RAKABE
tinin azalmasına yol açacak eylemlerde,
menfaat maliki de aynın değerini düşü
recek, hasarına ya da telefine yol açacak
tasarruflarda bulunamaz (ayrıca bk. MENFAAT; MİLK; MÜLKİYET).

Rakabe mülkiyeti kavramı devletin mülkiyetindeki bazı gayri menkuller hakkında
da kullanılır. Bunun yaygın uygulamasını
Osmanlı toprak hukukunda mlrl ya da
memleket arazisi denilen toprakların iş
letilmesinde benimsenen usulde görmek
mümkündür. Bu statüye dahil olan araziler, rakabe mülkiyeti devlette kalmak üzere belli bir vergi karşılığında özel kişiler tarafından işletilir, intikal ve ferağı özel düzenlemelerle tesbit edilirdi. Bu uygulamalarla genelde vakıf müessesesi ve özelde
Hz. Ömer zamanında fethedilen Irak (Sevad) arazisinin müslümanlara bir anlamda
vakfedilmesi işlemi arasında sıkı bir bağın
bulunduğu belirtilir (bk. ARAZİ).
Öte yandan bir şeyin rakabesinin vakfa
veya beytülmale ait olduğu söylendiğinde
o mal veya mülkün aslının ve zatının vakfa yahut beytülmale ait olduğu ifade edilmektedir. Bu bakımdan bir vakfın gelirinden meydana gelen mal ve nakit gibi ilavelerin vakfın aslına ilhak edilmesine "rakabe etmek" denilmiştir (Ergüney, s. 378).
Osmanlılar'da vakıf hizmet binalarının onarım ve bakımı için vakıf gelirlerinin yeterli
olmamas ı halinde rakabe usulüne başvu
rulur ve onarım bitineeye kadar çalışanla
rın maaşı dahil olmak üzere vakıf giderlerinin asgari düzeylerde tutulması ya da
tamamen kısılrrıası yoluna gidilirdi. Vakıf
akarların tamirinde karşılaşılan fınansman
güçlüğü sebebiyle devreye giren bu usul,
vakıf akan muhafaza ve onarımının vakıftan yararlananlara, vakıf görevlilerine ve
hatta vakıftan amaçlanan bütün hayır hizmetlerine göre önceliğinden kaynaklanır.

Bu kabulü n bir

gereği

olmak üzere rakabe
hakları sadece bir süreliğine askıya alınmış olmaktadır. Nitekim vakfın tamiri için gerekli finansmanın sağlanmasıyla birlikte
rakabe uygulamasına son verilir ve normal işleyişe dönülürdü (Hızlı, sy 6 [ı 994[.
uygulamasında vakıf çalışanlarının

S.

53, 55, 56-57).
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Mustafa Rakım Efendi'nin Nakşıdil Sultan Türbesi kapısının
iç kısmı ile hazire iç kapısı üzerindeki celi sülüs kitabeieri

AAKIM EFENDi, Mustafa
(1 758-1826)

L

XIX. yüzyılın ekol sahibi
celi sülüs hattatı.

_j

Bugün Ordu iline bağlı olan Ünye ilçesinde doğdu. Babası Mehmed Kaptan 'dır. Memleketinde ilköğrenimini tamamladıktan sonra küçükyaşta İstanbul'a gitti. Ağabeyi İsmail Zühdü'nün yanında medrese tahsili görürken ondan sülüs ve nesih meşkederek on iki yaşında icazet aldı. Kendisine "Rakım" mahlası verildi. Bu
arada resim sanatıyla ilgilendi ve yeteneğini geliştirdi. Ayrıca sülüs, nesih yazı
larının inceliklerini öğrenmek maksadıy
la lll. Derviş Ali'nin derslerine devam etti. Medrese tahsilini tamamlayan Rakım
Efendi hat sanatında elde ettiği başarıla
rı sebebiyle akranları arasından öne çıktı,
şöhreti yayıldı ve ileri gelen devlet adamlarının çocuklarına yazı dersleri vermeye
başladı. Yaptığı bir resim, Relsülküttab
Ebubekir Ratib Efendi vasıtasıyla lll. Selim'e takdim edilince padişahın resmini de
yapması istendi. Kısa sürede padişahın resmini tamamlayarak kendisine takdim etti.
Resmi çok beğenen lll. Selim, Rakım Efendi'yi müderrislik payesiyle ödüllendirdi.
Böylece saray çevresini etkileyen ve büyük destek gören Rakım Efendi, ll. Mahmud padişah olunca onun yazı hacası oldu.
Ayrıca kendisine sikke-i hümayun ve tuğ
ra tanzimi görevi verildi. Bu arada ll. Mahmud'u iyi bir hattat olarak yetiştirdi. Padişah da ona büyük hayranlık duyar, kendisine her türlü imkanı sağlardı. 1809'da
molla payesiyle İzmir, 1814'te Edirne, Mekke, 1818'de İstanbul kadılığına, 1823'te
Anadolu kazaskerliğine yükseltildi. Rakım
Efendi saraylı bir hanımla evlendiyse de
bu evlilikten çocukları olmadı. Hayatının

