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ŞEKER AHMED PAŞA 
(1841-1906) 

Batı resim tekniğinde 
Paris 'te eğitim gören 

ilk Osmanlı ressamlarından. 
_j 

Üsküdar'da doğdu. Güzel huylu ve hoş
sohbet olduğu için Şeker Ahmed Paşa diye 
tanınır. Babası Ali Efendi'dir. İlk ve orta 
öğrenimini Üsküdar'da tamamladı. 1855'
te Mekteb-i Harbiyye'ye girdi. Burada özel
likle resim sanatında görülen üstün yete
neği sebebiyle son sınıfta iken resim öğret
meni yardımcılığı ile görevlendirildi. Mek
teb-i Harbiyye'den mülazım olarak mezu
niyeti sırasında yaptığı bir resmin Sultan 
Abdülaziz tarafından çok beğenilmesi üze
rine padişahın emriyle, 1861-1862'de Pa
ris'te başarılı Türk öğrencileri için elçilik 
bünyesinde kurulan Mekteb-i Osmanl'ye 
gönderildi. Öğrenim yıllarında hocalarından 
Gustave Boulanger ve ardından Jean-Leon 
Gerôme'un atölyesinde çalışarak resim tek
niğini geliştirdi. Ayrıca Paris Güzel Sanat
lar Akademisi'nde resim eğitimine devam 
etti. Bu sırada Cezanne, Renoir, Toulouze, 
Manet, Courbet gibi empresyonist res
samların açtığı yeni ekol en verimli çağı
nı yaşıyordu. Şeker Ahmed bu akım için
de daha çok ressam Courbet'in etkisinde 
kaldı. 

186Tde Sultan Abdülaziz Avrupa seyaha
ti esnasında, ll. Milletlerarası Paris Sanayi 
Sergisi'nin açılışında Osmanlı pavyonunda 
sanat eserlerinin sergilendiği salonda Şe
ker Ahmed'in yaptığı , Ahmed Ali Kulları im
zalı büyük boy karakalem portresini gör
dü ve onunla yakından ilgilendi. Şeker Ah
med'in Paris'te yaptığı resimler 1869 ve 
1870'te Paris'in milletlerarası sergisinde 
teşhir edildi. Bir Türk ressamının bu ba
şarısı büyük ilgi gördü ve Paris sanat çev-
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relerinde önemli bir olay şeklinde değer
lendirildi. Paris Güzel Sanatlar Akademi
si'nde eğitimini tamamladıktan sonra aka
demi tarafından üç ay süreyle İtalya'ya 
gönderilen Şeker Ahmed, Fransa ile Prus
ya arasında çıkan savaş yüzünden Mek
teb-i Osman! kapanınca arkadaşlarıyla be
raber 1870'te İstanbul'a döndü. Kolağası 
rütbesiyle Mekteb-i Tıbbiyye resim hocalı
ğına tayin edildi. Bu görevinin yanında Be
yazıt, Zeyrek, Kaptan İbrahim Paşa rüşdi
yeleriyle Sultan Ahmed Sanat Mektebi'n
de resim ve !isan öğretmenliği yaptı. 

Türkiye'de ilk resim sergisini 1873'te 
Sultan Ahmed Sanat Mektebi'nde açan 
Şeker Ahmed Paşa, 1875'te Çemberlitaş'
ta Darülfünun binasında Sultan Abdüla
ziz'in desteğiyle yerli ve yabancı ressamla
rın katıldığı ikinci sergisini düzenledi. Ser
ginin büyük ilgi görmesi üzerine bir yıl son
ra tekrarlandı. Bu sanat faaliyetlerinin ar
dından kolağası rütbesiyle Sultan Abdü
laziz'in yaverliğine tayin edildi. Ayrıca Şeh
zade Yusuf İzzeddin'in hizmetinde bulun
du. 1870-1875 yılları arasında padişahın 
emriyle Daimabahçe Sarayı'nda resim ko
leksiyonunun oluşumunda danışmanlık 
yaptı. Yabancı ressamların tablolarını sa
tın almakla görevlendirildi. Paris'teki sa
nat galerileriyle ilişki kurarak günümüzde 
bir kısmı İstanbul Resim ve Heykel Müze
si'nde bulunan Yvon, Boulanger, Chaplin, 
Harpignies, Daubigny, Gerôme gibi Fran
sız ressamların eserlerini saray resim ko
leksiyonuna kazandırdı. Saraydaki görevi 
ll. Abdülhamid döneminde devam etti. 
1878'de kaimmakam, 1880'de miralay, 
1884'te mirliva, 1891'de ferik oldu. 1896 
yılından ölümüne kadar kendisine yaban
cı misafirlerin teşrifatçılığı görevi verildi. 
Yıldız'daki fabrika için porselen üzerine re
simler yaptı. Padişah adına yabancı dev
let adamlarına ve elçilere verilecek hedi
yelerin seçimi ve saray sanat elçiliği göre
vini yürüttü. Bunun yanında Mercan'daki 
konağında bulunan atölyesinde natürmort 
ve peyzaj resimleri yaptı. 18 Mayıs 1906'da 
vefat eden Şeker Ahmed Paşa, Eyüp'te 
Sokullu Mehmed Paşa Türbesi yakınına 
defnedildi. Şeker Ahmed Paşa altmıştan 
fazla yerli ve yabancı nişan almıştır: Mu
rassa' Osmanl. Birinci Mecldl nişanları, al
tın ve gümüş imtiyaz, altın liyakat, sana
yi, telhiye, Yunan muharebe madalyaları. 
kırk sekiz ecnebi nişanı. Bunların dördü 
murassa' olup otuz beşi birinci rütbeden, 
diğerleri çeşitli rütbelerdendir. 

