
Abstract
Sekarzadeh Seyed Mohamad was one of the 18th famous calligraphers 

in Ottoman. He was born in Manisa. His father, Abdorahman Effendi, 
was a confectioner so Seyed Mohamad was known as “Shekarzadeh”. 
He was Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’s student and got permission 
from him. He was famous especially for Thuluth and Naskh script. He 
died in 1753 A.D and his tomb is located next to Sheikh Hamdolah’s 
in Karacaahmet cemetery in Istanbul. There are still three Qurans 
transcribed by him in different museums. The first one is a Quran, No. 
85, kept in Turkish and Islamic Arts in Istanbul. It was a copy of Quran 
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by Hafiz Uthman and it was ordered by Sultan Salim the third. This one 
has 458 pages and has been finished in 1729 A.D. After finishing this 
Quran, the king has known Shekarzadeh’s tendency to visit Kaaba so let 
him go and ordered him to copy another Quran by Sheikh Hamdolah. 
So Shekarzadeh went to Medina and after staying there for a year and 
transcribing the mentioned Quran, came back to Istanbul. In that time, 
Sultan Mahmoud was at the beginning of his kingdom, so Shekarzadeh 
gave the Quran to him. 

It can be understood from the endowment and notes that this 
manuscript later was taken to prophet Mohamad’s shrine by Rateb 
Ismaeil, and today it is kept in Malek Abdolaziz’s library in Medina, 
No. 231. 

Later, Shekarzadeh transcribed a Quran because of Soltan Mohamad 
the first, in 1733 A.D. and today it is kept in Suleymaniye library 
(Yenicami 3). This Quran has 346 pages and it is the first Quran 
that published by Ottoman government officially in 1874 A.D. This 
manuscript was published perfectly by Turkish Classical Art Foundation 
in Istanbul in 2018. Shekarzadeh mentioned in colophon of this Quran 
that this was the third one he had transcribed and he wanted to do more. 
But there are only three manuscripts mentioned in resources. It can be 
possible that his other Qurans are in private collections. This article is 
about Shekarzadeh’s artworks, who is a famous Ottoman calligrapher, 
his place in the Quran transcribing and especially his Qurans’ features. 

Key words: Holy Quran, calligraphy, Shekarzadeh.



Özet
XVIII. yüzyılın ünlü Osmanlı hattatlarından olan Şekerzâde 

Mehmed Efendi, Manisa’da dünyaya gelmiş, babası Abdurrahman 
Efendinin şekerci esnafından olması sebebiyle Şekerzâde lakabıyla 
tanınmıştır. İstanbul’da Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den aklâm-ı 
sitteyi meşk ederek icazet almış, bilhassa sülüs ve nesih yazılarında 
şöhret kazanmıştır. H. 1166  (M. 1753) tarihinde vefat eden Şekerzâde 
Mehmed Efendi’nin kabri İstanbul Karacaahmet Mezarlığında, Şeyh 
Hamdullah’ın kabri yakınlarındadır. 

Kendine has şivesiyle yazdığı üç adet Mushaf’ı Şerîf’i halen çeşitli 
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müzelerde bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sultan III. Ahmed’in emriyle, 
Hafız Osman’ın 1094 (1682) tarihli Kur’an-ı Kerîm’ini taklîden yazmış 
olduğu Mushaf’tır ve halen İstanbul Türk ve İslam eserleri Müzesi’nde 
(nr. 85) mahfuzdur. 458 varaktan oluşan Mushaf 1141 (1729) tarihlidir. 
Yazdığı bu Mushaf’ı arzından sonra Şekerzade’nin hacca gitmek 
arzusunda olduğunu öğrenen Sultan, ona hac farizasını eda için izin verip 
Ravza-i Mutahhara’ya vakfedilen Şeyh Hamdullah Mushaf’ını taklîden 
bir Mushaf daha yazmasını emretmiştir. Bunun üzerine Medine’ye gidip 
bir yıl orada kalan hattat Mehmed Efendi istenen Mushaf’ı yazdıktan 
sonra İstanbul’a dönmüş, ancak bu sırada Padişah tahttan indirildiği için, 
Mushaf’ı yeni tahta geçen Sultan I. Mahmud’a arz etmiştir. Üzerindeki 
vakıf kaydından 1142 (1729) tarihli bu Mushaf’ın daha sonra Râtıb 
İsmail Paşa tarafından Ravza-i Mutahhara’ya vakfedildiği anlaşılmakta 
ve halen Medine’de Melik Abdülaziz Kütüphanesinde (nr. 231) kayıtlı 
bulunmaktadır. 

