B~R TÜRK ELÇ~S~N~N PORTRESI
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
Türk Tarih Kurumu taraf~ndan sa~lanan bir ödenekle 4-1 o Ka1973
tarihinde Napoli'de toplanan bir kongreye kat~lm~~, bu
s~m
s~rada buradaki müze ve saraylar da gezmi~tim. Napoli saray~n~n
salonlarnu dola~~rken bir duvarda XVIII. yüzy~l Osmanl~~ k~yafetinde iki Türk'ün ya~l~boya tablolar~~ile kar~~la~t~m°. Bunlar altlar~ndaki yaz~lardan anla~~ld~~ma göre 1741 ve 1742 y~llar~nda Napoli'ye gelmi~~olan iki müslüman elçidir. Bunlardan biri Istanbul'dan Osmanl~~ ~mparatorlu~undan di~eri ise Trablus'dan gönderilmi~tir 2. Bu küçük ara~t~rmam~zda bu Osmanl~~elçisi ile resminden
ve bu resmi yapan ressamdan bahsetmek istiyoruz.
S. Eyice, Uluslararas~~XVIII. yüzy~l mimarisi ve Vanvitelli'yi anma Kongresi,
"Belleten" XXXVIII, say~~ ~ 5o (1974) s. 347-348'deki raporumuzda bu tablolardan
k~saca bahsedilerek, bunlar hakk~nda bir ara~t~rma yarnlayaca~~nuz bildirilmi~tir.
Bu yaz~m~z~~Prof. Dr. Cengiz Orhonlu (1927 - 1976) ile birlikte haz~rlamay~~tasarlam~~t~k. De~erli arkada~~m~z, bu elçili~i Osmanl~~tarihi bak~m~ndan ara~t~racakt~.
Vakitsiz ölümü ile bu tasar~m~zdan vazgeçmek zorunda kald~~~m~z~~bildirirken
kendisini rahmetle anar~z.
2 Tablonun alt~nda bu ikinci elçinin Trablus (= Tripoli)'dan geldi~i yaz~l~d~r. Baz~~yerlerde ise elçi Tunus Beyinin temsilcisi olarak gösterilmi~tir. Bu s~ralarda Kuzey Afrika'da kendilerini Osmanl~~Sultan'~~ile e~it görmek hevesinde bir
tak~m beylerin varl~~~~bilinir. Elçilerin Napoli'ye gittikleri y~llarda Trablus Bey'i
(Day~) "Karamanl~" Ahmed Bey (1712 - 1745) idi, k~l. Aziz Samih ~lter, ~imali
Afrika'da Türkler, ~stanbul 1937, II, s. 229-230. Ayn~~y~llardaki Tunus Beyi için bkz.
ay. esr. II, s. 154-155, Cezayir Day~s~~için bkz. ay. esr. II, s. 37. Ayr~ca bkz. Celal
Tevfik Karasapan, Libya, Trablusgarp, Bingazi ve Fizan, Ankara 1960, s. 123-124,
burada Karamanl~~Day~lar hanedan~n~n kurucusu Ahmed Bey'in ba~~ms~z bir
hükümdar gibi davran~~~~üzerinde durulmu~tur. Trablus'da Karamanl~~Day~lar~~
hakk~nda içinde bilgi olan bir eser vard~r: R. Micacchi, La Tripolitania sotto il domino
dei Caramanli, Roma 1936. Micacchi'nin ufak boyda 340 sahifelik eseri, Karamanl~~
Day~lar devrine dair bilgi veren geni~~bir mono~rafyad~r. Yazar Osmanl~~devri
Türk kaynaklar~n~~ara~t~rmam~~, fakat çok çe~itli yabanc~~kaynaklardan faydalanm~~t~r. Bu mono~rafyada Trablus Day~s~~Ahmed Bey (veya Pa~a)'n~n Napoli'ye bir
elçi gönderdi~inin tek cümle ile bile olsa bahsi geçmez. Kitab~~süsleyen metin d~~~~
37 resim aras~nda Napoli saray~ndaki elçinin resmi de bulunmamaktad~r. Bu durum
biraz ~a~~rt~c~d~r. ~ki ihtimal bahis konusu olabilir: Ya Micacchi'nin bu elçilikten
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Bahis konusu tablolar, Napoli'de Krall~ k saray~~ (= Palazzo
Reale) 'nin XII say~l~~salonunda bulunmaktad~r. Bunlar~n altlar~nda
