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Hayatınınilkyıllarıhakkındabilgiyoktur.
BosnaasıllıolupEnderûnıHümâyun’da
yetişti.Devrinkaynaklarındabahsedilen
ilkgörevibostancıbaşılıktır.OnunI.Ah
meddönemindenitibarensarayçevre
lerindetanınmışbirşahsiyetolduğuna
şüpheyoktur.TopçularKâtibiAbdülkadir
Efendi, 1025 (1616)yılısonlarındaşehid
düşenyeniçeriağasınınyerinebostancı
başıHüseyinAğa’nıntayinedildiğini,on
danboşalanmakamadaRecebAğa’nın
getirildiğinibelirtirsedebutayinintam
tarihiveRecebAğa’nınbiröncekigöre
vihakkındabilgivermez(TopçularKâtibi
AbdülkadirEfendiTârihi,I,649).Karaçe
lebizâdeiseHüseyinAğa’nınyeniçeriağası
oluşununtarihini 1025Zilhiccesi (Aralık
1616)olarakkaydeder (Karaçelebizâde
AbdülazizEfendi’ninRavzatü’l-EbrârAd
lıEseri,s.237),bundandadolaylıolarak

RecebAğa’nınbostancıbaşılığatayinta
rihiortayaçıkar.Onunböyleönemlibir
makamagetirilmesisarayiçindeetkilibir
grubamensupbulunduğunudüşündürür.
MuhtemelenI.Ahmed’indeyakınçevre
sindekiadamlarındanbiridir.II.Osman’ın
tahtacülûsununardındansaraydakimü
himiktidardeğişikliklerisırasındagiderek
öneçıkmayabaşladığısöylenebilir.Ayrıca
Harem’ingüçlüsimasıDârüssaâdeAğası
HacıMustafaAğaekibiiçindeyeralmışol
masıihtimalikuvvetlidir.Nitekimbaşlan

gıçtaHacıMustafaAğailebirliktehare
ketedenVezîriâzamGüzelceAliPaşa’nın
iktidara gelişinden hemen sonra 1029
Saferinde (Ocak1620)kendisinevezâret
pâyesiverildi(a.g.e.,s.246).RecebPaşa,
vefatedenVezîriâzamAliPaşa’nınyerine
getirilenOhriliHüseyinPaşa’danboşalan
altıncıvezirliğe 17Rebîülâhir 1030 (11
Mart1621)tarihindetayinedildi(BA,KK,
Ruus,nr.257,s.29).Atâî’yegörebostancı
başılığısırasındanikrishastalığıyüzünden
emekliyeayrıldı,fakatardındankendisine
vezâretpâyesiverildi(Atâî,s.769).Topal
lakabıdabuhastalıksebebiylehafifçeak
sakyürümesindendolayıdır.

II.OsmanilebirlikteLehistanseferine
gidenRecebPaşa,dönüşteEdirne’deVe
zîriâzamMehmedPaşa’nınduleşiI.Ah
med’inkızıGevherhanSultanileevlen
dirildi (Muharrem1031/Aralık1621).II.
Osman’ınyanındayeraldıvegüvendiği
adamlardanbirioldu.Mehmedb.Meh
mediseonunvezirlikletaşraçıktıktan
sonraHalepbeylerbeyiikenII.Osman’ın
kızkardeşiylenikâhlandığınıbelirtir(Meh-

