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ÖZET 
 

19. yy.’in ikinci yarısından itibaren celi yazıda Mustafa Rakım Efendi’nin 

üslubu ile birlikte Kazasker Mustafa İzzet Efendi tavrı devam ederken Abdulfettah 

Efendi ile Rakım’ın üslubu daha da canlanmıştır. Çünkü Abdulfettah Efendi mimaride 

en fazla yazısı bulunan hattatlardandır. Aynı zamanda Mustafa Rakım’ı en iyi 

anlayanlardan birisi olarak da gösterilebilir.  

Talik yazıda daha çok Yesarizade tarzında eserler veren Abdulfettah Efendi 

celi sülüste zaman zaman Mahmud Celâleddin ekolünden etkilenmiş olsa da genel 

olarak Rakım’ı takip eden eserler vermiştir. Bu çalışmada Abdulfettah Efendi’nin 

hayatı kaynaklardan ve arşiv belgelerinden araştırılarak mimaride bulunan celi sülüs 

yazıları incelenmiştir. 
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SUMMARY 
 

While Kazasker Mustafa İzzet Efendi style was attending to the style of 

Mustafa Rakım Efendi in the jalî writing since the second half of the 19th century, 

Rakım’s style was refreshed with Abdulfettah Efendi. This is largely due to 

Abdulfettah Efendi being one of the top calligraphers who has works in architecture. 

He can also be described as the one who understands Mustafa Rakım’s style the best. 

Although he gave more works in the style of Yesarizade in ta’lik writing, most of his 

works in jalî thuluth follows Rakım’s style despite occasionally being influenced by 

the Mahmud Celaleddin School. In this study, life of Abdulfettah Efendi is 

investigated from various sources and archive documents, and his jalî thuluth works 

in architecture were chronologically presented and examined in terms of aesthetic 

criteria of calligraphy.  
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ÖNSÖZ 

Camilerin hat sanatı bakımından ifade ettiği önem, özellikle celî yazıların 

gelişmesi için en uygun zemini hazırlayan yapılar olmasından dolayıdır. Süleymaniye 

Camii, Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Yeni Camii, 

Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii Çeşmesi, Bursa Ulu Cami gibi gayet önemli 

mimari eserlerde yazıları bulunan Abdulfettah Efendi, 19. yy’ın en önemli 

hattatlarından biridir. Bir dönem Darphane Başkanlığı yapmış ve imzalarında ser-

sikkekünân ibaresine de yer veren Abdulfettah Efendi’nin hayatı özelde küçük makale 

ve yazılarda incelenmiş olsa da genelde biyografiden öteye geçememiştir. Bu 

çalışmada eserlerinin okunması, incelenmesi, fiziki durumları kronolojik bir sırayla 

sunulmuş aynı zamanda yazılar hat sanatının estetik kriterleri açısından 

değerlendirilmiştir.  

İslam yazısının tarihsel seyri içinde 19. yy hat sanatının geldiği noktayı 

anlamak için geçmişle yapılan mukayeseler büyük önem arz etmektedir. Biz de burada 

zaman zaman Abdulfettah Efendi’nin yazılarını daha önce yazılmış aynı metinlerle 

kıyaslamaya çalıştık. Amacımız hem Gelenekli Türk Sanatlarına hem de Hat Sanatına 

bu alanda bir katkımız olmasıdır. Gücümüzün dışına çıkan hususlarda 

bağışlanacağımızı ümit ederim. 

Öncelikle başlangıcından itibaren bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve her 

safhasında beni yönlendiren, yardımcı olan danışman hocam Doç. Dr. H. Melek 

Hidayetoğlu’na, bu konuda araştırma yapmam için beni yönlendirip yardımlarını 

benden esirgemeyen hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan’a, teşviki ve sabrı ile 

daima destek olan eşime ve aileme çok teşekkür ederim. Metinlerin transkripsiyonlu 

çevirisinde ve sadeleştirmede bana yardımcı olan Hümeyra Mermer’e teşekkür 

ederim.  Ayrıca hat sanatıyla tanışmama vesile olup hüsn-i hattın meşki yanında ilmi 

yönüyle de meşgul olmamız hususunda ufkumuzu açan 2013 yılında Rahmet-i 

Rahman’a uğurladığımız çok kıymetli hocam Prof. Dr. Fevzi Günüç’e minnet ve 

şükran duygularımı ifade ederek bu vesileyle de Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı 
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zamanda bu çalışmanın kaynaklarında kullandığım makale ve fikri araştırmaların 

sahiplerine hassaten teşekkür ederim. 

Meryem Mermer Osmanlıoğlu 

Konya/ 2018
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1. GİRİŞ 

1.1.Konunun Tanımı ve Önemi  

Güzel sanatlar içerisinde müstesna bir yeri olan hat sanatı, asıl gelişimini 

İslamiyet’le birlikte sağlamıştır.  İslam mimarisine bağlı olarak gelişen celi sülüs yazı 

ise tekamülünü en geç tamamlamış yazı çeşididir. Bunun sebebi celi sülüs yazının 

abidevi bir yazı olması ve yazının büyüklüğünün artmasıyla müfredat ve mürekkebatın 

olgunluğunu istif içerisinde temin etmede zorluk yaşanmasıdır. 19. yy’a kadar celi yazı 

gelişimini devam ettirmiş olsa da asıl tekamülünü Mustafa Rakım’la birlikte 

sağlamıştır. Rakım’ın yazıya getirdiği yeniliklerle birlikte sonrasında O’nu takip eden 

hattatlar tarafından oldukça güzel eserler verilmiştir.  

İstanbul’da ve önemli Osmanlı vilayetlerinde gerek levha gerekse taç kapı veya 

çeşmelere hakk edilmiş olan eserleri halen beğeniyle izlenen Abdulfettah Efendi, köle 

bir aileye mensuptur. Sakız adasında yaşayan Rum kökenli aileden bir Osmanlı Paşası 

tarafından satın alınarak yetiştirilmiştir. Yıllar sonra Darphane Başkanlığına kadar 

yükselen Abdulfettah Efendi’nin İstanbul’da ve diğer önemli vilayetlerde halen zevkle 

izlenen eserleri bulunmaktadır.  

Abdulfettah Efendi’nin celi yazılarında seyredeni rahatsız etmeyen ahenkli ve 

güzel tertipler vardır. Genel olarak istifleri oldukça canlı ve dengelidir. Abdulfettah 

Efendi’nin bir diğer önemli özelliği ise kendinden önce gelen hattatların beğendiği 

tasarımlarını döneminin anlayışına göre yeniden yazmayı başarmış bir hattattır. 

Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun’da olduğu gibi aynı mekâna 

uzun zaman aradan sonra Abdulfettah Efendi yeniden aynı yazıları yazmıştır. Bu 

şekilde yazılan yazı örneği yok denecek kadar azdır. Aynı zamanda bu yazılar 

Abdulfettah Efendi tarafından tamamen aynıyla taklid edilmemiş, harflerin olgunluğu 

ve terkiplerin düzeninde 19. yy hat sanatının geldiği nokta göze alınarak döneminin 

anlayışıyla yeniden yazılmıştır. Bu yazıların incelenmesi hat sanatının yüzyıllar 

içerisinde geçirdiği safhaları anlama açısından oldukça önemlidir. 
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Abdulfettah Efendi, yazının neredeyse her çeşidinde eser vermiştir. Mimaride 

ve koleksiyonerlerde sayısız eserleri bulunmaktadır. Bu çalışmamızda, Abdulfettah 

Efendi’nin sayılması zor eserleri arasından; mimaride bulunan celi sülüs yazı örnekleri 

şeklinde sınırlayarak daha ayrıntılı incelenmesi amaçlanmıştır. Mimaride bulunan celi 

sülüs yazılarının İstanbul ve Bursa’da bulunmasından dolayı sadece buralardaki 

yazıları araştırmaya dahil edilmiştir. İnceleme yapılırken sadece durum ve yer tespiti 

değil, eserleri hat sanatının estetik kriterleri açısından da değerlendirilmiştir. 

Yazılarında takip ettiği ekolleri, daha önceden yazılmış yazılarla olan benzerliği ve 

farklılıkları belirtmeye çalışılmıştır.  

Abdulfettah Efendi’nin celi yazılarıyla ilgili araştırma yapıldığı için hat 

sanatının tarihçesi kısmında daha çok celi yazının tarihi gelişimi hakkında bilgi 

verilmiştir. Yazı çeşitleri bölümünde ise celi yazıların uygulama teknikler 

anlatılmıştır. 

Bundan önce yazılmış makale ve kitaplarda Abdulfettah Efendi ile alakalı 

olarak sadece kısa bir hayat hikayesi ve belli yerlerde yazıları olduğu bilgisi mevcut 

olmakla beraber Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan’ın “Topkapı Sarayı Hûmayun Kapısı 

ve Yazıları” ve “Yazılar ve İmzalar” adlı makalelerinden başka bu yazıları detaylı bir 

biçimde inceleyen başka bir kaynağa rastlanmamıştır. Yaptığımız bu tezde 

Abdulfettah Efendi’nin mimarideki celi sülüs yazılarını derli toplu bir şekilde, ayrıntılı 

olarak inceleyerek sunmaya çalıştık. Amacımız hem gelenekli Türk Sanatlarına hem 

de hat sanatına bu alanda küçükte olsa bir katkı sağlamaktır. 

1.2. Kullanılan Materyal ve Yöntem 

Araştırmamıza öncelikle literatür taramasıyla başlamış olup ardından Hattat 

Abdulfettah Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkındaki kaynakları incelenerek eserlerin 

bulunduğu yerler listelenmiştir. Bunların arasından celi sülüs olan yazılar ayrılmış ve 

eserler bulundukları yerde incelenmiştir. İncelenen eserlerin geniş ve dar açıdan 

fotoğrafları alınmıştır. Fakat bazı eserlerin bulundukları konumdan dolayı doğru 

açıdan çekmek mümkün olmamıştır. Harf anatomilerinin bozulmaması için de 

fotoğraflara birkaç istisna haricinde bilgisayar ortamında fazla müdahale edilmemiştir. 
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Sadece Süleymaniye Cami’sinde bulunan Fatihaları, daha önceden çini üzerine 

yazılmış olan yazılarla kıyaslamak için Photoshop programı kullanılarak perspektif 

açılarında düzenlemeler yapılmıştır.  

Bazı eserler çalışmamızın yapıldığı zaman içerisinde restorasyonda olduğu için 

eserleri görüntülememize ve ölçü almamıza izin verilmemiştir. Bu yüzden 

çalışmamızda, restorasyonda olan eserlerin daha önceden çekilmiş fotoğrafları 

kullanılmak durumunda kalınmıştır. Bazı eserlerin ölçüleri alınırken, bazılarının 

restorasyonda bulunmasından dolayı, ölçüleri varsa başka kaynaklardan alınmış veya 

verilememiştir. 

Eserlerin çözümlemeleri yapıldıktan sonra Arapça ile yazılışları verilmiş, 

ardından transkripsiyonlu okunuşları yazılarak Türkçe anlamları verilmiştir. Sadece 

Osmanlıca olarak yazılmış Pertevniyal Valide Sultan Camii’nde bulunan çeşme 

kitabesi, günümüz Türkçesine sadeleştirilmiştir. Daha sonra incelenen eser 

değerlendirilmiştir.   

Değerlendirme ve Sonuç bölümünde ise incelenen yazıların genel karakteristik 

özelliklerinden bahsedilerek, Abdulfettah Efendi’nin yazılarında dikkat çeken 

hususlara değinilmiştir. Eğer varsa aynı metni yazan diğer hattatlarla kıyaslaması 

yapılmıştır. 

Çalışmamızdaki eserlerin 9’u İstabul’da 1 tanesi Bursa’da bulunmaktadır. 

Bunlardan Yeni Camii, Şehzade Camii, Bursa Ulu Camii, Bayezid Camii’lerindeki 

yazılar siyah zemin üzerine altın yada sarı mürekkeple yazıldığı tesbit edilmiştir.  

Pertevniyal Valide Sultan Camii Çeşme kitabesi, Bab-ı Hûmayun yazıları, Ertuğrul 

Tekke Camii Şadırvanı ve Yıldız Camii yazıları Abdulfettah Efendi’nin taşa mahkuk 

olan eserleridir. Fatih Türbesinde bulunan Fetih Hadis-i Şerifi ise levha şeklinde siyah 

zemine zerendut şeklinde işlenmiş olup, Fetih Suresi sıva üzerine kalemişi şeklinde 

yazılmıştır. 

Metin transkripsiyonunda Türk edebiyatı çalışmalarında kullanılan 

transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır. Transkripsiyonda esas aldığımız kaynak Selami 

Ece’nin Klasik Edebiyat Araştırma Yöntemleri isimli eseridir. 
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 Transkripsiyonda kullanılan harfler şu şekilde gösterilebilir: 

(أ) ا  a, e, ı, i, u, ü ع è 

(آ) ا  a, À غ à 

 f ف B ب

 ú ق P پ

 k, g, ñ ك t ت

 ñ ڭ c ج

 l ل Ç چ

 m م ó ح

 n ن ò خ

 v, u, ü, ÿ, o, ö و õ ذ

 h, a, e ه r ر

 la, lÀ ال z ز

 y, ı, i, í ي s س

 é ء ş ش

 d د ã ص
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   ø, ê ض

   ù ط

   ô ظ

 

            1.3. Konuyla İlgili Kaynaklar  

Hat sanatıyla alakalı pek çok araştırma yapılıp biyografiler yazılsa da 

Abdulfettah Efendi’nin hayatına dair yazılmış çok fazla ayrıntılı bilgi 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar Abdulfettah Efendi’nin bir 

kısım yazılarını ayrı ayrı makalelerde birer birer ele alarak bu yazılar hakkında 

değerlendirmeler yapmışlardır. Bunlar ise oldukça sınırlıdır. Bu kaynaklar haricinde 

Abdulfettah Efendi’nin Hayatı ve bazı eserleri hakkında Esra Vatansever’in 

“Abdulfettah Efendi’nin Taşa Mahkûk Eserleri” (2016) adlı tezi bulunmaktadır. Bu 

tezde Abdulfettah Efendi’nin hayatına ve sadece taşa mahkûk olan celî sülüs, celî ta’lik 

ve tuğra şeklindeki yazılarına yer verilmiş olup mahkûk eserlerine dair bilgilerin bir 

araya getirilmesi amacıyla hazırlanmış bir tezdir. Fakat eserler üzerinde herhangi bir 

analiz ya da inceleme yapılmamıştır. Bu kaynaklarla beraber hat sanatı tarihinden 

bahsederken atıfta bulunup çokça yararlandığımız eserler şunlardır; 

İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın “Son Hattatlar” (1955) kitabı, Mahmud 

Bedreddin Yazır’ın “Medeniyet Aleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli 

I-II” (1981), “Medeniyet Aleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli III” 

(1989) adlı eserleri, Ali Alparslan’ın “Ünlü Türk Hattatları” (1992) ve “Osmanlı Hat 

Sanatı Tarihi” (2007), Şevket Rado’nun “Türk Hattatları” (trz), Muhiddin Serin’in 

“Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar” (2010) kitaplarıdır.  

