
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. 

_j 

_j 

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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MEHMED RAUF 

Rüşdiyesi'ne, 1884'te Soğukçeşme Askeri 
Rüşdiyesi'ne, 1888'de Bahriye Mektebi'
ne kaydolan Mehmed Rauf1894'te müla
zım-ı sani rütbesiyle buradan mezun ol
du ve Girit'in Suda Limanı'nda bulunan 
eğitim gemisinde sekiz ay staj görüp İs
tanbul'a döndü. 189S'te Kiel Kanalı'nın 
açılış töreni için Hamburg'a gitti. Seya
hat dönüşü Girit'te sekiz ay daha kaldık
tan sonra İstanbul'a tayin edildi. Sırasıyla 
Muln-i Zafer ve Avnullah korvetlerinde, 
Tarabya'daki karakol gemisinde, Bozca
ada ve Süreyya gemilerinde, 1899 yılında 
yüzbaşılığa terfi ederek Necm-feşan 
gambotunda görev yaptı. 1902'de Şat 
gambotuna, 1904'te protokol memurlu
ğuna, 190S'te Mekteb-i Bahriyye kitabet 
muallimliğine getirildi. ll. Meşrutiyet'in 
ilanı üzerine yapılan genel terfi sırasında 
sol kolağası oldu. ll. Meşrutiyet'ten son
ra imzasız olarak yayımladığı Bir Zam
bak'ın Hikayesi adlı pornografik roma
nının 21 Mayıs 191 O'da yasaklanıp topla
tılmasının ardından askeri mahkemece 
altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay
dan sonra askerlikle ilişkisi tamamen ke
sildi. 1920'de Şule Neşriyat Evi adıyla bir 
yayınevi açan Mehmed Rauf, 1 Kasım 
1921 - 2 Mart 1922 tarihleri arasında 
Vakit gazetesi yazarı sıfatıyla İtalya'da 
bulundu. 1926'da kısmi bir felç geçirdi: 
1928'de ikinci bir felç şuurunu kaybet
miş olarak onu yatağa düşürdü. Hastalığı
nın ilerlemesi üzerine kaldırıldığı Cerrah
paşa Hastahanesi'nde 23 Aralık 1931'de 
öldü ve Maçka'daki aile kabristanında 
toprağa verildi. 

Mehmed Rauf un edebiyata eğilimi kü
çük yaşta okuduğu kitaplar ve babasıyla 
gittiği tiyatrotarla başlar. önceleri Türk 
ve Batı edebiyatlarıyla ilgili eserleri oku
maya, hatta bildiği İngilizce ve Fransızca 
ile bazılarını Türkçe'ye tercümeye çalı
şan Mehmed Rauf edebi zevki geliştikçe 
George Ohnet, Octave Feuillet, Alphonse 
Daudet, Emile Zola, Gustave Flaubert gibi 
realist yazartara yönelir. İzmir'de Hizmet 
gazetesini çıkaran, eserlerini okuyarak 
hayran olduğu Halit Ziya'ya (Uşaklıgil} gön
derdiği "Düşmüş" adlı hikayesi aynı gaze
tede yayımlandığında henüz on altı yaşın
daydı. Mektuplarla kurulan bu dostluk 
Halit Ziya'nın İstanbul'a gelişiyle daha da 
iterler. Fransızca bilgisi, okuma sevgisi ve 
bizzat tanıştıktan sonra Halit Ziya'nın özel 
kütüphanesinden faydalanma ve onunla 
fikir alışverişinde bulunma imkanı ona 
edebi hayatında yepyeni ufuklar açar. Bu 
ilişki staj için Girit' e gitmesine kadar ke
sintisiz devam eder. Bu dönemde Rauf 
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Vicdani takma adını kullanan Mehmed 
Raufun ilk uzun hikaye denemelerinden 
biri olan "Garam-ı Şebab" da Halit Ziya'
nın yardımıyla İkdam gazetesinde yayım
lanır. Ardından Mekteb mecmuasına 
gönderdiği M. R. imzalı bir mektupla eski 
edebiyat taraftartarına karşı girişmiş ol
dukları mücadelede yeni edebiyat taraf
tarlarını desteklediğini ifade eden Meh
med Raufun mecmuaya davet edilme
siyle buradaki edebi faaliyeti başlar. Ser
vet-i Fünun topluluğuna katılmasına ka
dar edebi faaliyetlerini yoğun biçimde 
sürdürdüğü Mekteb mecmuasını Cenab 
Şahabeddin'in 1897'de Cidde'ye gitmesi 
üzerine bir müddet tek başına yönetir. 