medb.Mehmeder-Rûmî’ninNuhbetü’ttevârîh ve’l-ahbârı,s.57). II. Osman’ın

tahttanindirilmesivekatledilmesiolayı
sırasındaki(19Mayıs1622)durumuhak
kındakaynaklarsessizkalmıştır.II.Os
manhaccagitmeniyetiyleİstanbul’dan
ayrılmadanöncediğergüvendiğivezirler
gibionudaBursa’damuhafazahizmetiyle
görevlendirdi (KâtibÇelebi,III,672).An
cakII.Osmanolayınınpatlakvermesiüze
rineburayagitmeyipİstanbul’dakalmış
olmalıdır.I.Mustafa’nıncülûsusırasında
MereHüseyinPaşa’nınvezîriâzamlığında
beşincivezirlikmakamındabulunuyordu
(TopçularKâtibiAbdülkadirEfendiTârihi,
II,765).KendisineayrıcaKaradenizdonan
masıkaptanlığıgöreviverildi.Mehmedb.
Mehmed’egöre1031yılısonlarında(1622
sonbaharı)Karadeniz’esefereçıkmışve
Kazaklar’danonbeşşaykazaptederekİs
tanbul’adönmüştü.Beraberinde500’den
fazlaesirleşaykavegemilerolduğuhalde
İstanbul’ageldiğindetopşenlikleriylekar
şılandı (23Zilkade1031/29Eylül1622).
MereHüseyinPaşadaonu1032Cemâzi
yelâhirinde (Nisan1623)rakibiHalilPa
şa’nınyerinevezirliklekaptanıderyalığa
getirdi(Mehmedb.Mehmeder-Rûmî’nin
Nuhbetü’t-tevârîhve’l-ahbârı,s.57).Aynı
yılAkdenizmuhafazasıiçindenizeaçıldı
veMorakıyılarınıdolaştı,oradanRodos’a
döndü(TopçularKâtibiAbdülkadirEfendi
Târihi,II,782).MereHüseyinPaşaolayı
sırasındamuhtemelenİstanbul’daydıve
IV.Murad’ıntahtacülûsuyladavezirliğini
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korumayıbaşardı.BuesnadaKösemSul
tanekibiylegiderekdahadayakınlaştı.
KırımhanlığıiçinRodos’tagözetimaltında
bulunanMehmedGiray’ıntayinikararlaş
tırılıncaonuKırım’agötürmeklegörev
lendirildi.İstanbul’adöndüğündedevle
tiençokuğraştıranmeseleolanAbaza
isyanıylailgiliistişarelerekatıldı,Çerkez
MehmedPaşa’nınMayısHaziran1624’te
Abazaüzerineçıktığısefersırasındaikinci
vezirdi(a.g.e.,II,789,794).
Mehmedb.Mehmed’egöre,tambu
sıralardauygunsuzhareketleriyüzünden
hanlıktanazledilenMehmedGiray’ınye
rinegetirilenCanbegGiray’ıKırım’agö
türdü.AncakMehmedGirayvekardeşi
ŞâhinGiray’ınserttepkisiylekarşılaştı.
MehmedGirayileŞâhinGiray’ıiknaede
medi,çıkansavaştaOsmanlıbirlikleri,Leh
veKazakkuvvetleriyletakviyeedilenŞâhin
Giray’ınordusunamağlûpoldu.RecebPa
şadonanmasıylaikiayboyuncaKefe’de
kalarakmeseleyihalletmeyeçalıştı,so
nundaMehmedGiray’ınhanlıktanalın
makararındanvazgeçildi.AncakKazaklar
150şaykaileKaradenizkıyılarınıvurmaya
başlayıncadonanmaylaVarnasahillerine
hareketetti.BusıradaMehmedGirayda
kardeşiŞâhinGiray’ıKili,Akkirman,İsmâil
taraflarınıyağmaetmeküzereyollamıştı.
RecebPaşakırküçkadırgavekalyeteden
ibaretgemileriyleVarna’danitibarenBal
çık,Kaligra,Mangalya,Karaharman,Kili
sahillerinidolaşıpmuhafazahizmetinde
bulundu.ÖzükarşısındaKılburunyöre
sindeiken 300civarındaKazakşaykası
nıngöründüğüveKaradenizsahillerini
hedeflediğihaberinialdı.BunlarlaKara
harmanönündekarşılaştı,yaptığızorlu
denizsavaşındaönemlibirbaşarıkazandı,
mücadelesırasındaKazaklaronunbaştar
dasınabileçıkmışlarvegüçlüklepüskür
tülmüşlerdi. 170civarındaşaykaile 781
esirelegeçirildi.Mehmedb.Mehmed’e
görezaferleİstanbul’adönenRecebPa
şa’ya,“Sanabuyakınlardabirdahihizmet
teklifirevâdeğildir,birkaçeyyamistirahat
eyle”şeklindehattıhümâyunverilmişve
haslartayinedilerekvezirlikmakamında
kalmak,artıkbaşkabiryeregitmemekgi
bibüyükbirayrıcalıktanınmıştı(Mehmed
b.Mehmeder-Rûmî’ninNuhbetü’t-tevârîh
ve’l-ahbârı,s.58).

