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1789) aziedildL Görevden alınma sebebi 
olarakyaşlılığı dol ayısıyla lll. Selim'in uy
gulamayı düşündüğü yeniliklere ayak uy
durmakta zorlanması, hafıza zayıflığı ve 
bundan dolayı vazife yapamayacak du
rumda bulunması gösterilmektedir. An
cak daha kuwetli bir sebep, bir meşveret 
sırasında valide kethüdası Mahmud Bey' e 
padişahın tebdil geziler i sırasında silah 
taşımasının uygun olmadığını, bunun pa
dişaha bir zarar gelme ihtimaline yol aça
bileceği yolundaki sözleridir. Bu durum 
onun bunamış o l masına yarularak he
men azledilmiştir. 

Hocapaşa'daki konağına çekildikten 
sonra sekiz ay kadar yaşayan Mehmed 
Şerif Efendi 9 Ramazan 1204't e (23 Ma
yıs 1790) vefat etti. Mezarı Çarşamba'da 

Yavuz Selim Camii civarında bulunan de
desi Şeyhülislam Ebüishak İsmail Efendi'
nin yaptırdığı caminin haziresindeki aile 
kabristanındadır. Ailesinden dokuz şeyhü

lislam yetişmiş olan Mehmed Şerif Efen
di'nin dedesi, babası ve amcası E bOishak
zade İshak Efendi şeyhülislamlıkyaptıkları 
gibi oğlu Topa! Ataullah Mehmed Efendi 
de şeyhülislamlık makamına kadar yük
selmiştir. Aynı zamanda şair Fıtnat Ha
nım'ın kardeşi olan Mehmed Şerif Efen
di'nin alim, arif, zarif ve cömert bir zat ol
duğu kaydedilir. ilmiye makamiarına ta
yinde liyakate önem verdiği de belirtilir. 

Eserleri. 1. Füsulü'l-ara ii şani'l-mü
lı1k ve'l-vüzeni Siyasetname ve nasihat
name türünde bir risaledir. Bir mukaddi
me, beş fasıl ve bir hatimeden o l uşur. 

Mukaddime kısmında haberin kısımları 
açıklandıktan sonra haber-ivahidin sıh
hat ve kabulünün şartları incelenir. Bi
rinci fasılda vezirde bulunması gereken 
vasıflar, vezirlerin yetkilerinin sınırı, pa
dişahın işlerini müşavere ile yürüt mesi
nin gerekliliği gibi hususlardan bahsedi
lir. İkinci fasılda hazine konusu ele alına
rak israf ve lüzumsuz harcamaların hazi
nede yol açacağı olumsuzluklara dikkat 
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çekilir. Ancak ülkenin imarına yönelik f a
aliyetler için gerekli harcamalardan kaçı
nılmaması da belirtilir. Üçüncü fasılda or
dunun durumu incelenir. Askerlerin eği

tim ve disiplininin önemi vurgulanarak ti
mar sisteminin eski işlevini kaybetmesi
nin ordu üzerindeki olumsuz etkisinden 
söz edilir. Dördüncü fası lda israfın halkın 

tabiatı haline geldiğine. bunun ise bütün 
kötülüklerin kaynağı olduğuna dikkat çe
kilir. Beşinci fasılda devlet görevlerinin ehil 
olmayan kişilere verilmemesi istenir. Ha
time kısmında siyaset ilminin öneminden 
bahsedilir. Müellif görüşler ini destekle
mek için klasik kaynaklardan ve özellikle 
İ bn Haldün'dan nakiller yapmıştır. Hisa
lenin kütüphanelerde çeşitli yazma nüs
haları mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 2117; iü Ktp., TV, nr. 
3364, 6938) . 2 . Letaifü'l-kemal (Divan-ı 
Şeyhülislam Şerif Efendi). Mehmed Şerif 

Efendi'nin Türkçe, Arapça ve Farsça ola
rak kaleme aldığı şi i rlerini ihtiva eder. Di
vanın tesbit edilebilen tek yazma nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı
dır (Halet Efendi . nr. 672). " Na 't- ı ResGl-i 
Ekrem" ile baş layan divanda rubaiyyat, 
Nahlfi'nin na'tına tahmis, Ragıb Paşa'ya 
dair kaside, çeşitli olaylarla ilgili Arapça 
ve Türkçe tarihler, ayrıca kasideler, gazel
ler, tahmisler ve lugazlar yer almaktadır. 

