
RAHMI 

Ra hmi'nin 
Meşairü 'ş

Şuara'daki 

minyatürü 
(MilletKtp., 
Ali Emiri Efendi , 

Tarih, nr. 772, 
vr. 305') 

relerde bahsedilmemektedir. ilk defa XVI. 
yüzyıl şairlerinden Azeri ibrahim Çelebi '
nin Nakş-ı Hayal adlı mesnevisinde zik
redilen manzumeyi Bellğ ve Sursalı Meh
med Tahir Abdurrahman-ı Cami'nin Tul).
ietü '1-al).rô.r'ının tercümesi olarak tanıt
mıştır. 984 'te ( 1 5 7 6) istinsah edilmiş, baş

tan iki yaprağı eksik olan 1 498 beyitlik ese
rin bir nüshası, Erzurum Atatürk Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde Agah Sırrı Levend 
kitapları arasında Rahmi'nin diğer eseri 
Şah u Gedô. ile aynı ciltte bulunmakta
dır. "Müfteilün 1 müfteilün 1 failün" vezniy
le yazılmış olan Gül-i Sad-berg hakkında 
bir yüksek lisans tezi yapılmıştır (bk. bibl. ). 
3. Şô.h u Gedô. (Şah u Derviş). Hilall-i Ça
ğatay!' nin aynı adlı eserinden serbest şe
kilde tercüme edilmiş olan mesnevide Şah 
ve Geda arasında geçen sembolik aşk an
latılmaktadır. Sursalı Mehmed Tahir, Os
manlı Müelliileri'nde mesneviyi iki adın
dan dolayı iki ayrı eser gibi kaydetmiştir. 
1 734 beyitten oluşan mesnevinin Manisa 
il Halk (nr. 27 ı ı) ve Erzurum Atatürk Üni
versitesi (Agah Sırrı Levend, nr. 18) kütüp
haneleriyle Londra British Museum'da (Or. 
nr. 7183) mevcut üç nüshası üzerinde Se
vim Birici yüksek lisans tezi hazırlamıştır 

(bk. bibl. ). 4. Şehrengiz. Rahmi'nin mü
derris olarak bulunduğu Bursa Yenişehir'i 

için 970'ten (ı 562-63) sonra yazdığı eser 
her güzelin üçer beyitle tavsif edildiği top
lam 300 beyitten oluşmaktadır. Nuruos
maniye (nr. 4962, vr. 202•-205b), Yapı ve 
Kredi Bankası Sermet Çifter Araştırma 
(nr. 697, vr. 7 ı b-77b) ve Konya Mevlana 
Müzesi kütüphanelerinde (Abdülbaki Göl 
pına rlı kitap l a rı , nr. ı 24, vr. 3 ı b-36•) birer 
nüshası vardır. 
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Iii FATİH Tröu 

RAHMiBEY 
(1865-ı 924) 

Türk mfisikisi bestekarı. 
_j 

27 Aralık 1 86S tarihinde istanbul'da Be
yazıt'ta doğdu. Asıl adı Mehmed Rahmi'
dir. Babası Gümülcine muhasebecisi Trab
zonlu imamzade Ahmed Hilmi Efendi, an
nesi Zahide Hanım' dır. Babasının memuri
yeti dolayısıyla bulundukları Bursa'da rüş

diyeyi bitirdikten sonra Mekteb-i Mülkiy
ye-i Şahane'nin idadl kısmından ve 27 Tem
muz 1886'da yüksek kısmından mezun ol
du. iık memuriyeti rüşdiyeyi bitirmesinin 
ardından Kütahya Muhasebe Kalemi'nde 
kiltip yardımcılığıdır. 1 S Kasım 1 886'da Mu
hakem at Dairesi mülazımlığı ile ŞOra-yı 
Devlet'te göreve başladı. 1 3 Nisan 1 888'
de Maliye Nezareti Kupon Kalemi'ne nak
lediidiyse de bir yıl sonra ŞOra-yı Devlet'
teki görevine döndü. 21 Şubat 1891 tari
hindeki Bidayet Mahkemesi hakim yar
dımcılığı görevine ek olarak Babıali ista
tistik Encümeni katibi oldu. 1 S Ocak 1897-
de Mülkiye Dairesi birinci muavinliğine ge
tirildi. 27 Nisan 1901 'de Bidayet Mahke
mesi hakim yardımcılığına, ardından Bida
yet Mahkemesi ( 1 ı Ara lı k 1906) ve aynı yıl 
içinde İstlnaf Mahkemesi ve Temyiz Mah
kemesi üyeliklerine tayin edildi. Bu arada 
teftiş için Viranşehir'e gönderilen Rahmi 
Bey dördüncü rütbe Osman! (ı 898), üçün
cü rütbe Mecldl ( 1900) ve üçüncü rütbe 
Osman! ( ı 90 ı ) nişanlarıyla taltif edildi. 