ressam Giuseppe Bonito taraf~ndan yap~ld~klar~~bildirilerek, birinin
1742'de Napoli'ye kral Charles de Bourbon'un saray~na gelen Türk
elçisini (Ambasciotori Turchi venuti a Napoli nel 1742 alla corte del re
Carlo di Borbone), ötekinin ise yine 1742'de Napoli'de kral Charles
de Bourbon'un saray~na gelen Trablus elçisini (Ambasciotori tripolini
venuti a Napoli nel 174.2 alla corte del re Carlo di Borbone) tasvir ettikleri
yaz~lm~~t~r. Biz bu yaz~m~zda hakk~nda hiç bir bilgi edinemedi~imiz
Trablus elçisini bir tarafa b~rakarak yaln~z Türk elçisi üzerinde duraca~~z.
Iki Sicilya (Sicileteyn) devletinin, Sultan I. Mahmud (1730 1754) 'a gönderdi~i elçi D. Giuseppe de Fanton Finocchietti, kral
Charles (= Carlo) ad~na H. 17 Muharrem 1153 (= 7 Nisan 1740)'de Sadrâzam Hac~~Mehmed Pa~a ile bir dostluk, ticaret ve deniz
ticareti andla~mas~~imzalam~~t~ 3. ~emdâni-zâde Süleyman Efendi,
Tarih'inde 1153 y~l~nda bu olay~~k~saca bildirir: "... ve hâlâ Italya
memleketinin k~ral~~ve Ispanya'n~n k~ral zâdesi Karalos (= Karlos),
Devlet ile sûlh oldu ve sair düvel gibi ticarete izin içün As~tâne'de
Balyosu oturma~a ruhsat verildi..." 4. Bir süre sonra, Sadrâzam
ve elçiden haberi olmam~~t~r veya tablonun alt~na yaz~lan Trablus ( = Tripoli) ad~~
yanl~~t~r ve Mustafa Bey, Trablus'un de~il Tunus veya Cezayir Day~lar~ndan birinin
elçisidir. Bu hususu ara~t~rmak zaten kontunuz d~~~nda kald~~~ndan biz sadece i~aret
etmekle yetiniyoruz. Micacchi'nin eseri hakk~nda k~sa bir tan~tma yaz~s~~olarak bkz.
C. A. Nallino, "Ori~~~to Modem" dergisi, XVII, say~~ 2 (~ubat 1937) s. 116.
a ~ki Sicilya ( = Sicileteyn) kral~~Charles ~spanya kral~~V. Philippe'in o~lu
olup ~ 716'da do~mu~, 1731'de annesi Elisabeth Farnese'den miras yoluyla ald~~~~
Parma'y~~idare etmi~, 1734'de babas~~ona Iki Sicilya Krall~~~~haklar~n~~devretmi~tir. Burada durumunu güçlendiren Don Carlos, VII. Carlo ad~yla Iki Sicilyay~~
28 y~l boyunca ba~ar~~ile idare etmi~tir (1734 - 1759). Karde~i VI. Fernando'nun
ölümü üzerine Ispanya'ya ça~r~lan Carlos (Charles) Iki Sicilya'y~~ o~luna b~rakarak ~spanya taht~na III. Carlos ad~yla ç~km~~t~r. Fransa ile birlikte Ingiltere'ye
kar~~~sava~m~~, 1775, 1783, 1784'de Cezayir korsanlar~na kar~~~da hiç bir ba~ar~~elde
edemedi~i çarp~~malar yapm~~t~r. Ispanya'da büyük imar çal~~malar~~yapan, okullar,
sanat akademileri açan Carlos, 1788'de ölmü~tür.
4 Bu anla~ma hak. bkz. ~em'dâni-zâde F~ndikl~l~~Süleyman Efendi, Mür'i't-tevdrih, yay. Münir Aktepe, ( r. Ü. Edebiyat Fak. yay~n~, no. 2088) ~stanbul 1976,
s. 96, 99 (ziyafet); J. de Hammer, Histoire de l'empire ottoman (J. J. Hellert trc.) XV,
Paris 1839, s. 5. Elçilerin adlar~n~~Finochetti ve Rumiti olarak verir. Metni için bkz.
Mecmua-i Mual~edat, ~stanbul, II, s. 55; Re~at Ekrem (Koçu), Osmanl~~muahedeleri ve
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taraf~ndan. Istanbul'daki yabanc~~elçilere ziyafet verilirken, ayr~~bir