IV.Muradvesarayçevrelerindeitibarı
hayliartanRecebPaşagiderekmerkez
dekiiktidaroyunlarınınönemlibiraktörü
halinegeldi.IV.Murad’ınhenüzduruma
tamhâkimolamadığıbudönemdesalta
natnâibigibihareketedenkayınvâlidesi
KösemSultan’ladahadayakınlaştı.Ka
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zandığıbaşarınınkendisinevezîriâzam
lıkyolunuaçacağıdüşüncesiyleharekete
geçti.İlkhedefiİstanbulkaymakamıolan
GürcüMehmedPaşaoldu.Kapıkuluzor
balarıylagizliceişbirliğiiçinegirdi,Gürcü
MehmedPaşa’nınkatlinisağlamayaça
lıştı.Âsiler,Bağdatseferineçıkansad
razamayardımdabulunmadığınıiddia
ettikleriGürcüMehmedPaşa’nınkatlini
istediler.AncakIV.Muradonuazledece
ğini,fakatkatlerızagöstermeyeceğini
bildirmekiçinRecebPaşa’yızorbaların
toplandığıFâtihCamii’neyolladı.Receb
PaşaburayauğramayıpTersane’yegitti
(Ercan,s.298).Âsilerdesaraydamahpus
durumdakiGürcüMehmedPaşa’yıkat
letti(Temmuz1626).Ondanboşalankay
makamlıkgörevineRecebPaşatayinedil
di.BusıradaSultanahmetMeydanı’nda
kiİbrâhimPaşaSarayıkendisinetahsis
edildi.RecebPaşadakendinibirbakıma
padişahınyenigözdeadamıolarakgörü
yordu.Kayınvâlidesinezdindeitibarıçok
yüksekti,hattaalışılmışınaksineGevher
hanSultan’danbirkızıdoğduğundavâli
desultanonagözkamaştırıcıhediyeler
sundu(HasanbeyzâdeAhmed,III,1028).
AyrıcacephedekisadrazamHâfızAhmed
Paşa’nıngörevdenalınmasıüzerineye
rinekimintayinedileceğikonusundaki
istişareRecebPaşa’nınsarayındayapıl
dıveKayseriliHalilPaşa’nınbumakama
getirilmesikararlaştırıldı(12Rebîülevvel
1036/1Aralık1626).

KaymakamlığısırasındaRecebPaşa’nın
yabancıelçilerlediplomatikkonulardagö
rüştüğüanlaşılmaktadır.Özellikleİngiliz
elçisi Roe ile Habsburglar’la olan barış
meselesiniuzunuzadıyamüzakereettiği
dikkatiçeker.Buradamesele,Avrupa’da
Otuzyılsavaşlarınınhükümsürdüğüor
tamdaHabsburglar’ınbarışıyenilemegay
retleridir.RecebPaşa 1627’deSzöny’de
akdedilenanlaşmahususundaelçiylete
maskurmuştu.OnundaHabsburgelçisiy
legörüştüğübilinmektedir.Yineİspanya
ilebarışıdestekleyencephedeyeraldığı
raporlardabelirtilir.BuvasıflarıylaReceb
Paşa’nındışgelişmelerdenhaberdarolan
birdevletadamıkimliğiortayakoyduğu
düşünülebilir.Bununlaberaberyükselme
hırsıonunbubecerilerinigölgeleyecekde
recelerdemüessiroldu,IV.Murad’ıtam
anlamıylakendietkisialtınaalmaçabaları
daiçsiyasettebüyüktepkiyeyolaçmak
tagecikmedi.AbazaPaşakarşısındaye
tersizkalanSadrazamHalilPaşa’nınazli
gündemegeldiğindeyapılanistişarede
RecebPaşabelirleyiciroloynadı.Aslında
divandaenöndegelenvezirolarakken
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disininsadâretmakamınatayinedilmesi
gerekiyordu,fakatmuhtemelenbukarı
şıkortamdasefermeşakkatinidedüşü
nerekhenüzbeylerbeyilikbileyapmamış
yeniçeriağasıHüsrevPaşa’nınbumaka
magetirilmesinidestekledi.HüsrevPaşa
önceDiyarbekirbeylerbeyiyapıldıvear
dındanvezîriâzamoldu(1Şâban1037/6
Nisan1628).RecebPaşaiçinİstanbul’dan
uzaklaşmamakönemligörünüyordu,so
nubelirsizbirsefereçıkmayıgerektiren
sadrazamlığıüstlenmektenkaçınmıştı.
OnaçokgüvenenKösemSultanartıksöz
dinlemeyen,kendibaşınahareketeden
oğlunukontroletmesivenasihattebulun
masıiçindamadınamektuplaryolluyordu.
Aslındapadişahınböyleoyalanması,cirit
oyununamerakduymasıveavvesilesiyle
saraydanuzaklaşmasıRecebPaşa’nında
işinegeliyordu.Ancakpadişahınyavaşya
vaşgüçlübirşekildekendiotoritesinitam
anlamıylatesisetmeyolundakiniyetini
farkedinceonukendietkisialtındatut
mayolundayeniplanlaryapmayabaşla
dı.Özellikleyeniçerivesipahizorbalarıyla
yakıntemasiçindeydi.