Mehmed Şerif Efendi'nin Hulasatü't
tebyin ii tefsiri surei Yasin adlı bir 
eseri bulunduğu kaydedilmekteyse de 
(Uzunçarşılı, N/2, s. 499) bu eserin baba
sı Şeyhülislam Ebüishakzade Esad Efen
di'ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Fatin'in 
Tezkire-i Hatimetü'l-eş'ar' ında divanı 

dışında Müntehabat-ı Eş' ar ve Eseru 
letaifi'l-Kemal adında bir başka eserin
den daha bahsedilir. 
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MEHMED ŞEVKİ EFENDi 
(1829-1887) 

Osmanlı hattatı . 
_j 

Kastamonu 'nun Seyyidller (Seydiler) 
köyünde doğdu. Tüccardan Ahmed Ağa'
nın oğludur. Küçük yaşlarda istanbul'a 
gönderildi ; burada dayısı Mehmed Hu
lüsi Ef endi ve onun damadı Harputlu 
Hoca İshak Efendi'nin yanında yetiş
t i. Aksaray-Yusufpaşa'daki sıbyan mek
tebinde ilk tahsilinin yanı sıra dayı sın

dan sülüs-nesih ve rika' yazılarını meş
kederek 1841 'de on iki yaşında iken hat 
icazeti a l dı. Hulüsi Efendi , Koca Ragıb 
Paşa Kütüphanesi birinci hafız- ı kütübü, 
Nusretiye Camii kürsü şeyhi ve birçok 
hattat yetiştiren feyizli bir hocaydı. Ken
disi Mahmud Raci ve Ali Vasfi efendiler in 
talebesi olmakla beraber hat sanatındaki 
yeri orta derecededir. Bu sebeple kabili
yetli bulduğu yeğenine ici'ızet verdikten 
sonra hattın ı ilerietmesi için onu Kazas
ker Mustafa i zzet Efendi'ye götürmek is
t edi. Ancak Şevki Efendi bunu kabul et
medi ve Hulüsi Efendi'nin yanında kaldı. 
Bu davranışı yazı sanatına ileride "Şevki 
mektebi" denilecek o emsalsiz üslGbu ka
zandırdı. Çünkü Şevki Efendi. Mustafa iz
zet Efendi'ye devam etseydi sadece, Ka
zasker mektebine mensup Mehmed Şe

fik Bey, Abdullah Zühdü ve Hasan Rıza 
efendiler gibi üstatlar zincirine bir yenisi 
eklenecekti. 

Şevki Efendi, Harbiye Nezareti'nde ter
cihan hattatların tayin edildiği Mektübl-i 
Seraskeri Odası 'nda Mart 1848'de me
muriyete başladı. Askeri katipierin yetiş
tirilmesi için Beyazıt'ta 1875'te açılan 
Menşe- i Küttab- ı Askeri'ye de rik'a mu
allimi oldu; vefatma kadar her iki vazi
fesini de sürdürdü. ll. Abdülhamid'in cü
Iı1sundan sonra Yıld ız Sarayı'na bağlı ola
rak açı lan Mekteb-i Şehzadegan'da 25 
Ekim 1877 tarihinde Başınabeyinci Os
man Bey'in delaletiyle hat muallimliği

