MEHMED SAH FENARI
arasında Osmanlı teşkilat ve

müesseselerindeki değişiklikleri de belirtme amacı
güden eserin başlıca kaynakları Takvim-i
Vekayi' ve Ceride -i Havadis gibi dönemin ilk gazeteleridir. Esere tevcihatla ilgili bazı hatt- ı hümayunlar da eklenmiştir.
Nuhbetü'l-vekayi'in basılmayan kısmı
nın bir kopyası Osman Ferit Sağlam'ın
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'ne intikal eden kitapları arasında yer almaktadır.
Sursalı Mehmed Tahir. müellifin ailesinden naklen Tarih-i Mehmed Süreyya
isminde dokuz ciltlik bir XIX. yüzyıl tarihinden; Mir'at-ı Tarih-i İsldm adında
dört ciltlik islam tarihinden; Arapça, Farsça, Osmanlı ve ÇağatayTürkçeleri ile diğer Türk lehçelerini ihtiva eden Burhanü 'ş-şeref (Lugat-ı Hamse) isminde otuz
cüzden (yedi ci lt) oluşan bir sözlüğü ile
Hamiyet veyahud Merak, Seiihler,
Gece Kuşu ve Çiftlik Alemi adlarında
dört romanından; Kur'an ve islamiyet'le
ilgili birkaç eserinden de söz etmektedir
(Osmanlı Müelli{leri, III, 36-3 7). Ayrıca gerek yukarıdaki basılmamış çalışmalarının
gerekse istanbul mezarlıklarından toplanmış çuvallar dolusu evrakın 1916 Cihangir yangınında yok olduğu nakledilir.
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mu~ecü'l-'ulCım. Taşköprizade'nin Mevzıl'ô.tü'l- 'ulum 'una benzemekle birlikte
ondan daha küçük hacim li olan eser, bazı
kaynaklarda (mesela b k. Keşfü '?-?Unun,
ı. 184) Molla Fenari'ye ait gösteriliyorsa
da bu doğru değildir. 100 kadar ilim ve
fenden bahseden kitap , Fahreddin er-Razl'nin ljada'i]fu'l-envar ii ]J.a]fa'i]fi'l-esrdr'ından derlenmiştir. Eserin en önemli
özelliği, döneminde mevcut olan bütün
ilimierin temel kavram ve konularını ihtiva etmesidir (Süleymaniye Ktp., Şehid
Ali Paşa, nr. 2781. 2782, 2783; Hüsrev Paşa,
nr. 482; Fatih, nr. 3677). 12. Şer]J.u Man~Cımeti'l- elgaz li'l-iarih (Beyazıt Devlet
Ktp., Veliyyüddin Efendi,nr. 3237). Molla
Fenarl, Karaman'a gittiğinde oradaki
alimierin kendisini önemsememesi üzerine onları aciz bırakmak için yirmi ilme
dair bilinen isimleri değiştirip bilmece
şekline getirdiği el- 'İşrun ]fıt'a ii'l- 'işri
ne 'ilm en adıyla bir manzume kaleme almış. Mehmed Şah da manzumedeki müş
külleri çözüp her kıtasına bir kıta ekle-

Eserleri. Mehmed Şah'ın bilinen on iki
eserinin hepsiArapça'dır. 1 . Te'sisü 'l-]fava'id ]J.arten bi-]J.ariin ii şer]J.i ma]fiişı
dı Esô.si'ş-şari. Babasının yazdığı Esasü'ş-şari ii 'ilmi't-taşrii adlı eserin şer
hidir (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4770;
Laleli, nr. 3072; Ayasofya, nr. 46ıı ). Fatih
nüshası müellif hattıyladır. z. Şer]J.u'l 
elgaz. Arap edebiyatıyla ilgilidir (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2099/
7) . 3. Şer]J.u'l-Man~Cımeti'l-mensube

