
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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RAHMi EFENDi 

sinin şerhi olan, eJ-Cdmiveya Molla Cd
mi olarak bilinen eser üzerine yapılmış bir 
şerhtir. 

Rahmi Efendi'nin kaynaklarda zikredi
len diğer eserleri de şunlardır: Devf:ıa
tü'l-anddil 'ald Tu]J.feti'l-'Avdmil (Bir
giv1"nin 'Avamiline Gelibolulu Mustafa b. 
İbrahim ' in yazdığı şe rh üzerine yapılan ha
ş iyedir) : 'İsô.letü'n-net'iyye (ilm-i vaz'a 
dair .bir eserdir ): GCiliye tü 'n-nevô.fic 
'ale'n-Netdyic (Birgiv1" nin İ:i;~harü 'l-esrarı
na Ada lı Şeyh Musta fa' nın yazdığ ı Neta'i
cü'l-efkar isimli şe rh in haş iyes idir) : el
Feyzü'l-]fudsi 'ale't-Tarsusi (Molla Hüs
rev' in Miratü'l-uşül' üne Tarsus! Mehmed 
Efendi 'nin yazdığı haş i ye üzerine yazılmış 
bir haş iyed ir) : Tercüme-i Mir'dt (Mira
tü 'l-uşQfün tercümesidir): Ma 'nô.y-ı Mu
tdvaata Dô.ir Risô.le. 
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il T AHSiN ÖZCAN 

RAHOVA 

Bulgaristan' da 
b ugün Orja hovo adını taşıyan 

eski b ir kale ve kasaba . 
_j 

Bulgaristan'ın kuzeybatısında Tuna neh
rinin sağ kıyısındaki bir düzlükte deniz se
viyesin den 95 m . yükseklikte kurulmuş
tur. Ortaçağ'da sağlam bir kale ve buna 
bağlı küçük bir yerleşim yeri iken Osman
lı döneminde ( 1395-1 877) Niğbolu sanca
ğının büyük bir kaza merkezi ve Tuna neh
rinin kuzey bölgesinde kalan Romanya ile 
canlı bir ticarete sahip önemli bir nehir is
kelesi olmuştur. Rahova ismi Slav köken
li olup "cevizlik" anlamına gelir. Tarih bo
yunca gerek kasaba gerekse kaza olarak 
Rahova bir hıristiyan Bulgar yerleşim bi
rimi şeklinde kaldı ve defalarca uğradığı 
yıkımlar neticesinde şiddet dolu bir tarih
le hatırlanır oldu. 

Rahova'dan ilk defa 1283'te Macar Kralı 
IV. Ladislav'ın fermanında bahsedilir. Bu
rada Rahova'nın 1260-1261'de IV. Ladis
lav'ın babası Kral Stephan tarafından ele 
geçirilmesine işaret edilmiştir. Bununla bir
likte Rahova'nın bölgedeki ikinci Bizans 
hakimiyeti döneminde ( 960- ı ı 86) kurul
muş olma ihtimali büyüktür. Ancak ll. Bul
gar İmparatorluğu devrinden (11 86-1 393) 
kalma herhangi bir yazılı belge günümü-
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ze ulaşmamıştır. 1968-1972 yıllarında .eski 
kale civarında yapılan arkeolajik çalışma
larda XII ve XV. yüzyıllardan kalma ma
deni paralar ve büyük yangınların izleri 
kadar XII ve XIV. yüzyıl Bizans ve Çar ivan 
Aleksandar'a ( 13 31- 13 71 ) ait eski Bulgar 
paraları da ortaya çıkarılmıştır. XIII. yüz
yılda hıristiyantaşmış Kuman 1 Kıpçak Türk
leri Rahova bölgesine yerleşmiştir. Önem
li bir kasaba olan Eltemir hala bu koloni 
nin izlerini taşır. Eltemir, Bulgar 1 Kuman 
Çarı Georgi Terter'in ( 1270-1 292 ) kardeşi 
idi. 

797'de ( 1395) Rahova, Niğbolu ile birlik
te Osmanlılar tarafından fethedildi. Ertesi 
yıl Niğbolu'ya yönelen Haçlı seferi esnasın
da Fransız Mareşali Jean Boucicaut ku
mandasındaki Fransızlar tarafından şid

detli çarpışmalardan sonra ele geçirilerek 
yıkıldı. Hıristiyan nüfus isteğe bağlı olarak 
teslim alındı. Kral Szigismund'un emriyle 
kaledeki Türkler'in bir bölümü kılıçtan ge
çirildi. Esir alınanlar da Niğbolu savaşının 
başlamasından biraz önce öldürüldü. Yı
kılan Rahova Kalesi tekrar inşa edilmedi. 
Burgundiya şövalyesi ve donanma kuman
danı Walerand de Wavrin 1445'te söz konu
su kaleyi harabe olarak zikreder. Bundan 
az sonra kalenin tekrar yapılmış olduğu 
anlaşılır. Nitekim 1459 tarihli Fra Mauro ha
ritası, hemen hemen Mareşal BouCicout'un 
tasvir ettiği gibi kısmen çift surlarıyla bir
likte kalenin iyi durumda bir resmini gös
terir. 

