
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 

Mehmed 
Refik 
Efendi'nin 
Fatih camii 
haziresindeki 
mezarı 

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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MEHMED REFiK EFENDi 

olan Rogatica'da bir cami ve bir sıbyan 
mektebi yaptırmıştır. Halk arasında "Şe
hislamiyye" adıyla da tanınan cami ve ya
nındaki sıbyan mektebine vakıflar tahsis 
etmiştir. Bu cami ll. Dünya Savaşı esna
sında tahrip edildiğinden günümüze ka
dar ulaşmamıştır. 

Dönemin kaynaklarında ilmi şahsiyeti 
övülen Mehmed Refik Efendi devlet ta
rafından Murassa' Osmani ve birinci de
rece Mecidi nişanları ile ödüllendirilmiş
tir. İlgi alanı fıkıh olmakla birlikte bu ko
nuda önemli bir eser yazmamıştır. Yalnız 
Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin 
Fetô:vô:-yı Feyziyye adlı Türkçe eserin
deki fetvaların mesnetlerini fıkıh kitap
larından yaptığı nakillerle gösterdiği Nu
külü'l-Fetô:va'l-Feyziyye adlı bir çalış
ması vardır. Söz konusu eser Feyzullah 
Efendi'nin kitabıyla birlikte Fetô:vô:-yı 
Feyziyye maa'n-nukül adıyla neşredil
miştir (istanbul 1266) 
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İstanbul Eyüp'te 
XX. yüzyılın başlannda 
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Sultan V. Mehmed 3 Temmuz 1918 
tarihinde vefat ettiğinde kendi isteği 
doğrultusunda Eyüp'te Haliç kıyısında 
Mimar Kemaleddin 'e yaptırdığı türbesine 
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defnedilmiştir. Bazı kaynaklarda türbe
nin 1912'de tamamlandığı belirtilmekte, 
içtekibir yazının altında ise 1332 (1914) 
tarihi yer almaktadır (Önkal. s. 284). İs
tanbul'da inşa edilmiş son hanedan tür
besi olan yapı sur dışında yer alan tek 
sultan türbesi olmasıyla da içinde bulun
duğu gruptan ayrılır. Hemen yanıbaşına 
yine sultanın isteğiyle yaptırılmış olan il
kokul, mezar yapıları ile bir arada düşü
nülen mektep, medrese gibi eğitim ku
rumlarının yerini almış gibi görünmekte
dir. Öte yandan türbenin bulunduğu yer 
ve yanındaki ilkokulun, sultanın ebedi uy
kusu nu su ve çocuksesleri arasında uyu
ma arzusunun bir sonucu olduğu rivayet 
edilmektedir. Batı eğitimi modellerine 
göre şekillenen, başarıyla çözümlenmiş 
bir plana sahip ilkokulun kuzeyine bitiş
tirilen mescid din eğitiminin ilk öğretim
de hala etkin rol oynadığına işaret etmek
tedir. Milli mimarlık üstübunun özellikle
rini yansıtan tasarımı ile yapı Eyüp'ün si
lüetine başarıyla uydurulmuştur. Türbe
nin Ömer Vasfi Efendi'nin elinden çıkan 
kitabesi, Cumhuriyet' e intikal eden tesis 
ve yapıların üzerinde bulunan Osmanlı 
hanedanını temsil eden kitabe, tuğra vb. 
unsurların kaldırılmasına yönelik kanun 
maddesi neticesinde kazmarak tahrip 
edilmiştir. 

Mehmed Reşad Türbesi, Osmanlı hane
danının himaye ettiği mimarinin son dö
nemine damgasını vuran Osmanlı neo
klasik üstübunun mezar yapılarındaki en 
önemli temsilcisidir. Bu akımın önde ge
len isimlerinden biri olan Mimar Kema
leddin'in bu yapısı esasen sekizgen planlı 
olmakla birlikte girişin iki yanına yerleşti
rilen, tromplarla örtülü üçgen planlı hüc
relerle taban planında bozuk altıgene dö
nüşür. Üst katta görülen sekizgen plan 
kubbe ile örtülü ana mekanın kurgusunu 
yansıtır. Düzgün bir işçilik gösteren kü
feki taşından inşa edilmiş yapı, ön cep
hesine yerleştirilen on basamaklı merdi
venle ulaşılan bii' kaide üzerinde yüksel
mektedir. Bu kaide, yapının çevresinde 
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin çev
resindeki revakın örtüsüz benzeri olan bir 
podyum oluşturmaktadır. Türbenin alt 
katı iri silmelerle çerçevelenmiş, birer at
kı ile ikiye bölünmüş. ancak alınlıkları dol
gusuz bırakılmış sivri kemerli büyük bo
yutlu pencereleriyle masif bir görüntü . 
sergiterken köşeleri sütunçelerle yumu
şatılan üst katta ikili pencere grupları ile 
daha hareketli bir tasarım göze çarpar. 
Rumi istifleriyle bezeli pencere alınlıkları 
ve alemlerle taçlan dırılan sütunların baş-

lıklarını da oluşturan mukarnaslı saçak 
frizi ve taç oluşturan tepelikli kuşak dış 
yüzeyde taş işçiliğinden örnekler sergiler. 
Doğrudan duvarlara oturan hafifçe sivrii
tilmiş ku b be kurşun kaplı olup tepesinde 
bir alem bulunmaktadır. 

Yapıda dikkat çeken giriş cephesi bir 
çıkma yapan anıtsal taçkapıyla değerlen
dirilmiştir. Yayvan kemerli giriş açıklığı iki 
sütunun taşıdığı sivri kemerli bir niş içi
ne alınmıştır. Klasik üsiGbun özelliklerini 
taşıyan kapının üst kısmındaki dikdört
gen panoya Hattat Ömer Vasfi Efendi'nin 
besmelesi hakkedilmiştir. Panonun alt 
kısmında hattat ketebesiyle birlikte tür
benin inşa tarihine işaret eden 1 332 
(1914) tarihi okunur. Kapı nişinin kemer 
aynasında da müsenna olarak Sad süre
sinin so. ayeti yazılmıştır. 

Türbenin içi. üst sıra pencerelerin altı
na kadar ulaşan çini kaplamalarta klasik 
Osmanlı tarzını hatırlatır. Çiniler yapı için 
özel olarak tasarlanmış olup desenleri, 
Osmanlı neo-klasik üstübunun ilham al
dığı XVI. yüzyıl örneklerinin kopyalarıdır. 
Bu dönemin tanınmış sanatçılarından Kü
tahyalı Hafız Mehmed Emin Efendi'nin 
atölyesinde üretildiği tahmin edilen. de
ğişik desen ve boyutlara sahip çini pano
ların üstünde besmete ile birlikte Fecr sü
resini içeren lacivert zemin üzerine be-

Mehmed Reşad Türbesi-Eyüp 1 istanbul 


