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MEHMED RAiF, Davutpaşalı 

--, 

(1863- ı 91 7) 

İstanbul tarihine dair 

L 
eserleri olan müellif. 

..J 

istanbul'da doğdu. Babası, 1877-1878 
Türk- Rus Savaşı'nda şehid düşen Yüz
başı Mehmed Emin Efendi'dir. İbtidal ve 
rüşdiyeyi İstanbul'da okudu, idadlyeye 
Şam'da devam etti; ardından İstanbul'da 
Mekteb-i Harbiyye'yi bitirdi. 1882'de piya
de mülazım-ı sanisi olarak 3. Kolordu'da 
göreve başladı. 1885'te Halep Askeri Rüş
diyesi'nde coğrafya ve 1888'de İstanbul'
da Kuleli Askeri İdadlsi'nde beden eğiti
mi öğretmenliği yaptı. Bu okulda yirmi yılı 
aşkın bir süre tarih, kitabet ve mantık 
dersleri verdi. 1896 Türk-Yunan savaşına 
katılan Mehmed Raif 1908'de Dördüncü 
Ordu Nizarniye Alayı bölük kumandanlı
ğında , 1909'da Muş'ta 16. Liva kuman
danlığında bulundu. 1912'de Balkan Sa
vaşı'na 91 . Piyade Alayı kumandanı ola
rak katıldı. Savaşın ardından sağlık duru
munun elverişsizliği yüzünden emekliye 
ayrıldı. Mehmed Raif Bey 8 Şubat 1917 
tarihinde vefat etti ve Yedikule dışındaki 
aile kabristanına defnedildi. Yazdığı eser
ler ve görevlerindeki başarılarından do-

layı kendisine Osmanl ve Mecldl nişanla
rıyla gümüş liyakat ve Yunan savaşı ma
dalyaları verilmiştir. Arapça. Farsça ve 
Fransızca biliyordu. Sursalı Mehmed Ta
hir'in yazdığına göre Nakşibendl tarika
tındandı. Oğlu Hakkı Raif Ayyıldız da (ö. 
1969) asker olarakyetişerek tuğgeneral
liğe kadar yükselmiştir. 

Eserleri. 1. Mir'ô.t-ı İstanbul (İstanbul 
ı 3 ı 4). İki cilt olarak tasarlanan eserin 
yalnız ı. cildi Boğaziçi ve Havalisi alt 
başlığı ile basılmış. ll. cildi müsvedde ha
linde kalmıştır. Bugün kütüphanelerde 
rastlanan Mir'ô.t-ı İstanbul nüshalarının 
hepsinde baskı tarihi 1314 (1896) olup 
muharriri Kolağası Mehmed Raif olarak 
gösterilmiştir. Halbuki ele geçen bir baş
ka nüshanın baskı tarihi 1316'dır ( 1898) 
ve yazarları Kolağası Mehmed Raif ile Ko
lağası Ahmed Bahri şeklinde kayıtlıdır. 
Metinlerde bir değişiklik göze çarprnasa 
da iki nüshanın önsözlerinin ifadeleri bir
birinden farklıdır. Eserin içinde levhalar 
halinde yer alan çok az sayıda resim ara
sında şunlar yer almaktadır: Rumelihisa
rı, Boğaziçi'nde bir dalyan, Kağıthane de
resinde kayıklar. Haydarpaşa iskelesi. Ha
liç. Kurbağalidere Tren Köprüsü, Üsküdar 
iskelesi, Fenerbahçe Burnu, Büyükada, 
Heybeliada Deniz Okulu. Oğlu Hakkı Raif 

Mehmed Raif'in Mir'at- ı istanbul adir eserinin 1316 <18981 tarihli baskısının iç kapağı ile Musavver Mir'a t-ı istanbul'un 
<1314/18961 dış kapağı 
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Davutpasal ı 