Şekerzâde Mehmed Efendi daha sonra Sultan I. Mahmud’un isteği 
üzerine, bugün Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Yenicâmi nr. 3) bulunan 
1146 (1733) tarihli Mushaf’ını yazmıştır. 346 varaktan oluşan bu 
Mushaf Osmanlı döneminde1291 (1874) tarihinde resmen basılan ilk 
Kur’ân-ı Kerîm’dir. 2018 yılında İstanbul’daki Klasik Türk Sanatları 
Vakfı tarafından büyük bir titizlik ve gelişmiş tekniklerle aynı Mushaf’ın 
tıpkıbasımı yapılmıştır. Hattat Şekerzâde bu Mushaf’ın ketebe kaydında 
üç adet Mushaf yazdığını ve ondan sonra dördüncü, beşinci ve daha 
fazlasını yazmak istediğini ifade etmiştir. Ancak kaynaklarda yalnız bu 
üç Mushaf’ından bahsedilmiştir.  Son zamanlardaki bazı araştırmalar, 
bunlardan başka bazı kütüphane ve özel koleksiyonlarda başka 
Mushaflarının da olabileceğine işaret etmektedir. 
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Bu bildiride Osmanlı döneminin ünlü Mushaf hattatlarından 
olan Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin sanatı, eserleri, Mushaf 
kitabetindeki yeri ve bilhassa yazdığı Mushafların özellikleri ele 
alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hat Sanatı, Mushaf, Şekerzâde Mehmed Efendi.
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Giriş
Bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerîm, Asr-ı saâdet’ten günümüze kadar 

Müslümanlar tarafından büyük bir özenle yazılmış, okunmuş ve titizlikle 
korunmuştur. Bu İlâhî Kelâm’ı kutsiyetine layık bir biçimde yazma 
gayretleri bilhassa hat sanatının gelişip çeşitlenmesinde en önemli ilham 
kaynağı olmuş, farklı coğrafyalarda, farklı yazı çeşitleriyle ve çeşitli 
boyutlarda sayısız Kur’an nüshaları meydana getirilmiştir. 15. Yüzyıl 
ve öncesi Mushaf kitabetinde, başta kufi hattı olmak üzere muhakkak, 
reyhâni, sülüs ve nesih yazıları geniş ölçüde kullanılmıştır.  Bu asrın 
sonlarından itibaren ise ünlü Osmanlı hattatı Şeyh Hamdullah’ın bu 
konuda yeni bir üslup geliştirdiği ve Mushaf kitabetinde nesih hattını 
tercih ettiği bilinmektedir. Onu takip eden diğer ünlü hattatlar bu 
yazıya yeni şive ve güzellikler kazandırarak nadide eserler vermeye 
devam etmişlerdir. Bu çalışmanın konusu olan, XVIII. yüzyılın önemli 
hattatlarından Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi de nesih yazıdaki 
kendine has tavrıyla Osmanlı Mushaf kitabetinde iz bırakmış nadir 
şahsiyetlerdendir. Tebliğimizde, bu alanda başarılı eserler veren Seyyid 
Mehmed Efendi’nin hayatı, yazı üslubu ve yazdığı Mushaf-ı Şerîfler 
ele alınmıştır.

Şekerzâde Mehmed Efendi’nin Hayatı: 
Şekerzâde Mehmed Efendi aslen Türkiye’nin Ege Bölgesinde 

yer alan Manisa şehrindendir. Babası Abdurrahman Efendi’nin 
Manisa’daki şekerci esnafından olması sebebiyle Şekercizâde lakabıyla 
tanınmıştır. Ancak o, nispet ekini kullanmayıp imzalarını Şekerzâde 
şeklinde atmayı tercih etmiştir. Gençliğinde İstanbul’a gitmiş, ilim 
tahsili sırasında önce İbrâhim Kırımî’den (ö. 1150/1737) sülüs-nesih 
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Resim 1. Şekerzâde 
Mehmed Efendi’nin 
İstanbul Karacaahmet 
Mezarlığında bulunan 
kabri. (Shady EID, 
Hattat Şekerzade 
Mehmed Efendi, s. 8)

yazılarını meşke başlamış, daha sonra hattın 
inceliklerini öğrenmek için dönemin üstadı, 
Mîrâhûr (İmrahor) Câmii imamı Yedikuleli 
Seyyid Abdullah Efendi’den (ö. 1144/1731) 
aklâm-ı sitteyi yeni baştan meşk ederek icazet 
almıştır. Ayasofya-i Kebîr civarında ve daha 
sonra da Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Muhterem 
Efendi Türbesi yakınlarında ikamet etmiştir.1 
vinde talebelerine ders verdiği gibi, Topkapı 
Sarayındaki Hasbahçe’nin mensuplarına 
da hat hocalığı yapmıştır. Taklîden yazdığı 
eserlerde harfleri silerek ya da kazıyarak tashih 
etme cihetine gitmemek için is mürekkebi 
yerine kağıttan çıkmayan sabit mürekkep 
kullanmayı tercih ettiği belirtilmektedir.2 