1 1 Şubat 1913 tarihinde ŞOra-yı Devlet'in 
ilgili dairesi lağvedilince bir süre açıkta kal-

Rahmi Bey 

dı. Daha sonra eski Evkaf nazırı Yusuf Zi
ya Paşa'nın gözetimi altında açılan ( ı 91 7) 
Darülelhan'ın mOsiki encümeninde Ali Ri
fat Bey (Çağatay) ve Refik Talat Bey'le (Alp
man) birlikte yer aldı (bazı kaynaklarda Zi
ya Paşa' nın MOsiki Encümeni reisi olduğu 
sırada Rahmi Bey' in Darülelhan müdürlü
ğü yapt ı ğı kaydedilmektedir). Mütareke 
yıllarında kapanan Darülelhan 'ın Cumhu
riyet'in kuruluş günlerinde yeniden açılı

şında müdür olmayı bekleyen Rahmi Bey'in 
Musa Süreyya Bey'in müdürlüğe tayin edil
mesi üzerine çok üzüldüğü ve bu üzüntü
nün ölümüne sebep olduğu bazı yakınları 
tarafından ifade edilmiştir. ŞOra-yı Devlet 
üyesi iken Vefa İdadlsi 'nde usul-i kitabet. 
son yıllarında Kadıköy Rum Mektebi'nde 
Türkçe öğretmenliği yaptı. 29 Nisan 1 924 
tarihinde vefat etti ve ertesi gün Eyüp'te 
Kırkmerdiven Mezarlığı'nda babasının ya
nına defnedildi. Daha sonra Fındıkzade'de 

bir sokağa adı verilmiştir. 

Rahmi Bey küçük yaşlarda okula devam 
ederken bir yandan da mOsikiyle ilgilenmiş , 

düzenli bir mOsiki eğitimi almamasına rağ

men katıldığı mOsiki ve edebiyat çevreleri 
onun eğitimini sağlamış ve bu sayede se
viyeli bir bestekar düzeyine çıkmıştır. Rauf 
Yekta Bey, Üdl Nevres Bey, Ali Rifat Çağa
tay, Muallim ismail Hakkı Bey ve Leon Han
ciyan gibi mOsiki üstatlarıyla arkadaşlık 
yapmış; Mekteb-i Mülkiyye'den mezun ol
duktan sonra bu okuldaki edebiyat hacası 
Recaizade Mahmud Ekrem'in istinye'de
ki yalısında yapılan toplantılarda Muallim 
Naci, Abdülhak Hamid (Tarhan), Tevfik Pik
ret, Ali Ekrem ( Bo layır) . ismail Safa gibi 
edebiyatçılarla tanışarak onlardan fayda
lanma imkanı bulmuştur. Gazel ve şarkı 
tarzında şiirler kaleme alan Rahmi Bey'e 
Mülkiye Mektebi'nde "aşık şair" denildiği 
söylenir. 

1894 yıllarında TanbOri Cemi! Bey ile ta
nışmış ve onunla çok samimi olmuştur. 
Meşrutiyet'ten sonra Rahmi Bey'in hemen 
her gece Refik Bey'in (Fersan) yalısına git-



