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MEHMED ŞAKİR EFENDi 
(ö. 1860) 

Kadiri şeyhi , 

zakirbaşı ve musikişinas. 
_j 

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 inti
sap etti. Sesinin güzelliğiyle dikkati çeken 
Mehmed Şakir, bazı dergahlarda zakirlik 
yaptıktan sonra Karabaş Tekkesi zakir
başılığına getirildi. Babasının vefatı üze
rine adı geçen tekkeye şeyh tayin edildi 
( 1831) ve ölümüne kadar bu görevde kal
dı. 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 ta
şında görülen, şair Senlh'e ait tarih beyti 
şöyledir: "Savt-i hame çargah olsun dem-i 
tarihde 1 Eyledi Şakir Efendi eve-i Fir
devs'i makam". üç oğlundan en büyüğü ve 

aynı zamanda tekkenin zakirbaşısı olanAh
med Gavsl Efendi babasının yerine post
nişin olmuş. küçük oğlu All Rıza Efendi de 
zakirbaşılıktaki kudretiyle tanınmıştır. 

Mehmed Şakir Efendi tabii ses güzel
liğinin yanında bestelediği dini ve din dışı 

eserlerle de tanınmıştır. MOsikideki hoc.a
sı Sünbüll şeyhi Şikarlzade Ahmed Efen
di olup ondan pek çok dini eser meşket
miştir. Günümüzde kaybolmuş olan mev
lid bestesiyle mi'raciyyenin neva bahrini 
de bilen Mehmed Şakir Efendi ayrıca dö-
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neminde iyi bir neyzen ve tamburl olarak 
şöhret bulmuştur. Çok sayıda ilahi, peş
rev ve saz semaisi bestelemişse de bun
lardan çok azı zamanımıza ulaşmıştır. Sa
dettin Nüzhet Ergun onun on bir ilahisi
nin güftesini yayımlamış (Türk Musikisi 
Antolojisi, II, 554, 556-559), Öztuna ise 
dokuz ilahi. dört peşrev ve üç saz sema
isinden oluşan on altı eserinin listesini 
vermiştir (BTMA, II, 331) . 
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li! HASAN AKSOY 

MEHMED ŞEFİK BEY 
(1820-1880) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

Beşiktaş'ta Kılıçali semtinde dünyaya 
geldi. Babası Babıim Tahvil Kalemi hulefa
sından Süleyman Mahir Bey'dir. Doğum 
tarihi kayıtlı değilse de altmış yaşında 
iken vefat ettiği yakınlarınca belirtildi
ğinden bu tarih 1820 olarak kabul edil
mektedir. İlk tahsilini bitirdikten sonra . 
Divan-ı Hümayun Tahvil Kalemi'ne girdi. 
Burada mahlas almak usulden olduğu için 
vaktiyle aynı yerde çalışmış olan büyükba
basının Sebzl mahlası kendisine de verildi. 
Ancak Tahvil Kalemi'ndeki yeknesak iş dü
zeninden sıkılan Şefik Bey kalemden ay
rılıp hüsn-i hat öğrenmeyi tercih etti. Ga
lata Sarayı'nın hat hacası Ali Vasfı Efen
di'den sülüs-nesih yazılarını meşkederek 
icazet aldı. icazetnam·esinin akıbeti bilin
memekle beraber teyzesinin zevci olan 
Kazasker Mustafa izzet Efendi 'nin kendi
sine verdiği icazet tasdikinden bunu 1835 
yılında aldığı anlaşılmaktadır. 

Şefik Bey, .herhalde Ali Vasfı Efendi'nin 
1837'deki ölümünden sonra Mustafa iz

zet 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 

Efendi, eviadı gibi sevdiği bu müstesna 
talebesinin hüsn-i hat sahasında yetişme
si için elinden geleni esirgemedi ve ken
disi 1845'te Sultan Abdülmecid'in ikinci 
imamlığına tayin edildiğinde uhdesinde 
bulunan Haderne-i Hümayun ve Muzı 

ka-i Hümayun hat muallimliklerini Meh
med Şefik Bey'e devretti. Bu vazifesini 
otuz dört yıl sürdüren Şefik Bey, ayrıca 
Silahşoran-ı Hassa-i Şahane'de hat mu
allimliğinde bulundu. Sultan Abdülme
cid'in şahsi takdirleri dolayısıyla ken
disine 11 Eylül 1849'da "rütbe-i hacega
nl" tevcih edildi. Fakat Nişan- ı Hümayun 
Kalemi mensubu olmadığı halde, Os
manlı tahtına çıktığı vakit tuğrasını çeke
cek kadar Sultan V. Murad'a bağlılık duy
masından ötürü 1879'da 750 kuruş ma
aşla emekliye ayrıldı. Vefatında Yahya 
Efendi Dergahı haziresine defnedildi. 
Kabrinin hem mana hem vezin itibariyle 
bozuk. ayrıca kötü bir ta'lik hattıyla ya
zılmış olan manzum kitabesi şimdi yerin
de değildir. Şefik Bey'in iki kızından küçü
ğü HOriye Hanım da sülüs ve ta'likyazmış 

olup askeri mektepler yazı muallimlerin
den Ali Rıza Efendi'nin zevcesidir. Hayatı 
boyunca Beşiktaş'ta oturan Şefik Bey. kı
zının deniz havasından rahatsızlanması 
üzerine son yıllarında Hırka-i Şerif (Yeni
bahçe) 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 sü
ratle ve ekseriya tashihe bile gerek duy
madan kalemden çıkarmakta da Şefik Bey 
devrinin yeganesi sayılır. İstifterindeki mü
kemmeliyetin yanı sıra harflerin teşrifa
tma riayetiyle de tanınan Şefik Bey hat 
sanatında kaidelerin elverdiği değişik uy
gulamalara 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 is
tediğinde bunun altına düz bir kağıt ko
yarak hattın kıyılarını iğneledikten sonra 
mürekkeple yazdığı nüshayı siparişedene 
verdiğini. çıkardığı iğneli alt kalıbını da 
kendisine sakladığını Hacı Nuri Korman. 
Necmeddin Okyay'a anlatmıştır. Cell sü
lüsü nasıl süratle yazdığım gösteren şu 

hadise de zikre değer: Sultan Abdülaziz 


