
yaz renkli sülüs hatta yazılmış ayet kuşağı 
dolanır. Ayrıca kapı ve pencere açıklıkla
rının iç yüzeylerinde, kullanılan çini süsle
melerin oluşturduğu boşluklar kalem işi 

süslemelerle değerlendirilmiştir. Kubbe 
içinde altın ya! d ızlı zemin üzerine kırmızı, 
yeşil, beyaz ve mavi gibi parlak renkler
le uygulanan rumi motifi kalem işi süs
lemeler türbedeki bu dekorasyanun en 
çarpıcı kısmını oluşturmaktadır. Üst pen
cerelerin, vazodan çıkan !ale bu ketlerini 
yansıtan çok renkli vitray süslemeli alçı 
içtikleri ise son derece başarılı örnekler
dir. Sultan Reşad'ın sandukasını çeviren 
pirinç şebeke de döneminin önemli ör
neklerin den olup üst kısmında esrna-i 
hüsnadan "ya !atif" ve "ya hafız" ibarele
ri yer almaktadır. Türbede Sultan Meh
med Reşadile birlikte başkadını Kamu
res Kadın ( ö. ı 92 ı) ve oğlu Necmeddin 
Efendi ( ö. 1913) medfundur. 
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Manastır'da doğdu. Atina muhacirle
rinden alay katibi Raşid Efendi'nin oğlu
dur. Mekteb-i Harbiyye'den kurmay yüz
başı olarak mezun old u (ı 8 7 2) ve ayn ı 

mektebe öğretmen olarak tayin edildi, 
bir süre sonra da kolağalığına terfi etti. 
Harbiye'den sınıf arkadaşı olan Hasan 
Bedreddin Bey'le (Paşa) beraber göster
dikleri gayret ve yararlıktarla Mekatib-i 
Askeriyye Nazırı Süleyman Paşa'nın sev
gisini kazandılar. Süleyman Paşa, Sultan 
Abdülaziz'in hal'edileceği gece Dotma
bahçe Sarayı'nı kuşatmakla görevli Mek
teb-i Harbiyye öğrencilerinden oluşan ta
burun başına bunları getirdi. Binbaşılığa 
yükselen Mehmed Ri fat katıldığı 1877-
1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda esir düştü. 

Barıştan sonra Eylül 1878'de İstanbul'a 
döndü. Sultan Abdülaziz'in hal'ine katı
lanlardan olduğu için ll. Abdülhamid İs
tanbul'da bulunmasını uygun görmedi. 
Rütbesi kaymakamlığa yükseltilip Şam 
fırkasına tayin edildi. Bir daha İstanbul'a 
dönemedi ve son görev yeri olan Halep'
te vefat etti. 

Mehmed Rifat'ın edebiyat ve yayın ha
yatına atılmasında Namık Kemal'in etkisi 
olmuş. İbret gazetesinde "Bir Asker" tak
ma adıyla ve kendi ismiyle yazılar yazmış
tır. Mekteb-i Harbiyye'deki hocalığı sıra
sında askeri bilgilerin geliştirilmesi yanın
da milli duyguların güçlenmesine de kat
kıda bulunan Çanta dergisini çıkarmış 
(ı 290- ı 29 ı), bundan dolayı kendisinden 
bir ara "Çanta müellifi" olarak da söz 
edilmiştir. Namık Kemal'in uyandırdığı 
edebiyat aşkıyla kendi başına ve Hasan 
Bedreddin'le birlikte tiyatro eserleri kale
me almış, çeviriler yapmıştır. 1873-1879 
yılları arasında yayımlanan bu eserleriyle 
kuruluş aşamasındaki Türk tiyatro ede
biyatma önemli katkılar sağlamıştır. 