gün de Italya elçisine Ç~ra~an yal~s~ nda yemek verilmi~tir. Ertesi
y~l bu elçiye kar~~l~ k olarak, baz~~hediyeler ile birlikte bir Türk elçisi
de Napoli'ye gönderildi. Subhi tarihindeki kay~ttan anla~~ld~~~na göre,
Türk elçisi, Italyanlar~~getiren ve varda-kosta denilen iki büyük kalyon ile yola ç~km~~ t~. Yine ayn~~kaynaktan bu elçinin, Divan-~~Humayun hacegan~ ndan cizye muhasebecisi Küçük Hüseyin Efendi oldu~u da ö~renilir. 1741 y~l~n~ n yaz~~sonlar~nda Istanbul'dan ayr~lan
elçi, bir heyet ile birlikte 3o A~ustos 1741'de Napoli'ye gelmi~ti.
Faik Re~it Unat'~ n Osmanl~~elçisi hakk~ndaki çok faydal~~eserinde
bu elçilikten bahsedilmemekte, sadece sondaki cedvelde Hüseyin
Efendi'nin elçili~i k~sa bir not halinde an~lmaktad~r. Yaln~z ~una i~aret
edelim ki F. R. Unat bu elçinin tablosundan haberdar olmu~~ve bir
foto~raf~n~~kitab~n~n resimleri aras~ nda yay~nlam~~t~r 5.
Subhi tarihi'nde H. 1154 (= 1741/42) 1-olaylar~~aras~nda bu e
çinin Napoli'ye gidi~i oldukça etrafl~~olarak anlat~lm~~t~ r: 6
).
"Memûriyet-i Küçük Hüseyin Efendi be-cânib-i Çiçilya (
Bundan mukaddem zikr olundu~u üzere saye-i Devlet-i aliyye'ye
iltica ve mahst~s murahhaslar irsal edüp müceddeden akd ve temh'id-i
musâlaha ve müsâleme ile dâhil-i himâye-i tâcdar-~~adalet-ferma
Kapitülâsyonlar~ , 1300 - 1920 ve Lozan muahedesi, Istanbul 1934, S. 97, no. 307. Burada
ayr~ca metnin bask~lar~mn bibliyografyas~~da verilmi~tir: J. W. Wenck, Codex jurio
gentium recentissimi (1735 - 1772), Leipzig 1781 - 1795, I, s. 519; Anonim, Traities . . . .
between Turkey and Foreign Powers, London 1855, s. 595; G. Aristarchi Bey, Ijgislation
ottomane, Istanbul 1873 - 1887, IV, s. 245-253. (Izmir'deki italyan General Konsoloslu~u ar~ivindeki metinden); Gabriel Efendi Noradounghian, Recueil d'act,es internationaux de l'empire ottoman, Paris 1897 - 1905, I, s. 270-271. Iki Sicilya kral~n~n
Osmanl~~Imparatorlu~una gönderdi~i elçi, ~övalye Finochietti, yan~nda bir Kapucuba~~~oldu~u halde 1740 May~s~nda bir anla~ma yapmak üzere Kuzey Afrika'ya
Cezayir Bey'ine de gitmi~tir. Fakat Bey'in ileri sürdü~ü a~~r ~artlar kar~~s~nda anla~ma yap~lamadan geri dönmü~tür, k~l. H. D. de Grammont, Histoire d'Alger, sous
la domination turque (1515 - 1830), Paris 1887, s. 297. Ayn~~not De Grarnmont'clan
al~nmak suretiyle ba~ ka yerde de tekrarlanm~~ t~r, bkz. A. Samih ~lter, .~imali Afrika'da Türkler, II, s. 39.
(Türk Tarih Kurumu
5 Faik Re~it Unat, Osmanl~~Sefirleri ve sefaretnâmeleri,
yay~n~ , VII, seri, no. 8) Ankara 1968; cedvel XII, no. 136. F. R. Unat, ay. esr. resimler k~sm~ ; alt~ndaki yaz~ : "1741'de Napoli'ye Gönderilen Elçi Küçük Hüseyin Efendi
ve Maiyeti, Ölümü 1742". Resmin nerede oldu~u bildirilmemi~ tir. Biz, Madrit'teki
oldu~unu san~yoruz.
Ta'rih-i Sâmi ve ~akir ve Sublzi,1 ~stanbu ~~198 ( = 1783/84) vrk. 199 b.