1897 yılından itibaren Servet-i Fünun 
mecmuasında yaklaşık beş yıl süren hika
ye, roman, mensur şiir, makale ve ince
lemeler kaleme aldığı yıllar Mehmed 
Rauf un edebi hayatının en önemli döne
mini teşkil eder. Bu devrede vermiş oldu
ğu edebi eserlerle edebi şahsiyetinin zir
vesine ulaşmış ve daima onlarla anıla
gelmiştir. Bu sırada Prosper Merimee, 
Alphonse Daudet ve Catulle Mendes'ten 
hikayeler tercüme eden Mehmed Rauf'un 
ilk romanı Perda-yı Garam ile sanatının 
zirvesi kabul edilen ve psikolojik roman 
tekniğinin edebiyatımızdaki başarılı ör
neklerinden sayılan Eylül ve bu roman
dan sonra en çok tanınan eseri Siyah İn
ciler'de toplayacağı mensur şiirleri ayrıca 
edebi tedkikleri, Türk, İngiliz ve Fransız 
edebiyatlarıyla ilgili makaleleri , eleştiri 
yazıları ve tiyatroya dair makaleleri bu 
mecmuada yayımlanmıştır. 

1901 'de Servet-i Fünun'un tatil edil
mesinin ardından ll. Meşrutiyet'e kadar 
sessiz kalan Mehmed Rauf, Meşrutiyet'in 
ilanından sonra tekrar yazı hayatına geri 
döner: ancakartıkyeni bir edebiyat anla
yışı ve yeni bir edebi nesil vardır. 1908'
den 1927'ye kadar sürecek olan bu devre
de Servet-i Fünun, Resimli Kitab, Mu
savver Hale, Musavver Muhit, Şehbdl, 

Mehmed 
Rauf 

Şiir ve Tefekkür, Şebdb, Resimli Ay, 
Sevimli Ay, Güneş mecmualarıyla Ta
nin, Yeni Ses, Cumhuriyet, Peyarn (Pe
yam-ı Edebi), Payitaht, Vakit gazetele
rinde yazar ve Mahasin, Süs, Gelincik 
ve Sinema Yıldızı adlarında dört maga
zin mecmuası yayımlar. 

Bu kadar değişik mecmua ve gazetede 
yazmış olmasına rağmen onun için artık 
bir unutuluş devresi başlamıştır. Meh
med Rauf'un bu tecrit edilişinin arkasın
da hayatının mihveri denilebilecek aşkları 
ve bo hem hayatı yatmaktadır. Özellikle 
Bir Zambak'ın Hikayesi'nin yayımlan
masının ardından gelişen olaylar Mehmed 
Rauf'un edebi itibarını derinden sarsar 
ve askerlikten uzaklaştırılmasının arkasın
dan hayatını yazılarıyla kazanmak zorun
da kalır. Edebi hayatının bu devresinde 
kaleme aldığı on bir romanın bir kısmı 
tefrika edildikten sonra kitap haline gel
miş, "Harabeler" ve "Kabus" adlı iki roma
nı ise tefrika halinde kalmıştır. Mehmed 
Rauf'un bu dönemdeki eserlerinde dik
kati çeken husus, önceki romanlarından 
farklı olarak platonik aşktan çok maddi 
aşkın ön planda olmasıdır. Diğer taraftan 
mensur şiirlerindeki azalma da artık has
sasiyete eskisi kadar önem vermediğinin 
bir göstergesidir. 

ll. Meşrutiyet'in ardından tiyatro ile il
gili faaliyetlere de girişen Mehmed Rauf 
makaleler yazar, adapteler yapar, Sahne-i 
Osmaniyye ile 1914'te kurulan Darülbe
dayi'nin yönetim kurullarında görev alır. 
Bu devrede beşi telif ve on tanesi adapte 
on beş piyes yazmıştır. 

