belirtmektedir ibk. Divan, 
vr. 346b- 34 7b) 

Divanında ki . bazı şiirlerden ve Heft
peyker adlı mesnevisinden anlaşıldığı 

na göre, ll. Bayezid'in şehzadeleri Ah
med ile Selim arasındaki taht mücade
lesinde Ahmed tarafını tutmuş, Selim'in 
tahta geçmesiyle de görevinden uzak
laştınimıştır (bk. Divan, 327b-328•, 328b-

329b). Bununla birlikte ll. Bayezid dev
rinde kendisine mülk olarak verilen Di
metoka 'daki Ahmed Fakihlü (Ece) kö
yü, Selim zamanında da onun adına ka
yıtlıydı. Sehi'nin, " Padişah sancağın çe
ker pek ağır dirliklü bey idi" demesine 
bakılırsa. Kanüni zamanında eski itiba
rına kavuştuğu söylenebilir. Ölüm tarihi 
kesin olarak bilinmemekle beraber el
deki bilgilere göre 1 528-1 538 yılları ara
sında Edirne'de öldüğü sanılmaktadır. 

Ayrıca Edirne'de Ağaçpazarı semtinde 
kendi adıyla anılan bir medresesi bulun
duğu ve buranın XVIII. yüzyılın başların
da öğretime açık olduğu bilinmektedir. 

Eserleri. Ahmed Rıdvan 27.000 beyit 
tutarında altı mesnevi ile hacimli bir di
van yazm ı ştır. Kaynaklarda hamse* sa
hibi şairler arasında zikredilen Ahmed 
Rıdvan ' ın mesnevilerinden İskendernd
me ve Hüsrev ü Şirin 'ini, tezkirelerde 
mesnevi nazımı olarak adına rastlan
mayan Hayati mahlaslı bir şair kendine 
maletmiştiL Ayrıca, elde yalnız Hayati 
mahlaslı nüshaları bulunmasına rağmen 

Mahzenü'l-esrdr ile Heft-peyker'in de 
Ahmed Rıdvan'ın eserleri olabileceğini 

araştırmalar göstermektedir (bk. Ünver, 
TTKBelleten, s, 73-125). 

1. Divan. Kaside, mesnevi, terkibi 
bend, gazel ve kıta olmak üzere toplam 
1 044 şiir ile altmış sekiz beyitten ibaret 
bu eserin bilinen tek yazması Türk Dil 
Kurumu Kütüphanesi'ndedir (nr. B 32). 

2. İskenderndme. Ahmedi'nin İsken
dername'sinden faydalanılarak 904'te 
( 1499) kaleme alınmıştı r. Yaklaşık 8300 
beyit olan bu mesnevinin bir yazması Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphane
si'ndedir (M Çon, nr. B 20) Hayati mah
laslı nüshası ise Atatürk Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Agah 
Sırrı Levend Yazmaları , nr. 369/3) 3. Ley
la vü Mecnun. 4250 beyit kadar oldu
ğu tahmin edilen bu mesnevi, yer yer 
serbest tercüme yoluyla Nizami'nin aynı 
ad l ı eseri örnek alınarak 1499-1 502 yıl
ları arasında yazılmıştır. Eksik olan tek 
nüshası Atatürk Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Agah Sırrı Le-
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vend Yazmaları, nr. 414). 4. Hüsrev ü 
Şirin. Şeyhi ve Nizami'nin aynı addaki 
eserlerinden faydalanılarak 907 ( 1502) 
yılında tamamlanan eser, şairin ifadesi
ne göre 6308 beyittir. Ancak Berlin 
yazması 4946, Gotha nüshası ise 5700 
beyit kadardır. Rıdvan mahlaslı iki yaz
ması Gotha ve Berlin kütüphanelerinde 
bulunmaktadır (bk. bibl. W. Pertsch) Ha
yati mahlasını taşıyan iki nüshadan bi
ri Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
(Agah Sı rrı Levend Yazmaları, nr. 369 / 4), 
diğeri Hasan Özdemir'in hususi kütüp
hanesinde bulunmaktadır. s. Rıdvdniy
ye. 914 ( 1508-1509) yılında tamamla
nan dini-ahlaki konulu bu mesnevi, şa
ir tarafından 2080 beyit olarak bildiril
mişse de Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki (Hacı Mahmud Efendi, nr. 3330) bil i
nen tek yazmasında 1743 beyit bulun
maktadı r. 6. Mahzenü'l-esrdr. Nizami'
nin aynı adı taşıyan dini-ahlaki ve tasav
vufi mesnevisinin aynı vezinle yapılmış 
serbest bir tercümesidiL Hayati mahla
sını taşıyan tek yazması Atatürk Üni
versitesi Kütüphanesi'ndedir (Agah Sırrı 

Levend Yazmaları, nr. 3691 1 ). 7. Heft
peyker. Nizami'nin Behrdmndme (Heft· 
günbed) adlı mesnevisinin serbest ter
cümesidir. Sasani hükümdarlarından 

Behram'ın av ve çeşitli eğlencelerle ge
çen günlerini anlatan 417 4 beyitlik bu 
mesnevinin 917-918 (1511-1512) ta
rihleri arasında kaleme alındığı tahmin 
edilmektedir. Bilinen iki yazması Hayati 
mahlasını taşımakt(! olup biri Atatürk 
üniversitesi Kütüphanesi'nde (Agah Sırrı 
Levend Yazmalari, nr. 3691 2), diğeri İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir 
(TY, nr. 7575) . 

Şairin bunlardan başka 1 04 beyitlik 
Kaside-i Bür'e Tercümesi (Süleymaniye 
Ktp., Fatih, nr. 5427: Laleli , nr. 3733; Lala 
İsmail, nr. 728), ayrıca Cdmiu'n-nezdir 
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