ila Şemsiddin el-Fenô.ri. Arap edebiyatma dair olan eserin müellif hattı nüshası i stanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (AY, nr. 4444). 4. Risale ii
'ilmi'l-beyan (Köprülü Ktp., FazılAhmed
Paşa, nr. ıoı4). s . Ifô.şiye 'ala Fuşuli'l
bedô.yi' li-uşuli'ş-şerayi'. Molla Fenari'nin fıkıh usulüne dair eserinin haşiyesidir
(Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 420, Laleli, nr. 732, Carullah Efendi, nr. 4 76; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 604). 6. Tell]işü'l-Fuşul ve tersisü'l-uşul. Fuşulü'l
bedayi'in ihtisarıdır (Süleymaniye Ktp.,

miştir.
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Laleli, nr. 69ı; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 57ı; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, nr. 090 ı). 7. Şer]J.u Fera'izi's-Secavendi. Hanefi fakihi Muhammed b.
Muhammed es-Secavendl'nin el-Fera'izü's-Siraciyye adlı eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., CarullahEfendi, nr. ı ıı8).
a. ljaşiye 'ala Tetsiri (sureti'/-) Fati]J.a
li'l-Beyzavi (Süleymaniye Ktp., Reşid
Efendi, nr. ııo2; N uruosmaniye Ktp., nr.
448) . 9. Ifaşiye 'alô. Ifô.şiyeti's-Sey
yid li - Şer]J.i Te eri d (Süleymaniye Ktp.,
Laleli, nr. 22ı4). 10. Es'ile fi'l-]J.ikme (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4697). 11. Ün-

sesi'ne müderris tayin edildi ve ölümüne
kadar bu görevde kaldı. Öğrencileri arasında Fahreddln-i Acemi ve Muhyiddin
Mehmed'in adları geçmektedir. Babası
Molla Fenari ile beraber Mısır, Kudüs ve
Hicaz dahil olmak üzere iki yıl Arap ülkelerini dolaşan Mehmed Şah bu arada hac
vazifesini de yerine getirdi. Mehmed Şah
kaynakların çağuna göre839 (1435) yılın
da Karaman'da vefat etti. Ancak Leknevl
ve Müstakimzade Süleyman Sadeddin
ölüm tarihini 832 (1428-29) olarak verirler. Kabri Bursa'da babasının kabri civarındadır (İsmail Beliğ, s. 244 ). Oğulların
dan Hasan Çelebi (ö. 89ı/ı486) tanınmış
bir dilci, kelam ve fıkıh alimidir.

Molla Fenari'nin oğlu ,
fıkıh ve dil alimi.
Hayatı hakkında
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yeterli bilgi yoktur.
Babasından ve döneminin diğer alimlerinden ders aldı . Henüz on yedi -on sekiz
yaşları nda iken Bursa Sultaniye Medre-

Mehmed Sah
Fenari'nin
Te'slsü'll!:ava'id
adlı

eserinin

ilk ve son
sayfaları
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Fatih, nr. 4770)
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TAHSiN DELiÇAY

MEHMED ŞAKİR EFENDi

neminde iyi bir neyzen ve tamburl olarak
Çok sayıda ilahi, peş
rev ve saz semaisi bestelemişse de bunlardan çok azı zamanımıza ulaşmıştır. Sadettin Nüzhet Ergun onun on bir ilahisinin güftesini yayımlamış (Türk Musikisi
Antolojisi, II, 554, 556-559), Öztuna ise
dokuz ilahi. dört peşrev ve üç saz semaisinden oluşan on altı eserinin listesini
vermiştir (BTMA, II, 331) .
şöhret bulmuştur.