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olan Çiçilya kral~~cânibine taraf-~~saltanat-~~ seniyyeden dahi mahsüs
elçi irsal olunmak bâ'is-i mübâhât ve iftiharlar~~oldu~u bi'd-defa'ât
sadr~ azam hazretlerine A.sitâne-i sa<adetde muklm beyzâdeleri cânibinden i~<ar ve inhâ ve huse~s-~~merkume müsa<ade-i aliyye-i cihanbanl
erzanl buyurulmak niyaz ve rica olunup ve keyfiyet-i merkume
cenab-~~sadaret-penahl taraf~ndan dahi paye-i
mucallaya arz
ve telhls olundukda lütfen ve inâyeten bu merâmlarma dahi is<af
olunmak husiisuna izn-i hümâyün-~~mülûkâne ~eref-sudur bulma~~n
mah-~~merkiimun evahirinde hacegan-~~divan-~~hümâyündan cizye
muhasebecisi olan Küçük Hüseyin Efendi ber-vech-i sefaret mahall-i
merkûme me'mûr olup kral-~~mûmâ-ileyh taraf~ndan mukaddemâ
A.sitâne-i sacadet'e vürüd eden iki k~ta varda-kosta ( J.;
j ) ta'bir
olunan kalyonlar~~ile Çiçilya taraf~ na bad-Mn-gü~a-yi azlinet oldu.
Hac~~Hüseyin Efendi'nin elçili~i hakk~nda yaz~lm~~~italyanca bir
Ruznâme var ise de bunu görmemiz veya bir fotokopisini elde etmemiz
mümkün olmad~. "Hac~~Hüseyin Efendi'nin geli~i ile ilgili ruznâme"
( = Relazione deha venuta di Hagi Hussein Effendi) ba~l~kl~~olan bu elyazman~ n "Societa di Storia patria napolitana" da muhafaza olundu~unu ~~go2'de yay~nlad~~~~yaz~s~nda G. Cosenza bildirmektedir 7.
Türk elçisi Hac~~Hüseyin Efendi için Chiaia'daki Teora prensleri
saray~~haz~rlanm~~~ve kral III. Charles taraf~ ndan kabul edilece~i
18 Eylül günü büyük bir tören yap~lm~~t~r. 30 A~ustosdan 18 Ekim'e
kadar Napoli'de kalan Hac~~Hüseyin Efendi ve yan~ndaki elçilik
heyeti ~erefine bu günlerde çe~itli e~lenceler düzenlenmi~, heyetin
Napoli çevresini, Capodimonte, Pozzuoli ve Vesuvio'y~~görmeleri
sa~lanm~~t~r. Bu s~rada yaz~lar~~çe~itli italyanca raporlarda Hüseyin
Efendi'nin 60-65 ya~lar~nda kadar, çelimsiz yap~l~, kahverengi uzun
sakall~, mahzun (tetro) yüzlü ve esmer soluk tenli bir insan oldu~u
belirtilmektedir 9.
Ressam Giuseppe Bonito, Hüseyin Efendi'nin Napoli'de kald~~~~
elli gün içinde Kral~n iste~i üzerine onun bir kaç resmini yapm~~t~r 9.
7 G. Cosenza, Giuseppe Bonito, "Napoli nobilissima-Rivista di topografia et arte
napoletana" XI (Napoli - 1902) s. 103-105. Yurdumuzda bulunmas~~mümkün olmayan bu derginin koleksiyonunu, 1975'de Almanya'da inceledik ve gerekli bölümlerin kopyalaruu ald~k.
Cosenza, ay. yaz:, S. 104.
Bu resimle ilgili, Bonito'nun bir mektubu için bkz. A. Borzelli, L'accademia del
disegno a Napoli nella seconda ~neta del secolo XVIII, "Napoli nobilissima" IX (~ goo) s. 74-75.
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Res. ~~— Elçi Küçük Hüseyin Efendi'nin ressam Bonito taraf~ndan yap~lan tablosu
(Madrid'de Museo del Prado'da)
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Res.
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Elçi Küçük Hüseyin Efendi'nin ressam Bonito taraf~ ndan yap~lan tablosu
(Napoli'de Palazzo Reale'de)

