
MEHMED ATlF EFENDi. Kuyucakllzade 

L 

MEHMED ATlF EFENOt 
Kuyucakbzade 

(ö. 1847) 

Osmanlı kadısı, 

matematik ve astronomi alimi. 

Nazilli'nin Kuyucak nahiyesinden gelen 
bir ulema ailesine mensup olup babası
nın adı Abdurrahman. dedesinin adı Ve
liyyüddin'dir. Mecelle şarihi Kuyucaklı
zade Atıf'ın büyükbabası olan Mehmed 
Atıf'ın ilk dönem hayatıvetahsili hakkın
da bilgi yoktur. 1823'te İzmir. daha son
ra Şam kadılığına getirildi ve arkasından 
kendisine bilad-i hamse (istanbul, Edirne, 
Şam, Mısır ve Filibe), Mekke ve İstanbul 
payeleri verildi. 1846'da fiili İstanbul ka
dılığına tayin edildi. Bu görevini sürdü
rürken vefat etti; kabri Eğrikapı civarın
dadır. 

Geleneksel medrese eğitimi alan Meh
med Atıf gençliğinden itibaren riyazi ilim
lere özel bir ilgi duymuş ve kendini bu 
alanda yetiştirerek ll. Mahmud dönemi
nin yenileşme hareketine matematik ve 
astronomi çerçevesinde katkıda bulun
maya çalışmıştır. Ancak mensup olduğu 
ilmi geleneği tamamen terketmeyerek 
-çalışmalarında modern astronomi ve 
matematikteki gelişmeleri yer yer dikka
te almakla beraber- büyük oranda klasik 
geleneğe bağlı kalmış. hatta "Frenk" de
diği Avrupalı ilim adamlarına karşı olum
suz bir tavır takınmıştır. Onun bu tavrını 
büyük ölçüde çalışmalarına yansıttığı ve 
Batılılar 'ın ortaya koyduğu birçok yenili
ğin İslam alimlerinin eserlerinde mevcut 
olduğunu iddia ettiği görülür. Frenkler'in 
her şeyi sahiplenme psikolojisi içine gir
diklerini vurgulayan Mehmed Atıf bunu 
söylerken aslında kendi döneminin, özel
likle mühendishanenin başhacası Seyyid 
Ali Paşa'nın da içinde bulunduğu bir gru
bun görüşünü dile getirmiştir. Kendi öz 
kaynaklarına güveni tam olan Mehmed 
Atıf, öncelikle klasik İslam matematik ve 
astronomisine ait eseriere ulaşınaya ça
lışmış. bu arada kütüphanelerde bulduk
larının birçoğunu istinsah etmiştir. Bil
hassa Mustafa Sıdkı ile öğrencisi Şeker
zade Feyzullah Sermed'in eserlerine önem 
verdiği anlaşılan Mehmed Atıf bir bakıma 
onların eskiyle yeniyi beraberce ele alan 
çizgilerini sürdürmüş, hatta eserlerinde 
eskiyle yeninin sentezini yapmaya çalış
mıştır. 

