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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 



Avrupa seyahati dönüşü, istanbul'un Be
yazıt semtinde inşa edilen Harbiye Neza
reti'nin (Bab-ı Seraskerl, bugünkü istanbul 
Üniversitesi merkez binası) hemen açıl
masını isteyince büyük giriş kapısının ek
sik kalan kitabesinin yazılması için Şefik 
Bey'le 60 altın mukabilinde anlaşma ya
pılmıştır. Kendisi yazıyı önce küçük ebatta 
yazmış. kareleme usulüyle yerine göre 
büyütülmesine çırakları da yardım etmiş 
ve mermere geçirilmek üzere kalıp ola
rak iğnelenmesi dahil işi altı saatte bitir
miştir. Anlaşmayı yapan erkanıharp yüz
başısı. kendisinin ancak 6 lira aylık aldı
ğını düşünüp altı saat çalışan bir hattata 
60 altın ödenemeyeceğini söyleyerek zor
luk çıkarmıştır. Durumu kendisine bildi
ren çıraklarına Şefi k Bey şöyle demiştir: 
"Yüzbaşı beye söyleyiniz. Bu yazı altı sa
atte değil altmış senede yazılmıştır. Ken
dilerine altı gün değil. altı hafta, altı ay 
da değil, tam altı sene mühlet veriyorum. 
Bu müddet içinde bu yazının bir harfini 
yazabilirse istediğim paranın altı mislini 
kendilerine hediye olarak veririm". So
nunda inşaat heyeti araya girince hatta
ta ücreti ödenmiştir. 

Sultan Abdülmecid, o zamanlar bir Os
manlı adası olan Sakız'da ihya ettiği cami 
için kendi yazdığı levhaların yerlerine asıl
ması ve gerektiğinde yenilerinin ilavesi 
maksadıyla Şefik Bey'i vazifelendirdiğin
de huzuruna kabul ederek tembihlerde 
bulunmuş. Şefik Bey de Sakız adasına gi
dip padişahın emrini yerine getirmiştir. 
Bu seyahatin tarihi tesbit edilememekle 
beraber Sultan Abdülmecid'in 1854'te 
gerçekleştirdiği ilk Sakız adası ziyaretin
den sonra olması mümkündür. 

1855'teki büyük Bursa depreminin ulu
camiye de fazla zarar vermesi üzerine 
Sultan Abdülmecid, Şefik Bey'i sersikke
zen Abdülfettah Efendi'yle beraber Bur
sa'ya gönderdi. Buradaki çalışmaları üç 
buçuk yıl süren her iki hattat, caminin 
duvar ve sütunlarındaki eski cell sülüs ve 
kOfi hatlarını kendi üslüplarına göre ye
niledikten başka buraya mahsus olarak 
yazdıkları çok büyük ebatlı bazı levhaları 
da muşamba üstüne yapıştırma altınla 
hazırladılar. Bugün tamire muhtaç halde 
olsalar bile bu levhalar ve duvar yazıları 
sayesinde cami hat müzesi vasfını hala 
korumaktadır. 

Mehmed Şefik Bey sülüs, cell sülüs, ne
sih ve rika' yazıları dışında ta'lik hattını 
Hafid-i Melek Paşa Ali Haydar Bey'den 
meşketmişse de bununla pek eser ver
memiştir. Ancak Bursa Ulucamii'ndeki ça
lışmalarını ifade eden, "Bu hutütun emr 

olup tezhlb ü tashlhi hernan 1 Eyledi icra 
Mehemmed'le Şefik-ı natüvan" beytini 
caminin sağ duvarına cell ta'likle yazmış
tır. Ayrıca belki Babıali Tahvil Kalemi'nde 
iken öğrendiği divanl, cell divani, siyakat 
yazılarıyla ve tuğra çekmekle ilgisini kes
memiş; Divan-ı Hümayun dışında eel! di
vanlyi kendine has bir üslupla ilk defa ce
ll boyda yazarak levhalar tertiplemiştir. 

Bunlardan biri Ulucami'deki "Tahassan
tü ... " duasıdır. 