Eserleri. Tiyatro. 1. Görenek (İstan
bul 1290). Namık Kemal'in İbret gazete
sinde aynı isimle yayımlanan makalesin
den (nr. ı 19,7 Mart 1289/19 Mart 1873) 
yararlanarak "ahlakımız dahilinde bir şey 
yazmak" düşüncesiyle kaleme alınmıştır. 
Görenekierin fert ve toplum üzerinde bir 
baskı oluşturduğu tezinin işlenrnek is
tendiği bu dramda konu kadınların gi
yim kuşamdaki yersiz harcamalarıyla sı
nırlı kalır. Yazar, piyesini çok iyi bulma
makla beraber Battat Gazi gibi eski hika
yeleri okumak, orta oyunu seyretmek 
veya terbiye dışı sözler işitmekten daha 
faydalı olduğunu söyler. 2. Ya Gazi ya 
Şehid (İstanbul 1291). Romantikdram 
türündeki eser Namık Kemal'in Vatan 
yahut Silistre'sinin etkisinde yazılmıştır. 
Vatan sevgisini aşılama ve askerfiği sev
dirme amacı taşıyan eserde vatan hizme
tinden sonra bir kahraman olarak geri 
dönmenin gururu anlatılmaktadır. Na
mık Kemal bir mektubunda Görenek'le 
beraber bu eser üzerinde de durmuştur 
(Namık Kemal'in Husasr Mektupları, 1, 
316- 319) 3. Hükm-i Dil (İstanbul 1291 ). 
Ahmed Midhat Efendi'nin Letaif-i Riva
yat serisinde yayımlanan (İstanbul ı 287) 
Gönül adlı hikayesinden oyunlaştırılmış
tır. Eserde genç bir bahçıvanla konakla
rında çalıştığı zengin kız arasındaki aşk 
ele alınır. Kızın babası evlenmelerine izin 
vermeyince gençler özgürlükler ülkesi 
olarak bilinen Amerika'ya doğru yola çı-
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karlar. Olay Fransa ve İspanya'da geç
mektedir. Hükm-i Dil, bazı araştırmacı
lar tarafından Ahmed Midhat Efendi'ye 
ait gösterilmişse de (Akı, XIX. Yüzyıl Türk 
Tiyatrosu Tarih i, s. 107, 148; And, s. 392-
393; Engin ün, s. 27, ı 77 -207) imzasız ola
rak yayımlanan eserin başında yer alan 
"M. R." rumuzlu mektup bunun Mehmed 
Rifat'a ait olduğunu ortaya koymaktadır 
(ayrıca bk. ibnülemin , s. 1480; Özege, 
ll, 615). 4. Pakdamen (İstanbul 1291). 
Genevieve de Sarabant efsanesinden 
Recaizade Mahmud Ekrem'in uyarladığı, 
namus ve sadakat konusu etrafında şe
killenen Afife Anjelik (ts.) piyesi örnek 
alınarak yazılmış olup şahıs isimleri dı
şında Recaizade'nin eserine benzemek
tedir. S. Hüsrev ü Şirin (ts.). 

Mehmed Rifat'ın bunların yanında Ha
san Bedreddin'le birlikte yazdığı veya çe
virdiği oyunlar "Temaşa Külliyatı" adı al
tında iki cilt halinde yayımlanmıştır. 1. cilt: 
Hud'a ve Aşk(İstanbu l 1292, cüz ı, s. 1-
92; Schiller'den çeviri); Delile yahut 
Kanlı İntikam (İstanbul 1292, cüz 2, s. 
94-146); Kleopatra (İstanbul 1292, cüz 
3, s. 148-210; Emi! de Girardin'den çeviri); 
Ebü'l-ald yahut Mürüvvet (İstanbul 
1292, cüz 4, s. 2 I 2-288; Beş perdelik tari
hi dram ın oyunun özellikle ikinci ve üçün
cü perdeleri zehir olayı ve mezarlık sahne
leriyle açık bir şekilde Hamlet etkisi ta
şır); Antani yahutİkmal-i Namus (İs
tanbul 1292, cüz 5, s. 289-354;Alexandre 
Dumas Pere'den çeviri); Ebü'l-feda (İs
tanbul 1292, cüz 6, s. 356-393); Nedamet 
(İstanbul 1292, cüz 7, s. 396-420; Türk ede
biyatında karakter ko medisi tü ründeki ilk 
eser olup cimrifiği yüzünden çirkin hizmet
çisiyle evlenmek durumunda kalan bir te
feci yi anlatır; uyarlama eserlerdendi rj; La
leruh (İstanbul 1292, cüz 8, s. 422-460; 
M. Carre- H. Lucas'dan çeviri). ll. cilt: Kö
lemenler (İstanbul 1292, cüz 1, s. 1-74; 
Doğu masalları kaynağına bağlanabilecek 

