RAST
Benli Hasan Ağa'nın devr-i1kebirve sakli usulündeki peşrevleri, Solakzade Mehmed Hemdemi ve Tatyas ·Efendi'nin saz .
semaileri, Abdülkadir-i Meragl'nin hafif
L
. Seg·ah vEya ferahnak beslisi.
usulünde, "İmşeb kl ruhaŞ çerağ-ı bezm-i
men ·büved" ve düyek usulüride, "N um üRast makamı pest taraftari yegah perne Ist be. güş-i sipihr-i halka-i Mür'; mısra
.desine bir rast dörtlüsü getirilerek geriiş
ıyla başlayan karları; Hatibzade'nin, "Rast
·letilir. Bu dÖrtlü nevadaki rast dörtlüsünün . · geldim murgzar içre o şüh-i dilkeşe" ve
simetfiğidir. Pest taraftan yapılan bu geHamamizade i smail Dede'nin ( ?ı. "Rast
nişleme asma karar imkanını da arttım ve ·. getirip fend ile seyretti hümayı" mısraıyla
. hüseyni-aşiran perdesinde uşşaklı . yegah
başlayan kar-ı natıkları; Hamamizade İs
perdesinde rastlı asma kararlar yapılır.
mail Öede'nin düyek usulünde, "Gözümde daim hayal-i cana" mısraıyla başlayan
Yerinde rast dizisi
kar- ı nevi; Tab'! MUstafa Efendi'nin hafif
Yerinde rast . Nevada rast i
· · usul ünde, ·~seyreyle o billür-bed~n taze fi- ·
b eşii s i
dörtlüsü
· . ıı ~·· 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· Hüseyni-a şi ra n da . ussak .
lünde~ "Çekn)iş yüzüne(ruhuria) nikab-ıiş
ı
YeQahta rast
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 pesttarafisi; Tatyas Efendi'ninağır aksak usulünde,
tan genişletilrtıiştir. Fakat.tiz taraftan da
"Çeşm-i celladın ne kanlar dÖktü Kağıthaiki üç seslik bir genişleme gerekırse bu,
ne' de", Hacı Arif Bey'in aksak usulünde,
''Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi" , Ha- .
durak perdesi üzerinde bulunan rast beşlisinin 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 gönlüyazımında makamın donanımında si için
mü" mısraıyla başlayan şarkıları; Itri'nin.
koma bemolü, fa için bakiye diyezi yer alır, ."Ya habibellah halik-ı yekta tdyi" mısraıygerekli değiŞiklikler eser içinde gösterilir. · la başlayan na't-ı Mevlana'sı; Orağınan Zakiri Ahmed Efendi'nin düyek usulünde, "Bu
. Rast makamının yedeni, portenin birinci
aralığındaki 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 orlarıdır.
ta bölgede dalaşılıp neva per desinde ya~ ·
BİBLİYOGRAFYA :
rııtı kar ar yapılır. Bu arada gerekli yerler- .
Seyd( el-Matta ', TSMK, III. Ahmed, nr. 3459,
de asma karadar da gösterilir. Nihayet
vr. 8', 31 •; Abdülbaki Nasır Dede, Tedkik u Tahkik
bütün dizide ve istenirse genişlemiş böl"
(tre. Ya l çın Tura). İstanbul2006', s. 36 ; Haşim Bey,
gede dalaşılıp rastper desinde rast çeşni
Müsiki Mecmuası, İstanbul 1280, s. 22; Suphi Ezgi, Nazari-Ameli Türk Musikisi, İstanbul 1933:
siyle ve yedenli tam karar yapılır.
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.
40 , ı , 32 , 36 , 54-56 ; lV, 207-209; Hüseyin Sadeddin ·Arel, Türk Masıkisi Na2ariya tı Dersleri (haz.
·on ur Jl:l<doğu). Ankar'11991 ,s. 47 ; İsmail Hakkı
Özkaiı, Türk MOsikisi Nazariyatı ue Usulleri Ku- ·

düm Velueleleri; İstanbul2006 , s. 137-142.
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AAŞID EFENDI KUTUPHANESI

L

Kayserili
Mehmed Raşid Efe nd i tarafından
XVIII. yüzyil sonlarında
Kayseri'de ~urulan kütüphane.