İbtidâ-i hâriç rütbesi ile kendisine 1143 (1730) 
yılı ortalarında İstanbul ruûs-ı hümâyûnu ve 
Topkapı Sarayı’nda Bostâniyân-ı Hâssa hat 
hocalığı görevi verilmiştir. Bilhassa sülüs 
ve nesih yazılarında Hafız Osman ekolünün temsilcisi 
Yedikuleli Seyyid Abdullah yolunda bu ekolün en 
iyi takipçisi olmuş, şahsiyeti ve eserleriyle hat sanatı 
tarihinde unutulmayacak bir iz bırakmıştır.3 Verdiği eserler 
yanında birçok hattat yetiştirmiş olan Seyyid Mehmed 
Efendi’nin, aralarında oğlu Şekerzâde Feyzullah Sermed, 
Derviş İbrahim Dâimî, Berberzâde Mehmed Said, İsmâil 
Bağdâdî, Kadızade Seyyid Mustafa Hâşimî, Abdullah 
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Edirnevî gibi isimlerin de bulunduğu yirmi beş kadar talebesinin ismi 
zikredilmektedir.4 Cemâziyelevvel 1166  (Mart 1753) tarihinde vefat 
eden Şekerzâde Mehmed Efendi’nin kabri İstanbul Karacaahmet 
Mezarlığında, Şeyh Hamdullah’ın kabri yakınlarındadır (Resim 1). 
Vefatına düşülen tarih mısraı şöyledir: 

»شكرجى زاده نقل باك سر بزم اوله ماوايه«
“Şekercizâde nakl-i pâk-i ser-bezm ola me’vâya”.5

Yazdığı Mushaflar
Seyyid Mehmed Efendi’nin yazdığı kıt’a, murakkaa, delâil ve 

en’âm-ı şerîf gibi eserleri yanında halen çeşitli müzelerde bulunan üç 
adet Mushaf’ı Şerîf’i bilinmektedir. Bunlar yazıldıkları tarih sırasına 
göre şöyledir:

1. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde (TİEM, nr. 85) Bulunan 

Mushaf’ı Şerîf: Bu Kur’ân-ı Kerîm Çavuş Ahmed Efendi’nin aracılığı 
ile, Sultan III. Ahmed adına, Hazîne-i Âmire’de (günümüzde İÜ. 
NEK-A.6549) bulunan Hâfız Osman hattı 1094 (1682) tarihli Mushaf’ı 
taklîden yazılmıştır. Kanbur Hasan Çelebi6 tarafından tezhiblenmiş 
olan söz konusu Hafız Osman Mushaf’ı 28 x 18 cm boyutlarında, 11 
satırlı 458 varaktan oluşmaktadır.7 Şekerzade Mehmed Efendi, 1141 
yılı Receb Ayında (Ocak-1729) tamamladığı eserin Arapça ketebe 
kaydında (Resim 2), bu Mushaf-ı Şerîf’i Sultan Ahmed (III) Gâzî’nin 
emir ve işâreti üzerine Hazîne-i Âmire’yi şereflendiren Hâfız Osman 
hattı Mushaf-ı Şerîf’in satır düzenine, kelime ve harflerinin üslubuna 
titizlikle uyarak yazdığını ifade etmiştir.8 26.5 x 17.5 (yazı alanı 19.6 x 
11.7) cm. ölçülerinde 458 varaktan oluşan Mushaf krem rengi kağıda 
nesih hattıyla 11 satırlı olarak yazılmış, secâvend işaretleri kırmızı 
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mürekkeple konulmuştur. Hatim duâsından sonra secde 
yerleri ile hükümlerini belirten bir cetvel bulunmaktadır 
(459a). Eyüp’teki, Halil ve Mahmud Paşa Türbesi’nden 16 
Mayıs 1931 tarihinde TİEM’e nakledilmiştir (Resim 3).9

2. Medine-i Münevvere Melik Abdülaziz Kütüphanesi’nde 

(nr. 231) Bulunan Mushaf’ı Şerîf: Yukarıda bahsedilen 
Kur’ân-ı Kerîm’i arzettikten sonra Şekerzâde’nin hacca 
gitmek arzusunda olduğunu öğrenen Sultan, ona hac farizasını 
yerine getirmek için izin verip Ravza-i Mutahhara’ya 
vakfedilmiş olan Şeyh Hamdullah Mushaf’ını taklîden bir 

Resim 2. Şekerzâde’nin 
Hazız Osman’ı takliden 
yazdığı Mushaf-ı 
Şerif’in ketebe sayfası 
(TİEM, nr. 85)
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Resim 3. Şekerzâde 
Mehmed Efendi’nin 

Türk ve İslam Eserleri 
Müzesinde Bulunan 
(TİEM,85) Mushaf-ı 
Şerîfi (1400. Yılında 

Kur’an-ı Kerîm, İstan-
bul 2010, s. 432,433)

