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li] KERiM K ARA 

MEHMED NAZİF BEY 
(1846-1913) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

Nazif Bey yahut Hacı Nazif Bey olarak 
tanınır. Şimdi Ruse ismiyle Bulgaristan 
sınırları içinde kalan Rusçuk't a doğdu 
( 1262/1846). Babası Mustafa Efendi Kırım 
Türkleri'ndendiL Küçük yaşta ailesiyle 
birlikte Dobruca'ya, oradan İstanbul'a git
ti. İstanbul 'da kardeşi Akif'le beraber En
derün- ı Hümayun'a alındı. Ailesi Bursa'ya 
yerleşti. Babasının ölüm tarihi belli değil
se de annesiŞerife Emetullah Hanım ' ın 

1886'da vefat ettiği, Bursa Emir Sultan 
Camii haziresinde hala mevcut bulunan 
ve Nazif Bey tarafından yazılmış olan 
1303 tarihli cell sülüs kab ir kıtabesinden 
anlaşılmaktadır. 

Mehmed Nazif Bey. Enderün-ı Hüma
yun'daki t ahsiline devam ederken sara
yın Hırka-i Saadet Dairesi imamlarından 
hattat Hatız Abdülahad Vahdetl Efendi'
den sülüs ve nesih yazılarını meşkederek 
on altı yaşında icazet aldı (Rada koleksi 
yon u). Tahminen 1866'da Mehmed Şe
fik Bey'den de ancak bir meşk alabildi. 
İmzalı olan ilkyazılarına 1 Z78'den ( 186 ı-
62) itibaren rastlanmaktaysa da bunlar 
onun gelecekteki mertebesini göster
mekten henüz uzaktır. 1867'de Harbiye 
Mektebi hattatlığına tayin edilen Abdü
lahad Vahdetl Efendi. daha sonraki yıl
larda Mehmed Nazif'in de Enderun'dan 
ayrılıp Erkan-ı Harbiyye-i Umümiyye Mat
baası'nda vazife almasına yardımcı oldu. 
Matbaada yıllarca haritaların litografya 
(taş bask ıs ı ) tekniğiyle çoğaltılması için ec
zalı kağıt üzerine eczalı mürekkeple yaz
dığı yer adlarıyla dikkati çekti. Zira geniş 
coğrafi sahaları yazı satırıyla kapiayabil
mek için harflerin alışılandan uzun bir 
şekilde keşldeli olarak yazılmasını ancak 
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onun gibi üstün bir kabiliyet başarabil
miş , mümeyyizliğe kadar yükseldiği bu 
müessesede vefatma kadar vazifesini 
devam etti rm iştir. Gençlik yillarında bazı 
mekteplerde hüsn-i hat mu allimliğinde 
bulunan Nazif Bey kıyafetinden dolayı 
"Çantalı Hattat" ve "Çizmeli Hattat" la
kaplarıyla anılmıştır. 

Nazif Bey, 1880'li yılların ilk yarısında 
hattat Hasan Rıza Efendi'nin tavassutuy
la Sami Efendi ile tanışarak kendisinden 
ta'lik, divan!. cell divan i yazmasını ve tuğ
ra çekmesini öğrendi. Sami Efendi. Nazif 
Bey gibi müstesna bir kabiliyeti tanıdık
tan sonra kendisine birikimini şevkle ak
tarmaya başladı. 189Z'de dostu Çarşam
ba lı Arif Bey'in ölümüyle sarsılan Sami 
Efendi onun yerine Nazif Bey'i koyarak. 
"Allah Arif'i aldı, yerine Nazif'i verdi" söz
leriyle teselli aradı. Nazif Bey de hem ho
cası hem arkadaşı olan Sami Efendi'nin 
kendisine tesirini. "Ben ona mülaki ol
duktan sonra esrar- ı hatta vukuf peyda 
ettim" diyerek anlatmış. 1 907'de Sami 
Efendi'den ta'lik icazetnamesi alan genç
lerin yanı sıra beş asırlık icazet geleneğini 
bozmamak maksadıyla altmış yaşından 
sonra Sami Efendi'den ta'lik icazeti al
mıştır. 

Üstatlığı her türlü yazıda görünmekle 
beraber Nazif Bey en fazla cell yazıya ve 
taklide ehemmiyet vermiştir. Bir başka 
başarısı da cell hattını kamış kalem yeri
ne. isterse tek kurşun kalemle çizerekya
zabilmesindedir. Ömrünün sonuna kadar 
sanatında tekamülünü ortaya koyan Hacı 
Nazif Bey'in Sami Efendi üslübuna tabi 
olmadan yazdığı bazı celi sülüslerinin harf 
bünyelerinde aşırı dolgunluk görülür. 
Kendisi, sülüs hattı ile onun cell şekli ara
sında sadece irilik farkı bulunduğu kana
atindeydi. Bu sebeple cell yazılarına kü
çültücü dürbünle bakarak veya onların 
ufak ebatta fotoğraflarını çektirerek hat 
küçük boya indiğinde cılı zlaşan harfleri 
tashihle kalıniaştırma yoluna gitmiştir. 