Habsburgelçisininraporunagöre1629
yılındanberidevletikikişinineliyleyöne
tiliyordu.BunlarikisideBoşnakasıllıolan
HüsrevileRecebpaşalardı.İlkiserttabi
atlıhaşin,ikincisiharis,ikiyüzlüvekötü
huyluydu(Hammer,IX,132).RecebPaşa,
HüsrevPaşacephedeikenMurtazaPaşa
ilebirleşerekrakipleriolansarayındiğer
birdamadıHasanPaşa’yıuzaklaştırma
yaçalıştı,çünküHasanPaşa’nıngözünün
kendi makamında olduğunun farkına
varmıştı.SonundaHasanPaşakaptanı
deryâlıktanazledildiveBudinbeylerbe
yiliğiylemerkezdenuzaklaştırıldı,fakat
yoldaTırhala’daânivefatıRecebPaşata
rafındanzehirletildiğişâyialarınayolaçtı
(Naîmâ, Târîh,III,690-691;Hammer,IX,
132).RecebPaşa’nınbirdiğerönemlihe
defideHüsrevPaşa’nınazliylesadrazam
olanHâfızAhmedPaşaoldu.HüsrevPaşa
taraftarızorbabaşılarınıgizlicetahriket
tivebüyükbirisyanınçıkmasınayolaçtı
(16Receb1041/7Şubat1632).Bunlar,
içlerindeRecebPaşa’nındarakipgördü
ğüpadişahayakınkimselerinkendilerine
teslimedilmesiniistediler.Ayakdivanına
çıkanIV.Muradonlarıntaleplerinired
dettiysedeRecebPaşaonaâsilerintes
kinedilmesiningerektiğini,kimiisteseler
hattakendisinibileisteselervermesinin
icapettiğini,aksihaldebunlarınzorlais
tediklerinialacaklarınıvesaltanatıtehli
keyedüşüreceklerinisöyledi.Bununüze
rineHâfızAhmedPaşagetirtildiveâsilere

teslimedildi.Padişahıngözüönündekat
ledilenHâfızPaşa’nınyerineRecebPaşa
vezîriâzamlığagetirildi (19Receb1041/
10Şubat1632).

