
rimierin tanımını çıkarıp genişçe şerhet
miş. bu tanırnlara yöneltilebilecek eleşti
rileri etraflıca incelemiştir. Rassa'ın fıkıh 
konularına vukufunu ve kavram incelikle
rine nüfuzunu ortaya koyan eser Maliki 
fakihleri arasında kabul görmüş. fıkıh te
rimleri ve kavramları konusunda temel 
kaynak sayılmıştır. Eser defalarca basıl
mıştır (nşr. Ahmed b. Me' m un el-Haseni, 
Fas I 3 I 7; nşr. Muhammed es-Salih en
Neyfer, Tunus 1350; Rabat 1412/1992; nşr. 

Muhammed el-Hadi Ebü'l-Ecfan- Tahir ei
Ma'muri, Beyrut 1413/1993). Sonuncu bas
kıya naşirler müellif ve eseri hakkında ge
niş bir inceleme eklemişlerdir (bk. bibl.) 
z. Fihrist. Hocalarının ve onlardan rivayet 
ettiği eserlerin adlarını kaydettiği ve 886 
Reblülewelinde (Mayıs 1481) yazdığı bu 
eserinde Rassa'. Tilimsan ve Tunus'taki il
ml hayatından, hocalarının faaliyetlerin
den, kendisinin ve babasının onlarla iliş
kisinden, Tunus'un o dönemdeki kültürel 
yapısından söz eder (nşr. Muhammed el
Annabi, Tunus 1967). 3. Te~kiretü'l-mu

J:ıibbin ti esmr'i'i seyyidi'l-mürselin (nşr. 
Muhammed Rıdvan Daye, Ebuzabi 1423/ 

2002) 4. TuJ:ıfetü'l-aJJ.yar fi fatli'ş-şald
ti 'ale'n-nebiyyi'l-muJJ.tdr (Tunus, Darü'l
kütübi'l-vataniyye, nr 12,201 7) 5. el-Cem' 
ve't-ta]frib fi tertibi ayi Mugni'l-lebib. 
Eserde, İbn Hişam'ın gramerle ilgili Mug
ni'l-lebib'inde örnek olarak verilen ayet
ler süre sırasına göre tertip edilip açıkla
masıyapılmıştır (Tunus, Ahmediyye Ktp., 
m 4 I 15) 6. Şeri:ıu Vaşiyyeti'ş-ŞeyJJ.i'~ 

'.Ç.arif (Tunus, Darü'l-kütübi'l-vataniyye, m 
15456). 7. ŞerJ:ıu Cümel el-Ijuneci (Tu
nus, Darü'l-kütübi'l-vataniyye, Hasan Hüs
ni Abdülvehhab, m 18 ı 94). Rassa'ın diğer 

bazı eserleri şunlardır: et-Teshil ve't-ta]f
rib ve't-taşJ:ıiJ:ı li -rivayeti'l-Cami'i'ş-şa
I:ıil:ı (İbn Hacer'in Fet/:ı.u 'i-barT adlı eseri
nin bir tür özeti), Tefsir (muhtemelen ta
mamlanmamıştır). AJ:ıkamü lev, İ'rabü 
kelimeti'ş-şehade, Şarfü Ebi Hüreyre, 
Esma'ü'l-ecnas ve aJ:ıkamüha (13.500 

salavatı içerir) . Rassa'ın birçok fetvası Ma
Jik] fakihlerinin fetvalarını derleyen Venşe
risl'nin el-Mi'yarü'l-mu'rib'i gibi eserler
de yer almaktadır. 
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f:ıu 'l-meknun, ı, 276; Hediyyetü'l-'arifin, ll, 216; 
Muhammed es-Senüsi, Müsameratü '?·?arf{ bi
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Iii MUHAMMED EL-HADİ EBü'L-ECFAN 

RAST 
( ..:,.....,!.) ) 

Türk mı1sikisinde 
bir perde ve makamın adı. 