866 ( 1461-62) kışında Eflak hakimi Vlad 
( Kazıklı Voyvoda) Rahova 'yı imha ederek 
müslüman ve hıristiyanlardan oluşan nü
fusun hepsini katletti. 884 (1479) tarihli , 
bugüne ulaşan en eski Osmanlı tahrir kay
dına göre Rahova seksen altı hıristiyan er
kek ve on dört dul (kadın ) hanesiyle birlik
te sadece dokuz müslüman hfmesine sa
hipti (toplam doksan dokuz hane, yakla
şık soo ki ş i) . 925 (1519) yılında kasaba he
men hemen eski haline dönerek nüfusu 
elli iki müslüman ve 140 hıristiyan aileye 
ulaştı (toplam ı 000 ki ş i) . Söz konusu tah
rirde Yazıcı Bali Bey'in adını taşıyan bir de 
hamam zikredilir. Kayıtlar, buranın Eflak 
ile (Walachia) birlikte Rahova'nın da büyük 
öneme sahip bir ticaret merkezi olduğunu 
gösterir. İskele gümrüğü , Niğbolu sanca
ğına ait Tuna nehri üzerindeki ilk liman 
olması sebebiyle yıllık 686.000 akçe vergi 
gelirine sahipti. İskeledeki hizmetlerinden 
dolayı Rahova nüfusu avarız- ı dlvaniyye 
vergisinden muaf tutuldu. Ticaretin bir 
diğer önemli göstergesi vergi ödemeyen 
yahudi cemaatinin varlığı idi. 

XVI. yüzyıl boyunca Rahova müslüman 
Türk ve hıristiyan nüfusuyla ilerleme kay
detti. 987 (1579) yılı tahrir kayıtlarında bu
rası 142 müslüman, 203 hıristiyan hane
siyle (toplam 345 hane, yaklaşık 1700 ki ş i) 

üç müslüman ve üç hıristiyan mahallesine 
ayrılan bir kasaba olarak görülür. Müslü
manların bir yeni camisi ve iki mescidi, hı
ristiyanların daha önceki kaynaklarda zikre
dilmeyen bir manastırı (Sveti Spas) bulun
maktaydı. Bu nisbi ferahlık dönemi 1596'
da Eflak Voyvodası Mihal'in şiddet dolu iş
galiyle sona erdi. Kale Türk askerinin dire
nişine rağmen ele geçirilerek yıkıldı. Hıris
tiyan nüfusun büyük bir bölümü Eflak'a 
sürüldü. Müslümanların çoğu öldürüldü. 
1 O 11 ( 1602) tarihli cizye kayıtları kasaba
da sadece otuz hıristiyan hanesini zikre
der (BA, MAD, nr. 14912). Rahova nahiye
sinin köyleri de benzeri bir durum göste
rir. Mesela Eltemir'de 988'de ( 1580) 100 
hane 1015'te (1606) otuz üçe, Suhace'de 
1580'de seksen hane 1011 'de (1 602) on 
dokuza, yine Gabrovçe'de otuz dokuz ha
ne on dokuza düştü . Rahova kasabası yı
kılan kalenin yarım mil uzağında tekrar in
şa edildi. 1666'da dahi Evliya Çelebi Eflak 
voyvodasının trajik saldırı anılarını hatırla
tır. Beşgen şeklindeki kalenin harap du
rumda olduğunu , içinde ancak beş hanesi 
ve bir camisiyle viran bir hamamının kal
dığını , aşağı varoş kısmında Tuna kena
rındaki evlerin bayıra doğru sıralandığını, 
bunların sayısının 1 00 kadar olduğunu be
lirtir. Ayrıca bu kesimde Hacı Mustafa ad
lı bir tüccar yeni bir mescid inşa ettirmek
teydi. Bunun dışında bir mescid, bir med
rese ve tekke ile on beş dükkan, bir küçük 
han bulunmaktaydı (Sey ahatname, VII. 
461-462). 1697'de Macar seyyahı Janos 
Komaromi de Rahova Kalesi'nin metruk 
durumda olduğunu yazar. Rahova XVIII. 
yüzyılın büyük bir bölümünde müstahkem 
mekan olmasının faydasını gördü. 1165 
(1752) tarihli Mufassal A vô.nz Defteri'n
de "nefs-i Palanka-i Rahova"da yirmi do
kuz müstahfızan , altmış yeniçeri, altı top
çu , dört imam, dört müezzin ve beş zabit 
toplam 1 06 kişiden oluşan bir garnizon zik
redilir. Sivil hıristiyan nüfusu on altı hane
ye düşmüştür (BA. MAD, nr. 2846) O ta
rihlerde bütün yerleşim 550-600 nüfusa 
sahip olmalıdır. 

XVIII . yüzyılın sonundan itibaren ve XIX. 
yüzyılda buraya Bulgar nüfusu yerleşme
ye başladı. Aynı dönemde Tuna nehrinin 
diğer tarafındaki pek çok Efiaklı kendi ka
sabalarının hıristiyan beylerinin sömürü
sünden kurtulmak için Osmanlı bölgesine 
kaçtı ve bunların bir kısmı Rahova'ya, bir 