ı

_j

Reiscilküttab Mehmed Raşid Efendi'nin
ulucaminin doğu duvarına bitişik olarak
1796'da yaptırdığı kütüphanesi için Rebiülahir 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 tahsis 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. Vakfiyede hafız~ı kütüblerin izinlerinin düzenlenmesi ve uygulanması için takip edilecek usul üzerinde ayrıntılı biçimde durulmuştur; Özellikle hac vb. yolculukiar için
bir yıl gibi uzun süre Izin alan hElfız-ı kütübün yerine bir vekil tayin .edilmesi ve
hafız-ı kütübün ücretinin bu vekile öden-·
mesi şart kılİnmıştır. KÜtüphanep ersoneline izin verilınesi yetkisi vakıf mütevellisine bırakılmıştır. Vakfiyeye göre cuma ve
salı gunleriyle iki dini bayramda üçer gün
dışında kütüphane her gün güneşiri doğuşundan 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 kitapların kirlenmesini, zedelenmesini önlemek için okuyucuları nazik bir şekilde denetlemeleri gerektiği belirtilmiştir. Raşid
Efendi, kütüphanesinin nezaretini günlük
1o akçe karşılığında ulucaminin mütevellisine vermiş ve.temizliği n i yapıp hasır ve
kilimlerini yaymakla vazifeli günlük 1O akçe ücretli fer.raşlık görevinide aynı caminin kayyımına bırakmıştır. Dönemin diğer
kütüphanelerinde olduğu gibi Raşid Efendi Kütüphanesi'nde de kitapların ödünç
alınarak kütüphane dışına çıkarılması kesinlikle yasaklanmıştır.

RAŞiD MEHMED EFENDi
Raşid Efendi, kare şeklindeki kubbeli bir
m alar Kata/oğu, Kayseri ı 982; Ali Rıza · Kaokuma salonu ile camiye açılan uzunca bir
rabulut, Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler
koridordan oluşan kütüphanesinin inşası
Kütüphanesindeki Türkçe-Farsça-Arapça
Yazmalar Kata/oğu, Ankara ı 995; Ali Rıza
bittiğinde kütüphanenin koleksiyonunu da
Karabulut- i. Hakkı Mercan, KayseriRaşid
hazırlamıştı. Üzerlerinde bulunan vakif
Efendi Kütüphanesi'ndeki Türkçe, Farsça,
mühründen kitapların 1211 (1796) yılında
Arapça Basmalar Kata/oğu, Kayseri ı 993;
hazırlandığı anlaşılmaktadır. Vakfiye ise bir
Ali Rıza Karabulut- H. Hüseyin Babayiğit,
yıl sonra tescil ettirilmiştir. Masraf defteKayseri Rfişid Efendi Kütüphanesi Türkrinden anlaşıldığına göre 1212'de (ı 797)
çe, Farsça ue Arapça Basma Eserler Kata·
kütüphaneye bir mangalsatın alınmış, perde, sedir, sedir örtüsü ve yastık yaptırıla- · · /oğu, Kayseri 1993} Metin Yurdagür, kütüphanedeki Arapça akaid ve kelama dair.
rak tefrişi tamamlanmıştır. Raşid Efenyazmaları
Bibliyografik Bir Kelô.m Tarihi
di'nin, amcası Koca Ağa'ya gönderdiği bir
Denemesi
adlı çalışmasında tanıtmıştır
mektuptan kütüphanede çalışan öğrenci
(İstanbul ı 989)
lerin kullanmaları için 1212 Cemaziyelev. BİBLİYOGRAFYA :
velinde (Kasım 1797) Kayseri'ye yazı takım

