
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. E nder gö
rülen bu vaka için zamanında şu tarih dü
şürülmüştür : "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 EnmCıze

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 örnek
lerinin toplandığı bir yazma nüsha za
manımıza 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 dışında birçok tarih man
zumesi. münşeatta ise arz-ı hal ve mek
tup numuneleri yer almaktadır. Nakşi 

bendl tarikatına mensup bulunan Rasim 
Efendi hayatı boyunca kalemini abctest
siz halde divitine sokmamış olmasıyla da 
tanınır. 

Mehmed Rasim , başta Sultan lll. Ah
med ve 1. Mahmud gibi sanat hamisi pa
dişahlar olmak üzere devrinin sadrazam
larından ve devlet adamlarından takdir 
ve alaka görmüş, çağının relsü'l-hattatlni 
kabul edilmiştir. Ancak münşeatındaki 
bazı belgelerden zaman zaman geçim 
sıkıntısı çektiği an laşılmaktadır. 

Sanat hayatı boyunca meşk ve talim 
tarafı ağır basan ve 1 000 kadar hattat ye
tiştirdiği rivayet edilen Mehmed Rasim 
Müstakimzade gibi bir hat ve hattatlar 
tarihi yazarına hocalık etmiş olduğu için 
Tuhfe-i Hattiltin'de kendisinden tafsi
latlı olarak bahsedildiği gibi doksan dört 
öğrencisinin biyograf isine de gen i ş yer 
verilmiştir. Bunlar arasında Mestçizade 
Ahmed, Fethiyeli Ahmed Hıfzı ( Şeyh Ham
dullah'tan bu yana devam eden hattatlar 
şeceres i bu zat yoluyla zamanımıza kadar 
gelmi ştir). Mehmed Hıfzı , Mustafa b. Ha
san, Abdülkadir Hamdi. Abdurrahman 
Hilmi ve Bağdadl İsmail Enver! efendiler 
ilk hatırianacak olanlardır. Rasim Efendi 
sanat hayatı boyunca Hafız Osman'ın üs
IGbuna bağlı kalmıştır. 

Kendisinden yazı isteyenleri reddet
meyen Rasim Efendi'nin m üze ve hususi 
koleksiyonlarda bulunan eserleri arasın
da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
deki mushaf (Yeniler, nr. 126). yirmi bir 
cüzü yazılmış eksik mushaf (Emanet Ha
zinesi, nr. 273), Amme cüzü (Emanet Ha-

zinesi, nr. 271). iki en'am (Emanet Hazine
si, nr. 395 ; Yeniler, nr. 894) ;Türkve İslam 
Eserleri Müzesi 'ndeki mushaf (nr. 466), 
en 'am (nr. 1449) . murakka' (nr. 2440 , 
2468); İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki murakka' (AY, nr. 6515 , 6922); Sa
kıp Sabancı Müzesi'ndeki murakka' (nr. 
377) ve en'am (nr. 407) sayılabilir. 
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MEHMED HASİM AGA 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde 
görev yapan 

Hassa başmiman. 
_j 

İnşa ve tamir kayıtlarında "es-Seyyid 
Mehmed" mührünü kullanan Mehmed 
Rasim Ağa'nın doğum ve ölüm tarihi bi
linmemektedir. 9 Ağustos 1820 tarihin
de Ali Rıza Ağa'nın yerine tayin edildi ( BA. 
Cevdet-Saray, nr. 1512). Tayin yazısında 

ismi Aksarayil Hace (Hoca) Mehmed Efen
di şeklinde geçmektedir. Hoca unvanı se
bebiyle mühendishanede bir müddet ho
calıkyapmış olduğu anlaşılmaktadır. Baş

mimarlığının ilk aylarında kullandığı "Ben
de Hace Mehmed Sermi'maran-ı Hassa" 
imzasını bir süre sonra "Bende Mehmed 
Rasim Sermi'maran - ı Hassa" olarak de
ğiştirmiş. ancak "Seyyid Mehmed" imza
sını değiştirmemiştir. 

Has sa başmimarlığını 1824 yılına ka
dar sürdüren Mehmed Rasim Ağa 1821 '
de Yedikule İ mrahor İlyas Bey Camii ta
miratını yapmış (TS MA. nr. D 5 ı 75) , aynı yıl 
içinde Tersane-i Amire'de bir değirmen 
ve zahire arnbarı inşa etmiştir (BA, Cev
det-Bahriye, nr. 561 9) . Yine Tersane-i Ami
re 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 . BŞM, nr. 

MEHMED RAUF 

8876) Abdülhalim Efendi'nin göreve baş
ladığı 1824'te tamamlanmıştır. Galata 
Sarayı'nın yanmış olan camisini 25 Nisan 
1822'de yeniden inşa edip sarayla birlik
te etrafını düzenlemiştir (BA, Cevdet-Sa
ray, nr. I 802) . 

Mehmed Rasim Ağa döneminde baş
mimarların ve mimar halifelerinin yeter
li 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. Er
meni ve yahudi tebaanın yaptıracağı bü
yük binalardan 120. orta büyüklükte bi
nalardan 60 ve küçük binalardan 20 ku
ruş avaid alınması, tamiratlarda ise bu 
miktarların yarısının uygulanması karar
laştırılmıştır. Toplanan avaidin her ay on
da sekizinin mimar halifelerine dağıtıl
ması ve başmimarın harcamalarında kul
lanılmak üzere kale inşaları hariç mlrl ve 
evkaf binalarından bi nde beş oranında bir 
harç alınması uygun görülmüştür. 
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MEHMED HAşin EFENDi 

(bk. Rft.ŞiD MEHMED EFENDi). 

MEHMED RAUF 
(1875-1931) 

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 Li
man Dairesi'nde mühimme müdürlüğü
dür. İlk öğrenimini Defterdar mahalle 
mektebinde yaptıktan sonra önce Eyüp 
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