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Bahaullah diye bilinen 
Mirza Hüseyin Ali'nin yazdığı 

Bahailiğin kutsal kitabı 
(bk. BAHAILİK). 

AKDİK, Kamil 
(1861-1941) 

Son dönemin 
"reisülhattatin" unvanlı 

meşhur hattatı. 

_j 

_j 

29 Kasım 1861 'de istanbul'da Fındık
lı'da doğdu . Tersane-i Amire erzak an
barı başkatibi Süleyman Efendi'nin oğ
ludur. İlk tahsilini yaptığı Zeyrek Saliha 
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Kamil 
Akdi k 

Sultan Mektebi'nde yazı hacası Süleyman 
Efendi'den hat meşketmeye başladı. Fa
tih Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra dahili
ye muhasebesine memur oidu (1880) 
Bu arada Sami Efendi'ye dört yıl devam 
ederek sülüs-nesih yazılarından icazet 
aldı ( 1884 ı. Hocasının arzusuyla Kamil 
mahlasını Haşim'e çevirdi. Bu sebeple 
1304-1307 ( 1887-1890) yılları arasında
ki yazılarında Ahmed Haşim imzasına 
rastlanmaktadır. Fakat bir müddet son
ra tekrar Kamil mahlasını kullanmaya 
başladığından bu isimle tanındı. Yazıda
ki kabiliyet ve başarısı sebebiyle Divan- ı 

Hümayun Mühimme Kalemi'ne tayin 
edildi ( 1894 ı Burada Sami Efendi' den 
divani ve celi -divani yazılarını ve tuğra 
çekmesini öğrenerek ertesi yıl name
nüvisliğe getirildi. Hacası emekliye ay
rılınca onun yerine Nişan-ı Hümayun Ka-

Kamil Akdik'in sülüs - nesih kıtası (Emin Barın koleksiyonu) 

!emi mümeyyizliği ve hutüt-ı mütenev
via (bk. HAT) muallimi oldu (ı 909) Bu va
zifesine 1914'te, yeni açılan Medresetü'l
hattatln sülüs-nesih hocalığı ile Galata
saray Sultanisi rik'a dersleri hocalığı da 
ilave edildi (ı 9 ı 8) Babıali'nin lağvedil 

mesiyle Divan-ı Hümayun'daki vazife
sinden emekliye sevkedildi ( 1922). Harf 
inkılabına kadar Hat Mektebi'nde hoca
lık yaptı (ı 928). GüzeJ Sanatlar Akade
misi'nde hüsnühat öğretilmesine mü
saade edilince burada vefatma kadar 
yürüteceği yazı hocalığına başladı (ı 936) 
Biri 1935, diğeri 1940'ta olmak üzere 
Mısır prenslerinden Mehmed Ali Tevfik 
Paşa tarafından iki kere Mısır'a davet 
edildi. Birincisinde paşanın İslam sanat 
ve mimarisinin hemen bütün devirleri
ni içine alan bir islam sanatları müzesi 
şeklinde yaptırdığı Kasrü'I-Menyel bün
yesinde bulunan mescidin bütün yazıla
rını yazdı. İkincisinde ise aynı sarayda 
kurulan hat m üzesine konulacak yazıla
rı ibnülemin Mahmut Kemal İnal ile bir
likte seçip tasnif etti. Günümüzde bir 
müze olarak kullanılan bu sarayın çeşit
li bölümlerinde Kamil Akdik'in pek çok 
yazısı bulunmaktadır. 23 Temmuz 1941 
gecesi Fatih'teki evinde vefat etti ve 
Eyüp'te Gümüşsuyu Kabristanı'na def
nedildi. Kabir kitabesi, oğlu ressam Şe
ref Akdik tarafından yazılmıştır. 

Hat tarihinde zaman zaman kıdem 
ve dirayetiyle önde gelen hattatlara ve-



rilmesi mütat olan "reisülhattatin" un
vanı son olarak 21 Ağustos 191 S'te Ka
mil Efendi'ye tevcih edilmiştir. 

Kamil Akdik disiplinli hayatı ve perhi
ze dikkat etmesi sebebiyle uzun süren 
ömrünün sonlarında bile el titrernesi ve 
görme bozukluğu gibi sıkıntılar çekme
den seçkin eserler bırakmıştır. Divan-ı 

Hümayun'daki resmi vazifesi esnasında 
divani. celi-divani veya rik'a hatlarıyla 

yazdığı menşur•, berat. muahedena
me. tasdikname gibi evrak dışında. yazı 
hacası olarak hazırladığı meşk* ler de 
pek çoktur. Ayrıca sülüs-nesih kıtalar. 

murakka'lar (yaz ı albümleri ). hilye ve lev
halar. kitabeler. bazı süre ve cüzlerden 
başka bir de mushaf yazmıştır. 

Eski hattatların eserlerinden meyda
na gelen kıymetli hat koleksiyonu ölü
münden sonra Topkapı Sarayı Müzesi'n
ce satın alınmıştır. 
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Iii M. UGUR DERMAN 

AKDİK, Şeref 

(Ül99-1972) 

Ressam ve hattat. 
_j 

Reisülhattatin Kamil Akdik'in oğludur. 
istanbul'da doğdu; ilk ve orta öğreni
mini Fatih Merkez Rüşdiyesi'nde yaptı. 