Mehmed 
Nazif Bey'in 

celi sülüs 
l evhası 

(Emin Barın 

hat koleksiyonu) 

Nazif Bey'in cell yazılarındaki hareke ve 
hurüf-ı mühmele işaretleri de bundan do
layı bazan tıkızlaşır. Ayrıca levhaların ta
rihlerini gösteren rakamların yazılma
sında Sami Efendi kadar titiz davranma
mıştır. 

Mehmed Nazif Bey, İsmail Zühdü ve 
Şevki efendiler gibi sevdiği bazı hattatla
rın sülüs-nesih kıtalarını , Yesarlzade'nin 
yirmi dört kıtalık "Hilye-i Hakan!" murak
kaasını fevkalade taklit ettikten başka 
Mustafa Rakım ' ın Fatih Camii hazire ka
pıları üstündeki cell sülüs yazılarını sülüs 
kalemiyle takliden yazıp altlarına nesih 
hattıyla ilave ettiği satırlarla çok latif kı
talar vücuda getirmiştir (Rada. s. 243). 

Topkapı Sarayı 'nda muhafaza edilen hır
ka-i saadetin örtülerine işlenmiş cell sü
lüs yazılar da ona aittir. Nazif Bey'in hat 
sanatında takip ettiği yol celi sülüste 
Mustafa Rakım . celi ta'likte Yesarlzade 
Mustafa izzet efendilerin üslübudur. 
Onun son derece güçlü kalemiyle aharsız. 
"bakkal kağıdı" olarak anılan kaba kağıt

lara veya adi mukawaya kendini sınamak 
için yazdığı celi çalışmalarını görüp de 
hayran kalmamak elde değildir. 

M üzelerde ve hususi koleksiyonlarda is 
mürekkebiyle yazılmış sülü s- nesih ve ta'
lik kıtalarına, zerendüd olarak hazırlan
mış celi sülüs ve celi ta'lik levhalarına 
rastlanan Nazif Bey'in kitabe şeklindeki 
eserleri şunlardır : Yıldız- Orhaniye Kışla

sı kapısındaki celi ta 'lik kitabe ( imzas ı z. 

1302/ 1 885; iki taraftaki ce li sülüsler Alaed
din Bey' i ndir); Harbiye Askeri M üze dahi
lindeki Taamhane kıtabesi ( imzas ı z. 1305/ 

1888) ; Yıldız'daki Silahhane kitabesi (im
zas ız . ı 306/1 889 ); Yıldız'daki saat kulesi
nin dört tarafında eel! ta'lik kitabe (imza
lı , ı 30811 890-9 ı ); Selimiye ıstabi-ı Amire
si üstündeki cell ta'lik kitabe (Yesarlzade 
Musta fa izzet Efendi'ninkiyle birlikte) ; Ya
kacık yolundaki bir çeşmede cell sülüsle 
"su ayeti" ( imza lı . 13 1 1/1893-94) Nazif 
Bey'den zamanımıza ulaşan muhtelif me-



zar kıtabeleri içinde en mükemmeli, Fa
tih Camii haziresinde Sami Efendi'nin kızı 
Saadet Hanım için yazdığı ve hocasına 
hürmetinden dolayı imzasız olarak bı
raktığı 1320 ( 1902) tarihli cell sülüs kıta
bedir. 

Kanaatlerinde ısrarcı bir kişiliğe sahip 
bulunan Hacı Nazif Bey'in Taksim Gümüş
suyu'ndaki ahşap evi yakın zamanlara ka
dar durmaktaydı. Kalbinden mustarip 
olan Nazif Bey bir kriz neticesinde 29 Re
biülewel1331'de (8 Mart 1913) vefat etti. 
Yahya Efendi Dergahı haziresindeki kab
rinin kıtabesi olmadığı gibi yeri de şimdi 
belli değildir. Deve derisinden Karagöz 
tasvir i yapmakta da mahir olan Mehmed 
Nazif Bey gençliğinde pehlivanlığa me
rak sarıp güreşe çıkmıştır. Yazı yazarken 
elindeki metaneti muhafaza için zaman 
zaman baltayla odun kırdığı da bilinir. 

Mehmed Nazif Bey'i onunla aynı yıl
larda yaşayan Kadırgalı Mustafa Nazif 
Efendi ile karıştırmamalıdır. Bu zat hıf
za çalışanlar arasında yaygın, ancak hat 
bakımından orta seviyede bulunan ayet
berkenar (sayfa tutar) matbu mushafıyla 
tanınır. 
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li] M. UöuR DERMAN 

MEHMED NAZMİ EFENDi 

L 
(bk. NAZMİ EFENDi, Mehmed). 