S. Eyice

Res. 3 — Trablus day~s~n~n elçisi Mustafa Bey'in
ressam Bonito taraf~ ndan yap~lan tablosu
(Napoli'de Palazzo Reale'de)

S. E vice

Res. 4 — Küçük Hüseyin Efendi'nin Istanbul'da
Atik Ali Pa~a camii haziresindeki mezar~~

S. Eyice

Res. 5 — Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarta~~~kitabesi

S. Eyice

Res. 6 - 7 — Küçük Hüseyin Efendi'nin o~lu Sâdullah Efendi'nin Istanbul'da
Atik Ali Pa~a camii haziresindeki mezarta~~~ve kitabesi

S. Eyice

Res. 8 — Trablus elçisinin kâtibinin elindeki mektup

S. E_yice

Res. 9 — Türk elçisi Küçük Hac~~ Hüseyin Efendi'nin ba~~resmi
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Böylece, Avrupa memleketlerinde daima davran~~lar~, k~yafetleri ile
büyük ilgi uyand~ran Osmanl~~elçilerinin çe~itli memleketlerde
yap~lan resimleri gelene~ine uyularak Hüseyin Efendi'nin de tablosu
ba~ar~l~~bir ressam~n f~rças~~ile meydana getirilmi~tir. Giuseppe Bonito,
2 Kas~m 1707 de Castellammare di Stabia'da do~mu~, o y~llar~n
tan~nm~~~ressamlanndan Francesco Solimena'nm ç~rakli~~m yaparak
onun yan~nda yeti~mi~tir ". 11k eseri, Napoli'de Santa Maria Maggiore
kilisesinde olan 1730 tarihli Angelo Custode ve Arcangelo Raffaele tabloland~r ki bunlarda Solimena'n~n tesirleri çok aç~kça bellidir. Fakat
ya~land~kça kendi sanat gücünü ortaya koyabilen Bonito, Napoli
ve çevresindeki kiliseler için pek çok resim yapm~~t~r. 175 ~ 'de Napoli
Kralli~~n~n saray ressam~~olduktan sonra, Portici, Caserta ve Napoli
krall~k saraylan ile Gravix~a dukasm~n yine Napoli'deld saray~n~~
tezyini resimler ile süslemi~, 1759'da Don Quijote'un maceralar~n~~
tasvix eden, duvar halisi olarak i~lenmek üzere desenler haz~rlam~~t~r.
Genellikle resimlerinde zarif ve esprili bir hava sezilen Bonito'nun
en tan~nm~~~eserleri aras~nda 1741 ve 1742'de yapt~~~~iki müslüman
elçinin tablolar~~say~l~r. 1752'de Roma'da Accademia S. Luca'mn
üyesi olan Bonito, 1755'de, yeni kurulan Napoli Sanat Akademisine
müdür atanm~~t~r. Ressam 19 May~s 1789'da Napoli'de ölmü~tür.
Hac~~Hüseyin Efendi'nin ya~hboya tablosunda elçi alt~n sim
i~lemeli bir mindere ba~da~~kurarak oturmu~~ve sol koluyla bir yast~~a yaslanm~~~vaziyettedir
Belinde murassa bir kemer ve bu
kemere sokulu yine murassa bir hançer kabzas~~görülür. Üstünde
koyu renkli, kenar~~kürklü bir kaftan vard~r. Ba~~n~~"katibi" bir
kavuk örtmektedir. Koyu renldi bir sakal~n çevreledi~i yüz zay~ft~r.
Bu esmer, s~hhatsiz yüzde vekarl~~bir ifade sezilmektedir. Bak~~lar
seyirciye dönüktür. Hüseyin Efendi'nin etraf~m dört Türk daha
çevirmektedir. Bunlardan soldaki kaftanh ve ~i~manca olan~~Hüseyin
Efendiyle konu~ur vaziyettedir. Bunun kâtibi oldu~una ihtimal verin Bu ressam~n hayat~~hakk~nda bkz. De Dominici, Vite de' pittori, scultori ed