metodram lardan olup Kölemen beylerinin 
rekabeti üzerine kurulmuştur; sert bir si
yasi mücadelenin yanında Süeda - Da ver 
aşkı konuyu yumuşatan duygusal birçizgi 
oluşturur); Otello (İstanbul 1293, cüz 3, s. 
122-1 74; William Shakespeare'den çeviri); 
Fakire yahut Mükdfat-ı İffet (İstanbul 
1293, cüz 4, s. 176-226) ; Karı İntikamı 
(!İstanbul 1293 , cüz 5, s. 228-2521; Sadai
ne'den çeviri, Emin Eşref'le birlikte); Vic 
dan (İstanbul 1296, cüz 6, s. 254-348; 
Alexandre Dumas Pere'in La conscience 
adlı eserinden çeviri); Ahmed Yetim ya
hut Netice-i Sadakat (istanbul 1296, c üz 
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7, s. 350-383) . Mehmed Rifat'ın tiyatro 
eserleri genellikle Gedik Paşa Tiyatrosu'n
da sahneye konmuştur. 

Dil ve Belagat. 1. Usul-i Bedayi' (İs
tanbul I 302). 2. Külliyyat-ı Kavaid-i Os
maniyye (İstanbul I 303). Türk gramer 
çalışmalannın izlediği seyir içinde önemli 
bir yer tutan eserde klasik ve modern dil 
anlayışlarının etkileri bir arada görülür. 
Kitapta daha önceki gramer çalışmaların
da Türkçe'nin yapısının Arap diline göre 
ele alınması eleştirilmiş, Osmanlı dilinin 
Arapça, Farsça ve Türkçe unsurlardan 
meydana gelmekle beraber esas yapının 
Türkçe olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu 
çalışmada Türkçe'ye geçmiş Arapça ve 
Farsça unsurlar da incelenmiştir. Müellif 
Osmanlı dilinin gramerini İstanbul Türk
çesi'ne dayandırdığını belirtmektedir. 3. 
Mükemmel Osmanlı Sarfı (İstanbul 
I307) . 4. Mufassal Nahv-i Osmani (İs
tanbul I 308) 5. Kavaid-i İlm-i İnşa (İs
tanbul 1308). 6. Mecamiu'l-edeb (İstan
bul 1308). Yazarın, devrin belagat kitap
ları arasında klasik belagatı bütün yönle
riyle derli toplu bir şekilde ele alan ve 
haklı bir şöhret kazanmış olan üç ciltlik 
eseridir. Kitap sırasıyla "Usul-i Fesahat", 
"İim- i Meanl". "İim -i Beyan". "İ im-i Bed!"', 
"İim-i Ar üz". "Fenn-i Kafiye". "Aksam-ı 
Şiir". "Ahval-i Tahrlr". "Usul-i Kitabet ve 
Hitabet". "UsGI-i Tenkid" başlıklarını taşı
yan on bölümden meydana gelmektedir. 
Mukaddimede belirtildiğine göre eserin 
hazırlanmasında Arapça, Farsça ve Türk
çe belli başlı belagat kitaplarıyla "mute
ber divanlar ve makbul münşeatlar"dan 
faydalanılmıştır. Müellif, klasik bir bela
gat kitabı hazırlamasının sebebini Na
mik Kemal'in "Lisan" makalesinden aldı
ğı. Osmanlı Türkçesi'nin "üç iklim-i cesl
min mahsül-i tabiatı olduğu" fikrine da
yandırarak belagatının da Arap ve Fars 
belagatlarına bağlı olması gerektiği şek

linde açıklamaktadır. Yazarın belagat ko
nularını işlerken lüzum gördükçe Arapça 
ve Farsça manzum örnekler vermesi, ese
rinin lll. cildinde "Ahval-i Tahrlr". "Usul-i 
Kitabet ve Hitabet". "Usul-i Tenkid" baş
lıkları altında daha çok inşa kitaplarının 
konusu olan bahisleri ele alması kitabın 
dikkat çeken özellikleridir. "Aksam-ı Şiir" 
bölümünde ise birer cümleyle tanıttığı 
manzum nevilerine dair örnekleri bir an
toloji sayılacak kadar geniş tutmuş, bu 
anlayışla Hakani'nin Hilye'sinin hemen 
hemen tamamına yer vermiştir. 7. Ha
ce-i Usan-ı Osmani(İstanbul 131 1 ). Dini 
eserler. Manzum İlm-i Hal (Selanik 

