
MEHMED SÜKRÜ 

hinde Maliye katibi olarak görev yaptığı 
anlaşılmaktadır (Kut, XIX 1 ı 995J, s. 4-5) . 
Klaus Kreiser'in kaynak göstermeden 
verdiği bilgiye göre de Karagümrük Cer
rahi Tekkesi'nin son şeyhlerinden İbrahim 
Fahreddin Erenden'e zakirbaşılık etmiş
tir. Şinasi Akbatu'nun Cemalettin Serve
roğlu'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 1 1980J, 
s. 52). 

Eserleri. Mehmed Şükrü Efendi'nin bib
liyografik kaynaklarda zikredilmeyen üç 
eseri vardır. 1. İstanbul Hankahlan Me
şô.yihi. Farklı adlarla üç neşri yapılan 
eserde İstanbul'da bulunan tekkeler ve 
bu tekketerde postnişin olan meşayih ta
rih sırasına göre verilmekte. bazan da 
tekkelerin tanileriyle kuruluş tarihleri be
lirtilmektedir. Uzun yıllar İstanbul Beledi
yesi Atatürk Kitaplığı'nda mevcut oldu
ğu bilinen yazmasından (Muallim Cevdet, 

nr. 75) eseri kütüphaneye teberru eden 
kişinin koyduğu bir şart sebebiyle okuyu
cular istifade edememekteydi. Son yıllar
da Muzaffer Ozak'ın elde ettiği bir foto
kopisinden 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 harf
lerine 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 ya
pılmıştır. Son yayımda orüinal nüshası da 
kullanıldığı için daha sağlam bir metin 
ortaya çıkmıştır. Şinasi Akbatu'ya göre 
eser bütün istanbul tekketerini ihtiva et
mediği gibi bazı şeyhler de noksandır. Ve
fat tarihlerinde de tutarsızlıklar görül
mektedir. Bununla beraber bu sahada 
ilk teşebbüs ve yegane rehber olduğun
dan önemli bir hizmette bulunmuştur. 
Akbatu ayrıca. meşayih silsitelerinin 
tedkikinden eserin ll. Abdülhamid dev
rinde kaleme alındığını ve seneden se
neye değişiklikler oldukça eklemeler 
yapı l dığını ifade etmektedir (İslam Me
deniyeti, IV/4 [1980J, s. 52) . Z. Silsilenô.-
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me-i Sutiyye. Turgut Kut ve Şinasi Ak
batu'nun araştırmalarına göre eser Üs
küdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde 
kayıtlı (Aziz Mahmud Hüday1', nr. 1098) 
seksen sayfalık bir yazmadır. içinde fertip 
eden zatın ismi daha doğru' bir şekilde 

kaydedilmiştir: "Silsilename-i Sadat-ı Sfı
fiyye: es-Seyyid Tabibzade Derviş Mefı
med Şükrü İbn İsmail 22 Zilkade 1 334." 
Bu kayda dayanarakAkbatu ve Kut. Tae 
bibzade Mehmed Şükrü Efendi'nin ese
rini neşrettikleri Zakir Şükrü Efendi oldu- · 
ğu kanaatine varmışlardır. 3. Mecmua-i 
İlô.hiyyô.t. Şimdiye kadar bilinmeyen ese
rin tek nüshası İsmail E. Erünsal'ın özel 
kütüphanesinde bulunmaktadır. Klasik 
manada bir güfte mecmuasının bütün 
unsurlarını taşıyan eserin baş tarafında 
bir makamat fihristi yer almakta ve güf
teler bu fihrist düzeninde sıralanmakta
dır. Eserde otuz altı makam ismi yazılmış, 

ancak on tanesinin üzeri çizilmiştir. Güf
telerin baş taraflarında şair ve besteka
rın isimleri zikredilmiş, yeri geldikçe şair 

ve bestekarların kısa biyografilerine eser
Ieriyle birlikte yer verilmiştir. 121 sayfa
dan oluşan eserde seksen altı mutasawıf 
şair ve bestekarın biyografisiyle 214 ilahi 
bulunmaktadır. 

Mehmed Şükrü 'nün istanbul Hankahlan Meşayihi adlı 
eserinden bir sayfa (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 
Muallim Cevdet. nr. 75, vr. 3•1 
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MEHMED TAHIR, Menemenliziide 
(1862- ı 903) 
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Şair ve yazar. 
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Adana'nın Karaisalı kazasında doğdu. 