Hat sanatına ilişkin olarak yararlandığımız önemli bibliyografya çalışması Ali 

Haydar Bayat’ın “Hüsn-i Hat Bibliyografyası” (1990) adlı eseridir.  

Türk- İslam sanatı ve mimarisi; özellikle de geleneksel el sanatları ve cami 
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mimarisi hakkında başvurduğumuz belli başlı temel kaynaklar şunlardır: Oktay 

Aslanapa’nın “Osmanlı Devri Mimarisi” (1986), “Türk Sanatı” (2000), Doğan 

Kuban’ın “Osmanlı Mimarisi” (2007) kitaplarıdır.   

Nihad M. Çetin’in “İslâm Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişimi (Yakut Devrinin 

Sonuna Kadar)” (1992) makalesi de hat sanatının kısa tarihçesini yazarken 

kullandığımız temel makalelerdendir. 

Fevzi Günüç’ün “XV.-XX. Yüzyıl Dini Mimarisinde Celî Sülüs Hattı Uygulama 

ve Teknikleri” (1991) adlı yayımlanmamış doktora tezi ve Ali Rıza Özcan’ın “Topkapı 

Sarayı Hûmayun Kapısı Ve Yazıları” (2003) ve “Yazılar ve İmzalar” (2007) adlı 

makaleleri Abdulfettah Efendi’nin yazılarını değerlendirme noktasında 

yararlandığımız eserlerdendir.  

Materyal ve yöntem konusunda ise Haşim Karpuz’un “Arkeoloji, Sanat Tarihi 

ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri” (2004) adlı kitabı araştırmamız 

boyunca başvurduğumuz önemli kaynaklardandır.  
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2. HAT SANATI VE TARİHÇESİ 

2.1. Hat Sanatının Tarihçesi 

İnsanoğlunun kendini ifade etmede en önemli unsur olarak kullandığı yazı, icat 

edilene kadar pek çok safhadan geçmiştir. İletişim için ilk önce eşyadan faydalanılmış, 

örneğin sayı için ağaca çentik, ipe düğüm atmış, daha sonra belirtmek istediği şeyin 

resmini çizmiş ve gittikçe bu resimler kavramlaşarak anlatılmak istenileni ifade 

etmeye başlamıştı. Hiyeroglif diye ifade edilen yazı bu türdendir. Resmin 

kavramsallaşması her yerde farklı algılamalara yol açtığı için zaman içinde bu resimler 

sembolleşerek her resim bir heceyi, daha sonraları ise bir harfi ifade edecek şekle 

girmiştir. Bu aşamalarla tekâmül eden yazı, tek harfin tek sesi gösterdiği fonetik-

alfabetik (phonographic) harf sistemine ulaşmıştır (Durmuş,1997:158). 

Hat sanatı asıl gelişimini İslamiyet’in yayılışıyla sağlamış olmakla birlikte 

Arap yazısına bağlı olarak gelişmiş bir sanattır. Arap yazısının menşei hakkında pek 

çok görüş mevcuttur. Bunları üç ana gurupta toplayabiliriz. Birinci görüş ‘tevkîfî’ dir. 

Bu gurup bütün yazıları ilahi bir kaynağa bağlar. Yani bütün yazıların vâzıı hz. 

Adem’dir. İkinci görüş Arap yazısının ‘cenûbî Arap yazısı’ ve ‘himyeri’ diye anılan 

‘müsned’ ten geldiği yönündedir. Üçüncü görüş ise Arap yazısının ‘Nabat’ yazısından 

gelmiş olduğunu kabul eder. Bunu öne süren araştırmacılar delil olarak Ümmü’l Cidal, 

En-Nemare kitabeleriyle üç dilde yazılmış olan Zebed kitabesini öne sürerler. Bu iki 

yazı arasındaki benzerlikler ise, her ikisinin de sağdan sola yazılması, Nebatîlerdeki 

22 harfin Arap yazısında da görülmesi ve Nebatî yazısında görülen harflerin 

birleştirme ve ayrılma hususiyetlerinin diğerlerinde de aynı olmasıdır (Günüç,1991:5). 

İslamiyet’in doğuşundan öncesine ait herhangi bir yazılı vesikaya 

ulaşılmamasına rağmen tarihi kaynaklarda okuma yazma bilen kişilerin olduğu 

mevcuttur. Bazı dini metinlerin dışında Mekke’nin ticaret merkezi olmasından dolayı 

ticari hesapların, borç vesikalarının, köle mülkiyeti senetlerinin, şahıslar ve kabileler 

arasında yapılan antlaşmalara dair vesikaların olduğu bildirilir (Çetin,1992:15). 
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Bu zamana kadar sadece önemli olayları tespit ve ticaret alanında kullanılan 

Arap yazısında çok önemli değişiklik olmamış, aynı harfler pek çok yerde çeşitlilik 

göstermiştir (Günüç,1991:7). 

İslamiyet’le birlikte Arap yazısı çok önemli gelişmeler yaşamıştır. Özellikle 

Kur’an-ı Kerim’in yazılması ve korunması konusunda gösterilen hassasiyet bu konuya 

karşı olan önemi daha da artırmıştır. ‘Oku!’ emriyle başlayan vahiy daha sonra inen 

pek çok ayetle de ‘kitabet’ ilminin Müslümanların hayatında yer almasını sağlamıştır. 

Bu dönemde yazının gelişimi daha çok Kur’an-ı Kerim’i kayıt altına alma 

düşüncesiyle paralel olarak gelişmiştir. Hz. Peygamber bilginin yazıyla kaydedilmesi 

hususunda ehemmiyetle durmuş, babaların çocuklarına okuma yazma öğretmesini 

teşvik etmiştir (Çetin,1992:15). Bedir gazvesinde esir edilen ve yazı bilen müşriklerin, 

ensarın çocuklarından onar kişiye okuma-yazma öğretme koşuluyla salıverilmesi de 

bu konuya verilen önemi gösterir.   

Asr-ı saadet döneminde sadece yazıyı öğrenme ve okuma değil aynı zamanda 

güzel yazma üzerinde de durulmuştur. Hz. Peygamber kâtibine mürekkebini ıslah 

etmesini, kalemini yontarak kullanmasını tavsiye etmiş, “bâ” harfini uzatarak 

yazmasını, “sin” harfini fark ettirmesini, “mim” harfini köreltmemesini, “lafzatullah”ı 

ve “er-Rahim”’i güzel yazmasını “er-Rahman”’ı uzatmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca 

yazı bu dönemde Kur’an-ı Kerim’i kayıt altına almak maksadıyla kullanıldığı gibi, 

gayr-ı Müslimlerle yapılan ahitnamelerde ve çeşitli devlet başkanlarına gönderilen 

mektupların yazılmasında da kullanılmıştır. Tüm bu alanlarda yazı yazacak kişi 

titizlikle seçilmiş ve vahyi kayıt altına almak için sahâbelerden yazısı güzel olanlar 

seçilip vahiy kâtibi olarak görev alması sağlanmıştır. Nitekim bugün, başta vahyin 

yazılmasında olmak üzere Hz. Peygamber’e kâtiplik eden kırktan fazla sahâbenin 

olduğu bilinmektedir (Çetin,1992:15). Bu sahâbeler arasında Hz. Ali gösterdiği hüner 

ve koyduğu kaidelerden dolayı hattatlar silsilesinin başlangıcı ve manevi rehberi 

sayılır (Serin,2003:57). 

Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber’in vefatına kadar tamamen yazıya geçirilmiş 

ve ezberlenmiş olsa da tamamen iki kapak arasına getirilmesi Hz. Ebubekir döneminde 

olmuştur. Fakat kıraatteki farklılıkların gittikçe belirginleşmesi Müslümanlar arasında 
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ihtilafa sebep olmuştur. Hz. Osman hilafeti döneminde bu ihtilaflara son vermek için 

Zeyd b. Sabit başkanlığında bir istinsah heyeti oluşturmuş ve böylece Mushafların 

imlasında belli kaideler belirlenmiştir. Oluşturulan bu usule ‘Resm-i Osmanî’ 

denmiştir. Yazılan Mushaflar referans olarak Mekke, Kûfe, Şam gibi önemli şehirlere 

gönderilerek bunun dışında kalan Mushafların yakılması emredilmiştir. Hz. Osman’a 

izafe edilen bu Kur’an-ı Kerimler bugün Topkapı Sarayı Müzesinde, İstanbul Türk ve 

İslam Sanatları Müzesinde, Taşkent ve Kahire gibi şehirlerde olmakla beraber bu 

nüshaların Hz. Osman’a ait olmadığı yönünde görüş belirten araştırmacılar 

çoğunluktadır (Serin,2003:53). 

Emeviler döneminde iktisadi olarak iyileşmeyle birlikte ilim ve sanatta da 

mühim gelişmeler kaydedildi. Şam’ın merkez olmasıyla önceden Kûfe’de kullanılan 

Kûfi yazının bir kolu olan ‘celilü’ş-Şami’ diye adlandırılan yazı kullanılmaya 

başlandı. Bu konuyla ilgili olarak Kutbe b. Muharrir adıyla meşhur olan bir hattatın 

celîl, tûmar, sülüs ve nısf (sülüseyn) adlarında 4 çeşit yazıyı icat ettiğine dair rivayetler 

vardır (Serin,2003:66). 

Arap yazısında birbirine benzeyen harflerin ayrışmasını sağlayan noktaların 

kullanılmamasının mahzurları gittikçe daha çok hissediliyordu. İslamiyet daha geniş 

alanlara yayılıp Arap olmayanların da Kur’an-ı Kerim’i okuma istekleriyle birlikte 

kıraatte hatalı okumalar gerçekleşmeye başladı. Bunun üzerine Irak valisinin talebiyle 

Ebu’l Esved ed-Düelî (ö.69/688) bu sahada ilk adımı atarak Mushaf’ın harekelenmesi 

hususunda ilk çalışmalara başladı. Fethaya işaret olarak harfin üzerine, kesre için 

harfin altına, zamme için harfin önüne bir nokta ve tenvinli şekiller için de ikişer nokta 

koydurtmuştur. Bu Kur’an’ın tarihi açısından önemli olduğu kadar, Arapça’nın nahvi 

ve Arap yazısının tarihi bakımından da mühim bir hadisedir (Çetin,1992:17). 

Kur’an kırk küsur yıl Hz. Osman’ın istinsah ettirdiği Mushaflardan okunduktan 

sonra Irak’ta kıraatte yanlış okumaların artması sonucu vali el-Hâccâc (ö.95/714) 

katiplerine başvurmuş ve benzer harflerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak 

işaretler konmasını istemiştir. Böylece Naşr b. Asım tarafından ikinci bir ıslah 

gerçekleştirilmiştir. Doğru okunması için ek olarak konulan her bir işaret metinden 
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farklı renkte mürekkeple yazılmıştır. Bu dönemde atılan tüm adımlar yazının 

güzelliğinden ziyade doğru okumayı sağlama amaçlı yapılan çalışmalardır.  

Daha sonra İslam aleminin yetiştirmiş olduğu en büyük filozoflardan biri 

olarak sayılan el-Halil (ö.175/791) harekelemelerde nokta yerine ‘yatık elif’, ‘vav’ ve 

‘uzatılmış yâ’ harflerinin küçültülmüşlerinden faydalandı. El-Halil sadece yazı 

üzerinde değil Arap dilinin sarf, nahiv ve lügatinin tertibine, nâzım tekniğinin izahına 

ve musikiye dair çalışmalarında da kendinden önce gelen verileri toplayarak dağınık 

ve girift meseleleri son derece ustalıkla tasnif etmiş ve temel prensiplere bağlamıştır. 

El-Halil ile yazı sistemine yerleşen hareke ve imla işaretlerinin aynı zamanda hat 

sanatının gelişmesinde de mühim bir rol oynayacağı daha sonraları anlaşılacaktır 

(Çetin,1992:19).  

Emeviler devrinde yazı sadece kitabî değil, mimaride de kullanılmaya 

başlanmıştır. Halid b. Ebû Heyyac Medine’deki Mescid-i Nebevi’nin kıble duvarına 

şems suresinden itibaren Kur’an’ın sonuna kadarki kısmı altınla celî olarak yazmıştır. 

Halid b. Ebû Heyyac bilinen ilk celî yazı hattatı olarak kabul edilir 

(Alparslan,1993:460).  

İslami evrede Arap yazısı iki yönde ilerleme kaydetmiştir. Birincisi yazı 

sistemi olarak, ikincisi ise sanatın bir şubesi olarak gelişmesidir. Abbasiler döneminde 

iki yönde de ciddi gelişmeler yaşanmış olmakla birlikte hat sanatı asıl gelişimini daha 

önceden günlük ehemmiyetsiz işlerde kullanılan yuvarlak karakterli yazıda 

sağlamıştır. Müstetir karakterli bu yazı artık resmi ve ciddi mevzularda 

kullanılabilecek bir hüviyete sahip olmuştur. 