architetti napolitani, Napoli 1763, ur, s. 712-714; E. B6nAzit, Dictionnaire der peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Paris 1948 (yeni bask~) I, S. 765; G. Ceci, Bonito,
Giuseppe, mad., Thieme-Becker, Künstlerlexikon, IV (~~ ~ o) s. 302-303; R. Enggass,
Bonito, Giuseppe mad., Dizionario biografico degli italiani, Roma (tz.), XII, s. 238-241,
bu yaz~da çok etrafl~~bibliyografya ve resimlerinin tahlili de bul~uunakta Türk elçi
resimleri üzerinde de durulmaktad~r (k~l. s. 238).
11 Ricanruz üzerine bu tablonun bir foto~raf~n~~sa~layan, Napoli Üniversitesi
Sanat Tarihi ö~retim üyesi Prof. Causa'ya te~ekkür ederim.
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lebilir. Sa~~taraftakilerin en ba~~nda olan~~sakals~z ince b~y~kl~~bir
delikanl~~olup sa~~elinde tuttu~u uzun bir çubuktan onun bir çubuktar
o~lan~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Onun arkas~ndaki zay~f, ya~l~ca ve
sakall~~ ~ahs~n, elçilik heyetinin ikinci derecede bir ~ahsi, belki de
imam~~oldu~u dü~ünülebilir. En arka plândaki üçüncü ~ah~s ise,
basit giyimli, sakals~z, sadece b~y~kl~~bir insand~r. Herhalde bir çavu~~
olsa gerektir. Bu tablodaki ~ah~slar~n üçü resmi yapana bakmakta,
yaln~z soldaki ~alus, elçi ile konu~arak onu oyalamaktad~r. Böylece
Bonito'ya poz veren Hüseyin Efendi'nin, resmin yap~lmas~~s~ras~nda
adamlar~~ taraf~ndan oyaland~~~~ve hattâ zaman zaman çubu~unu
çekti~i anla~~lmaktad~r. K~sacas~~Bonito bu tabloyu, ~ah~slar~~kar~~s~na alarak "d'aps nature" meydana getirmi~tir. Hüseyin Efendi ve
maiyeti, büyük bir devletin temsilcisinin asil vekarn~a sahip bir grup
olarak bu resimde ölümsüzle~mi~tir.
Halbuki ayn~~ressam~n bir y~l sonra 1742'de yapt~~~, Trablus
elçisi tablosunda ~ah~slar~n ifadesi çok de~i~iktir. 18 Aral~k 1742'de
Napoli'ye gelen Mustafa Bey, Trablus Beyi'nin temsilcisidir 12 . Zibelin
kürk yakal~~kaftan~n~n içinde, küçük bir hükümdar gibi tasvir edilen
Mustafa Bey, bir eline kendisine sunulan zarfl~~kahve fincan~na uzatm~~t~r. Arkas~nda elleri ku~a~~nda gülümseyen genç bir insan ayakta
durmaktad~r. Soldaki kâtip ise, elçinin söylediklerini bir ka~~da
geçirmektedir. Eksiksiz ve tam do~ru olarak okunamamakla beraber
burada ~öyle bir ifadenin yaz~l~~oldu~u anla~~lmaktad~r:
izzetlû ve devletlû ve muhabbetlû
[~n~â allah?] bu mektub
ve meveddetlû ve hakikatlû [Mustafa] . . . vusül bul [ a
Hüseyin Efendi ve yan~ndakilerin, ciddiyet, süld~n ve asaleti
yerine bu resimde büyüklük gösteri~i ve lâubalilik vard~r. Ressam
Bonito'nun da iki tablosunda bu özellikleri ortaya koyma~a dikkat
etti~i söylenebilir.
Böylece, Bonito'nun resim üslubu üzerinde durulurken s~k s~k
tekrarlanan bir özelli~i, eserlerinin "esprili bir görüntüye" sahip
olu~u, bu tabloda da aç~ kca belirmektedir. De Dominici'nin 1763'de yay~nlanan "Napoli'li ressam, heykeltra~~ve mimarlar" hakk~ndaki
kitab~nda, Bonito'dan bahsederken yazd~~~na göre, ressam~n yapt~12

lat~l~ r.