di'ye lll. Ahmed'in tahta geçmesinden itibaren olayları yazması emredildi. Aynı yılın
şabanında (Ağustos ı 714) hareket-I dahil
rütbesiyle Hadım Hasan Paşa Medresesi'nde görevlendirildi. Bu arada kendisine yapılan nişancılık teklifini rahatsızlığı sebebiyle kabul etmedi. Vak'anüvis sıfatıyla katıldı
ğı Mora seferinde yarımadanın fethi münasebetiyle bir fetihname kaleme aldı. Se. fer dönüşü Sahn-ı Sernan müderrisliğine
yükseltilen Raşid Efendi 1128 (1716) yılın
daki Varadin seferine de katıldı. O yılın receb ayında ibtida-i altmışlı rütbesiyle Hankah-ı Ka'riye Medresesi'ne terfi ettirildi.
NevşehirliDamad İbrahim Paşa'nın sadrac
zamlı ğı sırasında da (ı ı 30/1 7 ı 8) vak'anüvisRe!Sülküttab Mehmed Raşid Efendi'nin 7 Re·
ları gönderdiği öğrenilmektedir. Raşid .
lik görevinde kaldı, onun emriyle vekayi'na"
blülevve/1212 Tarihli' Vakfiyesi, VGMA, nr. 579,
Efendi ·Kütüphanesi'nin kitap .mevcudu
mesini Naima'nın bıraktığı yerden başlat
s. 65· 71; MÜ Fen-Edebiyat FaküıtesiRaŞid Efen·
kuruluşunda 925'i yazma, on sekiz cildi
tı. 1130 Şevvalinde (Eylul ı 7 ı 8) hareket-i
di Dosyası; Halil Edherıi [Eidem]. Kayseriye Şehri,
basma olmak üzere 943 ade:tti. Daha son. İstanbul 1334, s . 17-18; Kazım ·özdoğan, Kaysealtmışlı rütbesiyle Bayram Paşa Medreri Tarihi-Kültür ve Sanat Eserleri, KaY.seri 1948,
.raki tarihlerde yapılan bağışlar ve Matbah
sesi'ne tayin edildi; Iki yıl sonra da Büyuk
s. 107· il O; Ahmet Okutan. Kayseri Umumi Kü'
Emini Hacı Halil Efendi ile Erkiletli Meh~
Ayasofya Medresesi'ne nakl edildi. Bu sı c_
tüphanesi Raşid Efendi Kısmı Usul-i Hadis ve
med Paşa kütüphaneleri koleksiyonlarının
rada askeri kassam lık, 1135'te ( ı 72 3) İs- .
Hadis ilmine Ait Arapça E/yazma Es.erler Kata·
bu kütüphaneye nakliyle yaZma kitap saloğu, İstanbul 1964; Ali Rıza Karabulut. Kayseri
tanbul ruüsunun· sonuncu rütbesi olan Süyısı 1469'a ulaşmıştır. Raşid Efendi vakfın
Raşid Efendi Kütüphanesi 'ndeki Türkçe-Fars·
leymaniye · müderrisliği ve bunun yanı sı
ça·Arapça Yazmalar Kataloğu, Kayseri 1982, s. ·
gelirlerinden bir kısmının kitapların eskira Haremeyn müfettişliği görevleri verilyen ciltleriniiı tamiri için kullanılabileceğini . 17; Kazım özyedekçi, "Raşid Efendi Kütüphanedi. Böylece medresenin bütün aşamaları
si ve Yazma Eserler", .Erciyes: Kayseri Halkevi
vaktiyede belirtmiştir. Kütüphanenin çeDergisi, sy. -59-60, Kayseri 1945, s. 3; a .mlf.,
nı tamamladı ve 1135 Ramazanında (Haşitli tarihlerde yapılan katalogları mevcut"Raşid Efendi Kütüphanesi II", a.e., sy. 61-62
ziran 1723) Edirne payesiyle Halep kadılı( ı 948). s. 3-1 Ö; Müjgan Cunbur. "Kayseri'de Ratur (Ahmet Okutan, Kayseri Umumi Kü·