Bu alandaki sanatkarlara o zamanda ‘muharrir’ deniyordu. Çok sonraları bu 

sıfatın yerini ‘hattat’ almıştır. Hat sanatı tarihinin en büyük merhalelerinden biri bu 

sıfatla anılan ‘Kutbetu’l-Muharrir’ adlı sanatçıyla gerçekleşmiştir. Daha sonra 

Abbasiler döneminde gelen İbn Mukle ile hat tarihinde yeni bir devir başlamış ve pek 

çok milletin İslamiyet’le tanışmasıyla birlikte Arap yazısı artık bir İslam yazısı 

hüviyetini kazanmıştır.  
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İmamu’l-Hattatîn (hattatların imamı), Hadeku’z-Zaman (zamanın göz bebeği), 

Ma’den’ül-İrfan (irfan kaynağı) gibi lâkaplarla anılan İbn Mukle, kardeşiyle birlikte 

yazının en önemli ıslah edicilerinden olmuşlardır. İbn Mukle üç Abbasi halifesine 

vezirlik yapmış, siyasi yönü de olan bir hattattı (Rado, ts:27). İbn Mukle dikey 

harflerin boyunu ve çanaklı harflerin genişliğini noktayla ölçülendirerek köşeli ve sert 

olan yazıya yumuşaklık kazandırmıştır. Sülüs ve nesih yazısını geliştirip kullanan bu 

hattatın eserleri maalesef günümüze kadar gelememiştir (Alparslan, 1988:11-13). İbn 

Mukle’den yaklaşık bir asır sonra İbnü’l Bevvâb olarak bilinen Ali b. Hilâl (ö.1022) 

önemli gelişmeler kaydetmiştir. Üç asır boyunca kendinden sonrakiler tarafından taklit 

edilmiş ve benzedikleri ölçüde başarılı sayılmışlardır. 64 adet Mushaf yazdığı 

bilinmektedir (Çetin,1992:26).  Dublin’deki Chester Beatty Kütüphanesi’nde reyhani 

hatla yazılmış bir eseri bulunmaktadır. 

Bütün bu gelişmelerin en önemli merkezi olan Bağdat’ta yetişen Yâkut el-

Musta’sımî (ö.1298) İbn Mukle ile başlayan aklam-ı sittede yeni bir uslup ortaya 

koymuştur. Yazı için yaptığı en büyük yeniliğin kalemin ağzını eğri kesmesi olduğu 

söylenebilir. Bu inkılabın bütün yazı çeşitlerini etkilemesi kaçınılmazdır. Fakat asıl 

hizmeti muhakkak ve reyhani yazılarındadır. Yazdığı Mushaf sayısının çokluğundan 

dolayı “Yakut’tan daha çok Mushaf istinsah eden ikinci bir hattat olmadığı” kanaati 

oluşmuştur (Çetin,1992:27). Üslubunun tüm İslam aleminde benimsenmesinden 

dolayı kendisine ‘Kıblet’ul Kuttab’ (hattatların kıblesi) lâkabı verilmiştir. Kendisi altı 

talebesiyle birlikte Yakut üslubunu tüm İslam ülkelerine yaymış ve ‘esatize-i seb’a’ 

(yedi üstat) diye anılagelmişlerdir (Serin,2003:66). 

 Yakut ve talebelerinin bu hizmetlerinden sonra belki siyasi gücün de etkisiyle 

bu sanatın öncülüğünü Türkler almıştır (Arseven,1970:235).   

İslamiyet’i kabulle birlikte Türkler, dini daha iyi anlayabilmek için İslam 

yazısıyla ilgilenmeye başladılar. Abbasiler döneminde Türk sanatkâr ve kâtiplerin 

sarayda görev aldığını ve iyi bir itibara sahip oldukları bilinmektedir. Buna örnek 

olarak aslen Türk olduğu sanılan Yakut el-Musta’sımi’nin yazıya olan hizmetleri 

gösterilebilir.  
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İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar (840-1212) dönemine ait kitabi 

yazılardan günümüze kadar gelen bulunmamaktadır. Ancak mimari eserlerinde yazıyı 

tezyinatla iç içe geçirerek kullanmışlardır. Tuğla, pişmiş toprak ve alçı gibi 

malzemeler kullanılmasından dolayı daha çok köşeli karakterli yazı çeşidi olan ma’kılî 

hattı kullanılmıştır.  

977 yılında Gazne’de kurulan Türk devleti, mimari ve sanat yönünden 

dönemin en büyük kültür merkezi haline gelmiştir. Yaptıkları büyük camiler ve 

saraylarla kendinden sonra gelen Selçukluları da etkilemişlerdir. Bugün hemen hemen 

harabe halinde bulunan eserler, onların sanatları hakkında bize bilgi verecek 

durumdadır (Yetkin,1965:83). Bu dönem mimarisinde daha çok bezemeler arasında 

Kûfî yazı çeşidi kullanılmış olup, celî sülüs yazının ne durumda olduğunu bilemiyoruz 

(Günüç,1991:23).  

On birinci yüzyılın ortalarına doğru kurulan Büyük Selçuklular döneminde ise 

mimaride artık celi sülüs yazı çeşidi de kullanılmaya başlanmıştır. Yazılar çoğunlukla 

bezemeli bir zemine uygulanmıştır. Gittikçe gelişen celi sülüs yazısıyla birlikte ‘kûfî’ 

yazıda da daha olgun terkiplerle eserler verilmeye devam edilmiştir. Büyük 

Selçuklular dönemine ait kitabî sanatlar hakkında fazla bilgimiz yoktur. Fakat 

mimaride celi sülüs yazının kullanımına bakarak kitabî yazılarda da ‘nesih’ yazının 

kullanılmış olabileceğini söyleyebiliriz (Günüç,1991:25). 

Anadolu Selçuklularında ise sülüs-nesih yazıyla muhakkak-reyhani yazı 

çeşitleri de kullanılmıştır. Özellikle kitabi yazılarda muhakkak-reyhani yazılar tercih 

edilmiştir. Sülüs ve nesih yazılar o döneme ait özellikleriyle “selçuklu sülüsü, Selçuklu 

nesihi” isimleriyle sembolleşmiştir. Mimaride kullanılan kûfi ve Selçuklu sülüsü 

Büyük Selçukluların yazılarına kıyasla daha olgundur. Terkip olarak da daha düzgün 

kompozisyonlar yapılmıştır. Karatay Medresesi ve Sahip Ata portallerinde örnekleri 

görüleceği üzere tezyin edilmiş bir zemin kullanıldığı gibi, İnce Minareli Medrese taç 

kapısı örneğinde olduğu gibi tezyinatsız zemin de kullanılmıştır.  

Konya Alaaddin Cami (13.yy) mihrabı üzerinde bulunan kûfi bordür ve 

Karatay Medresesi’nin kubbe eteğinde bulunan kûfi kuşak yazıları, Anadolu 
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Selçuklularının kûfi yazı çeşidiyle mozaik çini malzeme kullanımlarının en güzel 

örneklerindendir. Anadolu Selçuklularında kullanılan yazı çeşidi ve malzeme farklılık 

arz eder. Ma’kılî ve kûfi yazılarda mozaik çini, ahşap ve mermer malzemelerde daha 

çok celî sülüs yazısı kullanıldığı söylenebilir. Bunlar kesin hükümler olmayıp farklı 

uygulamaları görülebilir. 

Anadolu Selçukluları dönemi yazıları incelendiğimizde taş işçiliğinin abidevi 

örneklerini görsek bile yazının tam anlamıyla geliştiğini söyleyemeyiz. Yazı estetik 

açıda tam kıvamına ulaşmamış, harflerde yer yer farklılıklar oluşmuştur. Dikey harfler 

gruplanarak kullanılmıştır. Hareke ve mühmel harfler bazen çok az, bazen de hiç 

kullanılmamıştır. Genel olarak zeminler bezenmiş, düz bir zemine yazılmış yazılar ise 

oldukça girift terkip edilmiştir (Günüç,1991:28). 

Selçuklu ile Osmanlı arasında köprü oluşturan Beylikler döneminde kitabî 

yazının Anadolu Selçuklularına nazaran daha fazla geliştiği görülür. Yakut el-

Musta’sımî’nin yetiştirdiği talebelerinden Ergun Kâmil, hocasının yazı tarzının 

Beylikler dönemine de hâkim olmasını sağlamıştır. Yakutane yazı üslubunu 

benimseyen Beylikler dönemi hattatları artık Selçuk sülüs-nesihinden ayrı tarzda 

eserler vermişlerdir (Derman,1977:56).  

 Beylikler dönemi mimarisinde kûfi yazı, Selçuklulara nazaran daha az 

kullanılmış, yerini daha çok celî sülüs yazı almıştır. Celî yazıda Yakut’un etkisiyle 

Selçukludan ayrılma emareleri ilk bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır 

(Alparslan,1985b:29). 

 İstanbul’un fethiyle birlikte hat sanatında yeni atılımlar gerçekleşmiş ve üslup 

olarak Beylikler döneminden ayrılmaya başlamıştır. Fetihten sonraki ilk külliye olma 

özelliğine sahip Fatih Külliyesi’nin merkezinde bulunan Fatih Cami’nde yazıları 

bulunan Yahya Sofi ve Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun yazılarının hattattı Ali b. 

Yahya Sofi, Fatih döneminin en önemli hattatlarıdır (Ayverdi, ts:16-21). 

Şehzade sancağı olan Amasya şehri bu dönemde hat sanatı açısından ciddi bir 

atılım yapmıştır. Hat sanatında Türk ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah (ö.1520) 

burada yetişmiştir. O sırada sancakta görev yapmakta olan II. Bayezid’in hat hocalığını 
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yapmış ve II. Bayezid tahta geçtikten sonra onun daveti üzerine İstanbul’a yerleşmiştir. 

Şeyh Hamdullah saray hazinesinde bulunan Yakut’un nüshalarını inceleyip tetkik 

ederek yepyeni bir tarz oluşturmuştur. Yakut’un tavrındaki durgunluğu gidererek 

yazıyı daha akıcı hale getirmiştir.  

Osmanlı hat sanatının başlangıcı olarak kabul edilen Şeyh Hamdullah daha 

ziyade aklâm-ı sitte ile meşgul olmuş ve sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki’, rikaa 

yazılarında eserler vermiştir. Az sayıda celi yazılarına örnek olarak İstanbul Bayezid 

Camii, Firuz Ağa Camii, Davut Paşa Camii, Edirne Bayezid Camii kitabeleri 

verilebilir. Celi yazı, gelişimi için Şeyh Hamdullah’tan sonra birkaç asrın daha 

geçmesini bekleyecektir.  

Şeyh Hamdullah pek çok Kur’an-ı Kerim, evrad-ı Şerif, ezkâr, kıt’a ve 

mesâbîh-i şerif yazmıştır. Eserleri incelendiğinde o döneme kadar görülmeyen incelik, 

ahenk, satır nizamı ve akıcılık görülür (Günüç,1991:102).   

Şeyh Hamdullah ekolü oğlu Mustafa Dede (Rado, ts:65) ve damadı Şükrullah 

Halife (Rado, ts:66) ile devam etmiştir.  

Şeyh’ten sonra gelen Ahmet Şemseddin Karahisari (ö.1556) Yakut ekolünü 

devam ettiren eserler vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman dönemin en meşhur hattatı 

olarak bilinen Karahisari’nin 62x42 cm ebadında, muhakkak ve nesih hattıyla yazmış 

olduğu Kur’an-ı Kerim en önemli eserlerindendir. Şems’ul-Hat sıfatıyla yâd edilen bir 

sanatkârdır. Ahmet Karahisari’nin yazı üslubunun en önemli takipçisi İstanbul 

Süleymaniye Camii ve Edirne Selimiye Camii’nde bulunan çini üzerindeki yazıların 

hattatı Hasan Çelebi’dir (ö. 1594). Bu ekol daha sonraları Şeyh Hamdullah’ın akıcı 

üslubuna karşı ayakta duramamış ve takip edilmemiştir (Alparslan,2001:261). 

Şeyh Hamdullah’tan sonra gelen ve en önemli hattatlardan olan Hafız Osman 

(1642-1689) aklam-ı sittede yeni bir çığır açmış ve şeyh-i sanii olarak anılmıştır 

(Serin,2003:161). Özellikle sülüs ve nesih yazısını ele almış ve bu yazı çeşitleri 

kendisiyle birlikte estetik açıdan çok önemli merhaleler atlatmışlardır. “Hilye-i 

Saadet” diye anılan kompozisyonu ilk tasarlayan kişidir. (Derman,1998:47-51). Hafız 

Osman’ın nesih yazıyla yazdığı Kur’an-ı Kerimler yıllar boyunca beğenilerek 
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okunmuştur. Kendisinin celi sülüs eseri fazla olmasa da celi sülüs yazının zirvesi kabul 

edilen Mustafa Rakım, O’nun sülüs yazılarını tetkik ederek celi yazılarını 

oluşturmuştur. Sami Efendi bu konuyla alakalı olarak “Rakım’ın celilerini 

küçültürseniz Hafız Osman’ın sülüslerini elde edersiniz” demiştir (Ünver, 1953:1). 

Abisinden meşketmeye başlayıp 12 yaşında icazet alan Mustafa Rakım, celi 

yazıda ve tuğrada devrim mahiyetinde değişiklikler yapmıştır (Serin,2003:188). Resim 

sanatına da ilgi duyan Rakım oradan edindiği perspektif bilgisiyle yazının gözle olan 

mesafesine göre kalem ve yazı genişliğini ayarlamış Nakşıdil Sultan Türbesi ve 

Tophane Nusretiye Camii’ndeki örnekleri gibi oldukça güzel eserler bırakmıştır.  

Hafız Osman’dan sonra gelen hattatların hepsi aslında O’nun ekolünün 

takipçileridir (Özkafa,2008:23). XIX. yy’da Ömer Vasfi Efendi (ö. 1824), biraz daha 

sert tavırlı yazı tarzıyla bir müddet takip edilmiş Mahmut Celâleddin (ö.1829), 

Ayasofya’daki meşhur Çehar yâr levhalarının hattatı olan Kazasker Mustafa İzzet 

Efendi (1801-1876), bugünkü İstanbul Üniversitesi kapısında bulunan “Daire-i Umûr-

i Askeriyye” yazısıyla meşhur Mehmet Şefik Bey (1820-1880), sülüs ve nesihte 

günümüzde de beğenilerek takip edilen Mehmet Şevki Efendi (1829-1887), Fatih 

türbesindeki meşhur Fetih Suresi’nin ve burada da konumuzda geçecek pek çok celi 

yazının hattatı olan Abdulfettah Efendi (1814-1896), Şehzade Cami kapısındaki oklu 

besmeleyi yazan Filibeli Bakkal Arif Efendi (1830-1909), celi yazının en büyük 

üstatlarından Sami Efendi (1838-1912), Nazif Bey (1846-1913), gibi hattatlar Şeyh 

Hamdullah’la başlayıp Hafız Osman’la devam eden Türk Hat Ekolünü devam ettiren 

isimlerdir.  