ne getirildi. Bu mektebe bir müddet son
ra padişaha yakınlığı olan has bendega
nın çocukları da " zactegan" ismi altında 
kabul edilmeye başlandı. Şevki Efendi bu
rada birçok şehzade ve beyzadenin ho
cası oldu. Bu vazife için cumartesi, pazar
tesi ve perşembe olmak üzere haftada üç 
gün oturduğu Haseki'den Yıldız'a gider
di. Ders saatleri dışında da Yıldız Kütüp
hanesi'ndeki mushaf, dua mecmuası ve 
murakka' gibi eserleri incelerdi. Kendi
sine teveccühü olan ll. Abdülhamid ara 



sıra şehzadelerin hat meşklerine bak
maktan hoşlanır. bir yazı siparişi olursa 
Çit Kasrı'nda Şevki Efendi'yi doğrudan 
kabul ederek ona ihsanlarda bulunurdu. 
Şevki Efendi'ye 1883'te rütbe-i san iye. 
sınıf-ı mütemayizl ve üçüncü rütbeden 
Meddl nişanı tevcih edildi. 

1870'1i yıllarda hacca giden Şevki Efen
di iffetli ve m üstakim yaratılışıyla tanınır. 
Kendisine ve evine sadece resmi maaşını 
harcar. eserleri için ne verilirse kabul ede
rek bunun tamamını Kastamonu ve İs
tanbul'daki muhtaçlara dağıtırdı. Vefatın
da 271ira parası çıkmış. fakat sonradan 
ele geçen hususi defterinde otuz fakiri 
aylığa bağladığı görülmüştür. Henüz ha
yatta iken birini kaybettiği üç kızı ve bir 
oğlu olmuştur. Şevki Efendi son zaman
larında felç geçirdi. 13 Şaban 1304'te ( 7 
Mayıs 1887) vefat etti ve Merkezefendi 
Kabristanı'nda dayısı Hulüsi Efendi'nin 
yanına defnedildi. Kitabesi oğlu ve tale
besi Mehmed ~aid Bey tarafından Meh
med Şevki'ye layıkolmayan bir seviyede 
yazılmıştır. 

Şevki Efendi, Haseki semtinde geniş bir 
bahçeye baktığı için kendisinin "yeşil oda" 
dediği yazı odasında sabah namazından 
sonra vazifeye gideceği saate kadar ya
zıyla meşgul olurdu. Tatil olan cuma gün
lerinde ise sabahtan cuma narnazına ka
dar talebesiyle meşguliyetini sürdürür, 
onlara hat dersi verirdi. Cumadan sonra 
ziyaretine kalabalık halde askeri ve sivil 
erkan gelirdi. 

Şevki Efendi, başta Hafız Osman olmak 
üzere onun talebesi Yedikuleli Abdullah 
ve eel! sülüsün önderi Mustafa Rakım'ın 
yazılarını inceleyerek sülüs, nesi h ve ri ka'
da "Şevki mektebi" ismiyle anılan bir üs
lübun sahibi olmuştur. Kendisi. "Yazıyı ba
na rüya aleminde talim ettiler" dermiş. 

Mehmed 
sev ki 
Efendi'nin 
sülüs ·nesih 
mesk kıtası 
(Ekrem 

Hakkı 

Ayverdi 

koleksiyonu) 

Sanat hayatı boyunca her gün ilerleme 
gösteren Şevki Efendi, bilhassa 1873 yı
lından itibaren daha narin bir üslüpla ni
hal mertebesine eriştirdiği bu yazı nevi
lerinde günümüze kadar son merhale sa
yılmaktadır. Kendi üslübunu bulduktan 
sonra bile ziyaretine gittiği hocası Hulüsi 
Efendi sırada bekleyen fazla talebe oldu
ğunda bunların meşklerine bakmayı Şev

ki'ye havale edince gereken harf çıkart
malarını hocasının üslübuyla yazacak ka
dar ona hürmet gösterirdi. 