BİBLİYOGRAFYA :
Sadettin Nüzhet Ergun. Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1943, ll, 469,480,483-484,485,
487, 554, 556-559; Zakir Şükrü, Mecmüa-i Tekaya (Tayşi). s. 46-47;Özalp. Türk Masikisi Tarihi, 1, 550; Töre. ilahfler, ı, 71; III, 59-60, 122123; VI, 96; VIII, 84; IX, 210; Sevgi Hatice Sağ
man, Rüşen Efendi'nin XIX. Yüzyılda Yazılmış
"Mecmüa- i İlahiyyat" Adlı Güfte Mecmuası
(yüksek lisans tezi, 2001). MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü, s. 156; Hür Mahmut Yücer, Osmanlı
Toplumunda Tasauuuf (19. Yüzyıl), İstanbul
2003, s. 365; Öztuna, BTMA , ll, 331; Ömer
1\ığrul inançer. "Kadirilik (Kadirilikte Zikir Usulü ve Musiki)", DBİst.A, IV, 378; M. Baha Tanman. "Karabaş Tekkesi", a.e., IV, 441.

li!

(ö. 1860)

L

Kadiri şeyhi ,
zakirbaşı ve musikişi nas.

HASAN AKSOY

MEHMED ŞEFİK BEY

_j

(1820-1880)

istanbul'da doğdu. 1bphane'de Kadirl
tarikatına ait Karabaş Tekkesi şeyhlerin
den Hopçu Seyyid Ahmed Efendi'nin oğ
ludur. Babasının lakabından dolayı aile
Hopçuzadeler diye tanınır. İyi bir tahsil
gördü. Genç yaşta Kadirl tarikatına intisap etti. Sesinin güzelliğiyle dikkati çeken
Mehmed Şakir, bazı dergahlarda zakirlik
yaptıktan sonra Karabaş Tekkesi zakirbaşılığına getirildi. Babasının vefatı üzerine adı geçen tekkeye şeyh tayin edildi
( 1831) ve ölümüne kadar bu görevde kald ı. Hacca da giden Mehmed Şakir Efendi
22 Receb 1276'da (14 Şubat 1860) vefat
etti ve aynı tekkenin haziresinde mihrap
önüne defnedildi. Kadirl taçlı mezar taşında görülen, şair Senlh'e ait tarih beyti
şöyledir: "Savt-i hame çargah olsun dem-i
tarihde 1 Eyledi Şakir Efendi eve-i Firdevs'i makam". üç oğlundan en büyüğü ve
aynı zamanda tekkenin zakirbaşısı olanAhmed Gavsl Efendi babasının yerine postnişin olmuş. küçük oğlu All Rıza Efendi de
zakirbaşılıktaki kudretiyle tanınmıştır.

yılında aldığı anlaşı l maktadır.

Mehmed Şakir Efendi tabii ses güzelliğinin yanında bestelediği dini ve din dışı
eserlerle de tanınmıştır. MOsikideki hoc.ası Sünbüll şeyhi Şikarlzade Ahmed Efendi olup ondan pek çok dini eser meşket
miştir. Günümüzde kaybolmuş olan mevlid bestesiyle mi'raciyyenin neva bahrini
de bilen Mehmed Şakir Efendi ayrıca dö-

Şefik Bey, .herhalde Ali Vasfı Efendi'nin
1837'deki ölümünden sonra Mustafa izzet Efendi'nin öğrencisi oldu ve otuz yıl
boyunca evin bir ferdi gibi yeni üstadının
konağında ikamet etti. Hocasının Eyüp
Sultan Camii hatipliğine getirildiği 1839
yılında ondan tekrar icazetname almaya
hak kazandı. Kazasker Mustafa izzet
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Osmanlı hattatı.
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Beşiktaş'ta Kılıçali

semtinde dünyaya
Tahvil Kalemi hulefasından Süleyman Mahir Bey'dir. Doğum
tarihi kayıtlı değilse de altmış yaşında
iken vefat ettiği yakınlarınca belirtildiğinden bu tarih 1820 olarak kabul edilmektedir. İlk tahsilini bitirdikten sonra .
Divan-ı Hümayun Tahvil Kalemi'ne girdi.
Burada mahlas almak usulden olduğu için
vaktiyle aynı yerde çalışmış olan büyükbabasının Sebzl mahlası kendisine de verildi.
Ancak Tahvil Kalemi'ndeki yeknesak iş düzeninden sıkılan Şefik Bey kalemden ayrılıp hüsn-i hat öğrenmeyi tercih etti. Galata Sarayı'nın hat hacası Ali Vasfı Efendi'den sülüs-nesih yazılarını meşkederek
icazet aldı. icazetnam·esinin akıbeti bilinmemekle beraber teyzesinin zevci olan
Kazasker Mustafa izzet Efendi'nin kendisine verdiği icazet tasdikinden bunu 1835
geldi.