RAKIM EFENDi , Mustafa
sonlarına doğru

felç geçirdi ve 1S Şaban
1241 (25 Mart 1826) tarihinde vefat etti.
Vasiyeti üzerine Fatih'in Karagümrük semtinde Atik Ali Paşa Camii haziresine defnedildi. Daha sonra hanımı kabrinin üstüne
türbe ve yanına bir medrese yaptırdı (bk
RAKIM EFENDi MEDRESESi ve TÜRBESi).
Rakım Efendi sülüs, nesih ve özellikle
cell sülüsle tuğrada yeni bir üslQp ortaya
koydu. Açtığı bu çığır Sami Efendi ile yeni
estetik değerler kazanarak günümüze kadar yetişen bütün hattatları etkiledi. Hat
sanatı tarihinde Rakım Efendi'ye kadar
sülüs-nesih yazıda en güzel biçim ve orana
ulaşılmışken Ali b. Yahya SQfi ve Ahmed
Şemseddin Karahisari ile temelleri atılan
cell sülüs Rakım Efendi'ye kadar uzun bir
durgunluk dönemi geçirdi. Rakım Efendi,
cell sülüste Hafız Osman'ın sülüs yazıdaki
estetik ölçülerinden ve onun en güzel yazılarından ilham alarak yaklaşık 1819'dan
sonra kendi ekolünün kurallarını belirledi
ve büyük başarı sağladı. Bu üslupta cell
sülüs harf ve kelimelerin tenasübü satır
nizarnında ve istif halinde en güzel ahengine ulaştı. Cell sülüs kompozisyonlarda
harf güzelliğini öne çıkaran Rakım Efendi
istifte oluşan boşlukları okutma. tezyin ve
mühmel işaretleriyle dengeli bir şekilde
daldurarak kompozisyonun organik bü-.
tünlüğünü elde etti.

Cell sülüs sahasında en güzel eserlerini
181 5-1819 yılları M usta fa Rakım
Efendi'nin olgunluk dönemidir. Fatih Nakşidil Sultan Türbesi haziresi Akdeniz ve
Karadeniz giriş kapıları ön ve arka cephelerinde taşa hakkediimiş eel! sülüs ayet-

verdiği

Mustafa Rakım
Efendi'nin
sülüs levhas ı
(Emin

Barın

Hat Koleksiyonu)

ler, türbe kubbe kuşağında insan sOresiyle Eyüp'te Sultan Camii haZıresinde Çelebi
Mustafa Reşid Efendi mezar taşı kitabe
yazıları bu dönemin günümüze ulaşan en
güzel eserleri arasındadır. Mustafa Rakım
Efendi'nin kalem ağzı 3 cm. kalınlığında
sulu, siyah mürekkeple 43 m. uzunluğun
da hazırladığı Nakşidil Sultan Türbesi kuşak yazısı diğer yazı kalıpları ile istanbul
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde korunmaktadır (Nakşidil Sultan türbe yazı ları ,
TİEM, nr. 251 O; Nusretiye Camii kuşak yazıları, nr. 2509). Mustafa Rakım eel! sülüs
yazıda çığır açan bu başarısı yanında lll.
Selim, IV. Mustafa ve ll. Mahmud için yazdığı tuğralara kendinden sonra değişme
yecek yeni bir biçim kazandırmış, ayrıca
eel! sülüs ve tuğra ketebelerinde hattatların örnek aldığı sülüs ve tevki' karışımı üsluplaştırılmış bir imza tarzı geliştirmiştir.
Nusretiye Camii içinde 41 m. uzunluhalinde yazdığı Nebe' sOresi, Topkapı Sarayı Babüsselam Kapısı üzerindeki ayet (Sad 38/50), Mustafa Rakım'ın
taşa hakkediimiş cell sülüs yazıdaki gücünü ve yaptığı yenilikleri aksettiren güzel
eserlerindendir. Topkapı Sarayı 'nda korunan sülüs, nesih, cell sülüs kıta. Ievha ve
yazdığı tu ğraları bulunmaktadır (Güzel Yağunda kuşak

Mustafa
Güzel

Rakım

Yazılar ,

Efendi'nin Sultan IL Mahmud tuğrası (TSMK,

nr. 825)

nr 322/ı 9, 324. 390, 542, 825, 870,
ı 3 ı 9) istanbul Türk ve islam Eserleri Mü-

zılar,

zesi'nde değişik düzenlemeleriyle müsenna, cell sülüs, sülüs ve nesih hatla yazdı
ğı hilye-i saadet (nr. 2732), Türk Vakıf Hat
Sanatları Müzesi'nde Cihangir Camii'nden
alınan cell sülüs zerendOd yazıları (nr. 30,
ı 506, 2 ı 94), istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde nesih hatla istinsah ettiği Ayvansarayl'nin Hadikatü'I-cevô.mi' adlı
eseri onun günümüze ulaşmış bilinen eserlerindendir.

Ta'lik ve eel! ta'lik yazıda da başarılı eserler veren Mustafa Rakım'ın İsmail Zühdü
ve Hüseyin Hamld Efendi'nin mezar taş
ları, Topkapı Sarayı Hazine Kethüdası Odası tamir yazısıyla Miskinler Tekkesi ve Çeş
mesi, Başçuhadar Seyyid Ömer Ağa Çeş
mesi cell ta'lik kitabe yazıları onun ta'lik
yazıda bilinen güzel eserleri arasındadır.
yrıca özel müze ve hat koleksiyonlarında
eserleri vardır. Yetiştirdiği talebeler arasında Il. Mahmud ile Mehmed Haşim ve
Mehmed Şakir Recai efendiler eserleri günümüze ulaşmış hattatlardandır.
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