Hüsn-i hattı kim için olursa olsun aynı 
dikkat ve itina ile yazan Şevki Efendi ta
lebe için hazırladığı meşklerinde de aynı 
titizliği gösterirdi. Bu sebeple orta yaşla
rından itibaren on talebeden fazlasını ka
bul etmemeye başlamıştır. Ancak Hacı 
Arif Efendi gibi bu ilkesini bozduğu müs
tesna öğrencileri de vardır. Meşkin mü
rekkebat safhasında Hz. Ali'nin rivayeti 
olan hilye metni ni yazmaya hususiyle 
ehemmiyet verirdi (TSMK, Güzel Yazılar. 
n r. 188). Pek çok talebesi arasında en faz
la tanınanlar Filibeli (Bakkal) Hacı Arif, Ha
fız Fehmi, Pazarcıklı Mehmed Hulüsi ve 
Ziyaeddin efendilerle Ferid Bey'dir. 

Şevki Efendi sanat hayatı boyunca yir
mi beş mushaf (Sakıp Sabancı Müzesi, 
nr. 57, Hacı Hüseyin Efendi tezhibi 11279/ 
18621; TSMK, Mehmed Reşad, nr. 4, Hüs
nü Efendi tezhibiyle 11295/ 18781; Arda, nr. 
32, Hasan Rıza tarafından tamamlanan 
son mushafıll304/18871).sayısızcüzve 
evrad (Rado Koleksiyonu, Mevlevl evradı, 
11 296/18791). kıta (TSMK, Güzel Yazılar, nr. 
309/96) ve murakka' ile (TSMK, Güzel Ya
zılar, nr. 190/ 1; 195; Sakıp Sabancı Müzesi. 
nr. 216) hilyeler (Kubbealtı Kü ltür ve Sa
nat Vakfı, 2 adet) yazmıştır. Cell sülüsle on 
kadar levhası olup bunların çoğu m üzeh
hip Hüsnü Efendi tarafından zerendüd 
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usulüyle işlenmiştir (Aksaray Va! ide Sul
tan Camii). Camilerde varak altınla hazır
lanmış ciharyar takımları da görülmek
tedir. Bazı kabiriere ( dayısı Hu!Gsi Efen
di'ninki en mükemmelidir, 1291/1874) ve 
Karagümrük'te Pertevniyal Valide Sultan 
Çeşmesi'ne ( 1862) yazdığı cell sülüs kita
beleri vardır. Fakat cell yazıda Sami Efen
di mertebesine erişememiştir. 

Sülüs- nesih karalamalarını harfleri ek
seriya birbirine çiğnetmeden ferah gö
rünüşlü bir temrin şeklinde yazan Şevki 
Efendi, talebesi arasında kullandığı ka
lem yüzünden iyi çalışamadığını söyleyen 
bulunursa harf çıkartmalarını bilhassa 
kusurlu denilen o kalemle yaparak mese
leni n kalemden ziyade yazan elde oldu
ğunu anlatırdı. Şahsen tanıyanların be
lirttiğine göre Şevki Efendi'nin yazıları 
kaleminden son derecede itinalı ve tekel
lüflü olarak çıkarmış; fakat bu pürüzsüz 
ve şiveli eserleriyle haklı bir şöhrete sa
hip olmuştur. Bu sebeple onu anlatmak 
için, "Yazısı da ahlaki kadar pürüzsüzdü" 
denilmiştir. Yakın arkadaşı Sami Efendi, 
"Şevki'nin elinden istese de fena harf çık
mazdı" cümlesiyle bir gerçeği ifade et
miştir. 
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İstanbul tekkeleri 
ve tarikat silsilelerine dair 
çalışmalan olan müellif_ 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda herhan
gi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Kendi
sinin eserlerinden birine düştüğü vakıf 
kaydında adı Tabibzade Derviş Mehmed 
Şükrü İbn İsmail olarak verilmiştir. Yine 
kendi kayıtlarından 1 S Mayıs 187 4 tari-
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