MEHMED RAiF, Davutpasalı
müsveddesi. Raif Bey'in basılmamış dibirlikte Türk Tarih Kurumu tarafından satın alınmış. kurum üyesi
Cavit Baysun tarafından incelenmiş. ancak üzerinde biraz daha çalışılması gerektiği gerekçesiyle kuruma iade edilmiştir.
Eserin her iki cildi Latin harflerine çevrilerek 1994 veya 199S'te basıtmak üzere Kültür Bakanlığı'na teslim edilmişse
de bugüne kadar yayımlanmamıştır. Son
olarak Günay Kut ile Hatice Aynur. bilhassa kitabe metinlerinde d üzeitmeler yaparak eseri Latin harfleriyle yayımlamaya
girişmişler. ı. cildin Anadolu yakası bölümünü dipnotlar ve düzeltmelerle ilmi
esaslara uygun biçimde neşretmişlerdi r
(İstanbul 1996). 2. Topkapı Saray-ı Hümayılnu ve Parkının Tarihi (İstanbul
ı 332), Sultanahmed Parkı ve Asar-ı
Atikası (İstanbul 1332). Müellifin vefatından az önce "Asar-ı Atika Külliyatı"nın
bir ve ikinci kitapları olarak yayımianmış
olup bunlarda şehrin bu tarihi iki merkezindeki eski eserler üzerinde durularak
yapıların kitabelerinin kopyalan verilmektedir. ikinci eserin bir bölümü istanbul
surları hakkındadır (s. 32-5 ı). Ayrıca içinde Çemberlitaş. Kıztaşı gibi başka bölümler de yer almaktadır.
Mehmed Raif Bey'in basılmış ilk eserleri edebi mahiyette küçük kitaplardır:
Nükdt-ı Edebiyye (İstanbul ı 307). Hatırat-ı Esldt (ı 3 ı O), Kitabhane-i Ed eb
(ı 313). Mi'yarü '1-efkdr ( 1316). Bunlardan 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. Müellifin dört eserinin ise tasılmadan kaldığı
bilinmektedir. Bunlar HeyCikil-i Kemalfıt yahut Abide-i İnsaniyyet, Feth-i Ceğer kitaplarıyla

lil-i Konstantiniyye, Ba'de'l-feth Cevami-i Şerifeye Tahvil Olunan Kenais ve
İstanbul'un Ahval-i Kadime-i Temeddün ve Ümranı adlarını taşımaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

Mehmed Raif, Mir'at-ı istanbul/: Asya Yaka·
sı (haz. Günay Kut- HaticeAynur). istanbul 1996;
Osmanlı Müellifleri, lll, 62-63; Babinger, GO W,
s. 400, nr. 370; a.mlf. (Üçok), s. 434-435; a.mlf.,
"Quellen zur Osmanisehen Künstlergeshichte" ,
JAK, ı (ı 924). s. 35, not 9;Gövsa, Türk Meşhur
lan, s. 311; Hikmet Turhan Dağlıoğlu. "İstan
bul Bibliyografyası", YT, sy. 64 (ı 938), s. 129;
GünayKut-Hatice Aynur. "Mir'at-ı istanbul
Üzerine", MÜTAD, sy. 5 (ı 989). s. 271-282; Semavi Eyice, "Mehmed Raif', DBist.A, V, 362363 (maddenin yazımında Raif Bey'in oğlu Hakkı Raif Ayyıldız'ın verdiği notlardan faydalanılmıştır).
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MEHMED AASİM, Eğrikapılı
(ö. 1169/1 756)
L

Osmanlı hattatı .

1099'da ( 1688) dünyaya geldi. istanbul'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 mührüne kazdırmıştır. Çocukluğunda tahsili esnasında babasından sülüs- nesi h yazıla
rını öğrendikten sonra onun izniyle Haşi
mlzade Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi'den derse başladı. Aklam-ı sittenin her
nevini ayrı ayrı meşkederek on sekiz yaşında icazetname aldı ve hocasının takdirini kazandı.
Galata Sarayı'nın 1126 (1714) yılındaki
açılışında Mehmed Rasim, Sadrazam Şe-