Mehmed Raif 

MEHMED RAiF, Davutpasalı 

Paşa'nın bildirdiğine göre Mehmed Raif 
Bey şehri adım adım gezerek tarihi eserle
rin kitabelerini okumuş. suretlerini alarak 
on yıl çalışmak suretiyle eserini hazırla
mıştır. 1. ciltte Kadıköy ve çevresinden 
başlayarak Üsküdar. Boğaziçi'nin Anado
lu yakasındaki Osmanlı devri Türk eser
leri ve mezarlıkları, bunlardaki kitabeler 
verilmekte, Karadeniz tarafından itibaren 
Rumeli yakasındaki eseriere geçilmekte, 
arkasından Beyoğlu ve Galata'daki eser
ler ele alınmaktadır. Raif Bey yapıların 
tarihçelerini yazarken Hüseyin Ayvansa
rayl'nin Hadikatü'l-cevô.mi'ini tekrar
lar. Fakat onun verdiği metni yapı kitabe
lerinin kopyalarını yazmak suretiyle ta
mamlar. Eserin değerini arttıran bir hu
sus da Hadikatü'l-cevô.mi'in kaleme 
alınışından sonra inşa edilen camilerle 
burada bulunmayan çeşitli vakıf eserleri 
ve kamu yapılarına ait kitabelerin de ki
tapta yer almasıdır. ll. ciltte esas İstan
bul'un tarihi yarımadası üzerinde durula
rak buradaki eserlerin kitabeleri derlen- · 
miştir. Baskısına 1327 r.' de ( ı 91 ı ) giriŞiidi
ği tesbit edilen bu cildin Mehmed Raif ile 
Halil Rüşdü tarafından hazırlanan takdim 
sayfasında Mir'ô.t-ı İstanbul'un bu cildi
nin fasikül 'halinde basılmasına başlandı
ğı bildirilmektedir. Kırk sekiz sayfa tutan 
üç fasikülü satışa çıkiı'r:ılan ı:ıseı'in bası
mııla devam· edilmemiştir. Mevcut fasi
kGllerde istanbul hakkında genel bilgi 
verilmiş. Osmanlı tarihi ve Sultan ı. Mah
mud'a kadar padişahların kronolojileri 
özetlenerek her birinin pek baŞarılı sayı
lamayatak çizgi tesimlerine de yer veril
miştir. ı. .cil de göre oldukça düzensizlik 
gösteren ıı : cildin'yazma nüshasında bir
çok eksik ve baŞka eserlerden alın m? 
kitabe kopyalarıyla birlikte gereksiz bazı 
bölümlere de rastlanmaktadır. Bu cildin 
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MEHMED RAiF, Davutpasalı 

müsveddesi. Raif Bey'in basılmamış di
ğer kitaplarıyla birlikte Türk Tarih Kuru
mu tarafından satın alınmış. kurum üyesi 
Cavit Baysun tarafından incelenmiş. an
cak üzerinde biraz daha çalışılması gerek
tiği gerekçesiyle kuruma iade edilmiştir. 
Eserin her iki cildi Latin harflerine çev
rilerek 1994 veya 199S'te basıtmak üze
re Kültür Bakanlığı'na teslim edilmişse 
de bugüne kadar yayımlanmamıştır. Son 
olarak Günay Kut ile Hatice Aynur. bilhas
sa kitabe metinlerinde d üzeitmeler ya
parak eseri Latin harfleriyle yayımlamaya 
girişmişler. ı. cildin Anadolu yakası bölü
münü dipnotlar ve düzeltmelerle ilmi 
esaslara uygun biçimde neşretmişlerdi r 
(İstanbul 1 996). 2. Topkapı Saray-ı Hü
mayılnu ve Parkının Tarihi (İstanbul 
ı 332), Sultanahmed Parkı ve Asar-ı 
Atikası (İstanbul 1 332). Müellifin vefa
tından az önce "Asar-ı Atika Külliyatı"nın 
bir ve ikinci kitapları olarak yayımianmış 
olup bunlarda şehrin bu tarihi iki merke
zindeki eski eserler üzerinde durularak 
yapıların kitabelerinin kopyalan verilmek
tedir. ikinci eserin bir bölümü istanbul 
surları hakkındadır (s. 32-5 ı). Ayrıca için
de Çemberlitaş. Kıztaşı gibi başka bölüm
ler de yer almaktadır. 

Mehmed Raif Bey'in basılmış ilk eser
leri edebi mahiyette küçük kitaplardır: 
Nükdt-ı Edebiyye (İstanbul ı 307). Ha
tırat-ı Esldt (ı 3 ı O), Kitabhane-i Ed eb 
(ı 313). Mi'yarü '1-efkdr ( 1316). Bunlar
dan son ikisi Mehmed Emin ile beraber 
hazırlanmıştır. Sonradan yayımlanan Yüz 
Sene Yaşamak Çareleri'ni de (İstanbul 
1332) Mehmed Cemil adında bir arkadaşı 

ile birlikte Fransızca'dan çevirmiştir. Mü
ellifin dört eserinin ise tasılmadan kaldığı 
bilinmektedir. Bunlar HeyCikil-i Kema
lfıt yahut Abide-i İnsaniyyet, Feth-i Ce-
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lil-i Konstantiniyye, Ba'de'l-feth Ceva
mi-i Şerifeye Tahvil Olunan Kenais ve 
İstanbul'un Ah val-i Kadime-i Temed
dün ve Ümranı adlarını taşımaktadır. 
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MEHMED AASİM, Eğrikapılı 
(ö. 1169/1 756) 