Cosenza, not 7' deki yaz~da, s. ~ o4-~ o5'de bu resim hakk~nda bir hikâye an-
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~~~tablonun "canl~~gibi" olu~una Trablus elçisi çok ~a~~rm~~, hatta
bunun ruhu da olup olmad~~~m sormu~tu!
Bu tablolardan biri Giuseppe Bonito taraf~ndan iki nüsha olarak
yap~lm~~t~r. Bir nüshan~n Napoli'de Palazzo Reale'de olmas~na kar~~l~k, di~er nüsha Ispanya'da Madrid'te Museo del Prado'da bulunmakta ve bu da Hac~~Hüseyin Efendi'yi tasvir etmektedir". Tablo,
Napoli'dekinin aynen e~idir. Yaln~z burada sa~~alt kö~ede, çubukdar
o~la~umn sol aya~~~dibinde buru~uk bir kg~t bulunmakta ve bunun
üzerinde Giuseppe Bonito, 1741 yaz~s~~okunmaktad~r ". Her iki eseri
de incelemi~~ve Bonito hakk~nda en etrafl~~ara~t~rmay~~yapm~~~olan
G. Cosenze'ya göre, orijinal tablo Madrid'te oland~r. Napoli'deki
yine ayn~~ressam~n f~rças~~ile yap~lm~~~bir kopyad~r. Prado müzesi
müdürlü~ünün 21 Ekim 1975 tarihli mektubundan ö~renildi~ine
göre, tablo 1746'dan beri ~spanya krall~~~na aittir. Herhalde Iki
Sicilya kral~~olan Carlo, babas~~V. Philippe'e Osmanl~~elçisini tan~tmak gayesiyle bu resmi yapt~rtm~~~ve yollam~~~olmal~yd~. Çünkü
1740 y~l~nda imzalanan andla~ma ile Ispanya krall~~~~ile Osmanl~~
Imparatorlu~u aras~ndaki gerginli~e son verilmi~~oluyordu. Cosenza
Madrid'te Trablus elçisinin de resminin ikinci nüshas~n~~aram~~~ise
de bulamam~~t~r. Böylece o y~llarda Osmanl~~elçisine daha büyük
önem verildi~i anla~~l~r.
Hac~~Hüseyin Efendi'nin men~ei ve görevleri hakk~nda fazla
bir~ey bilmiyoruz. Herhalde elçilikten dönü~ünde Sultan I. Mahmud'a sundu~u raporu bir ar~ivin derinliklerinde gün ~~~~~na ç~kma~~~
beklemektedir. Elçinin Istanbul'a döndükten sonra fazla ya~amad~~~~
ve H. 1155 (= 1742) y~l~nda öldü~ü bilinmektedir. Çemberlita~'da
Atik Ali Pa~a camiinin haziresinde, Nuruosmani camii taraf~ndaki
kö~ede mezar~~bulunmaktad~r ". Yan yüzleri kabartma madalyonlar
15 G. Cosenza, Un quadro del Bonita a Madrid, "Napoli nobilissima" XIV (1905)
s. 143. Bu çok k~sa notta, yazar Prado'daki tablonun varl~~~n~~haber vererek tarihinin 1742 oldu~unu bildirir. Bu tarih sonraki yazarlar~n hepsi taraf~ndan tekrarlan~m~~ise de yanl~~t~r. Tablonun alt kö~esindeki imza yan~nda 1741 tarihi aç~kça
bellidir.
14 Ricam~z üzerine Prado müzesi müdür muavini A. E. P~rez Sânchez, 21
Ekim 1975 tarihli mektubu ile beraber bu tablonun bir foto~raf~n~~göndermi~tir.
Kendisine te~ekkürü borç bilirim.
15 Vildan Ya~c~o~lu, Atik Ali camii ve haziresindeki me~hur zevat~n kabir kitabekri,
(basilmam~~~lisans tezi), ~stanbul Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Tarih bölümü,
no. 156 da bu mezarta~~nm sadece ad~~(yanl~~~imlâ ile) verilmi~tir.
Belleten C. XLI, 36
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ile süslü bir lâhdin ba~~ ~ahidesinde, bir k~sm~~ k~r~k, kafesli destan ~~
kavuklu mezar kitabesi bulunmaktad~r. Sekiz sat~rl~k bu kitabede
~u yaz~~okunur:
~ . Yâ Hayy
Merhüm ve ma~fûr
Mukabele-i süvârl
El-hâc Küçük
Hüseyin Efendi
Ruh-u ~erifiyçün
Rizâen lillâhi fâtihâ
sene 1155
Bu mezarta~~ndan Hac~~Hüseyin Efendi'nin lâkab~n~n Küçük oldu~u ve kendisinin "mukabele-i süvâri" oldu~undan ba~ka bir ~ey