Mushaf-ı Şerîf daha yazmasını emretmiştir. Bunun üzerine 
Medine’ye gidip bir yıl orada kalan hattat Mehmed Efendi 
istenen Mushaf’ı yazdıktan sonra İstanbul’a dönmüş, ancak 
bu sırada Padişah, Patrona Halil ayaklanması ile tahttan 
indirildiği için, tezhib ve cildini de yaptırıp Mushaf’ı 
tahtın yeni sahibi Sultan I. Mahmud’a arz etmiştir. Sultan 
Mahmud, kendisine hürmet ve takdirlerini belirterek çok 
beğendiği eseri kütüphanesine koymuştur (Resim 4).10

Şekerzâde’nin bu Kur’an-ı Kerîm’i halen Medine-i 
Münevvere’de, Melik Abdülaziz Kütüphanesi’nde (nr. 231) 
bulunmaktadır. Seyyid Mehmed Efendi ketebesinde, bu 
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Resim 4. Şekerzâde 
Mehmed Efendi’nin  
Şeyh Hamdullah 
Mushaf’ını taklîden 
Medine-i Münevvere’de 
yazdığı Kur’ân-ı Kerîm 
(Melik Abdülaziz 
Kütüphanesi, nr. 231)

Mushafı Medine-i Münevvere’de mahfuz Şeyh Hamdullah 
hattı Mushaf-ı Şerîf’in tertibine uygun olarak, kelimelerin 
şekillerine ve satır düzenine uymada elinden gelen bütün 
gayreti göstererek yazdığını ve Hz. Muhammed (as)’ın 
mescidinde, O’nun tam karşısında, H. 1142 yılının Zilhicce 
ayında (Haziran / Temmuz1730) tamamladığını belirtmiştir 
(Resim 5).

26x18 cm ölçülerindeki krem rengi aharlı kağıtlara 
13 satırlı olarak yazılmış olan Mushaf 345 varaktan 
oluşmaktadır. Kur’an metni is mürekkebiyle ve nesih 
hatla, sûrebaşı kitabeleri, muhtıraları ise beyaz üstübeçle, 
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Resim 5. Şekerzâde’nin  
Medine-i Münevvere’de 

yazdığı Kur’ân-ı 
Kerîm’in ketebe sayfası 

(Melik Abdülaziz 
Kütüphanesi, nr. 231)

rikâ’ hattıyla yazılmıştır. Bu Kur’an-ı Kerîm’in Ravza-i 
Mutahhara’ya nasıl intikal ettiği hususuna gelince: 
Vakıf kayıtlarından anlaşıldığına göre Saray-ı Hümâyun 
kütüphanesinde iken Sultan III. Ahmed’in damadı Ahmed 
Râtıb Paşa ailesine, oradan Râtıb İsmâil Paşanın mülküne 
geçmiş, daha sonra da İsmâil Paşa tarafından Ravza-i 
Mutahhara’ya vakfedilmiştir.11 Üzerindeki Arapça vakıf 
kaydında, bu Mushaf-ı Şerîf’in Seyyid Ebûbekir Râtıb 
Paşa’nın oğlu İsmâil Paşa Râtıb tarafından Harem-i 
Nebeviyye’deki Ravza-i Müşerrefe’de tilavet olunmak 
üzere 1302 senesi Muharrem ayında (Ekim / Kasım 1884) 
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Resim 6. Ketebe sayfası 
ve karşı sayfa kenarında 
Mushaf-ı Şerîf’in Râtıb 
İsmâil Paşa tarafından 
Ravza-i Mutahhara’ya 
vakfedildiğini gösteren 
kayıt (Melik Abdülaziz 
Kütüphanesi, nr. 231)

vakfedilmiş olduğu belirtilmektedir. Aynı ifadeler İhlas ve 
Felak surelerinin bulunduğu sayfa kenarına da yazılmıştır 
(Resim 6). Yine Mushaf’la ilgili şu anlamda bir Arapça kayıt 
bulunmaktadır: “Şekerzâde diye tanınan el-Hâc Mehmed  
hattı bu Mushaf-ı Şerîf  İsmâil Paşa Râtıb tarafından H. 
1302 senesinde hediye edilmiştir.”

3. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Yenicâmi, 

nr. 3) Bulunan Mushaf’ı Şerîf: Şekerzâde Mehmed Efendi 
daha sonra Sultan I. Mahmud’un isteği üzerine, yine Şeyh 
Hamdullah yolunda, Cemâziyelâhir 1146 (Kasım/Aralık 
1733) tarihli üçüncü Mushaf’ını İstanbul’da yazmıştır 
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(Resim 7). Halen Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan bu Kur’ân-ı 
Kerîm Yenicâmi Kütüphanesinden Sultan Selim Kütüphanesine, 
oradan da 1928 yılında Süleymaniye Kütüphanesine intikal etmiştir. 
29.3 x 18.2 (yazı alanı 15.9 x 8.5) cm ebadındaki Mushaf 13 satırlı 
ve vassâleli 346 varaktan oluşmaktadır. XVIII. asırda Osmanlı 
medeniyetinde hat, tezhib ve cild sanatlarının ulaştığı seviyeyi 
gösteren bir sanat şaheseri niteliğindedir. Aklâm-ı sittede Hafız 
Osman üslubunun en güçlü temsilcisi olan Seyyid Mehmed Efendi 
nesih yazıda elde ettiği seçkin tavrını Şeyh Hamdullah yolunda 
yazdığı Mushaf’lara büyük bir ustalıkla aksettirmiştir. Bu eserinde 
de bütün sanat kudretini göstermiş, Mushaf yazım adabına, hüsn-i hat 
kurallarına büyük bir titizlikle uymuştur. Nesih yazıdaki kendine has 
tavrıyla keskin, temiz harf ve kelimeleri, metnin satır nizamındaki 
duruş ve akışı, çizgilerin tereddütsüz çekilişlerindeki ahenk ve ritim 
sanat yönüyle öne çıkan hususiyetleridir.12

Hattat Şekerzâde, Mushaf’ın ketebe kaydında Allah-ü Teâlâ’ya 
hamd-ü senâ ve Hz. Muhammed Mustafâ’ya salavattan sonra özetle: 
Bu Mushaf’ın yazılmasının Sultan Mahmud (I.) tarafından emredilmesi 
üzerine hemen bu işe koyulduğunu, bunu yaparken belagat atının gemini 
hat güzelliğine, sanat güzelliğine doğru sürdüğünü, hat meydanında 
Şeyh Hamdullah’ın izini takip ettiğini, onun muntazam yöntemi üzerine 
hüsn-i hat kaidelerini titizlikle yerine getirdiğini, bundan önce iki 
Mushaf yazdığını, üçüncüyü yazdırmakla sultanın onu şereflendirdiğini, 
ardından dördüncüyü, beşinciyi ve daha fazlasını yazmaya azmettiğini 
ifade etmiştir (Resim 8).

Şekerzâde’nin bundan sonraki hayatında daha başka Mushaf’lar 
yazmış olma ihtimali yüksektir. Bu hususta net bilgiler bulunmamakla 
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Resim 8. Şekerzâde’nin  
Cemâziyelâhir 1146 
(Kasım/Aralık 1733) 
tarihli Mushaf-ı 
Şerîfi’nin ketebe 
sayfaları (Süleymaniye 
Kütüphanesi, Yenicâmi 
nr. 3)

birlikte Shady EID, “Hattat Şekerzade Mehmed Efendi” 
başlıklı yüksek lisans tezinde hattatın bilinen bu üçünden 
başka en az üç adet Mushaf daha yazmış olabileceğini iddia 
etmektedir.13 Ancak bu bilgiler teyide muhtaçtır.

Sultan I. Mahmud’un emri üzerine yazılan bu Mushaf 
Osmanlı döneminde Cevdet Paşa’nın nezaretinde resmen 
basılan ilk Kur’ân-ı Kerîm’dir14 (Resim 9). Bilindiği gibi 
çeşitli hassasiyetler nedeniyle Kur’an-ı Kerim basımı 
İstanbul’da İslam dünyasının diğer yerlerinden daha geç 
başlamıştır. Hatta Sultan Abdülmecid’in 25 Muharrem 
1269 (8 Kasım 1852) tarihli iradesiyle matbu Mushafların 
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Resim 9. Mushaf-ı 
Şerîf’in Ahmed Cevdet 

Paşa’nın nezaretinde 
Matbaa-i Âmire’de 
basılan bir nüshası 

(İBB Atatürk Kitaplığı, 
Demirbaş no. 037)

yasaklandığı bilinmektedir. Ancak gelişen şartlar ve 
görülen lüzum üzerine 21 Haziran 1873’te Bâb-ı Âlî’de 
Mushaf basımına gereken iznin verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bunun üzerine Maarif Nezareti tarafından 2 Temmuz 
1873’te Matbaa-i Amire’de yapılacak Mushaf-ı Şerif 
basımı için gerekli paranın temin edildiği ve basım işinin 
Erkân-ı Harp zabiti Ali Efendi tarafından yapılacağı 
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bildirilmiştir. 13 Aralık 1874’te ise yine Maarif Nezareti’nce Şekerzâde 
Mehmed Efendi’nin yazdığı Mushaf’ın bir heyet tarafından gözden 
geçirilerek basılması ve mühürlenerek maliyetine halka satılması kararı 
verilmiştir.15 Ahmed Cevdet Paşa Mushaf’ın basımı konusunda şu 
bilgileri kaydetmiştir:

… Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’da lede’l-müzakere Matbaa-i 