Sonundauygunşartlardavezîriâzamol
duğunainananRecebPaşakendineyakın
kimseleriönemligörevleregetirmeyeça
lıştı.AhîzâdeHüseyinEfendişeyhülislâm
oldu,ancakpadişahınişlerikendielineal
mayolundakiteşebbüsleriRecebPaşaiçin
sonunbaşlangıcınıoluşturdu.IV.Murad,
âsizorbalaradayananRecebPaşa’yakarşı
kendisinesadıkadamlarıylayenibircephe
meydanagetirdi.Önceâsilerinisyanına
sebepolanHüsrevPaşa’yıTokat’taidam
ettirdi;fakatonunidamhaberiüzerine
RecebPaşa’nıntahrikiyleyenibirhare
ketlenmebaşgösterdi.RecebPaşa,Hüs
revPaşa’nınkesikbaşınınsarayageldiği
haberinielaltındanyaydı.Zorbalaryeni
denhareketegeçereksarayageldi.Bu
defaistekleripadişahınensevdiğiyakın
adamlarıydı.RecebPaşaböylecepadişa
hınoluşturduğucepheyitamanlamıyla
yıkmakistiyordu.Hattapadişahınmusa
hibiMûsâÇelebi’ninadınıdagizliceâsilere
bizzatovermişti.HasanHalîfeveBaşdef
terdarMustafaPaşa’yıİstanbul’dasak
landıklarıyerlerdebulupkatledenâsiler
MûsâÇelebi’yidetalepettiler.Busırada
şehzadeleredokunmamasıiçinpadişahı
uyarıponlarınkendilerinegösterilmesini
istediler.Hattapadişahtankefiltalebinde
bilebulundular.RecebPaşaileAhîzâde
onakefiloluncasaraydanayrıldılar.Mûsâ
Çelebi’yiâsilereteslimetmekistemeyen
padişahıRecebPaşaiknaetmeyeçalıştı.
RecebPaşa,MûsâÇelebi’yikurtaracağı
nısöyleyipkendisarayınagetirttiveonu
âsilereteslimetmeyeceklerinedairKap
tanıderyâCanbolatzâdeMustafaPaşaile
birliktepadişahasözverdi.Fakatbuna
rağmenMûsâÇelebi’ninkendisarayında
olduğunuâsilerebildirdivekatledilmesini
sağladı,ancakbunuyaparkenhaberiyok
muşgibidavranmayıdaihmaletmedi.Bu
gelişmeüzerineIV.Murad,ötedenberi
yaptıklarındandolayıbüyükkinduyduğu
RecebPaşa’yıortadankaldırmakiçinfır
satkollamayabaşladı.RecebPaşa’nında
budurumunfarkındaolduğundaşüphe
yoktur.MuhtemelenIV.Murad’ınyerine
saraydakişehzadelerdenbirinitahtage
çirmeplanlarınıdevreyesokmayıdüşünü
yorvepadişahınartıkhareketsizkaldığını,
etrafındakimseninbulunmadığını,dola
yısıylakendisinekarşıbirtehditoluştur
madığınızannediyordu.FakatIV.Murad
onunhiçbeklemediğibirandaharekete
geçti.

18MayıstarihliraporundaHabsburg
elçisiSchmid,sabaherkendendiploma
tik meseleleri görüşmek üzere Receb
Paşa’nınsarayındabulunduğusıradabir
kapıcıbaşınıngelerekkendisinisarayaça
ğırdığını,onundahemenatabinereksa
rayagittiğinivebirbaşkakapıdaniçeri
alınarakcellâtlarıylakarşıkarşıyakaldığı
nıyazar (Ercan,s.147-148).Buanlatım,
RecebPaşa’nınkendineolangüveninive
padişahınherhangibirkötüniyetinden
şüphelenmediğiniaçıkşekildegösterir.
Osmanlıkaynaklarınagöreisedivandan
sonrapadişahınhuzurunaçıkanReceb
Paşaansızıncellâtlarlakarşılaştıveda
haönceayakdivanınaçıkarkenkendisine
abdestalarakkulunkarşısınaçıkmasını
tembihlediğini unutmayan padişahın,
“Gelberitopalzorbabaşı,brekâfir,ab
destal”şeklindekiserthitabınamâruz
kalıporadaboğduruldu(28Şevval1041/
18Mayıs1632).Osıradadivandabulun
duğunubelirtentarihçiPeçuyluİbrâhim,
RecebPaşa’nınsabahleyindivansırasında
uyuşuklukiçindeuyuklayıpdurduğunu,
bundanhareketleuykusuzkalmışoldu
ğunudüşündüğünüyazarkenîmâyoluyla
hasımlarınındolduruşunakurbangitti
ğiniifadeedencümlelerkullanır (Târih,
II,426).Osmanlıkaynaklarındakibirli,hi
lekâr,ikiyüzlüolaraktanımlananReceb
Paşa’nınbüyükbirservetesahipolduğu,
bunlarıntamamınadevlettarafındanel
konulduğu bilinmektedir. Mehmed b.
Mehmedonunhiçbirhayratınınbulun
madığınıbelirtir.Döneminönemlihekimi
EmîrÇelebiEnmûzecü’t-tıbadlıeserini
RecebPaşaadınayazmıştır.
Atâî, Zeyl-i Şekåik, s. 769; Hasanbeyzâde
Ahmed, Târih (haz.ŞevkiNezihiAykut), Ankara
2004, III, 994, 1006, 1028, 1035; Mehmed b.
Mehmeder-Rûmî(Edirneli)’ninNuhbetü’t-tevârîhve’l-ahbâr’ıveTârîh-iÂl-iOsmân’ı(haz.AbdurrahmanSağırlı,doktoratezi,2000),İÜSosyal
BilimlerEnstitüsü,s.57-58;TopçularKâtibiAbdülkadir(Kadrî)EfendiTârihi(haz.ZiyaYılmazer), Ankara 2003, I, 649, 703-708; II, 756-758,
765, 782, 784, 789, 794, 802-803, 806; Peçuylu
İbrâhim, Târih, II, 420-426; KâtibÇelebi, Fezleke
(haz.ZeynepAycibin,doktoratezi,2007), Mimar
SinanGüzelSanatlarÜniversitesiSosyalBilimler
Enstitüsü,III,672,725,732-733,746-748,767768, 773, 793, 825-827, 854; Karaçelebizâde
AbdülazizEfendi’ninRavzatü’l-EbrârAdlıEseri
(1299-1648):TahlilveMetin(haz.İbrahimÖzgül,
doktoratezi,2010),AtatürkÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü,s.237,246;Naîmâ, Târih (haz.
Mehmetİpşirli), Ankara 2014, II, 475, 477, 501,
535; III, 604, 608, 637, 690-692, 703-717; İngiltere’ninİstanbulElçisiThomasRoe’nunDiplomatikYazışmaları,1621-1628 (haz.AhmetBüyükaksoy,yükseklisanstezi,2012),MÜTürkiyat
AraştırmalarıEnstitüsü,II,868-871,1125-1128;
BİBLİYOGRAFYA:

Hammer(Atâ Bey), IX, 132; J.W.Zinkeisen, OsmanlıİmparatorluğuTarihi(trc.NilüferEpçeli),
İstanbul2011,IV,32-36,99-104,317-319;Hüse
yinOnurErcan,Osmanlı-HabsburgDiplomasisi:
RudolfSchmid’inNihaiRaporununTürkçeye
ÇevirisiveOtuzYılSavaşlarıylaİlişkisi(16291643)(yükseklisanstezi,2013),İÜSosyalBilimlerEnstitüsü,s.147-148,298; L.P.Peirce, Harem-iHümayun:Osmanlıİmparatorluğu’nda
HükümranlıkveKadınlar (trc.AyşeBerktay),
İstanbul1996,s.301; M.CavidBaysun, “Murad
IV.”,İA,VIII, 627-629.

ÿFeridunEmecen

–

RESMÛKÎ
( ) الرسموكي

—

Ebü’l-Abbâs Sîdî Ahmed
b. Süleymân b. Yaizzâ et-Tâgåtînî
er-Resmûkî el-Cezûlî el-Merrâküþî
(ö. 1133/1721)
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FaslýMâlikîfakihi,
sûfîveedip.
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SûsbölgesindeTâgåtîn(Gåtîne)köyünde
doğdu.Cezûlekabileleriarasındayeralan
Resmûkekabilesindenilimehlibiraile
yemensuptur.Fakiholanbabasıvekar
deşiMuhammedetTâlib1072’de(1662)
düşmanlarıylaçıkanbirkavgasırasında
katledilincememleketindenayrıldı.Önce
Tâzemmût’takiSimlâliyyeZâviyeveMed
resesi’nde Muhammed b. Abdullah b.
Ya‘k†besSimlâlî,kardeşiAhmedveoğlu
MuhammedesSimlâlî,ayrıcaAbdülazîz
b.EbûBekirerResmûkî,Hasanb.Alib.
DâvûdesSimlâlîgibiâlimlerdendersaldı.
DahasonragittiğiTârûdânt’taŞâzeliyye
Nâsıriyye şeyhi Ahmed b. Muhammed
İbnNâsıredDer‘î’yeintisapetti.Buradan
Fas’ageçtiveardındanMerakeş’eyerleşti.
BuyolculuklarısırasındadaEbûAliHasan
b.Mes‘ûdelYûsî,Abdülkådirb.AlielFâsî,
Muhammedb.YûsufetTemlîelMerrâ
küşî’dendersokudu.Bazıkaynaklarda,
Muhammedb.Muhammedelİfrenî’den
naklendevrintanınmışsûfîlerindenEbû
Abdullahİbnü’lMübârekelAkåvî’ninher
işindeonunlaistişareettiğibelirtilirsede
(İbnü’l-Muvakkit,I,218; Mv.AU,X,279)
Akåvî daha önce yaşamış olup burada
sözkonusuolanResmûkîisimvenisbe
benzerliğibulunanbaşkabirkişidir (Hudaykî,I,22,114-115,252;Abbâsb.İbrâhim,II,366;MuhammedMuhtâres-Sûsî,
el-Ma£sûl,XVIII,365).
HiçevlenmeyenResmûkî,Merakeş’e
yerleştiktensonraMevâsînMedresesi’nde
münzevibirhayatyaşadı,telifveeğitim
faaliyetleriylemeşguloldu,bütünkitap
larınıburadayazdıvebirçoktalebeyetiş
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tirdi.Busebeple“sâhibü’lmedrese”laka