Şefik Bey nesih hattıyla yazdığı iki m us
h aftan başka en'am-ı şerif. delailü'ş-şe
rlfe ve "ei-Kasldetü'l-bürde" gibi eserleri 
yazmıştır; muhkem bir nesi h hattı olmak
la beraber kalemini daha ziyade sülüs ve 
celisine hasretmiştir. Hatta kıtaların sü
lüs satırını yazıp karşısında oturan tale
besi Hasan Rıza Efendi'ye uzatır, o da alt
taki nesi h satırlarını tamamlarmış. sayısız 
sülüs-nesih kıta. murakka', hilye, levha 
ve kitabe bırakmış. resmi hocalığı dışın
da da birçok talebeye hüsn-i hat öğret
miştir. Bir defasında Muzıka- i Hümayun'
dan on altı gence topluca icazet verdiği 
bilinmektedir. Bunlardan biri olan Hasan 
Rıza Efendi'den başka Çırçırlı Ali,Tahsin 
Hilmi, Sursalı Raşid. Süleyman Vasfi, Yu
suf Sabri ve ömer Faik efendilerle Çerkez 
İbrahim Alaeddin Bey onun farklı zaman
larda yetiştirdiği ilk hatırianacak seçkin 
hattatlardır. 

Mehmed Şefik Bey'in en meşhur cell 
sülüsleri, Harbiye Nezareti kapısındaki 
1282 (1865) tarihli "Daire-i Umür-ı Aske
riyye" yazısı. ön ve arka yüzlerinin iki tara
fındaki ayetlerdir (ei-Feth 48/ ı, 3; es-Saf 
61 / 13'ten; ei-Bakara 2/223'ten). Sultan 
Abdülmecid Türbesi'nin her bir kenan 
için ayrı olarakyazdığı tarihsiz sekiz parça 
ayet ve hadis levhaları, Kudüs'teki Kub
betü's-sahre'yi dıştan çeviren. cell sülüs 
hatla çiniye işlenmiş Yasin süresi kuşağı 
(ı 293/ 1 876). Soğukçeşme'de Mekteb-i 
Rüşdiyye-i Askeriyye ( 1293/1 876). Kara
köy sahilindeki Daire-i Umür- ı Sıhhiyye 

(ı 289/ 1 872) kitabeleri zamanımıza gelen 
yeri sabit eserleridir. 
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MEHMED ŞEFiK EFENDi 

(bk. ŞEFİK MEHMED EFENDİ). 

MEHMED ŞERİF EFENDi 
(ö. 1204/1 790) 

Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

ı 

_j 

6 Muharrem 1130'da (ı O Aralık ı 7 ı 7) 
doğdu. Şeyhülislam Ebüishakzade Meh
med Esad Efendi'nin oğlu ve Şeyhülis
lam Ebüishak İsmail Efendi'nin torunu
dur. Annesi de Şeyhülislam Mirzazade 
Şeyh Mehmed Efendi'nin kızıdır. 1151'
de (ı 738) müderris ve babasının nüfuzun
dan istifade ile 1167'de (ı 754) Diyarbekir 
kadısı oldu. Ardından Bursa kadılığında 
bulundu ve Mekke-i Mükerreme kadılığı 
payesini aldı. Receb 1180'de (Aralık ı 766) 
istanbul kadılığına getirildi. Rebiülahir 
1185'te (Temmuz ı 77 ı) Anadolu kazas
kerliğine tayin edildi. Rebiülahir 1186'da 
(Temmuz 1772) görev süresini tamamla
yarak Anadolu kazaskerliğinden ayrıldı. 
29 Cemaziyelewel1189 'da (28 Temmuz 
ı 775) Rumeli kazaskeri oldu. ı. Abdülha
mid döneminde Cemaziyelewel 1192'de 
(Haziran 1778) ikinci defa Rumeli kazas
kerliğine tayin ediidiyse de yirmi gün son
ra görevinden alındı. 25 Cemaziyelahir 
1192'de (21 Temmuz 1778) Vassafzade 
Mehmed Esad Efendi'nin istifasıyla bo
şalan şeyhülislamlık makamına getirildi. 
Yaklaşık dört buçuk yıl şeyhülislamlık yap
masının ardından meşihatta uzun süre
dir bulunduğu gerekçesiyle bu makam
dan feragat etti ( 5 Şevval ı ı 96 1 ı 3 E yi ül 
1782). Mehmed Şerif Efendi'ye dilediği 
yerde oturma izni verildiğinden Bebek'te 
bulunan yalısına taşındı . Uzun süre her
hangi bir görev almadı, zaman zaman ya
pılan müşaverelere katıldı . 

lll. Selim'in tahta çıkması üzerine Meh
med Kamil Efendi'nin azliyle 27 Zilkade 
1203 ( 19 Ağustos 1789) tarihinde ikinci de
fa şeyhülislamlığa getirildi. Ancak altmış 
gün sonra 27 Muharrem 1204'te (ı 7 Ekim 
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