Âmire’de ihtirâmât-ı lâzime yerine getirilmek şartıyla Mushaf-ı 

Şerîf tab’ı tensîb ile icrâsı tarafımıza havale buyruldu. Derhal 

tabhânede yeniden tezgahlar kuruldu ve sanat-ı mezkûrede mâhir 

Ali Efendi marifetiyle Şekerzâde’nin meşhur Mushaf-ı Şerîfi16 

tab ettirildi… ol nüsha Dersaadette reîs-i huffâz olan Timur 

Hafız’a okutturuldu ve görülen yanlışlar asrımızda Şeyhü’l-

hattâtîn ve Reîsü’l-ulemâ olan İzzet Mustafa Efendi’ye tashih 

ettirildi ve asrımızda yeni zuhur eden aks-ı ziyâ sanatında mahir 

olan Erkân-ı Harp fotoğrafhanesinde müstahdem kolağası Hafız 

Ali Efendi marifetiyle tab’u temsil ettirildi.17

Anlaşılan o ki, Osmanlı makamları tarafından Kur’an-ı Kerîm 
basımı ciddi bir sorumluluk olarak değerlendirilmiş, basım ve dağıtım 
aşamasında gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda da önlemler 
alınarak Cevdet Paşa gibi devletin önemli bir bürokratının kontrolünde 
bu iş gerçekleştirilmiştir. Günümüze ulaşan baskı örneklerinden 
anlaşıldığına göre Mushaf’ın asıl boyutları küçültülerek 19 x 12.5 cm 
ebadında basılmıştır. İlk olarak 1500 adet tabedilen Kur’an-ı Kerîm’in 
âharlı kağıda basılmış 20 nüshası Sultan Abdülaziz’e, 70 nüshası 
da devletin ileri gelenlerine tezhib ve cildleri de yapılarak takdim 
edilmiştir.18 Aynı dönemde ilave basımına devam edildiği anlaşılan 
Şekerzâde’nin bu Mushafı’nın 2018 yılında İstanbul’daki Klasik Türk 
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Resim 10. Mushaf-ı 
Şerîf’in Sahaflar 

Çarşısında satılan, âharlı 
kâğıda basılmış tezhibli 
bir nüshasından (Shady 
EID, Hattat Şekerzade 

Mehmed Efendi, s. 
47,48)

Sanatları Vakfı tarafından büyük bir titizlik ve gelişmiş 
tekniklerle başarılı bir tıpkıbasımı yapılmıştır (Resim 11).

Sonuç
XVIII. Asrın önde gelen hattatlarından olan Şekerzâde 

Seyyid Mehmed Efendi hattın inceliklerini dönemin 
büyük üstadı Yedikuleli Seyyid Abdullah’tan öğrenmiştir. 
Sanat hayatında oğlu Feyzullah Sermed’in de aralarında 
olduğu birçok talebe yetiştirmiş, başta yazdığı Mushaflar 
olmak üzere sülüs ve nesih yazılarında çok başarılı eserler 
vermiştir. Yukarıda bahsedilen üç adet Kur’ân-ı Kerîm’den 
ikisini Sultan III. Ahmed’in emriyle, birini de Sultan I. 
Mahmud’un talebi üzerine yazdığı anlaşılmaktadır. Şeyh 
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Resim 11. 1146/1733 
tarihli Mushaf-ı Şerîf’in 
2018 yılında Klasik 
Türk Sanatları Vakfı 
tarafından yapılan 
tıpkıbasımından

Hamdullah ve Hafız Osman’ı takliden yazdığı bu Mushaflar, 
onun bir üstadın yazı üslubunu taklit etme konusundaki 
olağanüstü başarısını göstermektedir. Bu çalışmalarından 
başka bazı müze ve koleksiyonlarda kıt’a, murakkaa ve 
dua mecmuası gibi başka eserleri de bulunan Şekerzâde 
Mehmed Efendi bilhassa nesih yazıdaki harf bünyelerinde, 
satır düzeninde ve çizgilerin akışında çok başarılı bir ahenk 
ortaya koymuştur. Sultan I. Mahmud’un emri üzerine 
yazdığı 1146/1733 tarihli Mushaf-ı Şerîf’in Osmanlı 
döneminde devlet eliyle ve ilk kez basılması da şüphesiz 
onun nesih yazıdaki ve Kur’ân-ı Kerîm kitabetindeki 
başarısının bir sonucudur.
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امللخص
. ُوِلــد يف مانيســا  ين يف القــرن الثامــن عشــر شــكر زادة ســيد حممــد هــو أحــد اخلطاطــني املشــهور

يف الدولــة العثمانيــة  وكان ُيعــرف بـــ »شــكر زادة« ألن والــده عبدالرمحــن أفنــدي كان طــاٍه معجنــات. 