Babasından hat meşketti ve sülüs. ne
sih, ta'likte usta bir hattat oldu. Fakat 
resme olan büyük istidadı onu bu sana
tı meslek olarak benimsemeye sevketti. 
Hoca Ali Rıza Bey ve Çallı İbrahim'le ta
nışarak onların da teşvikiyle 191 S'te Sa
nayi-i Nefise Mektebi'ne girdi. Ancak bir 
süre sonra savaş sebebiyle ayrılmak zo
runda kaldı. Savaştan sonra tekrar baş
ladığı okulu M. Warnier, Ömer Adil ve 
Çallı İbrahim 'in atölyelerinde çalışarak 
1924'te bitirdi. Bir yıl sonra açılan bir 
devlet imtihanını kazandı ve sanatını 

ilerietmek üzere Fransa'ya giderek Pa
ris'te Julian Akademisi'nde Prof. Albert 
Laurence'le çalıştı. 1928'de istanbul'a 
döndü. ilk yıllarından itibaren Güzel Sa
natlar Birliği ' nin üyesi oldu ve bütün 
karma sergilerine katıldı. 1941'den son
ra Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ressam
ları çeşitli bölgelere göndererek mem
leket manzaraları yaptırma çalışmaları-

Şeref 

Akdi k 

na katıldı. "Sivas't!i Cer Atelyesi" ve Ata
türk'ü makine başında tasvir eden "Tel
grafhane" gibi eserlerini bu çalışmala
rı sırasında yaptı. Resmi görevini 1951 
yılına kadar resim öğretmeni, o yıldan 
sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
atölye hacası olarak emekliliğine kadar 
sürdürdü. 

ilk sergisini Ankara Halkevi'nde açan 
Şeref Akdik, gerek Paris'teki öğrencilik 
yıllarında gerekse memlekete döndük
ten sonra çeşitli ödüller kazandı. 1957'
de o zamanki Şehir Galerisi'nde (şimdi
ki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi). geçmiş 
günleri konu alan ilk retrospektif ser
gisini ve akademiden emekli olduktan 
sonra da bu kurumun salonlarında aynı 
tarzda ikinci büyük sergisini açtı. 20 
Haziran 1972'de ·öldü ve Karacaah"met 
Mezarlığı'na defnedildi. 

Şeref Akdik resmin hemen her türün
de çalışmıştır. Empresyonist prensipiere 
bağlı olup bilhassa manzara ve portrede 
çok başarılı örnekler vermiştir. Eserle
ri, istanbul Resim ve Heykel Müzesi ile 
Ankara Devlet Resim ve Heykel Galerisi 
başta olmak üzere Sakıp Sabancı, Ali 
Koçman, Kemal Erhan gibi kişilerin özel 
koleksiyonlarında bulunmaktadır. 

Şeref 

Akdi k" in 
"Erdek"te 

Balıkçı 

Kayıkları · ad lı 

yağlı boya 
tablosu 
(Ankara 

Devlet 

Resim ve 

Heykel 

Müzesi) 

AKFEHSi 
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AKFEHSİ 
( A-)'1) 

Ebu Abbas Şihabüdd!n Ahmed 
b. İmad b. Muhammed b. Yusuf 

ei-Akfehsl el-Kahiri 
{ö. 808/1405) 

Şafii fakihi ve hadis alimi. 
_j 

ibnü'l-imad olarak da tanınan Akfeh
si. 7SO'den ( 1349) önce doğdu . Cemaled
din el-isnevi, Iraki. Bulkini ve ibnü's-Saiğ 
gibi hocalardan okudu. Fıkıhtaki derin 
bilgisi sayesinde devrindeki Şafii fuka
hasının önde gelenlerinden biri oldu. Re
şidi. Burhaneddin el-Halebi ve İbn Hacer 
gibi alimler kendisinden ders aldılar. 

Velüd bir müellif olan Akfehsi. başta 
fıkıh olmak üzere islami ilimierin değişik 
dallarında, çoğu yazma olarak gü
nümüze kadar ulaşan otuz kadar kitap 
ve risale telif etmiştir. Bunlardan üçü 
basılmıştır. 1. el-Kavlü't-tam (temam) ii 
ahkdmi'l-me' milin ve'l-imam (Kahire 
ı 322) 2. Manzı1me fi'l-ma cfüvvat. Fık
ha dair olan bu eser Ahmed er-Rem
lf'nin (ö 9571 ı 550) Fetfıu'l-cevad adlı 

şerhi ve bu şerhe Hüseyin b. Süleyman 
er-Reşidf'nin Bulı1gu'l-murad bi-Fetfıi'l

cevad adıyla yaptığı haşiye ile birlikte 
basılmıştır (Kahire 1286, 1298; 1299, 1321 ). 
::ı . Keşfü'l~esrar camma l]ufiye cald ('an

{ehmi) '1-efkdr. Kelamla ilgili bazı konu
la rı ihtiva eder (İskenderiye 13 I 5) 

Akfehsi'nin yazma halinde olan diğer 
eserlerinden bazıları da şunlardır: Teshi-
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