Eğrikapılı

Me hmed

Rasim
Efendi'in
sülüs-nesih
kıtası

(İÜKtp.,

AY, nr. 6487)
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hid Ali Paşa tarafından buraya muallim
tayin edildi ve yıllarca pek çok talebeye
hüsn-i hat meşketti. Fakat bütün hat üstatları 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 Galata Sarayı'na ek olarak Mehmed Rasim'e
verildi. Kendisinden sonra da Topkapı Sar ayı'na hat hocası olacak hattatların Galata Sarayı'ndan naklen tayinleri bir teamül 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 ziyaret şerefinin verildiğini Tuhfe-i Hattatin
nakletmektedir. 14 Şaban 1169'da ( 14
Mayıs 1756) veremden ölen Rasim Efendi Eğrikapı dışındaki kabristana gömüldü. Hala duran kitabesi , talebesi Mestçizade Ahmed Efendi tarafından devrinin
celi sülüs üslCıbuyla yazılmıştır.
Mehmed Rasim hayatı boyunca altmış
mushaf, 1000 kadar en'am ve Kehf süresi. 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, Sursalı Abdurrahman Çelebi ve Sultanselimli
Reşid Mustafa Çelebi bezemişlerdir. Mehmed Rasim'in Mustafa Rakım öncesi anlayışa 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-salate ... " ayetidir. Bu sonuncusunun taşçı
ustaların ihmali yüzünden astma göre çok
bozulduğunu nakleden Müstakimzade,
Saliha Sultan kitabesindeki "elif"lerin de
zülfesiz olduğunu yazmaktaysa da bunların zülfesi vardır. Muhtemeldir ki 1958
istimtakinde yıkılan mektebin kitabesi öyleydi. 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. Ancak bu ayınma uymayan imzalı eserlerine de rastlanmaktadır. imamzade Mehmed imzasıyla yazdığı bazı kıtalarının aynı
ismi taşıyan diğer bir hattatla karıştırıl
dığı da görülmüştür.
üstatların yazılarını taklit etmekte büyük başarı gösteren Mehmed Rasim, ta'-

MEHMED RAUF
lik hattını Hekimbaşı Katibzade Mehmed
Refi Efendi'den öğrenip elli iki yaşınday
ken icazet aldı , kendisi de Refi Efendi'ye
sülüs ve nesihten icazet verdi. Ender görülen bu vaka için zamanında şu tarih düşürülmüştür : "Yazar tebrlki tarihin bu
iki izn için hame 1 İcazet birbirinden aldı
iki kamil-i dana." Rasim Efendi. hurde
ta'lik hattı ile bazı risaleler ve EnmCız e 
cü'l-lebib isimli kitabı istinsah ettiyse
de bu eserlerin akıbeti belli değildir.
Medrese mezunu olduğu, Arapça ve
Farsça'ya hakimiyeti bulunduğu anlaşı
lan Mehmed Rasim'in seksen dört sayfa
hacmindeki divançesi ve münşeat örneklerinin toplandığı bir yazma nüsha zamanımıza kadar gelmiştir (iü Ktp ., TY.
nr. 9632). Bu divançe Rasim Efendi'nin
şiir ve inşa sahasında da başarılı olduğu
nu göstermektedir. Eserde kaside, gazel
ve şarkı nevileri d ı şında birçok tarih manzumesi. münşeatta ise arz-ı hal ve mektup numuneleri yer almaktadır. Nakşi 
bendl tarikatına mensup bulunan Rasim
Efendi hayatı boyunca kalemini abctestsiz halde divitine sokmamış olmasıyla da

zinesi, nr. 271). iki en'am (Emanet Hazinesi, nr. 395 ; Yeniler, nr. 894) ; Türkve İslam
Eserleri Müzesi 'ndeki mushaf (nr. 466),
en ' am (nr. 1449) . murakka' (nr. 2440 ,
2468); İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki murakka' (AY, nr. 6515 , 6922) ; Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki murakka' (nr.
377) ve en'am (nr. 407) sayılabilir.
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lu, Galatasaray Tarihi, İstanbul 1952, s. 475477; Şevket Rada. Türk Ha ttatları, İstanbul , ts .
(Ya yın Matba a c ılık).
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sıkıntısı çektiği an l aşılmaktadır.

boyunca meşk ve talim
basan ve 1000 kadar hattat yetiştirdiği rivayet edilen Mehmed Rasim
Müstakimzade gibi bir hat ve hattatlar
tarihi yazarına hocalık etmiş olduğu için
Tuhfe-i Hattiltin'de kendisinden tafsilatlı olarak bahsedildiği gibi doksan dört
öğrencisinin biyograf isine de gen i ş yer
verilm iştir. Bunlar arasında Mestçizade
Ahmed, Fethiyeli Ahmed Hıfzı ( Şey h Hamdullah'tan bu yana devam eden hattatl ar
ş ece res i bu zat yoluyla zamanımıza kadar
gelmi ş tir). Mehmed Hıfzı , Mustafa b. Hasan, Abdülkadir Hamdi. Abdurrahman
Hilmi ve Bağdadl İsmail Enver! efendiler
ilk hatırianacak olanlardır. Rasim Efendi
sanat hayatı boyunca Hafız Osman'ın üsIGbuna bağlı kalmıştır.
Kendisinden yazı isteyenleri reddetmeyen Rasim Efendi'nin m üze ve hususi
koleksiyonlarda bulunan eserleri arasın
da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki mushaf (Yeniler, nr. 126). yirmi bir
cüzü yazılmış eksik mushaf (Emanet Hazinesi, nr. 273), Amme cüzü (Emanet HaSanat

hayatı

tarafı ağır
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tanınır.

