MEHMED ŞÜKRÜ
usulüyle işlenmiştir (Aksaray Va! ide Sultan Camii). Camilerde varak altınla hazır
lanmış ciharyar takımları da görülmektedir. Bazı kabiriere (dayısı Hu!Gsi Efendi'ninki en mükemmelidir, 1291/18 74) ve
Karagümrük'te Pertevniyal Valide Sultan
Çeşmesi'ne ( 1862) yazdığı cell sülüs kitabeleri vardır. Fakat cell yazıda Sami Efendi mertebesine erişememiştir.
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hat meşklerine bakmaktan 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 Efendi iffetli ve m üstakim yaratılışıyla tanınır.
Kendisine ve evine sadece resmi maaşını
harcar. eserleri için ne verilirse kabul ederek 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 hayatta iken birini kaybettiği üç kızı ve bir
oğlu olmuştur. Şevki Efendi son zamanlarında felç geçirdi. 13 Şaban 1304'te ( 7
Mayıs 1887) vefat etti ve Merkezefendi
Kabristanı'nda dayısı Hulüsi Efendi'nin
yanına defnedildi. Kitabesi oğlu ve talebesi Mehmed ~aid Bey tarafından Mehmed 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 yazıyla meşgul olurdu. Tatil olan cuma günlerinde ise sabahtan cuma narnazına kadar 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 üslübun sahibi olmuştur. Kendisi. "Yazıyı bana rüya aleminde talim ettiler" dermiş.

Sanat hayatı boyunca her gün ilerleme
gösteren Şevki Efendi, bilhassa 1873 yı
lından itibaren daha narin bir üslüpla nihal mertebesine eriştirdiği bu yazı nevilerinde günümüze kadar son merhale sayılmaktadır. Kendi üslübunu bulduktan
sonra bile ziyaretine gittiği hocası Hulüsi
Efendi sırada bekleyen fazla talebe olduğunda bunların meşklerine bakmayı Şev

ki'ye havale edince gereken harf çıkart
malarını hocasının üslübuyla yazacak kadar ona hürmet gösterirdi.
Hüsn-i hattı kim için olursa olsun aynı
dikkat ve itina ile yazan Şevki Efendi talebe için hazırladığı meşklerinde de aynı
titizliği gösterirdi. Bu sebeple orta yaşla
rından itibaren on talebeden fazlasını kabul etmemeye başlamıştır. Ancak Hacı
Arif Efendi gibi bu ilkesini bozduğu müstesna öğrencileri de vardır. Meşkin mürekkebat safhasında Hz. Ali'nin rivayeti
olan hilye metni ni yazmaya hususiyle
ehemmiyet verirdi (TSMK, Güzel Yazılar.
n r. 188). Pek çok talebesi arasında en fazla tanınanlar Filibeli (Bakkal) Hacı Arif, Hafız Fehmi, Pazarcıklı Mehmed Hulüsi ve
Ziyaeddin efendilerle Ferid Bey'dir.
Şevki Efendi sanat hayatı boyunca yirmi beş mushaf (Sakıp Sabancı Müzesi,
nr. 57, Hacı Hüseyin Efendi tezhibi 11279/
18621; TSMK, Mehmed Reşad, nr. 4, Hüsnü 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 Yazılar, nr. 190/ 1; 195; Sakıp Sabancı Müzesi.
nr. 216) hilyeler (Kubbealtı Kü ltür ve Sanat Vakfı, 2 adet) yazmıştır. Cell sülüsle on
kadar levhası olup bunların çoğu m üzehhip Hüsnü Efendi tarafından zerendüd

Sülüs- nesih karalamalarını harfleri ekseriya birbirine çiğnetmeden ferah görünüşlü bir temrin şeklinde yazan Şevki
Efendi, talebesi arasında kullandığı kalem yüzünden iyi çalışamadığını söyleyen
bulunursa harf çıkartmalarını bilhassa
kusurlu denilen o kalemle yaparak meseleni n kalemden ziyade yazan elde olduğunu anlatırdı. Şahsen tanıyanların belirttiğine göre Şevki Efendi'nin yazıları
kaleminden son derecede itinalı ve tekellüflü olarak çıkarmış; fakat bu pürüzsüz
ve şiveli eserleriyle haklı bir şöhrete sahip 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 etmiştir.
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İstanbul tekkeleri
ve tarikat silsilelerine dair
çalışmalan olan müellif_
_j

Hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Kendisinin eserlerinden birine düştüğü vakıf
kaydında adı Tabibzade Derviş Mehmed
Şükrü İbn İsmail olarak verilmiştir. Yine
kendi kayıtlarından 1S Mayıs 1874 tari-
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hinde Maliye katibi olarak görev yaptığı
XIX 1 ı 995J, s. 4-5) .
Klaus Kreiser'in kaynak göstermeden
verdiği bilgiye göre de Karagümrük Cerrahi Tekkesi'nin son şeyhlerinden İbrahim
Fahreddin Erenden'e zakirbaşılık etmiş
tir. Şinasi Akbatu'nun Cemalettin Serveroğlu'ndan naklettiğine göre Mehmed
Şükrü Efendi Kocamustafapaşalı'dır ve
iptila derecesinde bir tekke müdavimidir.
Mütareke yıllarında, hatta Cumhuriyet
devri başlarında hayatta olduğu tahmin
edilmektedir. Onun ne zaman vefat ettiği
ve nerede gömüldüğü konusunda da bir
bilgi mevcut değildir (Akbatu, IV/4 11980J,
s. 52).
anlaşılmaktadır (Kut,