Babası Babıim

Efendi, eviadı gibi sevdiği bu müstesna
talebesinin hüsn-i hat sahasında yetişme
si için elinden geleni esirgemedi ve kendisi 1845'te Sultan Abdülmecid'in ikinci
imamlığına tayin edildiğinde uhdesinde
bulunan Haderne-i Hümayun ve Muzı 
ka-i Hümayun hat muallimliklerini Mehmed Şefik Bey'e devretti. Bu vazifesini
otuz dört yıl sürdüren Şefik Bey, ayrıca
Silahşoran-ı Hassa-i Şahane'de hat muallimliğinde bulundu . Sultan Abdülmecid'in şahsi takdirleri dolayısıyla kendisine 11 Eylül 1849'da "rütbe-i haceganl" tevcih edildi. Fakat Nişan - ı Hümayun
Kalemi mensubu olmadığı halde, Osmanlı tahtına çıktığı vakit tuğrasını çekecek kadar Sultan V. Murad'a bağlılık duymasından ötürü 1879'da 750 kuruş maaşla emekliye ayrıldı. Vefatında Yahya
Efendi Dergahı haziresine defnedildi.
Kabrinin hem mana hem vezin itibariyle
bozuk. ayrıca kötü bir ta'lik hattıyla yazılmış olan manzum kitabesi şimdi yerinde değildir. Şefik Bey'in iki kızından küçüğü HOriye Hanım da sülüs ve ta' likyazmış
olup askeri mektepler yazı muallimlerinden Ali Rıza Efendi'nin zevcesidir. Hayatı
boyunca Beşiktaş'ta oturan Şefik Bey. kı
zının deniz havasından rahatsızlanması
üzerine son yıllarında Hırka-i Şerif (Yenibahçe) taraflarına taşınmıştır.
Mehmed Şefik Bey, Kazasker Mustafa
i zzet Efendi'nin yetiştirdiği birçok seçkin
talebeni n en önde geleni dir. Bilhassa cell
sülüs hattını Kazasker mektebine bağlı
olanlar içinde en üst mertebeye eriştir
miştir. Mustafa Rakım'dan sonra hakim
olan cell anlayışına tabi hattatlar arasın
da bu yazıyı adeta mektup yazar gibi süratle ve ekseriya tashihe bile gerek duymadan kalemden çıkarmakta da Şefik Bey
devrinin yeganesi sayılır. İstifterindeki mükemmeliyetin yanı sıra harflerin teşrifa
tma riayetiyle de tanınan Şefik Bey hat
sanatında kaidelerin elverdiği değişik uygulamalara açıktır. Her hattatın bir çeşit
le sınırlı olan ve "ketebehu ... " fiiliyle baş
layan cell sülüse mahsus imza istifi Şefık
Bey'de en az beş farklı görünümdedir.
Şefik Bey' in, kalıp hazırlamadan doğru
dan yazdığı bazı eel! sülüs yazılarını beğe
nip de elinde bir örneğinin kalmasını istediğinde bunun altına düz bir kağıt koyarak hattın kıyılarını iğneledikten sonra
mürekkeple yazdığı nüshayı siparişedene
verdiğini. çıkardığı iğneli alt kalıbını da
kendisine sakladığını Hacı Nuri Korman.
Necmeddin Okyay'a anlatmıştır. Cell sülüsü nasıl süratle yazdığım gösteren şu
hadise de zikre değer: Sultan Abdülaziz