tiğini, Cemi! Bey'in de bulunduğu toplan
tılarda Cemi! Bey çalarken Rahmi Bey'in 
sesiyle ona eşlik ettiğini, yaz aylarında Tan
b ür! Cemil'in Rahmi Bey'in köşküne gide
rek uzun süre kaldığını Refik Fersan hatı
ralarında anlatır. Rahmi Bey ney ve nısfi
yeyi kendi kendine öğrenmiştir. Hafif ve et
kili bir sesle okur, katıldığı mOsiki toplan
tılarındaki fasıliara bazan nısfiyesi, bazan 
da sesiyle iştirak ederdi. Hacı Arif Bey'
den faydalanan ve eserlerini bizzat ken
disinden meşketme imkanı bulan Rahmi 
Bey'in en önemli özelliği bestekarlığıdır. 
Geleneksel kurallara bağlı olarak işlenmiş 
şarkıları, estetik ve teknik yönden üstün 
bir yapı ile güfte-beste uyuşmasının en 
güzel örnekleridir. Onun bestelerinde ade
ta kullanılan makamın tarifi yapılır. Rind
meşrep bir sanatkar olan Rahmi Bey'in 
şarkılarının çoğunun güftesi kendisine ait 
olup güfte seçiminde son derece titizdir. 

Nota bilmeyen Rahmi Bey bestelediği 
şarkıları hatızasında muhafaza ederdi. Gü
nümüze ulaşan eserleri göz önüne alındı
ğında ve!Gd bir bestekar olduğu söylene
mez. Ancak fazla eser bestelemeyişi bu 
konudaki hassasiyeti olarak yorumlanma
lıdır. Rahmi Bey yaşadığı bazı olayları eser
lerinde dile getirmiştir. Çok sevdiği arka
daşı TanbOri Cemi! Bey'in vefatı üzerine, 
"Bir sihr-i tarab nağme-i sazındaki te'slr" 
mısraıyla başlayan sGzinak; bestekar Şev
ki Bey'in vefatı dolayısıyla, "Gül hazin sün
bül perişan bağıarın şevki yok" mısraıyla 
başlayan bayatl; kızı Nahide'nin genç yaşta 
ölümü üzerine, "Aşka düştüm aşık-ı ava
reyim" mısraıyla başlayan rast şarkısını bes
telemiştir. Ayrıca Darülelhan hocalarından 
Muazzez Hanım'a (Yurcu) düğün hediyesi 
olarak, "Ey mutrıb-ı zevk-aşina 1 Bir şarkı 
yaptım ben sana" mısralarıyla başlayan 
kürdili-hicazkar şarkısını besteleyerek tak
dim etmiş, çok şiddetli geçen 1907 kışının 
ardından gelen baharın hatırasını şiiri ve 
bestesiyle bir tahir-büselik şarkıda yaşat
mıştır: "Geçti o gamlı eyyam-ı serma 1 Ol
du baharın asan peyda". İlkbaharı çok se
ven ve eserlerinin tamamına yakınını bu 
mevsimde besteleyen Rahmi Bey'in ilk 
eseri yukarıda zikredilen bayati şarkı. son 
eseri ise ölümünden birkaç gün önce Fa
hire Fersan'a ithafen bestelediği, "Bir nev
civansın, şGh-i cihansın 1 Ruh-i revansın. sl
nemde cansın" mısralarıyla başlayan hisar
büselik şarkısıdır. Günümüze ulaşan bir 
tekbir ve otuz sekiz şarkıdan ibaret eser
lerinin listesini Yılmaz Öztuna neşretmiş
tir (BTMA, II, 210) . Anılanların yanı sıra. 
"Karşıyaka'da İzmir'in gülü" ve "Sana ey 
canımın canı efendim" mısralarıyla başla-

yan kürdili-hicazkar. "Süzüp süzüp de ey 
melek" mısraıyla başlayan nihavend ve 
"Serapa hüsn-i ansın dil-sitansın naz-per
versin" mısraıyla başlayan muhayyer şarkı
ları onun en çok sevilen eserlerinden ba
zılarıdır. MCısiki Mecmuası'nın 376. sa
yısı (Şubat 198 ı) Rahmi Bey Özel Sayısı 
olarak hazırlanmıştır. 
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RAHMi EFENDi 
(1855-ı 909) 