Türk resminde XIX. yüzyılın başlarında 
iptidaller (primitif) diye adlandırılan asker 
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Şeker Ahmed Paşa'nın yağlı boya bir natürmordu {İstanbul 

Resim ve Heykel Müzesi) 

ressamlardan sonra yüzyılın ortalarında 
Avrupa'da büyük üstatların atölyelerinde 
sanat eğitimi alan Şeker Ahmed Paşa, Sü
leyman Seyyid, Hüseyin Zekai Paşa , Os
man Harndi ve daha sonra Halil Paşa , Ho
ca Ali Rıza Bey gibi ressamlar Türk res
minde yeni bir dönem açmış ve eserleri
ni ortaya koyarak Türk resminin temelini 
atmıştır. Bu ikinci dönem ressamlarının 
sanatında genelde tabiat sevgisinin sami
mi ve saf bir ifadesi görülür. Çalışmala

rındaki titizlik ve temizlik askeri eğitim ve 
terbiyenin sanat planına yansıması şek
linde yorumlan ı r. Ünü Avrupa'ya yayılan 
Şeker Ahmed Paşa toplumun değer yar
gıianna bağlı kalıp daha çok peyzaj ve na
türmort eserler yapmıştır. Tabiatı dikkat
le izleyerek uzun ve ısrarlı bir çalışmanın 
sonunda tamamladığı tablolarında ışık
gölge dağılımını ve renklerin ahengini bü
yük bir ustalıkla gerçekleştirmiştir. Eser
lerini, tabiatı bir fotoğraf objektifi gibi ay
nen kopya etme veya ayrıntıları tuvale ge
çirme kaygısı gütmeden yeni düzenleme 
ve yorumlarlayarı empresyonist bir anla
yışla ortaya koymuştur. Bunlar arasında 
Paris' e gitmeden önce yaptığı "Tepe Üze
rinde Kale" (İstanbul Resim ve Heykel Mü
zesi, m 45-458) ve "Talim Yapan Erler" (İ s 

tanbul Resim ve Heykel Müzesi, nr. 49-462) 

naif bir anlayışl a hiçbir sanatçıdan etki
lenıneden yaptığı tablolardır. Şeker Ah
med Paşa'nın "Orman" ( İstanbu l Resim ve 
Heykel Müzesi, m 47-460) ve "Ağaçlar Ara
sında Karaca" (İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi, nr. 10-423) adlı tuvaileri hacası 
Courbet'yi hatırlatan, şahsiyetini bulmuş 
en iyi eserlerinden sayılır. İstanbul Resim 
ve Heykel Müzesi'nde "Manzara" (nr. 54-

467). "Orman ve Geyik" (nr 459-872). "Man
zara" (nr 460-873), "Ormanda Yol" (nr. 
!264-6202). "Peyzaj" (m 1935-8220), "Ağaç

lık" (nr. 2086-8378) , "Kendi Portresi" (nr. 
4 73-918); Türkiye Büyük Millet Meclisi Mil-
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li Saraylar Dairesi Başkanlığı Saraylar Ar
şivi Resim Koleksiyonu'na ait Daimabah
çe Sarayı 'nda ''Yelkenliler" (nr. 12-2732) . Yıl
dız Sarayı Şale Köşkü 'nde "Orman" (nr. ıı-
172); Sabancı ÜniversitesiSakıp Sabancı 
Müzesi Resim Koleksiyonu'nda "Ceylan ve 
Orman" adlı tuval üzerine yağlı boya tab
loları da onun çok başarılı peyzqj çalışma