XX. yy’da Hasan Rıza Efendi (1849-1920), Reis’ül-Hattatîn Kâmil Akdik 

(1861-1941), İsmail Hakkı Altunbezer (ö.1946), Halim Özyazıcı (1898-1964) ve 

Hamid Aytaç (1891-1982) gibi isimler hat sanatını günümüze taşıyan hattatlar olarak 

sayılabilir.  

2.2. Yazı Çeşitleri 

İslam yazılarının çok çeşitli olması İslam’ın yazıya verdiği önemden 

kaynaklanır. Hz. Peygamber döneminde ilk olarak ma’kılî yazı kullanıldığı için yazı 
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sanatının başlangıcı olarak kabul edilir (Yazır, 1981:70). Bu yazının düz ve köşeli 

karakterlere sahip olması onun mimaride tuğla gibi malzemelerde kullanılmasını 

sağlamıştır. Köşeli harflerin günlük kullanımda zorluk oluşturması zamanla kûfi yazıyı 

doğurmuştur. Bu yazıyı ıslah etmesinden dolayı Hz. Ali’ye kûfi’nin vâzıı denmiştir.  

İslam’ın ilk dönemlerinde Kur’an-ı Kerim’i yazmak için kullanılan kûfi yazısı 

daha sonraki dönemlerde mimaride de kullanılmıştır. Kûfi yazıyı yapma ve yazma 

olarak ikiye ayırabiliriz (Yazır, 1981:70-73). Yapma kûfi kalemle yazarak değil cetvel 

veya gönye yardımıyla yazılan yazılardır. Örgülü kûfi, yapraklı kûfi, çiçekli kûfi 

çeşitleri yapma kûfi başlığı altında incelenebilir. 

Aklâm-ı Sitte diye adlandırılan altı çeşit yazının kûfi yazıdan doğduğunu 

söyleyebiliriz. Bu sebeple kûfiye “ummu’l-hutût” (yazıların anası) denilir. Aklam-ı 

sitte diye şöhret bulan yazılar: sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki’ ve rikaa’dir.    

 Sülüs kelime olarak üçte bir anlamında olup harflerin üçte ikisi düzümsü üçte 

biri yuvarlağımsıdır. Yaklaşık 3 mm’lik kalemle yazılır. Bu ölçüyü geçtiğinde yazı, 

celi yazı olarak adlandırılır.  

Nesih ise sülüse tabi olup onun üçte biri kalınlığında yazılır. Yazma kolaylığı 

ve sürati, kıvrak ve akıcı olma özellikleriyle daha çok mushaf gibi kitabî sanatlarda 

kullanılmıştır.  

Muhakkak; “bir buçuk hissesi düz bakisi müdevverdir” (Yazır,1981:80) 

şeklinde tarif edilir. Sülüs kalem ölçüsünde yazılmakla beraber harfler daha büyük ve 

geniştir. Çanaklar daha düzümsüdür. Reyhani yazı muhakkak yazıya tabi olup üçte bir 

büyüklüğünde yazılır. Fakat kitabî sanatlarda daha çok nesih kullanılmasıyla birlikte 

neredeyse unutulmuştur. 

Tevki’ yazı “yarısı düzümsü yarısı yuvarlağımsıdır” (Yazır,1981:80) diye tarif 

edilir. Resmi mektuplarda, beratlarda, menşurlarda kullanılırdı. Kalem kalınlığı sülüse 

yakındır. Rikaa ise tevki’ yazının daha ince kalemle yazılmış halidir. İcazetnamelerde 

ve imza yerlerinde kullanılması sebebiyle bu yazıya “hatt-ı icaze” de denilir 

(Alparslan,1985a:35-43). 
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Aklam-ı sitte dışında ta’lik, divânî ve rik’a yazıları vardır. Ta’lik yazı İran’da 

doğmuş olup daha çok edebî metinlerde kullanılmıştır. Bütün harfleri yuvarlağımsı 

olup düz harf yoktur. Hareke ve tezyini işaretlere yer verilmez (Alparslan,1985:3-8). 

Divânî, Osmanlı Devleti’nin resmi yazısıdır. Devletin resmi kararları, padişah 

fermanları ve menşurları yazılmıştır. İhtişamlı ve azametli bir görünümü vardır. Rik’a 

yazısı ise günlük yazışmalarda kullanılan bir yazı türü olup harflerin gözü kapalıdır. 

Dişli harfler yerine düz çizgi tercih edilir. Divânî, celi divânî ve rik’a yazıları 

Osmanlılar tarafından icat edilmiş yazılardır (Alparslan,1986:36-43). Bunlardan ayrı 

bir de siyâkat yazısı vardır ki sanatlı bir yazı olmayıp, gizlilik vasfı olan belgelerde 

kullanılan resmi ve şifreli bir yazıdır. 

2.2.1. Celî Yazılar 

 “İri, aşikâr” gibi anlamlara gelen “celî”, bir yazı çeşidi olmayıp kalın kalemle 

yazılan yazıların sıfatıdır; ancak tek başına celî denildiğinde ilk akla gelen, sülüs 

celîsidir. Sülüsten başka, ta’lik ve divânî yazılarının celîleri de yaygın olarak kullanılır. 

Celînin ölçüsü olarak genellikle, 3-4 mm.’lik normal kalemin üç katı kadar olan 

kalınlık ya da serçe parmak kalınlığı kabul edilmiştir. (Alparslan,1993:265) 

Celî yazılar ya büyük levhalarda, mezartaşı kitabelerinde ya da mimari 

eserlerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak mimaride kullanımı daha eskidir. Camiler, 

celî yazılarla en çok karşılaşılan mekânlardır.
 

Ayrıca, türbe, saray, medrese, 

kervansaray, çeşme, resmî kurum gibi yapılarda çokça celî yazı örneği vardır. Mimari 

eserlerde ve mezartaşı kitabelerindeki yazılarda en çok celî sülüs ile celî ta’lik 

kullanılmıştır. (Günüç,2000:69) 

Celîde harflerin ölçüleri kısmen değişiklik gösterdiği için celî yazı, normal bir 

yazının büyütülmesiyle elde edilmez. Celî harflerinin duruşlarında, meyillerinde, 

dönüşlerinde, genişliklerinde, ince veya sivri kısımlarında farklılıklar vardır. Bunun 

sebebi, celî yazıların uzaktan seyredilebilmesi zarûreti sebebiyle devreye giren 

perspektif kurallarıdır. Bilindiği gibi, perspektif kaideleri gereğince, uzaktaki nesneler 

yakındaki nesnelere göre daha küçük algılanır. Celî yazılırken bu kaidelere dikkat 

edilmezse yazı cılız, zayıf ve çirkin görünür. Celî yazılarda istif icabı olarak, harflerin 
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çanak, küp vb. kısımlarının ölçüsü bir veya yarım nokta kadar değişebilir 

(Özkafa,2008:30). Celî yazılarda en çok rastlanan yazı çeşidi celî sülüs olduğu için, 

celî denilince akla ilk olarak celî sülüs gelir.  

Celî Yazıların Hazırlanışı  

Celî yazılar, her bir safhası ayrı titizlik isteyen uzun bir çalışmadan sonra ortaya 

çıkmaktadır. Camilere, diğer mimari eserlerlere ve mezartaşı kitabelerine yazılan 

celîler ile âharlı kâğıt üzerine yazılıp levha haline getirilen celîler, kısmen farklı 

safhalarla hazırlanır. Levha haricindeki celî yazılar, malzeme ve teknik yönünden yine 

farklı işlemlere tabi tutulur. Ancak bütün celî yazılar için yapılacak bazı işler ortaktır.  

Eğer bir mimari yapının herhangi bir kısmına yazı yazılacaksa, yapılacak ilk iş 

yapıyı yerinde görerek oranın ölçülerini almaktır. Hattat yazının uygulanacağı yeri 

görürse, yazının ne kadar yüksekte duracağını ve ne kadar uzaktan seyredileceğini 

bilerek, kalem kalınlığı, metin (ibare) seçimi gibi konularda daha isabetli karar verir. 

Kendisinden özel bir talepte bulunulmazsa, yazılacak ibareyi hattat bizzat seçer. Bu 

seçim yapılırken, yazı yazılacak yerin fonksiyonu ve uzunluğu dikkate alınır. 

Geleneksel olarak, mekân ile metin arasında bir bağlantı kurulur ve böylece fonksiyon-

anlam bütünlüğü sağlanır. Yazılacak ibarenin ayetlerden mi hadislerden mi yoksa 

kelâm-ı kibârdan mı alınacağına karar verildikten sonra en uygun ibare neyse onda 

karar kılınır (Özkafa,2008:32).  

Yazının yazılacağı yere orantılı olarak kâğıt üzerine belli ölçekte küçültülen 

bir alan içerisine ilgili ibare kurşun kalemle istiflenir. İstif, harfleri üst üste rastgele 

yığmak demek değildir. Harfleri ve kelimeleri belli bir sıralamaya göre yerleştirmeye 

de teşrîfat denir. Yerleşmiş teşrîfat kaidelerine göre; meselâ Lâfzatullah, istifin en 

gözalıcı ve en üst kısmına yazılır. Bu ve benzeri birçok kriteri göz önünde 

bulundurarak estetik açıdan da dengeli olan bir istif ortaya çıkardıktan sonra, küçük 

ölçekli olan bu yazı belli aralıklara bölünür. Ardından esas ölçüdeki parşömen kâğıdı 

üzerine, küçük ölçekli kâğıttaki bölümlere orantılı olarak büyütülmüş bölümler 

belirtilir. Küçük ölçekli kâğıda yapılan istif, bölümlere denk gelen harflerin yerleri 

dikkate alınarak, esas ölçüdeki parşömen kâğıdına, siyah renkli, akıcı, sulu 
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mürekkeple ve ucu kalın, sapı ince ahşap kalemle yazılır. Tabiidir ki; bu safhadan önce 

hattat, istifte yer alan bütün harfleri ve terkipleri “karalama çalışması” şeklinde yazar. 

Yapılan bu ön çalışmada çıkan en iyi harf ve terkipler esas yazı için temel alınır. 

(Berk,2005:425) 

Celî yazılar mutlaka tashihe veya tahrire ihtiyaç duyar. Bu sebeple, harfin 

kalemden cılız çıkmış olan kısımlarına aynı mürekkeple tahrir yapılır; yazarken 

mürekkebin taşkın çıktığı kısımlar ise beyaz renkli üstübeç mürekkebiyle kapatılarak 

tashih yapılmış olur. Tashih işlemi, aharlı kâğıda yazılan celî yazılarda, keskin uçlu 

tashih bıçağıyla mürekkebi titiz bir biçimde kazıyarak yapılır. (Çevik, 2000:211) 

Bu safhadan sonra yazının iğnelenmesine geçilir. Kalem kalınlığında bir sapa 

sabitlenen ince bir dikiş iğnesinin ucu bir cm. kadar dışarıda kalır. Yazının bulunduğu 

kâğıt, altına konan birkaç tane başka kâğıtla, kaymayacak şekilde tutturulur. Daha 

sonra iğne tahtası üzerinde, harflerin hemen kıyılarından, sık aralıklarla iğne delikleri 

açılır. İğnenin kolay kayması için de arada bir kuru sabuna batırılması gerekir. Ayrıca 

iğnenin kâğıda dik bir açıyla batırılması gerekir ki, harfler alttaki kâğıtlara geçerken 

bozulmasın.  

Bütün bu safhalardan geçerek hazırlanmış olan yazı kalıbının artık yazı nereye 

uygulanacaksa oraya aktarılması işlemine geçilir. Bundan sonraki işler, genellikle 

hattatlar tarafından değil, yazı hangi malzeme ve teknikle uygulanacaksa ona göre taş, 

mermer, çini ustası veya nakkaş (kalemkâr) tarafından yapılır. Yazının düzgün bir 

şekilde geçirilmesi için bu ustaların da hattın incelikleri hakkında malûmat sahibi 

olmaları gerekir. Aksi takdirde, kalıp ne kadar güzel olursa olsun yazı çirkinleşebilir. 

Bunu önlemek için bazı hattatlar, yazı kalıplarını her ustaya vermezler ve zaman 

zaman yazının uygulandığı yeri kontrol ederler.  

İğne ile perdahlanan kalıp, yazının uygulanacağı yüzeye tutturulduktan sonra, 

zemin koyu renkli ise beyaz tebeşir tozu, zemin açık renkliyse ve yazı koyu olcaksa 

kömür tozu, bir çuha ya da tülbent ile kalıbın üzerine sürülür. Böylece deliklerden 

geçen toz ile, yazının iskeleti ilgili yüzeye aktarılmış olur. En son olarak, kalemişi 

yapılacaksa sıva üzerine boya ile yazı uygulanır; mermer veya taşa işlenecekse harfler 
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zeminden yüksekte kalacak surette yontulur ve zemin ördekbaşı yeşili ya da siyah, 

yazı ise altın varakla renklendirilir. Çini üzerine uygulanacaksa, yazıların iskeleti çini 

hamuru üzerine çıktıktan sonra çini hamuru yüzeyinde küçücük noktalardan meydana 

gelen harflerin ve harekelerin içi, taşırılmaksızın istenen renge boyanır. Eğer yazılar 

beyaz, zemin lâcivert vb. koyu bir renkte olacaksa, harflerin etrafına genellikle ince ve 

siyah bir tahrir çekilir. Yazıdan başka, çini üzerine uygulanan motiflerde de benzer bir 

yol takip edilir. Yazı ve motifler geçirilip çeşitli renklere boyandıktan sonra üzerleri 

şeffaf, renksiz bir sırla kaplanır. Son safha olan fırınlama işleminden sonra çiniler 

mimaride kullanılmaya hazır hale gelir (Özkafa,2008:34).  

2.3. Hat Sanatında Kullanılan Malzemeler 

Her güzel sanatlarda olduğu gibi hat sanatında da gayret ve zekanın yanında 

teknik ve malzemenin de önemli bir yeri vardır. Kullanılan malzemenin güzelliği ve 

kalitesi, sanatkârın başarısını da etkiler. Yaygın olarak tekrar edilen “kem âlâtla 

kemâlât olmaz” sözü bir hattatın en önemli düsturlarından biridir. Bu yüzden malzeme 

seçiminde çok hassas davranılır. 