_j 

Rast Perdesi. Türk mOsikisi ses sistemi 
içinde ana seslerden biridir. Bugün kulla
nılmakta olan Batı notasındaki adı sol olup 
portenin alttan ikinci çizgisi üzerinde yer 
alır. Arel -Ezgi nazariyatma göre orta se
kizlinin 15. perdesidir. Bu perde. portenin 
birinci aralığındaki fa (acem-aşiran) perde
sine çift diyez veya portenin ikinci aralığın
daki la (dügah) perdesine çift bemol koy
makla da elde edilebilir. 

e 

Rast 
perdesi 

>< .. 
Rast 

perdesi 
Rast 

perdesi 

Rast perdesinin eski devirlerdeki adı "ye
gah"tır (birinci yer). O dönemde bu ismin 
verilmesinin sebebi pek çok makamın bu 
perdede karar veriyor olması ve rast ma
kam ve dizisinin ana makam ve ana dizi 
olarak kabul edilmesidir (nitekim Rauf Yek
ta Bey' in nazar iyatında da acemi i rast dizisi ana 
dizidir) . Sonraları yegah adı onun bir tam 
dörtlü pest tarafında yer alan. portenin 
altındaki "re" sesine verilmiştir. Rast per
desinin bir sekizli tizine gerdaniye, bir se
kizli pestine kaba rast adı verilir. Kevseri, 
Kantemiroğlu ve Nayi Osman Dede'nin 
harf notalarında "/, ebced notasında "t." 
ve Safıyyüddin'in sisteminde "i" ile göste
rilen rast perdesi Hamparsum notasında 
.y::-. .. ile ifade edilmiştir. 

Rast Makamı. Türk mOsikisinin en eski 
ve en yaygın makamlarının başında gelir. 

RAST 

Klasik devirde rast ana makam ve dizisi de 
ana dizi olarak kabul edilmiş. Seydl'nin el
Matla'ında rast makamı için "ümmü'l
makamat" denilmiştir. )0]_ yüzyıldan itiba
ren nazariyat kitaplarında makam anlatı
rnma rast makamı ile başlandığı, ayrıca bir
çok güfte mecmuasının ilk faslının rast 
makamına ayrıldığı görülmektedir. Eski 
dönemlerde birbirine yakın makamların 
uşşak kolu, hicazkolu gibi gruplandırılma
sında rast da bir grup makamın "rast ko
lu" şeklinde adı olmuştur. Gerek sanat mG
sikisi gerekse halk mOsikisinin büyük kü
çük her çeşit formunda yaygın biçimde 
kullanılmış olan rast makamının durağı 
rast (sol) perdesidir. seyri de mutlak şekil
de çıkıcıdır. Dizisi rast perdesi üzerinde, 
yani yerindeki bir rast beşlisine güçlü ne
va perdesi üzerinde bir rast dörtlüsünün 
eklenmesiyle oluşmuştur. 

Yerinde 
rast besiisi 

Nevada 
rast dörtlüsü 

Yerinde rast makamı dizisi 

Ancak özellikle inici nağmelerde iniş ca
zibesiyle eviç (bakiye diyezli fa) perdesi ye
rine acem perdesinin kullanılmasıyla neva 
perdesi üzerinde bulunan rast dörtlüsü
nün yerini büselik dörtlüsü alır ve dizi bu 
suretle yerinde, yani rast beşlisine neva 
perdesinde büselik dörtlüsünün eklenme
siyle acemli rast dizisi adlı yeni bir dizi mey
dana gelir ki bu dizi rast eserlerin seyri es
nasında sıkça kullanılır. 

Acemli rast makamı dizisi 

Yerinde 
rast besiisi 

Rast makamının güçlüsü neva (re) per

desidir. Yarım karar bu perdede genellik

le rast, bazan da büselik çeşnisiyle yapılır. 

Makam asma kararlar bakımından da zen

gindir. Yerindeki rast beşlisinin durak per

desinin bir tanini üzerinde dügah perde

sinde uşşak dörtlüsü yer alır. Bu yakınlık 

dolayısıyla seyir esnasında bu perdede uş

şak çeşnili asma kararlar yapılır. Dizinin 

üçüncü sesi olan segah perdesinde de se

gahlı veya ferahnaklı asma kararlar karak

teristiktir ve sıkça karşılaşılır. 
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RAST 

Uşşak dörtlüsü 

F 
L 

. Seg·ah vEya ferahnak beslisi. 

