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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 



devrinin önde gelen sanatkarları arasına 
girmiştir. MOsikideki ilk bilgilerini En
derun'da Suyolcu Latif Ağa ile Hacı Arif 
Bey' den, kanun derslerini de yine bura
da Kanuni Edhem Bey'den alan Mehmed 
Bey aynı zamanda iyi bir ud icracısı ve 
dinlediği eserleri anında notaya alacak 
derecede iyi bir notist idi; istanbul'un en 
seçkin mCısikişinaslarının toplandığı bir 
sanat mahfili durumunda olan Erenköy'
deki evinde mCısiki meclisleri tertip eder, 
isteyenlere ud ve kanun dersleri verirdi. 
Yetiştirdiği talebeleri arasında Ahmed 
Mükerrem Aklncı ve oğlu Yekta Akıncı 
özellikle zikredilmelidir. 

Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilmesiyle 
de tanınan Mehmed Bey na't, mersiye, 
ilahi, saz eseri, peşrev ve şarkı gibi çeşitli 
formlarda pek çok eser bestelemiş, an
cak aralarından sadece yirmi ikisi günü
müze ulaşabilmiştir. Bunlar on yedi peş
rev ve saz semaisi ile dört şarkı ve bir 
si rtadan ibarettir (listesi için b k. Öztuna. 
ll, 37). Dini bestelerinin gürtelerini daha 
çok Yunus Emre. Niyazi-i Mısrt. Hacı Mak
sud Efendi ve Aşık Vasfi'den seçtiği bilin
mektedir. 

Mütevazi ve nazik kişiliğiyle tanınan 
Mehmed Efendi 'nin tasawufi yönü de 
vardı. Rifal Şeyhi Ahmed Safi Efendi'den 
aldığı melamet neşvesiyle son dönem Me
lamller'inden Seyyid Muhammed Nürü'l
Arabl'nin oğlu Şerif Efendi'ye devam et
miş ve ondan icazet alarak bu sahada pek 
çok kişi yetiştirmiştir. 
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MEHMED BEY, Karamanoğlu 
(ö. 676/1277) 

Karamanoğulları Bey li ği' nin 
kurucusu ve ilk hükümdan 

(1263-1277). 
_j 

Kamereddin (Ermenek, Mut, Silifke , 
Gülnar ve Anamur yöreleri) ilinin subaşısı 
Karaman Bey'in en büyük oğludur. Kara
man Bey'in vefatı üzerine (muhtemelen 
661/1263) Anadolu Selçuklu Hükümdan 
IV. Rükneddin Kılıcarslan emir-i candar 
olan Karaman Bey'in kardeşi Bunsuz'u 
tevkif ettirmiş, çocuk yaştaki oğullarını 
da Konyayakınındaki Gevele Kalesi'n-

de hapse attırm ı ştı. IV. Kılıcarslan'ın 
664 (1266) yılında öldürülüp Mulnüddin 
Süleyman Pervan e devlete tamamen ha
kim olunca Karaman Bey'in oğullarını ser
best bıraktı. Ancak küçük kardeşleri Ali 
Bey rehin olarak Kayseri'de oturtuldu. 

Beylerbeyi Hatlroğlu Şerefeddin. Ana
dolu'da Moğollar'a karşı isyan hareketine 
girişince (675/1 276) Karaman Bey'in oğlu 
Mehmed Bey ve kardeşleri de ona katıldı
lar. Bunun üzerine Hatlroğlu, Hatenli Ka
dıoğlu Bedreddin İbrahim'i aziederekye
rine Mehmed Bey'i Kamereddin ili suba
şılığına tayin etti. Mehmed Bey hemen 
harekete geçerek güneyde deniz kıyısm
daki şehir ve kalelere hakim olduğu gibi 
Moğollar'a da baskınlar düzenledi ve Ulu
kışla'daki 200 kişilik Moğol müfrezesini 
imha etti. 

Hatlroğlu Şerefeddin'in Moğollar tara
fından yakalanıp öldürülmesinden (675/ 
ı 276) sonra Kamereddin ilinin eski suba
şısı Bedreddin i b ra him öç almak için Meh
med Bey'in üzerine yürüdü, fakat Göksu 
Geçidi'nde Mehmed Bey' eyenilerek güç
lükle kendini oradaki kalelerden birine at
tı ve sığındığı kalede Mehmed Bey tara
fından muhasara altına alındı. Bedreddin 
İbrahim'in mağlüp edilmesi Karaman 
Türkmenleri'nin gücünü arttırmış. Meh
med Bey'in muktedir bir kumandan ol
duğunu göstermiştir. 

Bu sırada Memlük Hükümdan I. Bay
bars. Moğol ordusunu Elbistan ovasında 
yendikten sonra Kayseri'ye geldi (Zilka
de 6751 Nisan ı 277). Burada uzun bir za
mandan beri rehine olarak tutulmakta 
olan Karaman Bey'in oğullarından Ali Bey 
M em! ük sultanının huzuruna çıkarak ağa
beyleri ve kendisi için beylik(emaret) men
şuru ve sancakları rica etti. sultan da bu 
isteği kabul etti. 

