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~ HALiS AYHAN 

İMAM MEHMED EFENDi 
(ö. 1052/1642) 

Osmanlı hattatı. 
_] 

likte yanmıştır. Nesih hattı ile ve on üç sa
tırlı olarak tertiptenmiş bulunan bu mus
haf 1 Ramazan 1 041 (22 Mart 1632) tari
hinde tamamlanmışt1; tezhibi ve cildi 
devrinin özelliklerini taşımaktaydı. 

Günümüze ulaşan eserleri içinde istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı 
(AY, nr. 6677) ve ferağ sayfasında 1 048'de 
(1638) tamamlandığı belirtilen bir mus
haf daha bulunmaktadır. Bu mushafın, 
Müstakimzade'nin Tuhfe'de naklettiği 
şu hadiseye konu teşkil eden eser olması 
kuwetle muhtemeldir: lV. Murad, Bağ
dat Seferi'ne çıkmadan önce devrin bazı 
alim ve sanatkarlarını kendileriyle görüş
mek ve ikramda bulunmak üzere saraya 
davet eder. Davetliler arasında bulunan 
Mehmed Efendi'den de bir mushaf yaz
masını ister. Mehmed Efendi hiç çekin
meden. "Sözleşmesiz bu pazara girmem. 
Değerini tayin buyurun ki dönüşünüze 
kadar hem dua hem şevkle sonuna gelin
sin inşallah" der. Bu sözlere şaşıran lV. 
Murad ona ne kadar istediğini sorunca, 
"1 000 kuruştan aşağıyazamam" cevabını 
alır ve 1 000 kuruş yerine pey akçesi ola
rak 1 000 altın verir. Bağdat'ın fethinden 

Tokat'ta doğdu. Tokadi ni s besi ve imam Mehmed Efendi 'nin neslh hatla vazdığı mushafın 

"İmam" lakabıyla tanınmıştır. Genç yaş- son sayfası (Rado, s. 96) 

ta ilim ve sanat tahsili için istanbul'a git
ti. Hıfzını tamamladıktan sonra Hasan 
Üsküdarl'den (ö. 1023/16 14) Şeyh Ham
dullah üstübunda aklam-ı sitteyi meşke
derek mezun oldu. Nesi h yazıda başarılı 
eserler vererek devrinin önde gelen hat
tatları arasında yer aldı. Pek çok mushaf 
ve evrad yazdı. Mehmed Efendi'nin ölüm 
tarihini Müstakimzade Tuhfe-i Hatla
tin'de 1052 (1642). Suyolcuzade Meh
med Neclb Devhatü'l-küttab'da 1045 
(1635-36) olarak kaydetmiştir. Ancak 
araştırmacıların çoğu daha dikkatli bir 
müellif olan Müstakimzade'nin verdiği 
tarihi tercih etmiştir. 

Mehmed Efendi'nin sınırlı sayıdaki ese
ri zamanımıza kadar gelebilmiştir. Yazdığı 
mushaflardan biri Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde bulunmaktaydı (H ırka-i 
Saadet, nr 322) . Ancak sahneye konan " lV. 
Murad" isimli piyes münasebetiyle teşhir 
edildiği istanbul Kültür Sarayı'nda (Ata
türk Kültür Merkezi) 27 Kasım 1971 akşa
mı çıkan yangında lV. Murad'a ait resim. 
kaftan ve diğer bazı kıymetli eşya ile bir-
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sonra padişah istanbul'a döndüğünde 
hattat henüz tezhiplenmemiş cüzler ha
lindeki mushafı sarayda IV. Murad'a su
nar. Mushafı dikkatle inceleyen padişah 
hattata, "İmam Efendi. bu mushafın so
nu hattı itibariyle baş tarafından daha 
hoş olmuş. niçin mutabık değil?" diye so
rar. Hattat. tabii olarak hattın yazıldıkça 
açılıp güzelleşeceğini söylemek yerine. 
" İlk kısımları Bağdat fethinin kalp çarpın
tılarıyla, son kısımları ise fethin ve dönü
şünüzün sevinci hayaliyle yazıldı" karşılı
ğını verince 1 000 altın daha ihsana nail 
olur. Müstakimzade'nin Tuhfe'de, "Satı
lır bir sözü bin dinara" mısraıyla bahset
tiği bu mushafın yazıldığı tarih ve ta
mamlanmamış tezhibi göz önüne alına
rak bunun anılan eser olduğu düşünüle
bilir. imam Mehmed Efendi'nin Sabancı 
koleksiyonunda da 1 043 ( 1633) tarihli bir 
mushafı mevcuttur. 

Yetiştirdiği talebeler arasında Topha
nevi Mahmud Nuri. Abdullah b. Cezzar 
efendilerle Belgradlı Mehmed Paşa hat 
sanatının XVII. yüzyıldaki mühim isimle
rindendir. Mehmed Efendi'nin. Mehmed 
b. Taceddin (ö. 996/1588) tarafından te
lif edilen Risale-i Kavaid-i Hat (TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 1505) adlı eseri istinsah 
etmesi, hüsn-i hattın tatbikatından baş
ka nazariyatma da meraklı olduğuna bir 
delil sayılabilir. 
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Ebü'l-Berekat Ahmed 
b . Abdilehad b . Zeynilabid!n 

ei-Farukı es-Sirhindi 
(ö. 1034/1624) 

Nakşibendiyye tarikatının 

Müceddidiyye kolunun kurucusu. 
L _] 

14 Şewal 971'de (26 Mayıs 1564) Doğu 
Pencap'taki Sirhind'de (Serhind) doğdu. 
Nakşibendiyye tarikatı mensupları arasın

da imam-ı Rabbanl (ilahi bilgilere sahip 
alim) ve "müceddid-i elf-i sani" (hicrl ll. 
binyılın müceddidi) unvanlarıyla tanınır. 