ö~renilememektedir 18. Mehmed Süreyya Bey, daha çok bilgi vererek, onun "Hâcegândan olarak cizye muhasebecisi ve ~~ 54 de Sicilyeteyn sefiri ve mukabele-i süvâri olup 1155'de fevt oldu"~unu
yazar, ayr~ca Atik Ali Pa~a'da gömülü oldu~unu bildirir". Böylece
Mehmed Süreyya Bey'in kayna~~n~n Subhi tarihi ile Atik Ali Pa~a
camii haziresindeki mezarta~~~oldu~u aç~kça anla~~lmaktad~r.
Atik Ali Pa~a camii haziresinin cadde taraf~nda, Çemberlita~'tan
itibaren dördüncü pencere ile kabristan içindeki büyük aç~k türbe
aras~nda ise Hac~~Küçük Hüseyin Efendi'nin o~lu H. 16 Rebiyülâh~r
18 "Mukabele-i süvari" ünvan~~ hakk~nda bkz. Osman Nuri Ergin, Muallim M.
Cevdet'in hayat~~eserleri ve kütüphanesi, ~stanbul 1937, s. 174, Muallim Cevdet (1883
1935), ar~ivde görevli oldu~u s~rada kendisine bu ünvan~n ne ifade etti~ini soran
Izzettin Bey'e verdi~i aç~klamay~~ayr~ca ~u surette not etmi~tir: ". .süvari ve piyade
yeti~tirmek üzere köyler, nahiyeler, sancaklar, vilâyetler derece derece yaya ba~~lara zaimlere„
sancak beylerine, beylerbeyilere arazi taksim edilir ve ~u kadar süvari ve piyade yeti~tirmek
üzere mezldr zatlar memur edilirdi. ~~te bu usule göre süvari ve piyadelerin bir bir taksimat~n~,
adlar~n~, vefat, azil, nasp, veraset gibi muamelelerini kay~t ve miraslar~n~~defterlere tesbit eyleyen kalemlere "mukabele-i süvari ve mukabele-i piyade" derlerdi. Tabii bu kalemlerin de
di~er kalemler gibi reisleri ba~~halifeleri, muavin, mümeyyiz, kdtip ve ~akirtleri vard~. Ve
me~hur Kâti p Çelebi mukabele-i süvari kaleminde ikinci halife olarak tarihlere geçmi~tir."
Mehmet Zeki Pakal~n, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü, ~stanbul 1946,
II, s. 575'de ayn~~bilgiyi tekrarlayarak, "Timarlar~n has~lat~na göre birlikte atl~~
muharip götürme~e mecbur olan sipahilerle zaimlerin kayd~n~~tutan kalem" ~eklinde
özetlemi~tir.
17 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmani, II, Istanbul 1308/15, s. 207.
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1209 (= 1794)'da ölen Sadullah Efendi'nin ka.bri bulunmaktad~ r.
On sat~ rl~k kitabesinde ~u yaz~~okunur.:
. Huvel-Hallaku'l-Bald
Hacegan-~~Divan-~~
Hümayundan sab~ka Cebeciler
merhûm
Kitâbetinden
ve ma~fûr al-muhtaç ila
Rahmeti rabbihi'l-gafür Küçük
Hüseyin Efendi-zâde
Sadullah Efendi ruhuna
g. el-Fâtiha, sene ~~zog
~~o . ~~6 RebiyülâTur
Böylece Sadullah Efendi'nin, elçi Hac~~Hüseyin Efendi'nin o~lu
oldu~u aç~k surette anla~~lmaktad~r. Baba-o~ul ikisinin de Atik Ali
Pa~a camii haziresinde gömülü olmalar~, bir ihtimal olarak evlerinin
de bu çevrede bir yerde oldu~unu akla getirir.
Bu küçük ara~t~rmam~z, Avrupa'run iki zengin koleksiyonunu
süsleyen iki tablonun hikayesini ve yap~l~~~sebebini ortaya koymakta
ve aym zamanda 1964 y~l~nda aram~zdan ayr~lan Faik Re~it Unat'~n
eserini tamamlayan küçük bir not te~kil etmektedir".

il F. Re~it Unat, ad. geç. ~sr. sondaki resimler aras~nda, yabanc~~memleketlere
elçi olarak gönderilenlerden bir kaç~= Istanbul mezarl~klar~ndaki kabir ta~lar~n~n
foto~raflar~n~~koymu~tur. Bunlar aras~nda Küçük Hüseyin Efendi'ninki yoktur.