Eserleri. Mehmed Şükrü Efendi'nin bibliyografik kaynaklarda zikredilmeyen üç
eseri vardır. 1. İstanbul Hankahlan Meşô.yihi. Farklı adlarla üç neşri yapılan
eserde İstanbul'da bulunan tekkeler ve
bu tekketerde postnişin olan meşayih tarih sırasına göre verilmekte. bazan da
tekkelerin tanileriyle kuruluş tarihleri belirtilmektedir. Uzun yıllar İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda mevcut olduğu bilinen yazmasından (Muallim Cevdet,
nr. 75) eseri kütüphaneye teberru eden
kişinin koyduğu bir şart sebebiyle okuyucular istifade edememekteydi. Son yıllar
da Muzaffer Ozak'ın elde ettiği bir fotokopisinden yararlanılarak neşredilmiştir.
İstanbul Hankahlan Meşô.yihi'nin ilk
neşrini Klaus Kreiser ve Mehmet Serhan
Tayşi gerçekleştirmiştir

(Zakir Şükrü Efen-

di, Die lstanbuler Derwisch- Konvente und
ihre Scheiche, Mecmu'a-ı Tekaya, Frei-

burg I 980). M. Serhan Tayşi'nin Latin harflerine aktardığı metne (s. 1-80) Klaus
Kreiser bir önsözle (s. III-XV) bir indeks
(s . 81-11 3) ilave etmiştir. Eserin ikinci
neşri Şinasi Akbatu (bk. bi bl), üçüncü
neşri Turgut Kut (b k. bi bl.) tarafından yapılmıştır. Son yayımda orüinal nüshası da
kullanıldığı için daha sağlam bir metin
ortaya çıkmıştır. Şinasi Akbatu'ya göre
eser bütün istanbul tekketerini ihtiva etmedi ği gibi bazı şeyhler de noksandır. Vefat tarihlerinde de tutarsızlıklar görülmektedir. Bununla beraber bu sahada
ilk teşebbüs ve yegane rehber olduğun
dan önemli bir hizmette bulunmuştur.
Akbatu ayrıca. meşayih silsitelerinin
tedkikinden eserin ll. Abdülhamid devrinde kaleme alındığını ve seneden seneye değişiklikler oldukça eklemeler
yapı l dığını ifade etmektedir (İslam Medeniyeti, IV/4 [1980J, s. 52) . Z. Silsilenô.-
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me-i Sutiyye. Turgut Kut ve Şinasi Ak-
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-,
ı
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ı
ve bestekarların kısa biyografilerine eserMEHMED TAHIR, Menemenliziide
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Şair ve yazar.
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L
.J
A

o

-,

bulunmaktadır.
Adana'nın Karaisalı kazasında doğdu.

Mehmed Şükrü 'nün istanbul Hankahlan Meşayihi adlı
eserinden bir sayfa (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı,
Muallim Cevdet. nr. 75, vr. 3•1

Yörenin tanınmış ailelerinden Menemenliler'e mensuptur. Babası Daire-i Celile-i
Uzma Telgraf Kalemi müdürü Haşim Habib Bey'dir. Adana'da başladığı öğrenim i 
ne İstanbul'da Soğukçeşme Askeri Rüş
diyesi'nde devam etti. 1883'te Mekteb-i
Mülkiyye'nin all kısmından mezun oldu.
Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi, Ziraat
Nezareti Tercüme Kalemi ile Adana
(ı 889), İzmir (ı 890) ve Selanik ( 189 ı) maarif müdürlüklerinde bulundu. 1893'te
Maarif Nezareti Mektfıbl Kalemi müdürü
olarak İstanbul'a döndü. Maarif Müdürleri Vezaifini Tayin Komisyonu ile İ dadl Ders
Program ı Hazırlama Komisyonu üyesi,
Maarif Nezareti Mühimme Kalemi müdürü oldu. Bu arada Mekteb-i Mülkiyye'de
edebiyat ve kitabet-i resmiyye, Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde usfıl-i tedrls ve
terbiye dersleri verdi. Maarif Nezareti'ndeki başarılı çalışmalarından dolayı "fıla
sınıf- ı eweli rütbesi" ile ikinci dereceden
Osmanlı nişanı aldı. 27 Ocak 1903'te kalp
krizinden öldü ve Karacaahmet Mezarlı
ğı'na defnedildi.
Tanzimat sonrası ile Servet-i Fünfın dönemi arasında "ara nesil" olarak adlandırı
lan edebi devrenin önde gelen şahsiyet
lerinden olan Mehmed Tahir daha çok şa-