Hat sanatının üç temel malzemesini kâğıt, kalem ve mürekkep oluşturur. Bu 

malzemelerin ıslahı uzun bir tecrübe ve bilgi mahsulüdür. Bu üç malzemeye ek olarak 

Kalem Güzeli’nde (Yazır,1981:135-176) pek çok isim sayılır. Bunlar; kalemin 

açılması için kalemtıraş, kalemin ucunu kat’ ve şakk edilmesi için makta’, çeşitli 

bitkilerle boyanan kâğıt üzerine nişasta ve yumurta âharının ardından kâğıdı ıslah edip 

parlatmak için kullanılan mühre, mürekkep yapımı için bezir yağı isi, hokka, lika, 

makas, yazı altlığı gibi malzemelerdir.  
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3. ABDULFETTAH EFENDİ’NİN HAYATI ve SANATI  

19. yy.’lın en önemli hattatlarından olan Abdulfettah Efendi Sicilli Osmanî 

kayıtlarına göre aslen Rum olup 1815 (1230)’te Sakız Adasında dünyaya gelmiştir 

(Pakalın,2008:66). Hüsrev Paşa tarafından satın alınıp İstanbul’a getirilen Abdulfettah 

Efendi’nin köle bir ailenin evladı olduğunu babasının adının “Abdulllah” olmasında 

da anlayabiliyoruz. Nitekim o zamanlar kölelerden ve mühtedilerden çoğunun 

babasına “Abdullah” ismi verilirdi (İnal,1970:24). İstanbul’a geldikten sonra 

Müslüman olan Abdulfettah Efendi Hüsrev Paşa’nın diğer köleleriyle birlikte tahsil ve 

terbiye görmüştür.  

Hüsrev Paşa’nın sadaret makamına geçmesi Abdulfettah Efendi’nin önünü 

daha da açmıştır. Paşa’nın seraskerliği döneminde Daire-i Askeriye‘de Arabî, Farsî, 

Hendese ve Hesap okudu. Aynı zamanda burada Hüsn-i Hat derslerine de katıldı. 

Sülüs, nesih, divanî, rik’a meşketti. 1832 (h.1248)’de sülüs-nesih yazıda Hâfız 

Mustafa Şâkir Efendi’den, 1847 (h.1264)’de nesta’lîk yazıda Yesârizâde Mustafa İzzet 

Efendi’den icazetname aldı (Alparslan,2007:87). 1831’de Hüsrev Paşa’nın hususi 

kâtibi oldu. Burada sıbyan alayı ve tabur katiplerine rik’a dersleri verdiği 

bilinmektedir.  

1839 (1255)’da ücretsiz olarak Hüsrev Paşa’nın yanında sadaret mektebi 

kalemine girdi. 1845’te maaşlı olarak Eyüp, 1846’da Şehzade Mehmet Camii 

vakıflarının kaymakamlıklarına tayin edildi. Ardından sırasıyla Sivas, Amasya ve 

Aydın evkaf müdürlüğü, Saruhan ve Kastamonu mal müdürlüğünde bulundu. Ayrıca 

üç ay Kastamonu vali vekaletinde Selanik vilayeti meclisi kebir riyaseti inzimamı ile 

mal müdürlüklerinde bulundu. 

Selanik mal müdürü ve vali vekili iken Ravza-i Mutahhara’ya takdim olunmak 

üzere Sultan Abdülmecid tarafından imal ettirilen şamdanlar, Selanik’e gönderilip 

yazılarının Abdulfettah Efendi’nin yazılması istenmiş ve Padişah bu yazıları oldukça 

beğenmişti.   

1857’de İstanbul Darphane’de “Ser-sikkekenlik” (para ve madalya kalıpları 

hakkedenlerin reisliği) vazifesine getirildi. O yıllarda çıkan kâğıt paraların kalıpları 
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üzerine de çalıştı (Derman,1988:203). 1860’da “filigran” yapımını öğrenmek üzere 

Viyana ve Paris’e gönderildi. Burada batının teknolojisiyle dil, kültür ve sanatını 

yakından inceleme fırsatı bulan ender şahsiyetlerdendir. Osmanlı Devleti’nde yaptığı 

üst düzey, başarılı hizmetlerden dolayı maaşına mükerreren zam yapılarak Birinci 

Rütbe Mecidî ve Birinci Rütbe Osmanî nişanları ile ödüllendirildi.  

16 Ekim 1896’ da Vaniköy’deki yalısında vefat eden Abdulfettah Efendi, 

Ayasofya’da kılınan cenaze namazına müteakiben Sultan 2. Mahmud Türbesi 

haziresine defnedilmiştir. Mezar taşında ta’lîk hattıyla: “Ulemay-i Rical-i Devlet-i 

Aliyeden ve Rütbe-i Bala-i Esabından Sersukkekaan Cenab-ı Şehriyari el-Hâc 

Abdulfettah Efendi Merhumun Ruh-u Şeriflerine el-Fatiha sene (h.1314) (m. 1896)” 

yazmaktadır (Fotoğraf 1). 

Mahmut Kemal İnal Abdulfettah Efendi’nin vefatından bahsederken 

Terceman-ı Hakikat gazetesinden şöyle bir alıntı yapmıştır: “Merhum, meşahiri 

hattatînden olup nezaheti hututı nefîsesi arayişi enzar olacak surette idi. Der saadet ile 

Bursa’daki cevamii şerifenin bazılarında avihtei mevkii tanzim edilmek üzere çekidei 

kalemi müşkin eylemiş oldukları elvah, o derece nazar rübdır ki görenler merhumun 

aferin hanı kemali olmamak kabil olmaz” (İnal,1970:25). 

Abdulfettah Efendi kendini çok iyi yetiştirerek genç yaşında hem alaylı hem 

mektepli olarak İstanbul’da çalışma ve sanat hayatına atıldı. Daha ziyade celi yazılarla 

iştigal eden Abdulfettah Efendi, mimaride en fazla celi yazısı bulunan hattatlar 

arasındadır.  

Abdulfettah Efendi’nin celi sülüs ve tuğrada benimsediği tavır Mustafa 

Rakım’ın açtığı yoldur. Aynı zamanda Mustafa Rakım’ı en iyi anlayan hattatlardan 

biri olduğunu söylemek yanlış olmaz (Günüç,1991:209). Fakat bazı koleksiyonlarda 

bulunan celi yazılarında Mahmud Celaleddin üslubunun izleri de görülür. Bu yazıların 

Sultan Abdülmecid’le irtibatının fazla olduğu zamanlarda yazılmış olabileceği 

düşünülebilir. Çünkü Sultan Abdülmecid Tahir Efendi’nin talebeliğini yaparak 

Mahmud Celaleddin tavrında eserler vermiştir. O dönemde yaşayan bazı hattatlar da 

bu üsluba biraz kaymışlardır. Abdulfettah Efendi’nin bu üslupta verdiği eserlerde elif 
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zülfe ve gövdelerinin diğer verdiği eserlerden farklı olduğunu görürüz. Bu birkaç 

levhanın haricinde özellikle mimaride bulunan celi sülüs yazılarında hep Rakım 

üslubu görülür.   

Celi ta’lîk hattında talebesi olması cihetiyle çağdaşı diğer hattatlar gibi 

Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin yolunu takip ettiği gibi bazen Bursa Ulu 

Camii’ndeki örnekleri gibi İran tavrı ta’lik hattının celi şeklini de benimsediği 

olmuştur. Halbuki Yesârî’den sonra bu yol Osmanlı hattatlarınca tamamen terk 

edilmişti.  

Abdulfettah Efendi, Sultan II. Mahmud’dan Sultan II. Abdulhamid’e kadar beş 

padişah döneminde de eserleri görülen ve takdir edilen velûd bir hattattır. Bursa Ulu 

Camii’nde çifte “Allahû” levhasıyla bunun yanında asılı duran kendisinin icad ettiği 

büyük ölçüdeki kalemle yazmasını izlemek isteyen Sultan Abdulmecid’in takdirini 

almıştır (İnal,1970:28). Yine İstanbul’da olduğu yıllarda Süleymaniye Camii ‘sinin 

celi sülüs yazılarını yenilerken çalışma ortamını yenilerken çalışma ortamı olarak 

yerinin geniş olamadığını belirtmesi üzerine Padişah II. Abdulmecid’in kendisine 

Veznecilerde istediği gibi büyük sofası bulunan bir konak ihsan etmiştir 

(Derman,1992:217). Bu iki örnekle de görüyoruz ki, Abdulfettah Efendi kaderin bir 

cilvesi olarak köle olarak geldiği hayata hem bürokrat olarak hem de sanat yönünden 

padişahın iltifat ve ihsanına nail olmuş bahtı açık bir sanatkârdır.  

Sultan II. Abdulmecid Mescid-i Nebi’nin iç mekanına yazılacak yazılar 

(şimdiki Hz. Osman mihrabı ve iki yanlarındaki Babu’s-selam’dan Babu’l-Baki’ye 

kadar devam eden daha sonra Hasan Çelebi tarafından restore edilen her biri yüz 

metreden uzun üç şeritlik celi sülüslerle bir şeritlik Efendimizin (sav) isim ve 

sıfatlarını ihtiva eden eşsiz eserler) için bir müsabaka açmış ve orada henüz otuzlu 

yaşlarında olan Abdullah Zühdi’yi (Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den icazetli) bu 

yazılar için vazifelendirmişti. Hem yaşının hem sanatının en olgun çağlarını yaşayan 

Abdulfettah Efendi bu durum için serzenişte bulunarak “Biz varken bu işe böyle bir 

çocuk mu tayin edilir” diye serzenişte bulunacaktı (İnal,1970:16). Bu serzenişin basit 

bir kıskançlıktan öte her hattatın yazılarını yazmaktan şeref duyacağı yer olan Mescid-

i Nebevi gibi mübarek bir yere hizmet etme isteğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
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Nitekim akabinde kendisi de eğitim için Avrupa’ya gönderilmiş ve oralarda edindiği 

tecrübesiyle Darphane Başkanlığı gibi önemli hizmetlerde bulunmuştur. 

Abdulfettah Efendi’nin Son Hattatlar’da bulunan fotoğrafından (Fotoğraf 2) 

başka Fettah Aykaç’ın araştırmaları sonucu Darphane Başkanlığı’nda bulduğu isimsiz 

bir yağlı boya tablosu vardır. Son Hattatlar’daki fotoğrafına oldukça benzemektedir. 

Bu resmin yıllarca Darphane Başkanlığı yapmış olan Abdulfettah Efendi’ye ait olması 

muhtemeldir (Fotoğraf 3) (Aykaç,2010:107).  

Abdulfettah Efendi’nin İstanbul’un dört bir yanında bulunan eserleriyle birlikte 

Bursa, Edirne, Kastamonu (Şaban-ı Veli Türbesi), Şam, Girit gibi Osmanlı 

şehirlerinde levha ve taşa yazılmış kitabeleri, pûşîde (örtü) ve perde üzerine işlenmiş 

celi yazıları ve tuğraları mevcutsa da bir kısmının bugünkü durumu bilinmemektedir. 

Ayrıca Ser-sikkeken olarak Osmanlı altın ve gümüş para, nişan ve madalyonların, 

kâğıt paraların kalıpların hakkedilmesinde ve imalinde büyük emeği geçmiştir 

(Derman, 1988:203). 

Çok velûd bir sanatkâr olan Abdulfettah Efendi’nin Şehzade Camii, Yeni 

Camii, Süleymaniye Camiileri’nde, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde, Topkapı Sarayı 

Bab-ı Hûmayun üzerinde, Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii Çeşmesi’nde, 

Yıldız Camii, Karagümrük Çeşmesi gibi pek çok yerde yazıları bulunmakla beraber 

levha pûşide, şamdan, tuğra ve çeşme kitabesi olarak çok sayıda eseri vardır.   

Fakat biz burada konumuz gereği Abdulfettah Efendi’nin sadece mimarideki 

celi sülüs yazılarını tarih sırası itibariyle inceleyeceğiz.  
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4. ABDULFETTAH EFENDİ’NİN MİMARİ ESERLERDEKİ CELİ SÜLÜS 

YAZILARI 

4.1.Yeni Camii 

Mimarisi: 

 İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanıp ve XVII. yüzyılın 

ikinci yarısında tamamlanmıştır. Eminönü’nde liman ve ticaret bölgelerinin önünde 

yer almakta ve cami, hünkâr kasrı, arasta (Mısır Çarşısı), türbe, dârülkurrâ, sebil, 

çeşme ile sıbyan mektebinden oluşmaktadır. Daha sonra külliyeye kütüphane, 

muvakkithane ve bir türbe ile çeşmeler ilâve edilmiştir. 3 Ramazan 1006 (9 Nisan 

1598) tarihinde inşasına Mimar Dâvud Ağa tarafından başlanılmış olan külliyenin 

bânisi III. Mehmed’in annesi Safiye Sultan’dır. Çeşitli sebeplerle yarım kalıp daha 

sonraları devam eden camii 20 Rebîülâhir 1076 (30 Ekim 1665) tarihinde kılınan cuma 

namazı ile ibadete açılmıştır (Alparslan,1986:354). 

Cami klasik Osmanlı mimarisinin revaklı avlulu şemasını devam ettiren cami 

merkezî plana sahiptir. 35,50 × 40,90 m. ölçüsünde dikine düzenlenen dikdörtgen 

planlı harim ortada dört kollu ayaklar üzerinde sivri kemerlere oturan ve pandantiflerle 

geçişi sağlanan 16,20 m. çapında bir kubbe ile örtülüdür (Çobanoğlu,2013:439). Yeni 

Cami zengin çini, kalem işi, ahşap ve taş süslemeye sahiptir.  

Abdulfettah Efendi’nin Yeni Camii’de Bulunan Eserleri: 

Caminin kıble tarafında bulunan İsm-i Celâl (Fotoğraf 5), İsm-i Nebi (Fotoğraf 

6), kubbe pandantiflerindeki dört halife isimleri (Fotoğraf 4,7,8,9,10) ve kuzey 

tarafında bulunan “Hz. Hasan, Hz. Hüseyin” levhaları (Fotoğraf 11,12) Abdulfettah 

Efendiye aittir. Bunlardan Hz. Hüseyin yazanının altında 1271 (1854) tarihli imzası 

yer alır. Siyah zemin üzerine altınla yazılan bu yazıların yaldızlı bir çerçevesi vardır. 