Yörenin tanınmış ailelerinden Menemen
liler'e mensuptur. Babası Daire-i Celile-i 
Uzma Telgraf Kalemi müdürü Haşim Ha
bib Bey'dir. Adana'da başladığı öğrenimi

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) ma
arif müdürlüklerinde bulundu. 1893'te 
Maarif Nezareti Mektfıbl Kalemi müdürü 
olarak İstanbul'a döndü. Maarif Müdürle
ri Vezaifini Tayin Komisyonu ile İ dadl Ders 
Program ı Hazırlama Komisyonu üyesi, 
Maarif Nezareti Mühimme Kalemi müdü
rü oldu. Bu arada Mekteb-i Mülkiyye'de 
edebiyat ve kitabet-i resmiyye, Darülfü
nun Edebiyat Şubesi'nde usfıl-i tedrls ve 
terbiye dersleri verdi. Maarif Nezareti'n
deki 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 dö
nemi arasında "ara nesil" olarak adlandırı
lan edebi devrenin önde gelen şahsiyet
lerinden olan Mehmed Tahir daha çok şa-



ir, tenkitçi. retorikçi ve eğitim ci olarak ta
nınır. Henüz Mekteb-i Mülkiyye'de okur
ken talebesi olduğu Recaizade Mahmud 
Ekrem ile Abdülhak Hamid ve Muallim 
Naci'nin yeni tarz eserlerinin etkisi altın
da yazmaya başladığı ilk şiirleri Tercü
man-ı Hakikat ve Mir'at-ı Alem'de ya
yımlanmıştır. O sırada yeni Türk şiirinde
ki değişmeleri de yakından izleyen Meh
med Tahir'in daha sonraki yıllarda Ser
vet-i Fünün edebiyatının kurulmasında 
önemli bir rol oynayan "abes-muktebes" 
tartışmasından çok önce birkaç şiirinde 
"göz yerine kulak için kafiye" şeklini uygu
ladığı görülmektedir. Şiirlerinde kullandı
ğı yeni imajlar, tabiata bakış tarzı ve şiiri 
bir tür nesre yaklaştırma ve beyit bütün
lüğünü kırma (enjambement) denemesiy
le dikkati çeken şairin ilk eseri Elhan'ın 
( ı 886) yayımlanması büyük bir polemiğe 
yol açmıştır. Devrin edebi otoritesi kabul 
edilen Recaizade Mahmud Ekrem'in bu 
eseri değerlendirmek üzere kaleme aldığı 
Takdir-i Elhan (ı 886), eski belagat anla
yışını savunan Muallim Naci ve taraftar
larıyla uzun süre devam eden bir tartış
maya sebep olmuş ve edebiyat çevrele
rinde bir anda şöhret kazanmıştır. 

Servet-iFünün hareketinin teşekkül et
tiği yıllarda sosyal muhtevalı şiirler de ka
leme alan Mehmed Tahir, bunlarda daha 
çok devrin diğer şairleri gibi özellikle 
1897 Türk-Yunan savaşıyla ortaya çıkan 
kahramanlık ve vatan sevgisiyle acı ve ıs
tırabı dile getirmiştir. Dini muhtevalı şiir
lerinde ise daha çokAllah'ın varlığı ve bir
liğiyle sıfatlarının eşyadaki tecell1 ve teza
hürleri üzerinde durmuş. kainatta mev
cut nizarn ve ahenk karşısında duyduğu 
hayranlığı ifade etmiştir. Dönemin bir 
tür modası olan "kitabe-i seng-i mezar" 
tarzındaki manzumelerinde ölüm konu
sunu işlemiştir. 

Devrinde edebi tenkitleriyle dikkati 
çeken Mehmed Tahir, bilhassa Ta'lim-i 
Edebiyyat (İstanbul ı 299) tartışmaları 
sırasında Recaizade Mahmud Ekrem'i 
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eleştireniere karşı onu savunanların ara
sında yer almış. Beşir Fuad'ın Viktor Hü
go (İstanbul ı 302) adlı kitabı dolayısıyla 
başlayan "hayaliyyün -hakikiyyün" tartış

masının ortaya çıkmasında önemli rol oy
namıştır. Vezin konusunda aruz hakimi
yetine karşı "Usul-i Tehecci" adlı makale
siyle (Ma'lümat, nr. 288, 290, 29 ı , May ı s

Haziran ı 90 ı) hece veznini savunmuş. 
"Kafiye" (Servet-i Fünü.n, nr. 258, Şubat 
ı 895) adlı makalesiyle de kulağa göre ka
fiyenin daha zengin ve ahenkli olduğunu 
ileri sürmüştür. 