'1305); Mir'atü'l-İslam (İstanbul 1305); 
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Tuhfetü'l-İslam (İstanbul 1 308; manzum); 
Cevahir-i Ciharyar ve Emsal-i Kibô.r 
(Halep 1327; "Hazine-i Hikemiyyat" adlı 
dizinin ilk kitabı olarak ölümünden sonra 
kızı tarafından yayımlanmıştır). Ders ki
tapları. Mecelle-i Hendese (I. cilt Hen
dese-i Hattiyye, istanbul 1 292; Il. ci lt Hen
dese-i Musattaha, İstanbul 1 296; IV. ci lt 
Münhaniyyat-ı Müsta 'mete, istanbul 
1292); Deldil-i Askeriyye (İstanbul 1297; 
çeviri, Şakir Paşa ile birlikte); Süllem-i 
Rif' at (İstanbul 1 298); Kavaid-i Esasiy
ye-i Harbiyye (İstanbul 1298); Tedbir-i 
Menzil'den Hane Bahsi (İstanbul 1 303); 
Menakıb-ı Tabiiyyat (İstanbul 1304-
1305; çeviri: birinci kitap Beyt-l Medeni, 
ikinci kitap Bahçe); Taksim-i Arazi (İs
tanbul, ts .). 

Mehmed Rifatayrıca Hikayat-ı Mün
tehabe adıyla yirmi beş yıl içinde on beş 
kadar baskısı yapılan bir antoloji hazırla
mıştır (İstanbul 1290). Tuhfetü'l-İslam 
ve Cevahir-i Ciharyar'ın sonunda basıl
mamış on beş kadar eserinin ismi veri
len müellifin yayımlanmamış bir de divan
çesi bulunmaktadır (İbnülemin, s. 1483). 
Kamusü'l-bedayi' adını verdiği ansiklo
pedik bir çalışması Nisan 1895- Temmuz 
1897 tarihleri arasında Musavver Ma'
Wmat dergisinde tefrika edilmişse de 
"barut" kelimesine kadar gelebilmiştir 
(Levend,s.252-253). 
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MEHMED RÜŞEN EFENDi 
(1810-1891) 

Mutasavvıf- şair, 
dini eserler bestekarı. 
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İstanbul'da doğdu. Adı kaynaklarda 
Mehmed RGşen Tevfik1 şeklinde geçmek
tedir. Celvetiyye tarikatına intisap etmiş 
bir aileye mensuptur. Babası Üsküdar'
daki Aziz Mahmud Hüdayl Tekkesi şeyh
lerinden Abdurrahman Neslb Efendi, de
desi Şeyh Şehabeddin Efendi, büyük de
d esi Mudanyalı Şeyh Rüşen Efendi'dir. 
Büyük dedesi aynı tekkede şeyhlik yaptı
ğından daha çok Büyük RGşen Efendi ola
rak tanınmış. Mehmed RGşen de İkinci 
Mehmed RGşen ve Küçük RGşen diye 
meşhur olmuştur. 

Mehmed RGşen Efendi, dönemin 
önemli alim ve mutasawıflarından olu
şan bir çevrede bulunduğundan köklü bir 
eğitim alarak yetişti. Babasından tasav
vufterbiyesi aldıktan sonra Kastamonu'
ya gidip erbaln çıkardı. ardından babası
nın vefatı üzerine Aziz Mahmud Hüdayl 
Tekkesi şeyhliğine getirildi ( 1842). Bu ara
da uzun süre Meclis-i Meşayih reisliğinde 
bulundu ve kırk dokuz yıl şeyhlik yaptı. 
Başta Sultan Abdülmecid olmak üzere za
manın padişahlarından ilgi gördü. Han
kah ve türbe onun zamanında Sultan Ab
dülmecid tarafından yeniden yaptırıldı. 
Mehmed RGşen 25 Kasım 1891'de vefat 
etti ve Aziz Mahmud Hüdayl Tekkesi'nde 
şeyhlere mahsus türbeye defnedildi. Ye
rine kardeşi Mehmed Şehabeddin Efendi 
postnişin oldu. 

Dini ilimiere de vakıf olan RGşen Efendi 
ayrıca hattatlığı, şairliği ve müsikişinas
lığı ile tanınmıştır. MOsikide ilk bilgileri 
Sursalı Duhanl Şerif'ten almış. kendisi de 

Me h med 
Rüşen 

Efendi'nin 
Aziz Mahmud 

Hüdayi 
Külliyesi 

haziresindeki 
mezar taşr 