Rast makamı pest taraftari yegah per-
. desine bir rast dörtlüsü getirilerek geriiş
·letilir. Bu dÖrtlü nevadaki rast dörtlüsünün . · 
simetfiğidir. Pest taraftan yapılan bu ge
nişleme asma karar imkanını da arttım ve ·. 

. hüseyni-aşiran perdesinde uşşaklı . yegah 
perdesinde rastlı asma kararlar yapılır. 

Yerinde rast dizisi 

Yerinde rast . Nevada rast i 
beşii s i dörtlüsü 

' 
· .. ıı ~·· 

J ~r rr r nr r 
· Hüseyni-aşiranda . ussak . 

ı 
YeQahta rast 

Benli Hasan Ağa'nın devr-i1kebirve sa
kli usulündeki peşrevleri, Solakzade Meh
med Hemdemi ve Tatyas · Efendi'nin saz . 
semaileri, Abdülkadir-i Meragl'nin hafif 
usulünde, "İmşeb kl ruhaŞ çerağ- ı bezm-i 
men· büved" ve düyek usulüride, "N um ü
ne Ist be. güş- i sipihr-i halka-i Mür'; mısra
ıyla başlayan karları; Hatibzade'nin, "Rast 
geldim murgzar içre o şüh-i dilkeşe" ve 
Hamamizade i smail Dede'nin ( ?ı. "Rast 
getirip fend ile seyretti hümayı" mısraıyla 
başlayan kar-ı natıkları; Hamamizade İs
mail Öede'nin düyek usulünde, "Gözüm
de daim hayal-i cana" mısraıyla başlayan 
kar- ı nevi; Tab'! MUstafa Efendi'nin hafif 

· · usul ünde, ·~seyreyle o billür-bed~n taze fi- · 
rengi", Zaharya'nın ağır çenber. usulünde, 
"Reng-i mevc-i.ab-ı züıtıürrüdden boyandı 
camesi" mısraiyla başlayan besteleri; Taş~ 
çızade Receb Çelebi 'nin akscik semai usu
lünde~ "Çekn)iş yüzüne(ruhuria) nikab-ıiş
ve" mısraıyla başlayan ağır semaisi; Hafız 
Post'un, "Gelse o şüh meclise naz ü teğa-

Rast ağır başlı , ihtişamlı , dini duygular fül eylese" misraıyla başlayan yürük sema-
. veren bir makam olduğundan pesttaraf- isi; Tatyas Efendi'ninağır aksak usulünde, 

tan genişletilrtıiştir. Fakat.tiz taraftan da "Çeşm-i celladın ne kanlar dÖktü Kağıtha-
iki üç seslik bir genişleme gerekırse bu, ne' de", Hacı Arif Bey'in aksak usulünde, 
durak perdesi üzerinde bulunan rast beş- ''Mükedder derd-i peyderpeyle ş imdi" , Ha- . 
lisinin tiz durak gerdaniye perdesi üzeri~ mamiz~de İsmail . Dede Efendi'nin semai . 
ne aynen göçürülmesiyle elde edilir. N ota i.ısulünde, "Yine bir gülnihai aldı bu gönlü-
yazımında makamın donanımında si için mü" mısraıyla başlayan şarkıları; Itri'nin. 
koma bemolü, fa için bakiye diyezi yer alır, . "Ya habibellah halik- ı yekta tdyi" mısraıy-
gerekli değiŞiklikler eser içinde gösterilir. · la başlayan na't- ı Mevlana'sı ; Orağınan Za-

. Rast makamının yedeni, portenin birinci kiri Ahmed Efendi'nin düyek usulünde, "Bu 
aralığ ındaki ırak (b~kiye diyezli fa) perdesi- şeb hurşid-i evreng-l risalet geldi dünyaya:· 
dir. Makamın seyrine durak perdesin deri, mısraıyla başlayan tevşihi ve ZekaiDede'-