Mehmed Rauf, çıkardığı mecmualar 
başta olmak üzere bu dönemde kadınla
ra yönelik çeşitli magazin yazılarıyla doğ
rudan kadınlar hakkında bazı makaleler 
kaleme almıştır. Edebi bir değeri olma
masına rağmen bunların çoğu kadınların 

sosyal hayatta daha etkili rol almalarının, 
hatta Türk kadınının tiyatroda sahneye 
çıkmasının gerektiğini söyleyecek kadar 
devri için yeni ve ileri fikirler ihtiva eder. 

Mehmed Rauf'un eserlerindeki ortak 
özellik ana tema olarak genellikle aşırı bir 
hassasiyet (santimantalizm), alınganlıklar, 
marazi ve sonu intiharlara varan karşı
lıksız aşklar, hastalık, ölüm fikri ve bun
ların vermiş olduğu kötümser atmosfe
rin işlenmiş olmasıdır. Bunlara yine aşırı 
derecede müzik düşkünlüğünün de (me
lomani) eklendiği görülür. Eserlerinde sık
ça rastlanan ruh tahlillerinde de aşırılık 
vardır. Kahramanlar ise hemen hemen 
aynı tiplerdir. Bunlar Batılı hayat tarzını 
benimsemiş, müziği seven, aşırı hassas, 



aşk için yaşayan bohem insanlardır. İstis
nal olarak birkaç eserinde mahalli renk
lerin, geçim sıkıntısının ve vatan aşkının 
işlenmiş olduğu görülür. Bunların dışında 
kahramanlarının geçim kaygıları yok gibi
dir. Mehmed Rauf, Servet-i FünGn edebi 
topluluğu içinde dili en sade olan yazardır. 
Zira diğerlerine nazaran üsiGpçuluğu pek 
başaramamıştır. Bu fark, birbirini im
ladan üsiGba kadar kontrol eden Servet-i 
FünGn edebi topluluğunun dağılışından 
sonra daha da belirginleşir. 

Eserleri. Mehmed Raufun hepsi de İs
tanbul'da yayımlanan çeşitli eserleri var
dır: Roman. Eylül ( 1899), Perda-yı Ga
rfım ( 1913). Genç Kız Kalbi( 1914). Ka
ranfil ve Yasemin ( 1924). Böğürtlen 
( 1926). Define ( 1927). Son Yıldız ( 1927). 
Ceriha ( 1927). Kan Damlası ( 1928). Ha
la s ( 1929). Hikaye. İhtizfır ( 1909). Aşı
kane (1909). Son Emel(1913). Hanım
lar Arasında ( 1914), Bir Aşkın Tarihi 
( 1915), Üç Hikdye ( 1919). İlk Temas İlk 
Zevk ( 1922). Aşk Kadını ( 1923), Eski 
Aşk Geceleri ( 1927). Mensur şiir. Siyah 
İnciler ( 1901). Oyun. Ferdi ve Şürekô.sı 
( 1909, Halit Ziya'nın aynı adlı romanından 
uyarlama), Pençe ( 1909), Cidal ( 1911 ), 
Sansar( 1920). Bunlardan başka dergi ve 
gazetelerde kalan hatıra tarzındaki bir 
kısım yazıları Edebi Hatıralar(haz. Meh
met Tören ek, istanbul 1997) ve Mehmed 
Rauf'un Anılan (haz. Rahim Tarım, is
tanbul 200 ı) adıyla yayımlanmıştır. 
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MEHMED REFiK EFENDi 
(1814-1871) 