Mekteb-i Mülkiyye'den mezun olduk
tan bir süre sonra Beşir Fuad'la birlikte 
1884'te önce Haver, onun kapanması 
üzerine aynı yıl Güneş dergilerini çıka

ran Mehmed Tahir 1886'da tek başına 
Gayret'i yayımlamıştır. Dönemin en 
önemli edebiyat dergilerinden olan Gay
ret'te bir yandan kendi şiirlerini ve edebi 
yazılarını neşrederken bir yandan da o 
sırada İstanbul'dan uzakta bulunan Na
mık Kemal ve Abdülhak Hamid'in şiir ve 
mektuplarına yer vermiştir. Hamid'in 
"Hayde Park'tan Geçerken", "Hiçahiç", 
"Bir Hüsnün Hüznü" ve "Na-kafi" adlı şiir
leri ilk defa burada yayımlanmıştır. Me
nemenlizade'nin yazılarının çıktığı diğer 
başlıca dergiler arasında Hazine-i Fü
nun, Mekteb, Maarif, Mütalaa ve Ser
vet-i Fünun sayılabilir. Mehmed Tahir'in 
idadilerde okutulmak üzere hazırlamış 
olduğu Osmanlı Edebiyatı o dönemde 
Batılı retorik kitaplarından hareket edi
lerek kaleme alınan, kendi edebi ve este
tik zevklerini gösteren bir çalışmadır. 

Eserleri. Elhan (İstanbul 1 303). Yad-ı 
M azi (İstanbul ı 304) Asar-ı Perişan ( İ s
tanbul ı 3ı ı ı. Osmanlı Coğrafyası (İs
tanbul ı 3 ı 2), Terane-i Zafer (İstanbul 
ı3ı3), Osmanlı Edebiyatı (İstanbul 

ı 3 ı 4), Mükemmel Coğrafya-yı O sm a
ni ( İ stanbul ı 3 ı4), İlm-i Servet (İstan
bul, ts.). Necat Birinci. Menemenlizade 
Mehmed Tahir : Hayatı, Eserleri adıyla 

bir doktora tezi hazırlamıştır ( ı 98 ı , i ü 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 
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MEHMED TAHiR AGA 
(ö. 1202/1 788'den sonra) 

Hassa başmimarı . 
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Sultan ı. Mahmud devrinde daha on iki 
yaşında iken babasıyla birlikte Rusya ve 
Avusturya seferlerine (ı 737- ı 738) katıl

dığı bilinmektedir. Zilkade 11 73 (Haziran 
1760) tarihinde Hacı Ahmed Ağa'nın ve
kili sıfatıyla başmimarlık görevinde bulun
du ve 117 4 yılı ortasında ( 1761 yılı baş l arı) 

bu göreve asaleten tayin edildi. Arşiv bel
gelerinde 12 Şaban 11 7S'te (8 Mart 1762) 
mimarbaşı olarak tekrar Ahmed Ağa 
görünmesinden Mehmed Tahir Ağa'
nın bu ilk görevinin kısa sürdüğü anlaşıl

maktadır (BA. Cevdet-Saray, nr. 767ı) . 

Aynı yıl içinde ikinci defa göreve geldiği 
kabul edilen Mehmed Tahir Ağa'nın 2 
Cemaziyelahir 11 77 (8 Aralık 1763) tarihli 
belgeden Edirne Sarayı'nı keşfe gittiği öğ
renilmektedir (BA, Cevdet-Saray, nr. 599). 
7 Rebiülewel 1181 (3 Ağustos 1767) tarihli 
Tersane Sarayı ile ilgili keşif defteri mi
marbaşı İbrahim Ağa tarafından hazırlan
dığına göre Mehmed Tahir Ağa daha önce 
görevinden ayrılmış olmalıdır (BA, Cev
det-Saray, nr. 424ı ). 1181 Zilhicce sonun
da (1768 Mayı s ortaları) bu göreve Abdi 
Ağa getirildi. 1183 Zilhicce ortasında (Ni
san 1770) üçüncü defa mimarbaşılığa ta
yin edilen Mehmed Tahir Ağa 1189 (1775) 
yılına kadar görevini sürdürdü ve bu ta
rihte yerine Hatız İbrahim Ağa getirildi. 
1191'de (ı 777) dördüncü defa görev 
alan Mehmed Tahir Ağa 18 Ramazan 
1198 (S Ağustos 1784) tarihine kadar gö
revini devam ettirdi ve yerine tekrar Ha
fız İbrahim Ağa tayin edildi. Görevden 
ayrıldıktan sonra Şaban 1202'de (Ma
yıs ı 788) ı. Abdülhamid devrinde Avus
turya seferi sırasında Fethülislam civa
rında bir köprünün nazırlığ ını yürüttü; 
çevredeki diğer köprülerin bakımı ve ye
niden yapımı için gerekli çalışmalarda 
bulundu. 

Özellikle lll. Mustafa devrinde 22 Ma
yıs 1766 depremi sonrasında istanbul'da 
başlatılan büyük imar faaliyeti sırasında 
görev yapan Mehmed Tahir Ağa'nın bir
çokyapıda hizmeti mevcuttur. Bu dönem
de imparatorluğun diğer bölgelerinde 
başta kaleler olmak üzere yoğun bir ta
mir faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bunla
rın önemli bir kısmında planlamayı Meh~ 
med Tahir Ağa'nın yaptığı anlaşılmakta

dır. 
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