larıdır. Şeker Ahmed Paşa'nın Rönesans'
tan Chardin'e kadar süren koyu fon üze
rinde açık motif geleneğiyle yaptığı natür
mort çiçek ve geniş resimleri Türk res
samlığının en olgun eserleridir. istanbul 
Resim ve Heyket Müzesi'nde "Natürmort" 
(nr 46-459). "Meyveler" (nr. 458-871 ). "Ma
nolya ve Meyveler" (nr. 461-874). "Meyve
ler" (nr. 462-875); Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı Tablo
lar Koleksiyonu'nda "Natürmort" (Küçük
su Kasrı , nr ı 1-204) , "Natürmort" (Bey
lerbeyi Sarayı , nr. ı 1-28 1), "Portakallı Na
türmort" (Dolmabahçe Sarayı, nr ı 1-813). 
"Güllü Natürmort" (Dolmabahçe Sarayı , nr. 

13-88) adlı tuval üzerine yağ lı boya tab
loları da önemli eserleri arasındadır. Bu 
eserlerinin dışında Ankara Devlet Resim 
ve Heyket Müzesi'nde, resim galerilerin
de ve özel koleksiyonlarda tabloları bulun
maktadır. 
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ŞEKERZADE 
FEYZULLAH SERMED 

(ö . 1202/ 1 787) 

Matematikçi, hattat ve şair. 
_j 

Aslen Manisalı bir ailenin çocuğu olarak 
İstanbul'da doğdu; hattat Şekerzade Sey
yid Mehmed Efendi'nin oğludur. Temel 
eğitimini babasından aldı; bu sırada on
dan sülüs ve nesih hatlarını meşketti; ica
zetini ise Eğrikapılı Mehmed Rasim Efen
di verdi. Daha sonra Mustafa Sıdkı Efen
di'den matematik tahsil etti. Bostancı Oca
ğı'nda hat hocalığı yaptı. Osmanlılar'da lo
garitma alanında ilk müstakil kitabı kale
me alan Şekerzade çalışmalarında bir yan
dan klasik matematik geleneğini sürdü
rürken bir yandan da hacası Mustafa Sıd
kı ile başlayan modern matematiğin ikin
ci temsilcisi olarak tanındı. Astronomi ve 
matematiğin yanı sıra diğer akli ve nakli 
ilimlerle de ilgilendi. Ayrıca onun şair ve 
mOsikişinas olduğu bilinmektedir. 1777'
de Selanik kadılığına tayin edilen Şekerza
de, kaynaklarda açıklanmayan bir sebeple 
bu görevinden uzaklaştırılmışken 22 Mu
harrem 1202 (3 Kasım 1787) tarihinde ve
fat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'nda Şeyh 
Hamdullah Efendi'nin kabrinin bulunduğu 
kesimde babasının yanına defnedildi. 

Eserleri. 1. Maksadeyn ii halli'n-nis
beteyn ( Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 209; 
Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 1 77) . Os
manlı matematiğinde logaritma konusun
daki ilk müstakil eser olup müellifin ön
sözde belirttiğine göre 1194 (1780) yılında 
bir Macar aliminin "cedavilü niseb" denilen 
logaritma cetveliyle ilgili kitabından tercü
me edilmiştir. Matematikle ilgili bazı te
mel bilgilerle başlayan eserde daha son
ra rub'-i mukantarat adlı astronomi aleti 
hakkında açıklamalar yapılır. Ardından lo
g aritmanın astronomi işlemlerinde nasıl 
kullanılacağı anlatılır ve logaritmanın ta
rif ve tavsifi yapılır ; astronomi hesapların
da ondan yararlanmanın yolu ve yöntemi 
üzerinde durulur. 2. Emsiletü 't-Telhis 
li'bni'l-Bennô. ve'l-Hô.vi li'bni'l-Hô.im 
(Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi , nr. 31 50/ 
2) . Şekerzacte'nin, hacası Mustafa Sıdkı' 

nın derslerinde tuttuğu notlardan oluş
muştur. Tercüme sırasında gerekli açıkla
malarla zenginleştirilen eser aslında, İb
nü'l-Benna el-Merraküşi'nin Tel]J.işu a'mô.
li'l-]J.isô.b ve İbnü'l-Haim'in el-lfô.vi ii 'il
mi'l-]J.isô.b adlı kitaplarında yer alan bazı 
problemierin çözümüyle ilgili bir şerh ma
hiyetindedir. 3. Kenzü'd-de]fa'i~ (Süley
maniye Ktp., Reşid Efendi , nr. 989/ 16). Ma
tematikçiler arasında çarpma ve bölme 
cetveli diye bilinen cetvellerle ilgili açıkla-

Şekerzade Feyzullah Sermed' in Maksadeyn /1 halli'n-nisbeteyn adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 177) 
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