bıylaanıldı.Yetiştirdiğitalebelerarasında
İbrâhimb.MuhammedesSimlâlî,Mu
hammedesSag¢relİfrenî,Muhammed
b.AbdullahelErîzîveEbü’lAbbasAhmed
b.MuhammedelAbbâsîesSimlâlî’ninadı
anılır.Hudaykîdekendisineyetiştiğini,fa
katküçükyaştaolduğundanondanfay
dalanamadığınıbelirtir (ªabašåt,I,114).
Kaynaklardaözelliklehesap,ferâiz,astro
nomi,dilveedebiyatalanlarındatanınmış
birâlim,Sûsveçevresindefetvalarınabaş
vurulanbirfakih,mahirbiredipveşair,
ârif,âbidvezâhidbirsûfîolduğu,halkve
devletricalikatındabüyükitibaredindiği
kaydedilenResmûkî1Receb1133 (28Nisan1721)tarihindeMerakeş’tevefatetti
veBâbüddebbâğdışındabulunanSîdîEbû
İbrâhimesSeffâc’ınkabriyanınadefne
dildi.Ferâizleilgiliolanlarbaştaolmak
üzereeserlerigünümüzdedeCezûleve
çevresindekimedreselerdeokutulmak
tadır.HasanelLüveyzî,Dârü’lhadîsi’lHa
seniyye’de(Rabat)A¼medb.Süleymân
el-Cezûlî er-Resmûkî: ¥ayâtühû ve
â¦âruhadıylabirbitirmetezihazırlamış
tır(1995).
Eserleri. 1.el-Cevâhirü’l-meknûnefî
½adefi’l-ferâßi²i’l-mesnûne (Fas1324,
çeş itl i eserl erl e birl ikt e bir mecm ua
içinde).Mirashukukunadair 432beyit
likbireserdir.Man¾ûmetü’l-Cevâhiri’l-meknûnefi’l-¼isâb,Man¾ûmetü
£ilmi’l-ferâßi²,el-Urcûzetü’r-Resmûkiyyevekısacaer-Resmûkiyyediyede
anılır.MüellifbueserineÎ²â¼u’l-esrâri’lma½ûnefi’l-Cevâhiri’l-meknûneadıyla
muhtevalıbirşerhyazmış (Kahire1344;
Dârülbeyzâ1345;nşr.İbrâhimİbrâhim
et-Tâmirî,Dârülbeyzâ1425/2004),daha
sonrabundanözetlediğiküçükşerhi¥ilyetü’l-Cevâhiri’l-meknûne’yikaleme
almıştır(nşr.İbrâhimİbrâhimet-Tâmirî,
2004).KüçükşerhüzerineSâlihb.Ab
dullahesSâlihîelİlgîDelîlü’l-fârı²ve
miftâ¼u’l-ferâßi²adıylabirta‘likyazmış,
eseriihtisarvetehzipetmiştir (Dârülbeyzâ1990).el-Cevâhirü’l-meknûne
ayrıcaHasanb.AbdullahesSûsîtara
fından Cedâvilü Şer¼i’l-Ürcûzeti’rResmûkiyyefi’l-ferâßi²adıylaşerhedil
miştir(yazmasıiçinbk.Menûnî,s.144).
2. Keşfü’l-¼icâb li’l-a½fiyâßi’l-a¼bâb
£an (£alâ)Ecni¼ati’r-ra³³åbfîma£rifeti’l-ferâßi²ve’l-¼isâb.Yineferâizko
nularıylaalâkalıolanbueserindeRes
mûkî,EbûSâlimİbrâhimb.Ebü’lKåsım
(Belkåsım)esSimlâlî’nintalebearasında
“Tesmlelt” adıyla tanınan (Hudaykî, I,
123) Ecni¼atü’r-ra³³åb veya el-Ür-
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