Celi sülüs yazı çeşidiyle daire bir formun içine yazılmıştır. 
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4.2.Bursa Ulu Camii 

Minberindeki tarihten 802 (1399-1400) yılında tamamlandığı anlaşılan cami 

ve külliyeyi I. Bayezid yaptırmıştır. İlk planlanı cami, medrese, hamam, bedesten, 

dükkânlar ve meşrutalardan teşekkül etse de daha sonraki devirlerde etrafına 

şadırvanlar, muvakkithane, muallimhâne, müezzin ve muvakkit odaları gibi yapılar 

ilave edilmiştir. Son yıllarda bu ilave yapılar ortadan kalkmış, hamamı da işlevini 

yitirmiştir. Cami, bedesten ve medrese etrafındaki dükkânlar aslî vazifelerini 

yürütmektedir.  

Cami mekânı 55 × 69 m. boyutlarında kareye yakın dikdörtgen planlı olup 

yirmi kubbelidir. Kuzeydeki taç kapı dışında doğu ve batı cephelerinde iki kapısı daha 

vardır. Büyük silmelerle hafifletilen cephelere altta yirmi altı, üstte otuz iki pencere 

açıldığı gibi onikigen planlı mermer havuzun kubbesinin üzeri açık bırakılarak 

caminin havalandırılması ve ışık alması sağlanmıştır. Yapıyı örten 11 m. çapındaki 

kubbeler on iki adet kare pâye ile taşınmaktadır. Bu ayakların her yüzünde celî sülüs 

ve kûfî hatlarla esmâ-i hüsnâdan örnekler yazılmıştır. Caminin içini âdeta hat 

müzesine çeviren ayaklardaki ve duvarlardaki yazılar Abdulfettah Efendi, Kazasker 

Mustafa İzzet Efendi, Sâmi Efendi, Mehmet Şefik Bey gibi meşhur hattatlara, tahrir 

ve konturlar da Mücellid Mehmet Efendi’ye aittir; camide II. Mahmut’a ait bir levha 

da yer almaktadır. XVI. yüzyılda varlığı bilinen bu yazılar en son 1855 depreminin 

ardından tamir görmüş, bir kısmı onarılmış, bir kısmı da silinip yeniden yazılmıştır.  

Klasik merkezî kubbeli cami örneklerine kadar İslam dünyasında Cuma Camii 

diye tarif edilen çok kubbeli camiler ön plana çıkmıştır. Bursa Ulu Camii bu tip çok 

kubbeli camilerin en güzel örneklerindendir.  

Abdulfettah Efendi’nin Bursa Ulu Camii içinde bulunan eserleri: 

Ekrem Hakkı Ayverdi 1493 (h.899) tarihinde başlayan Sicilli Osmanî 

kayıtlarında camideki yazılarla alakalı teferruatlı bilgi bulunmadığını söyler 

(Ayverdi,1996:402). 
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1860’da padişah filigran imalatını öğrenmek için Abdulfettah Efendiyi Viyana 

ve Paris’e göndermeden önce 1855 (h.1271)’de büyük Bursa depreminden zarar gören 

yazıları yeniden yazmaları için Şefik Bey ve Abdulfettah Efendi’yi görevlendirdi. 

Tarihleri ve kim tarafından yazıldığı belli olmayan fakat duvarlarının celî sülüs ve kûfi 

yazı karışımı yazılarla bezeli olduğunu Evliya Çelebi’nin Seyehatnamesi’nden  

bildiğimiz (Ayverdi,1966:402) yazıları, Şefik Bey ve Abdulfettah Efendi’nin dönemin 

üslubuna sağdık kalarak restore ettiklerini ve yeni yazılar eklediklerini görüyoruz. Bu 

yazıların kalemişi olanların biri hariç hiçbirinde imza yoktur. Sadece kuzey duvarında 

girişte bulunan yazıda “el-fakîr Şefik” yazılıdır. Biz burada daha önceki yazılar 

üzerine ne kadar ilave yapılmış ne kadarı baştan yazılmış ve Şefik Bey ve Abdulfettah 

Efendi’den hangisinin yazdığını bilmediğimiz için sadece Abdulfettah Efendi’nin 

imzalı olan ve celî sülüs yazı çeşidinde yazılmış yazılarını dikkate alacağız. 

Abdulfettah Efendi’nin bu camide bulunan yazılarından biri 300 cm X 740 cm. 

ölçüsünde muhakkak yazı çeşidiyle yazılmış gayet büyük bir besmeledir (Fotoğraf 

13). 

Metin:  

Türkçesi:  

 

ۀبو میحرلا نمحرلا هللا مسب   
Okunuşu: 

Bismillāhi’r-raómānir’raóīm ve bihî 

Türkçesi: 

Rahman ve rahim olan Allah'ın Adıyla. 

İmza: 

ناخ دیجملا دبع ىزاغلا ناطّسلا دھع ىف حاّتفلا دبع جاحلا ۀقمن  
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Okunuşu : 

Namekahu el-óÀc èAbdülfettÀó fí èahdi’s- SulùÀn el-áÀzí èAbdü’l-Mecid ÒÀn 
  

  İbnü’l Emin son hattalar kitabında Bursa’ya ilk gidişinde Ulu Cami’ye 

uğradığını ve orada Abdulfettah Efendi’nin gayet cesîm bu besmeleyi gördüğünü 

kaydeder (İnal,1955:28). Siyah zemin üzerine zerendut olarak yazılmış bu besmelenin 

çevresi barok tezhiple süslenmiş olup yaldızlı çerçeveyle çerçevelenmiştir. Gayet 

büyük bir ölçüde yazılmış olan bu yazının hattatının, Kazasker Mustafa İzzet’in 

Ayasofya’daki bu cesametteki yazılarından etkilendiğini söyleyebiliriz. Gerçi 

Ayasofya’daki yazılar Ulu Cami’deki besmeleden çok daha büyük olsa da, 

Abdulfettah Efendi bu yazılara hayranlığını bir adım daha öteye götürüp imzasını 

muhteva ve şekil itibariyle çok benzer bir şekilde atmıştır (Fotoğraf 14-15)  

Abdulfettah Efendi’nin Ulu Cami’deki bir diğer yazısı ise 300 cm X 750 cm 

ölçülerindeki müsenna levhasıdır (Fotoğraf 16). 

Metin:  

وھ  (müsenna) هللا 

مویقای  ىحای        (ortada)  

ماركالا و لالجلاذ ای الوم ترضح ای  (yukarıda sikke şeklinde) 

دھع يف ھناھاش  ھصاخ  ۀنیزخ نانك ھكسرس حاّتفلا دبع ھقمن    

ناخ دیجملادبع ىزاغلا ناطلسلا  (İmza) 

Okunuşu: 

AllÀh hÿ (müsenna) 

YÀ Óayy yÀ Úayyum (ortada) 
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YÀ Óazreti MevlÀ ya õe’l-celÀli ve’l-ikram (yukarıda sikke şeklinde) 

Nemaúahu èAbdulFettÀó ser-sikke günÀn òazíne-i òÀssa-i şÀhÀne fí èahdi’s- 

Sultan el-áÀzÀ èAbdulmecíd ÒÀn.  (imza)  
 

Eser siyah zemin üzerine zerendut olarak yazılmış olup 1275 tarihlidir. Etrafı 

ince barok tarzı tezhiple bezenmiş olan bu yazının Abdulfettah Efendi’nin diğer 

yazılarından farklı olarak tamamen Mustafa Râkım celîleri tarzında yazılmadığını 

görüyoruz. Lafza-i Celalin ‘lam’ ve ‘he’ birleşmelerinde ve ‘hû’ daki ‘vav’ çanağında 

Râkım Efendinin tatlı tavrı olsa da özellikle eliflerin ve zülfelerin duruşlarına bakarak 

Mahmut Celaleddin üslubunda yazılmış olduğunu söyleyebiliriz.  

  

 Son Hattatlar kitabında Mahmut Kemal İnal, padişahın böylesine büyük 

cesametteki yazıları hattatın sühuletle yazmasını merak edip bizzat görüp takdir 

ettiğini belirtir (İnal,1955:28). Abdulfettah Efendi’nin Mahmut Celaleddin ekolünü 

takip eden sultan Abdülmecid’le yakınlaşmasından dolayı bu dönemlerde yazmış 

olduğu bazı levhalarda Mahmud Celaleddin ekolünün izlerini görmek mümkündür. 

Her çiçekten bal alarak sanatına zenginlik katmaya çalışan Abdulfettah Efendi’nin 

devasa boyutlardaki bu levhası Mahmud Celaleddin ekolünden etkilenerek yazdığı 

eserler arasında sayılabilir. 

 

Buradaki yazıları haricinde Abdulfettah Efendi’nin Mahmut Celaleddin 

tarzında az da olsa yazdığı yazılar hep levha halindedir. Mimaride bulunan Celi sülüs 

yazıları arasında Mahmut Celaleddin üslubuna yakın olan tek eserleri bunlardır 

diyebiliriz. Diğer celî yazıları hep Mustafa Rakım ekolünü takip eden eserlerdir. 

 

 Abdulfettah Efendi’nin Bursa Ulu Camii yazılarını yazarken büyük boyuttaki 

yazılar için kendi icadı olan ahşap kalemi bu eserin sağ tarafına astığı rivayet edilir 

(İnal,1955:25). Bugün kalem halen yerinde durmaktadır.  

Bursa Ulu camii’nde yer alan İsm-i Celâl (Fotoğraf 17), İsm-i Nebi (Fotoğraf 

18) ve Çehar Yâr-ı Güzin takımları da (Fotoğraf 19,20,21,22,23,24) Abdulfettah 
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Efendi’ye aittir. H.1279/1864 tarihli olan bu levhalar siyah zemine zerendut altın 

olarak işlenmiştir. Hz. Hüseyin (rh.) isminin hemen altına “Abdulfettah” imzası 

atılmıştır. Daire formunda olan bu yazıların çeşidi celi sülüstür. Tarihi diğer yazılardan 

daha geç olduğu için bu yazıların restorasyondan sonra yazıldığı tahmin edilmektedir. 

4.3.Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii 

Mimarisi: 

Caminin baniyesi, Sultan II. Mahmud’un zevcesi ve Sultan Aziz’in annesi 

Pertevniyal Valide Sultan’dır. Gotik, Hint gibi yabancı unsurlardan yararlanarak 

melez bir tarz ile yapılmış olan Cami’nin mimarı İtalyan Montani’dir. Camii kare 

planlı olup kubbe, duvarlar üzerindeki 16 kenarlı ve pencereli yüksek bir kasnağa 

oturtulmuştur. Tek şerefeli ince uzun minareleri yapı gövdesinden uzaktır. Cami’nin 

dört köşesinde Hint mimarisini andıran birer kule göze çarpar. Cami avlu içinde olup 

doğu batı ve güneyden avluya üç giriş vardır. Güneyde, üzerinde tuğra ve kitabeler 

bulunan abidevi bir taç kapı mevcuttur. Binanın önünde hünkâr dairesi vardır 

(Alparslan,1986:453).  

Caminin içi gözü yoracak derecede yoğun kalem işleriyle süslenmiştir. Bu ağır 

süslemelerin arasında bütün duvarları boydan boya dolaşan çift sıra mukarnaslı 

mermer süsleme şeridinin üzerinde bir kitabe kuşağı mevcuttur. Burada celî sülüs hatla 

Mülk suresi yazılmıştır. 

Avlu kapılarından doğu ve batı yönündekilerde şair Nüzhet’e ait, 1288 (1871) 

tarihini veren altışar beyitlik kitabe Hattat Abdulfettah Efendi tarafından ta‘lik hatla 

yazılmıştır (Fotoğraf 26). Diğer avlu kapısı üzerindeki kitabede Hattat Mehmed 

Rıfat’ın 1288’de (1871) celî sülüsle yazdığı, “Selâmün aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ 

hâlidîn” ayeti mevcuttur (Yavaş,2007:242). 

Abdulfettah Efendi’nin Pertevniyal Valide Sultan Camii’nde bulunan 

eserleri: 

Cümle kapısının sağında ve solunda yerinden sökülüp külliyenin yıkılan ihata 

duvarının yerine kurulmuş olan dört adet çeşme bulunur (Fotoğraf 25). Kapı 



 
 

31 

kütlesinden daha alçakta biten ve yanlarda ikişer, ortada birer adet sütunla ayrılan 

bölümlerde yine ikişer palmet başlıklı sütunceli ve kemerli derin çeşme nişleri yer 

almaktadır. Hepsinin sülüs hatla yazılmış tarih kitabelerinin metinleri şair Saffet’e 

aittir (Fotoğraf 27,28,29,30). Avlunun batı yönünde ve duvarın dış yüzünde yol 

seviyesinde kalmış, suyu akmayan iki çeşme üzerindeki kitabeler ise Hattat 

Sersikkekan Abdulfettah Efendi tarafından 1279’da (1862-63) yazılmıştır (Fotoğraf 

31,32). 