Mehmed Rasim , başta Sultan lll. Ahmed ve 1. Mahmud gibi sanat hamisi padişahlar olmak üzere devrinin sadrazamlarından ve devlet adamlarından takdir
ve alaka görmüş , çağının relsü'l-hattatlni
kabul edilmiştir. Ancak münşeatındaki
bazı belgelerden zaman zaman geçim

s. 155-156; Ali Alparslan,

Osma nlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul 1999, s.
74- 76 ; M. Uğur Derman, Sabancı Üniversitesi

8876) Abdülhalim Efendi'nin göreve baş
ladığı 1824'te tamamlanmıştır. Galata
Sarayı'nın yanmış olan camisini 25 Nisan
1822'de yeniden inşa edip sarayla birlikte etrafını düzenlemiştir (BA, Cevdet-Saray, nr. I 802) .
Mehmed Rasim Ağa döneminde baş
mimarların ve mimar halifelerinin yeterli gelirlerinin olmadığı, bu sebeple geçim
sıkıntısı içinde bulundukları gerekçesiyle
mimarların binalardan aldıkları harç ve
avaidier yeniden düzenlenmiştir ( BA, HH,
nr. 29125) . Buna göre İstanbul'da suriçi,
Eyüp, Üsküdar ve Boğaziçi'nde Rum. Ermeni ve yahudi tebaanın yaptıracağı büyük binalardan 120. orta büyüklükte binalardan 60 ve küçük binalardan 20 kuruş avaid alınması, tamiratlarda ise bu
miktarların yarısının uygulanması kararlaştırılmıştır. Toplanan avaidin her ay onda sekizinin mimar halifelerine dağıtıl
ması ve başmimarın harcamalarında kullanılmak üzere kale inşaları hariç mlrl ve
evkaf binalarından bi nde beş oranında bir
harç alınması uygun görülmüştür.

M EHMED HASİM AGA
XIX.
L

yüzyılın

ilk çeyreğinde
g örev yapan
Hassa başmiman.
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İnşa ve tamir kayıtlarında "es-Seyyid
Mehmed " mührünü kullanan Mehmed
Rasim Ağa ' nın doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. 9 Ağustos 1820 tarihinde Ali Rıza Ağa' nın yerine tayin edildi ( BA.
Cevdet-Saray, nr. 1512). Tayin yaz ı sında
ismi Aksarayil Hace (Hoca) Mehmed Efendi şeklinde geçmektedir. Hoca unvanı sebebiyle mühendishanede bir müddet ho-

TSMA , D. 5175, 1236/ 1820-21 ; BA. CevdetBahriye , nr. 5619 ; BA. D . BŞM, nr. 8876; BA,
Cevdet-Saray, nr . 1512, 1802; BA. HH, nr.
29125, ı 237 /1821-22 ; Mustafa Cezar. "Sanatta Batıya Açılış Döneminde Mimarlar", 9. Milletler Aras ı Türk Sanatları Kongresi, Ankara
1995, I, 4 79-488; a .mlf .. " 19. Yüzyılda önemli
işlere imzasını Atmış Bir Mimanmız : Abdülhalim Bey ", 19. Yüzyıl istanbul 'unda Sanat Ortamı, İstanbul 1996, s . 95-1 08 ; M. Zarif Orgun.
"Hassa Mim a rları", Arkitekt, sy. 12, İstanbul
1938, s. 334-340 ; Ahmet Vefa Çobanoğlu . "Osmanlı'da Baş Mimarlar" , Türk Dünyası Kültür
Atiası : Osmanlı Dönemi, İstanbul 2002 , IV,
250-326; a.mlf .. "Mehmed Rasim Efendi" , Yaşamları

ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, ll, 176. !Al
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calıkyapmış olduğu anlaşılmaktadır. Baş
mimarlığının ilk aylarında kullandığı "Bende Hace Mehmed Sermi'maran- ı Hassa"
im zasın ı bir süre sonra "Bende Mehmed
Rasim Sermi'mara n - ı Hassa" olarak değiştirmiş . ancak "Seyyid Mehmed" imza-

MEHMED HAşin EFENDi
(bk. Rft.ŞiD MEHMED EFENDi).

L

sını değiştirmemiştir.

Has sa başmimarlığını 1824 yılına kadar sürdüren Mehmed Rasim Ağa 1821 'de Yedikule İ mrahor İlyas Bey Camii tamiratını yapmış (TS MA. nr. D 5ı 75) , aynı yıl
içinde Tersane-i Amire'de bir değirmen
ve zahire arnbarı inşa etmiştir (BA, Cevdet-Bahriye, nr. 561 9) . Yine Tersane-i Amire için Sultan ll. Mahmud'un emriyle yeni
bir havuzun inşasını daha sonra başmi
mar olacak Seyyid Abdülhalim Efendi ile
birlikte gerçekleştirmiş, yapımına 13 Mart
1822'de başlanan havuz (BA, D . BŞ M, nr.
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MEHMED RAUF
(1875-1931)
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Servet-i Fünun dönemi
hikaye ve romancısı.
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12 Ağustos 187S'te istanbul Balat'ta
Kesmekaya mahallesinde dünyaya geldi.
Babası Kütahya doğumlu Hafız Ahmed
Şükrü Efendi'nin son görevi İstanbul Liman Dairesi'nde mühimme müdürlüğü
dür. İlk öğrenimini Defterdar mahalle
mektebinde yaptıktan sonra önce Eyüp
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