. durak civarındaki seslerden veya pest ta- . . ·nin, ''Tövbe edelim zenbimize tübtü ila!-· 
raftaki genişlemiş bölgEmin seslerinden, . İah , ya Allah:; mısraıyla başlayan ilahisi bu 
yani dizinin pest tarafındaki seslerden baş- ·makam da bestelenmiş eserlerden .bazı
ianılır. Bu bölgede gezinildiktEm sonra or
ta bölgede dalaşılıp neva perdesinde ya~ · 
rııtı karar yapılır. Bu arada gerekli yerler- . 
de asma karadar da gösterilir. Nihayet 
bütün dizide ve istenirse genişlemiş böl" 
gede dalaşılıp rastperdesinde rast çeşni
siyle ve yedenli tam karar yapılır. 

larıdır. 
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r . . . .... . . . . ı 
AAŞID EFENDI KUTUPHANESI 

L 

Kayserili 
Mehmed Raşid Efendi tarafından 

XVIII. yüzyil sonlarında 
Kayseri'de ~urulan kütüphane. 

_j 

Reiscilküttab Mehmed Raşid Efendi'nin 
ulucaminin doğu duvarına bitişik olarak 
1796'da yaptırdığı kütüphanesi için Rebi
ülahir 1212 (Ekim1797) taiihindedüzenle- · 
diği vakfıyesi daha önce kurulan küt üpha- · 

. nelerin vaktiyeleriyle büyük benzerlik gös-. 
terir. Raşid Efendi; kÜtüphanesine tayin 
e1;tiği Üç hafız-i kütübe başka işlefle ineş-

. gul olmayıp devamlı . şekilde kütuphanede · · 
bulunmaları için oldukça yüksek ücret tah
sis etmiştir. Birinci hafız-ı kÜtübün ücreti 
120. ikincinin 100, üçüneünün 80 akçedir. 
Merkezden uzak bölgelerde kurulan diğer 
kütüphanelerde olduğu gibi Raşid Efendi 
Kütüphanesi'nde de personele ödemenin 
altı ayda bir yapıldığı görülmektedir. Vak
fiyede hafız~ı kütüblerin izinlerinin düzen
lenmesi ve uygulanması için takip edile
cek usul üzerinde ayrıntılı biçimde durul
muştur; Özellikle hac vb. yolculukiar için 
bir yıl gibi uzun süre Izin alan hElfız- ı kü
tübün yerine bir vekil tayin .edilmesi ve 
hafız-ı kütübün ücretinin bu vekile öden-· 
mesi şart kılİnmıştır. KÜtüphanep ersone
line izin verilınesi yetkisi vakıf mütevellisi
ne bırakılmıştır. Vakfiyeye göre cuma ve 
salı gunleriyle iki dini bayramda üçer gün 
dışında kütüphane her gün güneşiri do
ğuşundan bii' saat sonra açılacak ve batı- . 

şından bir saat önce kapanacak, ayrıca öğ
le ve ikindi namazlarında tatil edilecektir. 
Vakfiyede hafız-ı kütüblerin kütüphanede 
kitap okuyaniara nezaret etmeleri ve ki
tapların kirlenmesini, zedelenmesini önle
mek için okuyucuları nazik bir şekilde de
netlemeleri gerektiği belirtilmiştir. Raşid 

Efendi, kütüphanesinin nezaretini günlük 
1 o akçe karşılığında ulucaminin mütevel
lisine vermiş ve. temizliğini yapıp hasır ve 
kilimlerini yaymakla vazifeli günlük 1 O ak
çe ücretli fer.raşlık görevinide aynı cami
nin kayyımına bırakmıştır. Dönemin diğer 
kütüphanelerinde olduğu gibi Raşid Efen
di Kütüphanesi'nde de kitapların ödünç 
alınarak kütüphane dışına çıkarılması ke
sinlikle yasaklanmıştır. 