مــارس اخلــط يف إســطنبول عنــد يــدي قولــة يل ســيد عبــداهلل أفنــدي وحصــل عــى اجــازة، واشــهر یف 

خطــي الثلــث والنســخ خاصــا. تــويف ســنة 1166 هـــ / 1753 م. تــويف وقبــره جبــوار قبــر الشــيخ محــداهلل 

يــدة حمفوظــة  يقتــه الفر يف مقبــرة قــره جــه أمحــد يف اســطنبول. ال تــزال املصاحــف الثالثــة الــي كتهبــا بطر

 عــن املصحــف الــذي 
ً
يف متاحــف خمتلفــة. أوهلمــا مصحــف كتــب بأمــر الســلطان ســلم الثالــث تقليــدا

كتبــه حافــظ عثمــان عــام 1094 هـــ / 1682 م. وهــو حمفــوظ اآلن يف رقــم 85 يف متحــف األثــار التركيــة 

مت كتابتــه یف عــام 1141 هـــ /  واإلســالمية يف اســطنبول. يتكــون هــذا املصحــف مــن 458 صفحــة و 

1729 م.. بعــد االنهــاء مــن كتابــة هــذه النســخة، مســح لــه الســلطان وهــو يعلــم برغبــة شــكرزاده يف أداء 

مصاحف كتبها شكرزادة سيد محمد أفنديمصاحف كتبها شكرزادة سيد محمد أفندي

البروفیسور محمد مميش
جامعة صقرية، كلية أصول الدين، قسم التاريخ والفنون اإلسالمية، تركيا

mmemis@sakarya.edu.tr
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دراسات نظرية للفن
الربيع و الصيف 2022

 عي 
ً
 خبط الشــيخ محــداهلل الــذي كان موقوفا

ً
يضــة احلــج بالســفر وأمــره بكتابــة مصحــف آخــر تقليــدا فر

يف. وهلــذا ذهــب شــكرزادة إىل املدينــة املنــورة وعــاد إىل اســطنبول بعــد توقفــه  يــح النبــوي الشــر ضر

إمتــام كتابــة القــرآن؛ يف ذلــك الوقــت عندمــا ُعــزل الســلطان، قــدم اخلطــاط املصحــف  هنــاك ملــدة عــام و

إىل الســلطان حممــود األول الــذي تــوىل العــرش لتــوه. مــن خطــاب الوقفيــة واملالحظــات املوجــودة عى 

يــح  هــذه النســخة، ميكــن فهــم أن هــذا املصحــف قــد أهــدى الحًقــا مــن قبــل راتــب إمساعيــل باشــا للضر

يــز يف املدينــة املنــورة. يف، وهــو حمفــوظ اآلن يف رقــم 231 مبكتبــة امللــك عبدالعز النبــوي الشــر

كتــب شــكرزادة الحًقــا بنــاًء عــى طلــب الســلطان حممــود األول مصحًفــا يف عــام 1146 هـــ / 1733 

م. أنــه موجــود اآلن يف مكتبــة الســليمانية حتــت رقــم )Yenicami 3(. يتكــون هــذا املصحــف مــن 346 

الــورق وهــو أول مصحــف قامــت الدولــة العثمانيــة بطبعــه و نشــره رمسًيــا عــام 1291 هـــ / 1874 م..

يف 2018. مت طبــع و نشــر نســخة مــن نفــس املصحــف مــن قبــل مؤسســة الفنــون الكالســيكية 

التركيــة يف اســطنبول بدقــة وتقنيــات متطــورة حبســب األصــل. يف هنايــة هــذا املصحــف، ذكــر شــكرزادة 

يــد مــن املصاحــف. ولكــن يف املصــادر  أن هــذا هــو ثالــث املصحــف الــذی كتبــه وأنــه ينــوي كتابــة املز

ــر  ــة توف ــة إىل إمكاني ــه. تشــير بعــض األحبــاث احلديث ــة مــن أعمال ــر إال هــذه املصاحــف الثالث مل تذك

ــار  مصاحــف أخــرى خبطــه يف بعــض املكتبــات واملجموعــات اخلاصــة. يف هــذا املقــال ســيفحص آث

ين، مكانتــه يف كتابــة القــرآن  شــكرزادة ســيد حممــد أفنــدي، أحــد اخلطاطــني العصــر العثمــاين املشــهور

مي وخاصــة خصائــص املصحــف الــذي كتبــه.  الكــر

يف، فن اخلط، شكرزادة حممد أفندي. الكلمات املفتاحية: املصحف الشر
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يــخ و هنــر اســالمى، دانشــكده اهليــات، دانشــگاه   گــروه تار
يا، تركيــه كار ســا
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وفسور حممد مميش  پر

کتابت شده توسط شکرزاده سید محمد افندی کتابت شده توسط شکرزاده سید محمد افندیقرآن های  قرآن های 

چكيده
يســان مشــهور قــرن ۱۸ م. در عثمــاین، در مانيســا متولــد  شــكرزاده ســيدحممد يكــى از خوشنو