Metin: 

ناسحا ءھمشج وجلدوب ىدلوا مامت هدمرحم  

نادزی يدلیا داش ينحر كنالبرك نیسح  

ھلرل افص توفص ينحرات م دی د وص رب بوچٮا  

حرفم   ناطلس هدلاو هدیارسقا يدپای ھمشچ  

 

بودیا داینب يعبنم الاو وبَ َّهللا لیبس يف  

هدلاو ھنوك ناطلس اعد بلج يدلیا  

ينخیرات بوزای ؟؟نوسلوا افش توفص نیوص جیا  

هدلاو ھنوك ناشطع لیبس يف اش رب يدپ ای  

 

داش ىدومحم ناخ هدتنج يخدتاق رب ردیا قح  

لیبس يكاپرسمھ اشنا نوچیحور ىدلی ا  

ركد توفص يا يخیرات ھنشاط ھسنلوا شقن  

لیبس يكاپ رد ام ك زیزعلا دبع ناخ ىدپ ای  

  

با بارشا بودیا ناطلس هدلاو ھن اكنشت  

  يدیتا لاثتما هئ امل يقس لامعالا لضفا
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ينخیرات ىدلیوس توفص ىوجن اسحا دبع  

ل اینوترپ هدلاو ھمشچ ون الاع ىدپای  

 

خیرات ون هریح ىراج وب توفص مدید ھلتس الس  

ھیایلع نیع دھم وب رلوص ناقا ھلمج رروط  

نانك ھكس رس حاتفلادبع ھقمن  
 

Türkçe Okunuşu: 

Muóarrem'de tamÀm oldı bu dil-cÿ çeşme-i iósÀn 
Óüseyn-i KerbelÀ’nuñ rÿhını şÀd eyledi YezdÀn 
İçüb bir ãu didim taríòini äafvet ãafÀlarla 
Müferrió çeşme yapdı Aksaray'da VÀlide SulùÀn 
 
Fí sebílillÀh bu vÀlÀ menbaèı bünyÀd idüb 
Eyledi celb-i duÀ SulùÀn-ı kevne VÀlide 
İç suyun Safvet şifÀ olsun?( silinmiş) yazub tarihini 
Yapdı bir şÀfí sebíl èatşÀn-ı kevne VÀlide 
 
Óaúú ider bir úat daòi cennetde ÒÀn Maómÿd-ı şÀd 
Eyledi rÿóiçün inşâ hemser-i pÀk-i sebíl 
Naúş olunsa ùaşına tÀríói ey äafvet deàer 
Yapdı ÒÀn Abdülèazíz'üñ mÀder-i pÀki sebil 
 
Teşne-gÀne VÀlide SulùÀn idüb işrÀb-ı Àb 
Efêalü'l-aèmÀl sakyü'l-mÀé imtisÀl itdi 
èAbd-i iósÀn-cÿy-i Safvet söyledi tÀríòini 
Yapdı aèlÀ nev-çeşme VÀlide Pertevniyâl 
 
SelÀsetle didim æafvet bu cÀrí óayra nev-tÀríó 
Ùurur cümle aúan ãular bu mehd-i ayn-ı èulyÀya 

Nemekahu AbdülfettÀó ser-sikke-günÀn 1279 
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Sadeleştirilmişi: 

Bu güzel ihsan çeşmesi Muharrem ayında tamamlandı. Allah, Kerbelâ’da şehit olan 
Hz. Hüseyin’in ruhunu şÀd eyledi. Bir su içip, tarihini söyledim: Safvet  “Vâlide Sultan 
Aksaray’da berraklığı ile iç açan bir çeşme yaptı.” 
 
Valide Sultan, Allah yolunda bu yüce kaynağı (çeşmeyi) bina edip, Varlık âlemi 
Sultanı’na duâyı celb eyledi.  Safvet, tarihini yazıp suyunu iç, şifa olsun: “VÀlide 
Sultan susamışlara şifalı bir çeşme yaptı.” 
 
Mahmud Han Cennet’te bir kât (tabaka) hak eder.Onun pÀk eşi, ruhu için bir sebil inşa 
etti. Ey Safvet! Taşına tarihi yazılsa değer: “Abdülaziz Han’ın pÀk annesi sebil yaptı” 
 
Vâlide Sultan susamışlara su içirdi. Amellerin en faziletlisi su dağıtmanın gereğini 
yapdı. İhsanı arayan kul Safvet tarihini dedi: Valide Pertevniyal, pek kıymetli yeni bir 
çeşme yaptı. 

Safvet, akıcı bir dille bu akan hayra (çeşmeye) yeni bir tarih dedim: “Bütün akan sular, 

Mehd-i Ulyâ’nın (Valide Sultan) zâtı (èayn) karşısında durur. 

Ser-sikke –günân Abdülfattah Efendi yazdı.      

Abdulfettah Efendi’nin imzası olan bu eser, yeşil bir zemin üzerine altınla 

mermere mahkuk olarak yazılmıştır. Metinde soru işareti koyduğumuz yerde eser 

deforme olmuş ve okunamayacak duruma gelmiştir. Geri kalan kısmında ise 

altınlarında ve zemininde yer yer dökülmeler mevcuttur. Dikdörtgen bir alanın içine 

ikişer satır olarak yazılmıştır. Her çeşme üzerinde dörder mısra bulunmaktadır. Eserin 

birkaç yeri haricinde genel anlamda teşrifata uyulmuştur. Harekeler ve mühmel harfler 

yerli yerincedir. Dikey harfler sık sık ‘ba’ ve ‘yâ-yı makus’ harfleri ile kesilerek dikey-

yatay ilişkisi oldukça dengeli bir şekilde sağlanmıştır. Abdulfettah Efendi’nin 

serkikkezenlik vazifesi sırasında yazdığı bu yazılar kendi döneminin olduğu kadar 

günümüz için de oldukça güzel çeşme kitabelerinden biridir. Abdulfettah Efendi bu 

eserinin sonunda tarihle beraber “Nemekahû Abdülfettâh ser-sikke-künân” şeklinde 

imza atmıştır (Fotoğraf 33).  
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4.4. Şehzade Camii 

Mimarisi: 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Manisa sancağında vali iken 950 (1543) yılında 

vefat eden oğlu Mehmet adına Mimar Sinan’a yaptırdığı külliyedir. Bayezid’den 

Edirnekapı’ya giden cadde üstünde bu yapı münasebetiyle Şehzadebaşı diye anılan 

mevkide yer alır.  

 Mimar Sinan’ın 54 yaşında yaptığı ve daha sonra çıraklık eserim dediği 

Şehzade Camii ile türbe, medrese, imaret, tabhane, mektep, kervansaray ve 

muvakkithaneden ibaret külliye 951-955 (1544-1548) tarihleri arasında dört yılda 

tamamlanmıştır. 

Camii 38 m. kenarlı kare mekanı dört paye üzerine 19 m. çapında bir kubbe, 

dört yarım kubbe ve köşelerde birer küçük kubbe ile örtülüdür. Payelerin ağırlığı 16.52 

m. yerden kilit taşına kadar kubbenin yüksekliği 37 m.’dir. Yarım kubbeler ikişer 

çeyrek kubbelerle örtülmüştür. Kubbeye geçişler pandantifle sağlanmış, yarım 

kubbelerde mukarnas dolgular kullanılmıştır. Sinan bu camiide hiçbir çini süslemeye 

yer vermemiştir. (Aslanapa,1986:182).  

Şehzade cami, Sinan’dan sonraki büyük camilerin mimarlarına bir esas çıkış 

noktası olmuştur. Sinan’ın oldukça büyük ölçüde meydana getirdiği ilk külliye olması 

bakımından Şehzade Camii planının ayrı bir önemi vardır.  

Abdulfettah Efendi’nin Şehzade Camii’nde bulunan eserleri: 

Hem tarihi açısından hem mimarisi ve tezyinatı açısından oldukça önem 

taşıyan bu camide yer alan İsm-i Celâl (Fotoğraf 34), İsm-i Nebi (Fotoğraf 35) ve 

Çehar Yâr-ı Güzin takımları (Fotoğraf 36,37,38,39,40,41) Abdulfettah Efendi’ye 

aittir. H. 1281/1864 tarihli olan bu levhalar siyah zemine zerendut altın olarak 

işlenmiştir. Daire formunda olan bu yazıların çeşidi celi sülüstür. Mimarideki diğer 

sülüs yazıları gibi Abdulfettah Efendi’nin bu cami için yazdığı İsm-i Celal, İsm-i Nebi 

ve Çehar Yâr levhaları Rakım üslubunda yazılmış levhalardır.   
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4.5. Fatih Sultan Mehmet Türbesi 

Mimarisi: 
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye 

içinde yer alır. Fâtih Sultan Mehmed 1481’de Gebze yakınındaki Sultançayırı’nda 

vefat edince cenazesi İstanbul’a getirildi ve Fâtih Camii’nin kıble duvarı önünde 

uzanan hazîre alanındaki türbeye gömüldü. Fâtih’in vefatından önce veya sonra mı 

yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen bu türbe, 1766 depreminde çevresindeki yapılarla 

birlikte harap olmuşsa da kısa zamanda onarılmıştır. 

1782’deki Cibali yangınında, türbenin içi bütün eşyası ve sandukası ile birlikte 

yanmıştır. I. Abdülhamid tarafından türbe tamir ettirilmiş, yenilenen kapı söveleri 

üstüne 1199 (1784-85) tarihli bir kitabe yerleştirilmiş, yeni sanduka ise bir Kâbe 

örtüsüyle örtülmüştür. Sultan Abdülaziz de 1282’de (1865-66) türbeyi tamir ettirerek 

iç süslemesini yeniletmiştir. Son onarımlar Mehmed Reşad zamanında (1909-1918) 

ve 1952-1953 yıllarında yapılmıştır. Lâleli Camii Türbesi’ndeki alçı pencerelerin 

taklidi olan pencereler bu sonuncu onarımda konmuştur (Eyice,1995:246). 

Fâtih Türbesi Türk edebiyatına, Tâcîzâde Câfer Çelebi’nin 1493’te yazdığı 

Hevesnâme’deki “Sıfât-ı Mezâr-ı Sultân Mehemmed” adlı manzum parça ve 

Abdülhak Hâmid’in 1877’ye doğru yazılarak ancak 1909’da yayımlanan “Merkad-i 

Fâtih’i Ziyaret” adlı şiiriyle girmiştir. Bu şiirin, devrin iyi bir hattatına yazdırılarak 

şaire de imzalatılan kopyası bir levha halinde I. Dünya Savaşı’nda törenle türbeye 

konmuştur (Eyice,1995:246). 

Abdulfettah Efendi’nin Fatih Sultan Mehmet türbesi’nde bulunan 

eserleri: 

Türbe içinde Abdulfettah Efendi’ye ait Peygamber Efendimizin İstanbul’un 

fethiyle alakalı olarak meşhur hadis-i şerifi bulunmaktadır (Fotoğraf 42). 

Metin: 

ُشْیَجْلا َكِلَذ ُشْیَجْلا َمْعِنَلَو ،اَھُریَِمأ ُریَِمْألا َمْعِنَلـَفُ ةَّیِنیِطْنَطُْسقْلا َّنَحَتْفـُتَل  
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Okunuşu: 

Letüfteóanne’l- Úonsùanùiniyye, felenième’l- emíru, emíruhÀ, velenième’l- 
ceyşü, õÀlike’l- ceyş. 

Türkçesi: 

İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır, onu fetheden kumandan ne büyük 

kumandan, fetheden asker ne kadar güzel askerdir. 

  Bu levhada da Abdulfettah Efendi’nin diğer yazılarında olduğu gibi gözü 

yormayan ve ahenkli bir hal vardır. Siyah zemin üzerine zerendut olarak yazılmış olan 

bu yazı iki satır olarak tasarlanmıştır. İlk satırın sonunda “emru” kelimeleri üst üste 

getirilmiştir. Kenarları barok tarzında tezhiple bezenmiştir. Yaldızlı büyükçe bir 

çerçevesi vardır. Eserin sol alt köşesinde Abdulfettah Efendi’nin imzası bulunup yazı, 

1282 tarihlidir. 

 Türbe içinde bulunan pencerelerin üzerinde bulunan kuşak şeklinde Fetih 

ayetleri de (Fetih Suresi ilk beş ayet) O’na aittir (İnal,1955 :28) (Fotoğraf 43-59). 

Metin: 

میِحَّراا ِنَمْحَّرلاِهللا ِمــــــــــــــــــْسِب  

اًنیِبُّم اًحْتَف َكَل اَنْحَتَف اَّنِإ  

 اًطاَرِص َكَیِدْھَیَو َكْیَلَعُ ھَتَمْعِن َّمُِتیَو َرََّخأَت اَمَو َكِبنَذ نِم َمَّدَقَت اَمُ َّهللا َكَل َِرفْغَیِل

اًمیِقَتْسُّم  

اًزیِزَع اًرْصَنُ َّهللا َكَرُصنَیَو  

 َِِّ�َو ْمِھِناَمیِإ َعَّم اًناَمیِإ اوُداَدْزَیِل َنیِنِمْؤُمْلا ِبُوُلق يِف َةَنیِكَّسلا َلَزَنأ يِذَّلا َُوھ

ًمیِكَح اًمیِلَعُ َّهللا َناَكَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُدُونُج  

 اَھیِف َنیِدِلاَخ ُراَھْنَْألا اَھِتْحَت نِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ِتاَنِمْؤُمْلاَو َنیِنِمْؤُمْلا َلِخُْدیِل

  اًمیِظَع اًزْوَف َِّهللا َدنِع َكِلَذ َناَكَو ْمِھِتاَئِّیَس ُْمھْنَع َرِّفَُكیَو
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Okunuşu: 

BismillÀhi’r-raómani’r-raóím  
İnnÀ fetaónÀ leke fetóan mubínÀ  
Li yaàfira lekallâhu mâ teúaddeme min õenbike ve mâ teaòòara ve yütimme nièmetehu 
aleyke ve yehdiyeke ãıraùan müsteúímÀ 
Ve yanãurakallÀhu naãran èazízÀ. 
Hüvellezî enzele’s-sekínete fí úulíbil mu’miníne li yezdÀdÿ ímÀnen meèa ímÀnihim, 
ve lillÀhi cünÿdu’s- semÀvÀti vel arø, ve kÀnallÀhu èalímen óakíma. 
Li yüdòilel müéminíne vel müéminÀti cennÀtin tecrí min taótihel enhÀru òÀlidíne fíhÀ 
ve yükeffira anhum seyyiéÀtihim, ve kÀne õÀlike èindallÀhi fevzen èaôímÀ. 

 Türkçesi: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. 

Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana ni'metini tamamlasın 

ve seni Sıratı Mustakîm'e ulaştırsın diye. 

Ve Allah, sana azîz bir zaferle yardım etsin 

Mü’minlerin kalplerine, îmânlarını îmân ile artırsınlar diye sekîneti indiren, O’dur. 

Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir. 

Mü’min kadın ve erkekleri orada ebedi kalmak üzere altından nehirler akan cennetlere 

koysun ve onların günahlarını örtsün diye. İşte bu, Allah’ın indinde fevz-ül azîmdir. 

Besmeleyle başlayan yazı Fetih Suresinin ilk beş ayetini içerir. Siyah zemin 

üzerine sarıyla yazılmıştır. Bayezid Camii’nde olduğu gibi burada da aynı harfi iki 

defa kullanarak “el-mü’minîn” (Fotoğraf 52) kelimesinde “vav” ve “mim” harflerinin 

başlarını tek bir harfle yazmıştır. İkisinin de gözlü harf olması Abdulfettah Efendi’nin 

değişik bir uygulaması olarak görülür. Benzer bir uygulamayı da Topkapı Sarayı Bab-

ı Hûmayun üzerinde bulunan kitabede de yapmıştır.  