Baybars'ın Moğollar'ı yendiğini haber 
alan Mehmed Bey, Kırım'da bulunan es
ki Anadolu Selçuklu Hükümdan ll. izzed
din Keykavus'un oğullarından Alaeddin 
Siyavuş'u da (Cimri) yanına alarak hare
kete geçti. Mehmed Bey 3000 kişilik or
dusuyla önce Aksaray'a gitti, Aksaray'ın 
kolayca alınamayacağını anlayınca da 
Konya'ya yöneldi. O sırada Sultan lll. Gı
yaseddin Keyhusrev ile Sahib Fahreddin 
Ali ilhanlı HükümdanAbaka Han'ın katın
da, Mulnüddin Süleyman Pervane de To
karta olduğundan Konya'da devlet bü
yüklerinden saltanat naibi Emlnüddin 
Mikail ile Meliküssevahil Bahaeddin Meh
med Bey'den başka kimse bulunmuyor
du. Mehmed Bey eski sultan ll. izzeddin 
Keykavus'un oğlu Alaeddin Siyavuş'u sul-
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tan ilan etmek istiyordu. Fakat Emlnüd
din buna karşı çıktı ve Mehmed Bey'in 
Konya'yı kuşatmak için harekete geçme
si üzerine şehirde bulunan askerle çıkıp 
savaşa giriştiyse de bozguna uğrayıp geri 
dönmek zorunda kaldı. Bundan sonra At
pazarı ve Çaşniglr kapıları yakılarak şeh
re girildi (9 Zilhicce 6751 I 4 Mayıs I 277). 

Ayağı çarıklı, kızıl börklü Karamanlılar ti
caret hanlarını, büyüklerin ve emirlerin 
evlerini yağmaladılar. Bir gün sonra Sel
çuklu şehzadesi Alaeddin Siyavuş şehre 
getirilerek tahta oturtuldu ve Selçuklu 
sultanı ilan edildi. Bu esnada saltanat 
naibi Emlnüddin Mikail şehirden çıkarak 
Tokat'a gitmek istemişse de yolda yaka
lanmış, hazinelerin yerlerini göstermeye 
mecbur bıraktidıktan sonra Meliküsseva
hil Bahaeddin Mehmed ile birlikte öldü
rülmüştür. Ertesi gün igdişler, ileri gelen
ler ve halkAlaeddin Siyavuş'a biat ettirildi. 
Ardından Alaeddin Siyavuş, başının üze
rinde büyük sultan Alaeddin Keykubad'ın 
çetri ve şanlı sancağı , çevresinde göz alıcı 
elbiseler giyinmiş candarlar. çevgandar
lar. silahdarlar ve diğer görevliler olduğu 
halde şehirde dolaştırıldı. Daha sonra 
Alaeddin Siyavuş hisara çıkarak Selçuklu 
tahtına oturdu (I O Zilhicce 675 1 I 5 Mayıs 
ı 277). Dört gün sonra da Karamanoğlu 
Mehmed Bey vezirlik makamına getirildi. 
Törenin ardından divan kuruldu. Burada 
devlet hizmetinde bulunanlarla ülkedeki 
taraftarların devlet merkezine gelmeleri 
için fermanlar yazıldı ve bundan böyle di
vanda, devlet dairelerinde, sarayda. eğ
lence toplantılarında, çevgan oynanan se
yirlikte hiç kimsenin Türkçe'den başka bir 
dil konuşmamasma karar verildi. Kara
manoğlu Mehmed Bey tekrar Kamered
din iline tayin edildi. Konya'da birkaç gün 
şenlik yapıldıktan sonra Sahib Ata'nın 
oğulları ve uç vilayetinin emirleri Taeed
din Hüseyin ile Nusretüddin Hasan'ın bir 
ordu ile Karahisar'dan (Afyon) Konya'ya 
doğru gelmekte oldukları haber alındı. 
Mehmed Bey onlarla savaşmak için Kon
ya'dan ayrıldı. iki ordu Akşehir'de karşı 
karşıya geldi. Sahib Ata'nın ordusundaki 
Germiyan Türkleri savaş meydanından 
uzaklaşınca Mehmed Bey büyük bir za
fer kazandı (Zilhicce 6751 Mayıs ı 277) . 

Karamanlılar zengin ganimetler elde et
tiler. Mehmed Bey, Sahib Fahreddin Ali'
nin malikanesi olan Karahisar'ı kuşattı . 

kuşatma başarılı olmayınca Alaeddin Si
yavuş ile Konya'ya döndü (29 Zi lhi cce 
675 13 Haziran I 277). Mehmed Bey'in asıl 
niyeti Moğollar'la savaşmak üzere Erzu
rum'a gitmekti. Ancak Türkmenler Mo-
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