Osmanlı hattatı . 
_j 

1 099'da ( 1688) dünyaya geldi. istan
bul'un Eğrikapı semtinde doğduğu için 
bu lakapla anılmaktadır. Babası aynı 
semtteki Molla Aşki Mescidi'nin imamı 
hattat Yusuf Efendi'dir. Suyolcuzade 
Mehmed Necib Efendi'nin. doğumuna 
düşürdüğü Farsça "Bad nam-aver-i irfan 
Mehemmed Rasim" mısraını Mehmed 
Rasim sonradan kullandığı şahsi mührü
ne kazdırmıştır. Çocukluğunda tahsili es
nasında babasından sülüs- nesi h yazıla
rını öğrendikten sonra onun izniyle Haşi
mlzade Yedikuleli Seyyid Abdullah Efen
di'den derse başladı. Aklam-ı sittenin her 
nevini ayrı ayrı meşkederek on sekiz ya
şında icazetname aldı ve hocasının tak
dirini kazandı. 

Galata Sarayı'nın 1126 (1714) yılındaki 
açılışında Mehmed Rasim, Sadrazam Şe-

Eğrikapılı 

Me h med 
Rasim 
Efendi'in 
sülüs-nesih 
kıtası 

(İÜKtp., 
AY, nr. 6487) 

hid Ali Paşa tarafından buraya muallim 
tayin edildi ve yıllarca pek çok talebeye 
hüsn-i hat meşketti. Fakat bütün hat üs
tatları gibi Topkapı Sarayı'na hoca olarak 
nakli arzusunu taşıyan Mehmed Rasim 
bu emeline ancak 11 SO' de ( 1737) erişe

bildL Ta'lik hattatı NGr Mustafa Efendi'
nin ölümüyle açılan hat muallimliği Gala
ta Sarayı'na ek olarak Mehmed Rasim'e 
verildi. Kendisinden sonra da Topkapı Sa
r ayı'na hat hocası olacak hattatların Ga
lata Sarayı'ndan naklen tayinleri bir tea
mül haline geldi. Aynı zamanda Saray-ı 
Amire katipliğine de getirilen Mehmed 
Rasim'e buradaki diğer hat üstatları ile 
birlikte ilk defa olarak h ırka-i şerifi ziya
ret şerefinin verildiğini Tuhfe-i Hattatin 
nakletmektedir. 14 Şaban 1169'da ( 14 
Mayıs 1756) veremden ölen Rasim Efen
di Eğrikapı dışındaki kabristana gömül
dü. Hala duran kitabesi , talebesi Mestçi
zade Ahmed Efendi tarafından devrinin 
celi sülüs üslCıbuyla yazılmıştır. 

Mehmed Rasim hayatı boyunca altmış 
mushaf, 1000 kadar en'am ve Kehf süre
si. delailü'l-hayrat ve vakfiye, hilye, kıta 
ve murakka', mesabih-i şerif, meşarik-ı 
şerif yazdı. Eserlerini o devrin meşhur 
müzehhipleri olan Haydarpaşalı İbrahim 
Çelebi, Drağmanlı Süleyman Çelebi, Sur
salı Abdurrahman Çelebi ve Sultanselimli 
Reşid Mustafa Çelebi bezemişlerdir. Meh
med Rasim'in Mustafa Rakım öncesi an
layışa göre yazdığı celi sülüs kitabelerden 
zamanımıza gelebilenleri, Azapkapı'daki 
Saliha Sultan Sebili'nin altı beyitlik ve iki 
çeşmesinin yirmi iki beyitlik kitabesi 
( 1145/1732-33), Nuruosmaniye Camii 
cümle kapısındaki tarihsiz "inne's-sala
te ... " ayetidir. Bu sonuncusunun taşçı 
ustaların ihmali yüzünden astma göre çok 
bozulduğunu nakleden Müstakimzade, 
Saliha Sultan kitabesindeki "elif"lerin de 
zülfesiz olduğunu yazmaktaysa da bun
ların zülfesi vardır. Muhtemeldir ki 1958 
istimtakinde yıkılan mektebin kitabesi öy
leydi. Müstakimzade, Mehmed Rasim'in 
yazılarını Galata Sarayı'na hoca oluncaya 
kadar "Mehmed min telarniz-i es-Seyyid 
Abdullah" yahud "Mehmed imamzade". 
ondan sonra "Mehmed Rasim" veya 
"Mehmed Rasim imamzade", kırkyaşın
dan itibaren sadece "Mehmed Rasim" 
olarak imzaladığını belirtmektedir. An
cak bu ayınma uymayan imzalı eserleri
ne de rastlanmaktadır. imamzade Meh
med imzasıyla yazdığı bazı kıtalarının aynı 

ismi taşıyan diğer bir hattatla karıştırıl
dığı da görülmüştür. 

üstatların yazılarını taklit etmekte bü
yük başarı gösteren Mehmed Rasim, ta'-