. ğına gönderildi. Vak'anüvisliğe de Çelebişid Efendi Kütüphanesi ve Vakfıyesi", VD, VIII
tüphanesi Rttşid Efendi Kısmı Usul-i Ha~
zade Asım Efendi getirildi. Halep'e hemen
1969
185 195
(
). s.
.
'
~ İSMAİLE.ERÜNSAL . . gidemeyen Raşid Mehmed Efendi, kadılık
dis ue Hadis ilmine Ait Arapça E/yazma
Eserler Kata/oğu, İstanbul ı 964; A li Rıza .
. başkatibi Gürani Ahmed Efendi'ye mektup
Karabulut. Kayseri Raşid Efendi Kütüp·
göndererek işleri vekaleten yürütmesini isAAŞİD MEHMED EFENDi
hanesi 'nde ki Türkçe-Farsça-Arapça Yaz· ·
tedi. Kendisi ancak 18 Zilkade'de (20 Ağus
(ö. 1148/1 735)
tos) Halep'e vardı.. 1 Rebiülevvel1137 (18
L Osmanlı vak 'anüvisi, şair ve mü~şl. _j . Kasım i724)tarihinde bu görevden ayrıldı.. İran'la Osmanlı Devleti arasındaki mü·nasebetlerin bozulmaya yüz tutması üzemin edilmektedir. BabasıBursa kadıların~ · rine İran Hükeimdarı Eşref Şah nezdine
dan Malatyalı Mustafa Efendi'dir. İyi bir
elçi olarak yailandı. İbrahim Paşa tarafın
eğitim gördCi. Medrese tahsilinden sorira
dan İran şahına gönderilecek mektubu ·
Şeyhülislam Ebusaidzade Feyzı.illah Efenbizzat kaleme almıştı. Bu arada kendisidi'den 22-23 yaşında iken müiazım oldu.
ne Mekke payesi verildi, ayrıca rütbesi seylll. Ahmed'in tahta çıktığı yıl (ı ı ı 5/ ı 703) . fiyeye çevrilerek Rumeli beylerbeyiliği pahariç medresesine girecek adayl()rın imyesi tevcih edildi (7 Zilhicce ı ı40 1 ı 5 Teriı
tihanla seçimi sırasında Raşid Efendi hizmuz 1728) . İsfahan'da elçilik vazifesini ye~
met yılının az olmasıyüzünden imtihana
rine getirip İstanbul'a dönünce tekrar ilgiremedi (Tarih, lll, ı 19) Ertesi yıl açılan
miye sınıfına alındı. Bu sırada İstanbul'da
ruüs imtihanını kazanarak Şeyhülislam Paş
kıtlık baş göstermiş, kıtlığın sebebi de o
makçızade Ali Efendi tarafından ibtida-i
zamanlar İstanbul kadısı olan Zülali Hasan ··
Mric rütbesiyle Hacı İlyas Medresesi'ne taEfendi'nin uğursuzluğuna bağlanmıştı. Zü. yin edildi. Üç yıl sonra hareket-i Mric rütlali Hasan Efendi görevine sekiz ay daha
besiyle Ambar Gazi Medresesi'ne, 1123'~
devam ettikten sonra bu dedikodular vete ( ı 7 ı ı ı ibtida-i dahil rütbesiyle Halil Pa- . zirlerin de emellerine uygun düştüğünden
şa Medresesi'ne geçti.
İstanbul kadılığından alındı ve yerine Raşid Mehmed Efendi getirildi cı o Zi lhi cce
Sadrazam Damad 1Şehid Ali Paşa tarafından 1126 (1714) yılı başlarında vak'anüı I4ı 1 7 Temmuz ı 729). İstanbul kadılığı
vislik görevi verilen Raşid Mehmed Efenlll. Ahmed devrindeki son görevi oldu ve

İstanbul'da 1670 yılında doğduğu tah-
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