شــد و بــه ايــن دليــل كــه شــغل پــدرش عبدالرمحــن افنــدی، قنــادی بــود، بــا لقــب "شــكرزاده" شــناخته 

مى شــد. او در اســتانبول در حمضــر يدی كولــه ىل ســيدعبداهلل افنــدی بــه مشــق خــط پرداخــت و 

ــژه در خطــوط ثلــث و نســخ شــهرت يافــت. او در ســال ۱۷۵۳  ي ــه و يافــت منــوده و ب اجازت نامــه در

ــرار دارد.  ــزار شــيخ محــداهلل در قبرســتان كاراجــا امحــد اســتانبول ق ــار م ــرش در كن م. درگذشــت و قب

ســه مصحــیف كــه او بــا شــيوۀ منحصــر بــه فــرد خــود كتابــت كــرده، هنــوز در موزه هــای خمتلــف حمفــوظ 

ــه حافــظ  ــرآین ك ــان ســلطان ســلم ســوم از روی ق ــه فرم ــه ب اســت. خنســتني آهنــا، مصحــیف اســت ك

كنــون بــه مشــارۀ۸۵ در مــوزۀ آثــار تــرک و اســالم  عثمــان بــه ســال ۱۶۸۲ م. نوشــته، تقليــد كــرده اســت و ا
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اســتانبول حمفــوظ اســت. ايــن مصحــف دارای ۴۵۸ صفحــه بــوده و در ســال ۱۷۲۹ م. بــه امتــام رســيده 

يــارت حــج، بــه او اجــازۀ  گاهــى از متايــل شــكرزاده بــه ز اســت. پــس از امتــام ايــن نســخه، ســلطان بــا آ

ســفر داده و امــر كــرد مصحــف ديگــری بــه خــط شــيخ محــداهلل را كــه موقــوف بــر روضــۀ مطهــرۀ نبــوی 

بــود، بــه شــيوۀ تقليــد كتابــت منايــد. بــر ايــن اســاس، شــكرزاده بــه مدينــه رفــت و پــس از يــک ســال 

، بــه اســتانبول بازگشــت. در آن هنــگام چــون ســلطان بركنــار  اقامــت در آجنــا و كتابــت مصحــف مذكــور

شــده بــود، مصحــف را بــه ســلطان حممــود اول كــه تــازه بــه ختــت نشســته بــود، عرضــه داشــت. از 

وقف نامــه و يادداشــت های موجــود بــر روی ايــن نســخه مى تــوان فهميــد كــه ايــن مصحــف، بعدهــا 

كنــون بــه مشــارۀ ۲۳۱ در كتاخبانــه  توســط راتــب امساعيــل پاشــا وقــف روضــۀ مطهــرۀ نبــوی گرديــده و ا

يــز در مدينــه حمفــوظ اســت. ملــک عبدالعز

يــخ ۱۷۳۳ م. كتابــت  شــكرزاده بعدهــا بنــا بــه درخواســت ســلطان حممــود اول، مصحــیف را بــه تار

ــرار دارد. ايــن مصحــف دارای  ــۀ ســليمانيه ق ــه مشــارۀ )Yenicami 3( در كتاخبان ــون ب كن ــه هم ا ــرد ك ك

۳۴۶ ورق بــوده و خنســتني قــرآین اســت كــه بــه شــكل رمســى توســط دولــت عثمــاین در ســال ۱۸۷۴ 

م. بــه چــاپ رســيد.

در  تركــى  كالســيک  هنرهــای  بنيــاد  توســط  از مهــني مصحــف  نســخه ای  م.  ســال ۲۰۱۸  در 

اســتانبول، بــا دقــت و تكنيک هــای پيشــرفته و طبــق نســخۀ اصــى چــاپ شــد. شــكرزاده در اجنامــۀ 

ايــن مصحــف اشــاره كــرده كــه ايــن ســومني مصحــیف اســت كــه كتابــت منــوده و قصــد دارد مصاحــف 

ــار وی اشــاره شــده اســت. برخــى  ــه ايــن ســه مصحــف از آث ــع تهنــا ب يســد. امــا در مناب بيشــتری بنو

حتقيقــات اخيــر نشــان مى دهــد كــه ممكــن اســت مصحف هــای ديگــری نيــز در برخــى از كتاخبانه هــا 

و جمموعه هــای خصــویص بــه خــط وی موجــود باشــد. در ايــن مقالــه آثــار هنــری شــكرزاده ســيدحممد 

ــت  ــه كتاب يژگى هــای مصحف هــایی ك ــژه و ي يف و به و ــت مصحــف شــر ــگاه وی در كتاب ــدی، جاي افن

منــوده، مــورد بــرریس قــرار خواهــد گرفــت.

يسى، شكرزاده حممد افندی. يف، خوشنو واژگان كليدی: مصحف شر