~ 

ı - ı 
MEHMED NECIB, Suyolcuzade 

(bk. SUYOLCUzADE MEHMED NECİB). 
L ~ 

MEHMED NÜRİ EFENDi 
(1859-1927) 

L Osmanlı Devleti'nin son şeyhülislamı.~ 

28 Reblülahir 1276'da (24 Kasım 1859) 
istanbul Üsküdar'da doğdu. Babası Ru
meli kazaskerliği payeli. Tedkikat-ı Şer'iy
ye ve intihab-i Hükkami'ş-şer' meclisleri 

reisi. müneccimbaşı Hacı Osman Kamil 
Efendi'dir. Annesi Şerife Hatice Hanım 
Medine'de hamile kaldığı için kendisine 
Mehmed Nuri Medeni isminin verildi
ği belirtilir. Dedesi 1813-1847 yıllarında 
huzur derslerine m uhatap olarak katılan 
Tarsus ulemasından müderris Hacı Meh
med Raşid Efendi dolayısıyla da Tarsusi
zade olarak anılır. 

ilk öğrenimine 1868'de Şeyh Ebülvefa 
mahallesinde Atıf Efendi Kütüphanesi 
civarındaki mektepte başladı. Ardından 
babasından ders okudu. Sarf. nahiv. aruz. 
feraiz. hesap ve fıkıh gibi ilimleri tahsil 
etti. ilm-i feraizden icazet aldı. Mantık! 
Ahmed Sıtkı Efendi'den ilm-i adab, man
tık ve vaz' dersleri okudu. Daha sonraları 
memuriyet hayatına devam ederken çe
şitli hocalardan ders almayı sürdürdü. 
Kasım 1883'ten itibaren Fatih Camii der
siamlarından Şehri Hafız Ahmed Şakir 
Efendi'nin derslerine katıldı ve Ocak 
1891'de ondan icazet aldı. Diğer hocaları 
arasında Priştineli ilyas Efendi ile Fatih 
Camii dersiamlarından Priştineli ibrahim 
Efendi de bulunuyordu. Mekteb-i Nüv
vab'a giren Mehmed Nuri Efendi Haziran 
1881'de imtihanla üçüncü sınıf niyabet 
şehadetnamesi aldı. 

ilk müderrislik görevine 21 Ağustos 
1877'de ibtida-i haric ruusunu temin 
ederek 1 00 kuruş maaşla başladı. 1 Ocak 
1883'te Rumeli kazaskerliği vekayi'-i şer
'iyye katip muavinliğine. ardından vezne
darlığa getirildi. Şubat 1886'da mahfel-i 
şer'iyyat muavinliğine nakledildL Ağustos 
1887'de kassam-ı askeri muavini oldu. 
Tayin edildiği istanbul müderrisliğinde 
Temmuz 1887'de ibtida-i dahile. Şubat 
1889'da hareket-i dahile, Mart 1890'da 
ibtida-i altmışlıya terfi etti ve 3 Mayıs 

MEHMED NÜRi EFENDi 

1891'de mahreç payesini aldı. Daha son
ra Haremeyn ( 1895) ve istanbul ( 1899) 

payelerine de ulaştı. 

Nisan 1898'de Evkaf-ı Hümayun müs
teşarlığı muavinliğine getirilen Mehmed 
Nuri Efendi 29 Nisan 1903'te Edirne mer
kez niyabetine kadı olarak tayin edildi. 
Mayıs 190S'te Evkaf-ı Hümayun müste
şarı oldu . 20 Eylül1906 -30 Haziran 1907 
tarihleri arasında Emval-i Eytam Dairesi 
müdürlüğü yaptı. Eylül1909'da kassam-ı 
umumlliğe ve Ocak 191 O' da Evkaf Mah
kemesi kadılığına getirildi, Aralık 191 O'a 
kadar bu görevi yürüttü. Mart 1912'de 
Mısır kadılığına tayin edilince Kahire'ye 
gitti. Ağustos 191 S'e kadar sürdürdüğu 
bu görevi sırasında aldığı. yıllık 1735 Mı
sır lirası olan maaşı Mısır hükümetince 
ödendi. Ardından Adana kadılığına nak
lediidiyse de bir ay sonra istifasını verdi. 
Kendisine Mısır'da ikamet etmesi için 
Mısır hükümeti tarafından yapılan teklif
leri kabul etmeyerek istanbul'a döndü. 9 
Mayıs1920'de Anadolu kazaskerliği paye
sini aldı ve fiilen kazaskerliğe tayin edildi. 
Sevr Antiaşması'nın müzakereleri yürü
tüldüğü sırada durumu görüşmek üzere 
28 Temmuz 1920'de toplanan ll. Şura-yı 
Saltanat'a katılan kırk altı kişinin içinde 
bulundu_ Bu şuraya katılanlar Ankara 
hükümeti tarafından vatan haini ilan 
edildi. 

27 Eylül 1920'de Damad Fe ri d Paşa'
nın beşinci kabinesinden istifa eden 
Mustafa Sabri Efendi'nin yerine şeyhü
lislamlığa Mehmed Nuri Efendi getirildi. 
Damad Ferid Paşa hükümetinin istifasıy
la 21 Ekim'de kurulan Ahmed Tevfik Pa
şa'nın dördüncü kabinesinde de yerini 
korudu. Bu kabinede bir süre Evkaf-ı Hü
mayun nazırlığına vekalet etti. 4 Kasım 
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Efendi'nin 
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