Osmanlı şeyhülislamı . 
_j 

Bosna'da Rogatica'da (Çelebipazarı) 
doğdu. Haciabdiç ailesine mensup olup 
babası Ali Efendi' dir. İlk öğrenimini ta
mamladıktan sonra Saraybosna'ya gidip 
akrabası Mustafa Efendi Gloce'nin hima
yesine girdi. Travnik (Bosna- Hersek) kadı 
naibliğine tayin edilen Mustafa Efendi ile 
birlikte oraya gitti ( 182 5) ve tahsilini ora
da sürdürdü. Ardından Saraybosna'ya dö
nerek Kurşumliya (Kurşunluca) Medrese
si'ne (Gazi Hüsrev Bey Medresesil girdi. 
Buradaki öğrenimi 1832 yılına kadar de
vam etti. Aynı yıl Bosna kadılığı görevin
de bulunan lspartalı Hüseyin Efendi onu 
Saraybosna Mahkemesi katipliğine getir
di ve kadılık görevini tamamladıktan son
ra 1833'te beraberinde istanbul'a götür
dü. Hüseyin Efendi'nin desteğiyle tahsi
lini sürdüren Mehmed Refik Efendi, Ak
sakallı Müzellef Ahmed Efendi'den icazet 
aldı. 1837'de aynı zamanda kayınpederi 
olan Hüseyin Efendi'nin Şam kadılığına 
tayini üzerine onunla birlikte Şam'a gitti. 
Burada Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin gö
rüşleri çerçevesinde tasawufa meyletti. 
1838'de kayınpederi Şam'da vefat edince 
ailesiyle beraber istanbul'a döndü. 1840'
ta bir süre fahrl olarak Evkaf Teftişi Ka
lemi'nde. ardından meşihata bağlı fetva
hanede çalıştı. Bir yıl sonra istanbul'daki 
Eyüp Mahkeme-i Şer'iyyesi'ne kadı olarak 
tayin edildi ve bu görevde üç yıl kaldı. 
1844'te Varna (Bulgaristan) kadılığına ge
tirildi, burada bir yıllık görevini tamam
layarak istanbul'a döndü. 184S'te meşi
hata bağlı yüksek fetva makamında ka
lem katipliğine. aynı yılın ramazan ayın
da Meşrebzade Mehmed Arif Efendi'nin 
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MEHMED REFiK EFENDi 

Mehmed Refik Efendi'nin bir fetvası 

ayrılmasıyla boşalan fetva emini maka
mına bizzat Şeyhülislam Mekkizade Meh
med Asım Efendi tarafından tayin edildi. 
Genç sayılabilecek bir yaşta böyle yüksek 
bir makama tayini itirazla karşılandıysa 
da bunlardan bir sonuç çıkmadı. 1847'
de Bosna maliası unvanını, bir yıl sonra İz
mir payesi, 1849'da Edirne payesi, bir yıl 
sonra Haremeyn-i muhteremeyn payesi 
ve 18S4'te de İstanbul payesini aldı. İki yıl 
sonra fetva emini görevinden ayrılıp Ev
kaf-I Hümayun müfettişliğine getirildi. 
18S7'de Anadolu ve Rumeli kazaskerliği 
müsteşarı oldu. Bir yıl sonra yeniden fet
va emini makamına getirilip aynı yılın ra
mazan ayında Anadolu kazaskerliği gö
revine tayin edildi. 186S'te Meclis-i inti
hab-ı Hükkamü'ş-şer' başkanı oldu ve 
Meclis-i Ahkam-ı Adliyye üyeliğine getiril
di. Aynı yıl kendisine Rumeli payesi veril
di ve hacca gitti. 

Mehmed Refik Efendi 27 Reblülewel 
1283'te (9 Ağustos 1866) şeyhülislam ol
du. Bu makamda bir yıl dokuz ay dokuz 
gün kaldı ve 30 Nisan 1868'de aziedildL 
Bu arada Meclis-i All üyeliği yaptı. 19 Ni
san 1871'de vefat etti. Sicill-i Osmô.ni'
de ölüm tarihi yanlış olarak 4 Safer 1288 
(24Nisan 1871) olarakzikredilir(II,415). 
Kabri Fatih Camii'nde Fatih Sultan Meh
med'in türbesi civarındadır. Doğum yeri 
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