Osmanlı alimi. 
_j 

Erzincan'ın Eğin kazasında (bugünkü 
Kemaliye) doğdu. Paçacızade diye bilinen 
Hacı Ahmed Nazif Efendi'nin oğlu olup de
desin in adı Ali'dir. Eğin Rüşdiyesi'ne üç yıl 
devam etti. Buradaki Orta Cami'de (Kire
mitçi Mustafa Ağa Camii) imamlık ve vaiz
lik yaptı. Daha sonra İstanbul'a gitti. Ha
sanzade Medresesi'nde Arapça ve Fars
ça okuyarak icazetname aldı. Hocaları ara
sında Ahaveyn Hace Efendi 'nin adı anılır. 
1885'te girdiği Mekteb-i Nüwab'dan 1888'
de birineilikle mezun oldu. 13 Kasım 1887'
de Asariye Camii cuma vaizliğine, bunun 
yanında S Temmuz 1894'te Tedklk-i Mü
ellefat Heyeti üyeliğine tayin edildi. Bir sü
re Fatih Camii'nde dersiamlık yaptı. Eylül 
1909'da Mekteb-i Nüwab müdürlüğüne 
getirildi ve burada Molla Hüsrev'in Düre
rü'l-J:ıükkô.m'ını okuttu. 7 Zilhicce 1327 
(20 Aralık 1909) tarihinde vefat etti. Son 
devrin ünlü hanendelerinden Hafız Sami'
nin (Ünokur) medrese hocaları arasında 
yer alan Rahmi Efendi'nin muhtelif hat
ları Harputlu Saraçıade Hacı Mehmed 

Rahmi 
Efendi'nin 
mezarı 

RAHMi EFENDi 

Efendi'den tahsil ederek icazet aldığı, çok 

sayıda mushaf ve levha yazdığı, bir süre 
hafız-ı kütüb olarak görev yaptığı kayde

dilir. 

Eserleri. 1. 'Uşaretü'l-fünCın (İstanbul 

ı 330) . Eserde, öğrencilerin imtihana ha

zırlanmasına yardımcı olmak üzere soru

cevap tarzında düzenlenmiş vaz'. mantık. 
beyan. meanl. kelam ve usul ilimlerinden 

oluşan metinlerio özetleri yer alır. z. En
mCıg,ecü 'l-fı]fh (istanbul ı 306) . Yine im

tihanlara hazırlık için soru-cevap şeklinde 
kaleme alınmış bir eserdir. Fıkhın çeşitli 

konularını ihtiva eden yirmi üç bölümden 

oluşan eserin hazırlanmasında Hanefi mez

hebine ait fıkıh kitapları yanında Mecelle 
ve şerhleriyle şeyhülislamıarın fetvaların

dan faydalanılmış. verilen bilgilerin kayna

ğı rumuzlarla gösterilmiştir. 3. el-'Ucale
tü'r-ra.J:ımiyye şer.J:ıu'r-Risaleti'l-vaz'iy
ye. Eğinli İbrahim Hakkı Efendi'nin kale
me aldığı risaleye yazılmış bir şerhtir (Met
nü'l-vat' li'l-Eginfve Risaletü'l-vat'iyye el
'Açludiyye ile birlikte, istanbul 13 I 1 ). el
'Ucaletü'r-ra.J:ımiyye'nin ömer Türker ta
rafından hazırlanan Türkçe çevirisi henüz 
neşredilmemiştir. 4. Tefcirü't-tesnim ii 
]falbin selim (istanbul 1310, 131 I , 1316, 
1321) Vaizlik yaptığı dönemdeki sohbet
lerinden oluşan bir mecmua olup otuz altı 
dersten meydana gelmektedir. S. Mevhi
betü'l-Ma'bCıd (Şerf:ı-i Mal).şQd) . Sarf il
mine dair el-Ma]fşCıd adlı eserin şerhidir. 
Eserin matbu olduğu belirtilir. el-MatlCıb 
ii şer.J:ıi'l-Ma]fşCıd adlı kitabın Hacı Selim 
Ağa Kütüphanesi'nde Rahmi Efendi adı
na kayıtlı olan (Kemankeş , nr. 637) yazma 
nüshası ile matbu nüshası (İ stanbul 1286; 
Aziz Mahmud Hüdayl, nr. 1636) üzerinde 
yapılan incelemede eserin Rahmi Efendi'
ye ait olduğuna dair bir kayda rastlanma
mıştır. 6. el-'İ]fdü'n-nami 'ale'l-Cami (is
tanbul 1314) İbnü 'l-Hacib'in el-Kdtiye'-
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