Eserleri. 1. Nihô.yetü'l-elbô.b ii terce
meti Hulô.sati'l-hisô.b. XVII. yüzyıldan 
itibaren Osmanlı medreselerinde ders ki-
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tabı olarak okutulan Bahaeddin ei-Ami
li'nin Ijulô.şatü'l-J:ıisô.b 'ının tercüme ve 
şerh id ir.. Öğrencilere geniş ölçüde yararlı 
olacağı düşünülen bu çalışma ll. Mah
mud'un isteği üzerine 1242 (1826-27) yı
lında kaleme alınmış. bilhassa şerh kıs
mında Batı Avrupa matematiğine ait bazı 
yeni bilgilere de yer verilmiştir. Ayrıca zik
redilen kitap ve müellif isimlerinden, Os
manlı kültür muhitinde kullanılmakta olan 
klasik Yunan ve İslam matematik eserle
rinden de faydalanıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu özellikleriyle kitap, üç asır boyunca 
medreselerde okutulan Ijulô.şatü'l-J:ıi
sô.b'ın kısmi tercümelerinin yanında 
Türkçe'ye yapılan ilk ve yegane tam ter
cümesidir ( Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 
127/2, mütercim hattı). Z. Müstal;:iarô.t 
ii J:ıisô.bi'l-mechulô.t. Müellif cebir ilmiy
le alakah olan bu Arapça eseri yeni mate
matiğin kurallarından, eski matematiğin 
de bazı özelliklerinden (fevaid) hareketle 
yazdığım belirtir. Kitap, bilhassa eski ve 
yeni cebirin birlikte ele alınışına örnek 
teşkil etmesi bakımından ilginç bir çalış
madır (Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 127/ 
5, müellif hattı). 3. Mü'essisü'l-füyu:iô.t. 
Ver ölçümü (misaha) dalında Arapça ola
rakyazılmış bir mukaddime, iki makale 
ve bir hEltimeden oluşan eserde üçgen, 
dörtgen gibi klasik misaha iliminin kap
samına giren geometrik şekillerin alan 
hesabı örneklerle ele alınır (TSMK, Hazi
ne, nr. 6 10) . 4. Risô.le ii amel-i teczir. 
Karekök hesaplama yöntemiyle ilgili Türk
çe küçük bir çalışma olup herhangi bir sa
yının karekökünü hesaplarken takip edi
lecekyöntemi açıklar ( Kand illi Rasatha
nesi Ktp., nr. I 27/3). S. Teshilü'l-idrô.k 
Terceme-i Teşrihu 'l- eflô.k. Bahaeddin 
el-Amili'nin, Osmanlı medreselerinde na
zari astronomi alanında ders kitabı ola
rak okutulan TeşriJ:ıu '1-eflô.k adlı ese
rinin müellifin 1831'de Şam kadısı iken 
yaptığı tercüme ve şerhidir. Şerhte dik
kati çeken en önemli husus matematik 
açısından Batlamyus, Brahe ve Coperni
cus sistemleri arasında bir fark gözetil
m em esi, ayrıca güneş merkezli sistemin 
eskiden beri, özellikle Pisagorcular'dan 
itibaren bilindiğinin kaydedilip meselenin 
astronominin teknik bir sorunu olduğu
nun vurgulanmasıdır. Bu tavır, Mehmed 
Atıf'ın Batı bilimine ait bir fikri benimse
rnek için kendi geleneğinde o fıkrin ben
zerini aradığını ve Frenk alimlerine ait 
birçok düşüncenin aslında kadim gele
nekte (Yunan ve islam) bulunduğunu tes
bit etmeye çalıştığını gösterir ( Kandilli 
Rasathanesi Ktp. , nr. 127/1, mütercim hat
tı). 6. Ta'lilfiit 'alô. Risô.le ii ~ô.ti'l-kürsi. 

Müneccimbaşı Mehmed b. Ali Hamidi'
nin astronomi gözlem aletlerinden olan 
zatü'l-kürsi konusunda kaleme aldığı ri
saleye Arapça bir ta'likattır ( Kandilli Ra
sathanesi Ktp. , nr. 127/6). 
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Iii İHSAN FAZLIOGLU 

MEHMED BEY 
(ö . 734/1334) 

Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu 
ve ilk beyi 

(1308-1334) 
(bk. AYDINOGULLARI). 

MEHMED BEY, Kanuni 
(1859-1927) 

Türk musikisi bestekarı, 
kanun virtüozu. 
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İstanbul'un Beykoz semtinde doğdu; bu 
münasebetle Beykazi u Mehmed Bey diye 
de tanınır: asıl adı Mehmed Salih'tir. İlk 
ve orta öğreniminin ardından alındığı En
derun'da müsikiye olan kabiliyetiyle dik
kati çekerek bu sahaya yöntendirildi ve 
müsikiye dair temel bilgileri edinmesin
den sonra Muzıka-i Hümayun'a ayrıldı. 
Burada kanun hacatığı ve icracılığı ile ko
lağası rütbesine kadar yükseldi ve bir sü
re Enderun İncesaz Heyeti şefliğinde bu
lundu. ll. Meşrutiyet'in ilanından ( 1908) 

sonra emekli oldu. Emekliliğinin ardından 
geçim sıkıntısına düştüğü için Erenköy'
deki evini satarak ticaret hayatına atıldı 
ve Adana'ya yerleşti; fakat neticede iflas 
ederek tekrar İstanbul'a döndü. Hayatı
nın bundan sonraki kısmını tasawuf ve 
müsikiyle ilgilenerek geçirdi. 21 Mart 
1927 tarihinde Edirnekapı'da bir öğren
cisinin evinde vefat etti ve Edirnekapı 
Mezarlığı'nda Çerkez Hasan'ın arka tara
fında defnedildi. 

Mehmed Bey, gerek dini ve din dışı sa
halarda yaptığı besteleriyle gerekse vir
tüozluk seviyesindeki kanun icracılığıyla 