Çekilen fotoğraflar restorasyondan önce olup, incelememiz sırasında Fatih 

Külliyesi restorasyonda bulunmaktaydı. 
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4.6. Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayûn  

Mimarisi: 

Topkapı sarayı, İstanbul’un üzerinde bulunduğu tarihi yarımadanın en ucunda 

Haliç ile Boğaz’ın kesiştiği noktada yer alır. Sarayın etrafı Fatih tarafından yaptırılmış 

olan kara ve deniz surlarıyla çevrilidir. Surların uzunluğu yaklaşık 5 km olup, üzerinde 

giriş çıkışların yapıldığı kapılar bulunur. Bu kapılar şöyledir: 1. Bab-ı Hûmayûn 2. 

Soğuk Çeşme Kapısı 3. Demirkapı (bu kapı sarayın kara tarafındaki ilk kapısıdır) 4. 

Yalıköşkü kapısı veya kısaca Yalıkapısı 5. Topkapısı (bu kapı da yanında bulunan 

toplardan dolayı böyle adlandırılmıştır) 6. Balıkhane kapısı 7. Otluk kapısı 

(Özcan,2003:293) 

Bab-ı Hûmâyûn, Fatih Sultan Mehmed’in yaptırdığı kara surların en büyük 

kapısıdır. Sarayın ana kapısı olan Bab-ı Hûmâyûn’un inşası bugün de mevcut olan 

kitabesine göre 883/1478’de bitirilmiştir.  

Bab-ı Hûmayun; iç içe iki kapı olup kapı derin kemerli bir girinti içine 

yerleşmiştir. Bu kapı sabah namazı ile açılır, yatsıdan sonra kapanırdı. Kontrolü 

yeniçerilerin elindeydi ve yaklaşık 300 görevli tarafından korunurdu 

(Özcan,2003:294).  

Arka cephesi hakkında vesika olmayan Bab-ı Humayun, tarih içinde çeşitli 

zamanlarda tamirler görmüştür. 1867 tarihinde taraçadaki köşk yanmıştır. Kapının 

üzerinde bulunan Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülaziz tuğraları yapılan tamirleri 

gösterir.  

Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun’da bulunan yazılar: 

Bab-ı hümayunun III. Ahmet çeşmesine bakan yazıları 15. Yy celi sülüsünün 

en güzel örneklerindendir (Fotoğraf 60). Bu yazılarda kompozisyon güzelliğini espas 

başarısını, diagonal hareketin ustaca kullanımını, alınlık formunun mükemmel ve 

dengeli bir şekilde kullanıldığını görmek mümkündür. Bu yazıların hattatı Fatih 

Camii’nin şadırvanlı avlusunda pencere üstündeki Fatiha Suresi’ni yazan Edirneli 

Yahya Sofi’nin oğlu Ali Sofi’dir. Hat sanatını babasından öğrenen hattatın Aklam-ı 
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Sitte’de üstad olduğu yazılarından anlaşılmaktadır. Edirne’de doğan ve sonra 

İstanbul’a gelip yerleşen ve burada ölen hattatın kabri, Şeyh Hamdullah’ın 

Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinin yakınındadır. Ali Sofi’nin de babası Yahya 

Sofi gibi bugüne kadar kâğıt üzerinde sülüs ve nesih yazılarına rastlanmamıştır 

(Ayverdi,1953:17).  

Ali Sofi’nin Bab-ı Hûmayun üzerinde bulunan yazıları hem tasarım yönünden 

hem de harflerin güzelliği yönünden Osmanlı hat sanatı tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. Buradaki yazılar 19. Asra kadar celi sülüs yazının en güzel örnekleri olmuştur. 

Bu yüzden Ali Sofi’nin devrini aşan büyük bir hattat olarak kabul edilir.  

15. ile 19. yy’lar arasında celi sülüs yazılarında fazla ilerleme olmamış daha 

çok Aklam-ı Sitte üzerinde durulmuştur. Mustafa Rakım’dan önce gelen Şeyh 

Hamdullah ve Hafız Osman gibi büyük hattatlar bile daha çok kitabi yazılarla 

uğraştıkları için celi yazı yazanlar Mustafa Rakım’a kadar Ali Sofi’nin bu yazılarından 

istifade etmişlerdir.  

Bab-ı Hûmayunun Ayasofya tarafındaki Ali Sofi’ye ait yazılar 2.42 X 3.93 

cm.’lik alınlık yazısıyla bu alınlığın altındaki 1.25 X 2.80 cm. ölçülerinde dikdörtgen 

formun içine yazılmış dört satırlık kitabedir. Alınlıkta besmeleyle birlikte Hicr 

Suresi’nin 45-48. Ayetleri celi sülüsle 3.2 cm. kalem ağzı kalem kalınlığıyla ve 2 cm 

derinliğinde müsenna (aynalı) olarak hakkedilmiştir (Özcan,2003:296) (Fotoğraf 61). 

Alınlığın altındaki kitabede ise kalenin 883 (1478) yılında Fatih Sultan Mehmet 

tarafından inşa ettirildiğini göstermektedir. İnşa kitabesinin altındaki tuğra, Sultan II. 

Mahmud’un olup Mustafa Rakım tarafından 1230 (1814) tarihinde çekilmiştir. Sağ üst 

boşluğunda II. Mahmud’un mahlâsı olan “Adlî” ibaresi yer alır (Fotoğraf 62).  

Kapının giriş tarafının iki yanında Abdulfettah Efendi’ye ait Hadis-i Şerifler 

bulunur. 

Sağ tarafında (Fotoğraf 63); 
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Metin: 

ضرالا ىف هللا لظ ناطلسلا  
Okunuşu: 

 Es-SulùÀnü ôıllullÀhi fi’l- èarz  

Türkçesi: 

Sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesidir. 

Sol tarafında ise (Fotoğraf 64); 

Metin: 

  مولظم لك ھیلاو ای

َّهللا بیبح قدص  

Okunuşu: 

Yeévi ileyhi külli maôlÿm. Sadaka óabíbullÀh. 

Türkçesi: 

Bütün mazlumlar O’na (Allah’a) sığınır. Habibullah doğruyu söyledi.  

Bu ikinci yazının altında “Abdülfettah” ve “1285/1868” tarihi okunmaktadır.  

Bab-ı Hûmayun’un çıkış tarafına (Fotoğraf 65), Ali Sûfî’ nin alınlık yazısının 

tam arkasına düşen kısma yine aynı form ve ölçü içine Hicr Sûresi’nin 45-48 ayetleri 

yazılmış olup kompozisyon ön taraftaki ile aşağı-yukarı aynıdır. Bu yazının boyu: 3,92 

cm., yüksekliği ise: 2,43 cm.dir. Burada kullanılan kalem kalınlığı 3,5 cm.dir. Bu da 

Ali Sûfî’nin kalem kalınlığından yalnız 3 mm. fazladır (Özcan,2003:297) (Fotoğraf 

66).  
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Metin: 

ٍنُویُعَو    ٍتاَّنَج يِف َنیِقَّتُمْلا َِّنإ

َنیِنِمآ ٍمَالَسِب اَھُولُخْدا  

َنیِلِباَقَتُّم ٍرُرُس ىَلَع اًناَوِْخإ ٍّلِغ ْنِّم مِھِروُدُص يِف اَم اَنْعَزَنَو  

َنیِجَرْخُمِب اَھْنِّم ُمھ اَمَو ٌبَصَن اَھیِف   ُْمھُّسَمَی َال
 Okunuşu: 
İnnel mütteúíne fî cennÀtin ve èuyÿn 
ÜdòulÿhÀ bi selÀmin Àminín. 
Ve nezaènÀ mÀ fí ãudÿrihim min àıllin iòvÀnen èalÀ ãururin müteúÀbilín 
Lâ yemessühüm fíhÀ naãabun ve mÀ hüm minhÀ bi muòracîn 

Türkçesi: 

Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. 

Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven içinde” denilir. 

Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler 

olarak karşılıklı otururlar. 

Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. 

Ön taraftaki tarih kitabesinin arkasına rastlayan kısma ise celi sülüs hatla, 1,.25 

x 2,80 cm ebadında Saf suresi 13. Ayet yazılmıştır (Fotoğraf 67). 

 Metin: 

َنیِنِمْؤُمْلا ِرِّشَبَو ٌبیِرَق ٌحْتَفَو َِّهللا  َنِّم ٌرْص    َن

دمحم ای  
Okunuşu: 

Naãrun minallÀhi ve fetóun úaríb ve beşşirü’l-müéminíne ya Muóammed 
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Türkçesi: 

Yardım Allah’tandır ve zafer yakındır. Ey Muhammed! Mü’minlere müjdele. 

Kitabenin altında: “Nemekahu Abdülfettah Sersikkekünân 1284 /1867” 

şeklinde imza ve tarih kaydı okunmaktadır (Fotoğraf 68). 

Saraya bakan kapı üzerindeki “Sultan Abdülaziz bin Mahmud” tuğrası 

Abdülfettah imzalı ve tarihsizdir.  

Kapının sağında ve solunda da iki yazı bulunmaktadır. Sağında (Fotoğraf 69);  

Metin: 

  ُنیِبُمْلا ُّقَحْلا ُكِلَمَْلا ُ هللاَِّالا َھٰلِاَال
Okunuşu: 

LÀ ilÀhe illÀllahü’l- Melikü’l-Óaúúu’l-mübin 

Türkçesi:  

Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan 

başka hiçbir ilah yoktur. 

Solunda ise (Fotoğraf 70); 

Metin: 

نیِمَْالا ِدْعَوْلا ُقِداَص ِهللا ُلوُسَر ٌدَّمَحُم  
Okunuşu: 

Muóammedu’r- resÿlullahi ãÀdiúu’l- vaèdi’l-emín  

Türkçesi: 

Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah'ın Rasulüdür.  

Kapının ön ve arka tarafındaki alınlığa aynı ibarenin yazılması ve ibarenin 

seçimi bir tesadüf olmamalıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun idare merkezine sarayın 

giriş kapısı üzerine bu ifadelerin yazılması, girilen mekânın emin bir yer olduğu, 
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buraya giren insanlara takva sahibi olmaları yani Allah’tan korkmaları hatırlatılmak 

istenmiştir. Ayetlerde emniyet, selâmet ve esenlik fikirleri vurgulanmaktadır. Dostluk 

ve kardeşlikten bahsedilerek; birlik beraberlik duygularına vurgu yapılmıştır. Kapı, 

cennet kapısı şeklinde tahayyül edilerek cennetin kapısı ile benzerlik kurulmaktadır.  

Abdulfettah Efendi’nin geçmişte güzel bulduğu yazılardan ilham alarak 

gününün gelişmiş yazı ve tasarım anlayışına uyarlamadaki başarısı oldukça 

şaşırtıcıdır. Süleymaniye Camii’nde bulunan Fatiha Suresinde olduğu gibi burada da 

Bab-ı Hûmayunun ön kısmında Ali Sûfi’nin yazmış olduğu yazıyı tasarım olarak 

nerdeyse aynı şekilde yazmış olsa da harf olgunlukları ve istifteki denge 19. yy’ da hat 

sanatının geldiği nokta açısından dikkate alındığında oldukça başarılıdır.  

Ali Sûfi ile Abdulfettah Efendi’nin alınlıkta bulunan yazılarını 

kıyasladığımızda aralarındaki farkları şöyle sıralayabiliriz; 

İki yazınında ilk bakışta eğimli ve müsenna olarak düzenlendiğini görebiliriz. 

Ali Sûfi en üstte besmeledeki Allah lafzının elifini eğimli kullanarak ve alt kısımlarda 

yâ harflerini “yâ-yı makûs” kullanarak istifi dörde bölmüş, Abdulfettah Efendi ise üçe 

bölmüştür. Abdulfettah Efendi burada Besmele’de bulunan elif harfini yatay 

kullanmayı tercih etmemiştir. İki kompozisyonda da yâ harfinin meyilli kullanılışı 

dikey- yatay ilişkisini dengelemiş ve perspektif bir görünüm sunmuştur (Fotoğraf 

71,72).  

Dikey harflerin kullanımında ise Abdulfettah Efendi orta kısımdaki “lamelif” 

harfini değiştirerek Ali Sûfi’nin yazısındaki yoğunluğu azaltmıştır. Abdulfettah Efendi 

“cennâtin” ve “üdhulûha” kelimelerinin eliflerini birleştirerek teke indirmiştir. 

Bununda yine orta kısımdaki yoğunluğu azalttığını söyleyebiliriz (Fotoğraf 73,74).  

En sonunda “ve mâ hum minhâ bi muhracîn” kelimelerinin başındaki “ve 

mâ”da Abdulfettah Efendi’nin vâv ve mim harfinin başlarını ortak olarak kullandığını 

görüyoruz. En sonundaki nûn harfini ise Ali Sûfi mürsel olarak yazarken Abdulfettah 

Efendi çanaklı olarak yazmıştır. “Mütekabilîn” kelimesinin sonundaki vâv harfini Ali 

Sûfi mürsel yaparken Abdulfettah Efendi yine çanaklı olarak yapmayı tercih etmiştir 

(Fotoğraf 75,76). 
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Ali Sûfi’nin yazısında ortadaki penç haricinde tezyini işaret yoktur, hareke az 

kullanılmıştır ve teşrifatında yer yer kaymalar mevcuttur. En üstteki şedde işareti 

boşluğu doldurmak gayesiyle oldukça büyük yapılmıştır. Abdulfettah Efendi’de ise 

harekeler oldukça dengeli bir şekilde kullanılmıştır (Fotoğraf 77,78). 

Bab-ı Hûmayun kapısı üzerindeki bu yazılar hat sanatı tarihi açısından oldukça 

önemlidir. Ali Sûfi 15. yy’dan 19. yy’a Mustafa Rakım’a kadarki dönem boyunca celi 

sülüs yazıyı en iyi yazmış ve taklit edilegelmiş bir hattattır. 15. yy’da celi yazıda böyle 

bir kompozisyonun tasarlanması her hattatın yapabileceği bir iş değildir. Abdulfettah 

Efendi’de ise Mustafa Rakım gibi bir üstadın hat sanatına getirmiş olduğu yeniliklerin 

yazılarında etkisinin görüldüğü bir hattat olduğu düşünülünce incelediğimiz bu 

yazıların önemi daha da anlaşılmaktadır. İki hattat aynı ölçüler içerisine aynı ibareyi 

yazarak adeta bize iki dönemin yazı anlayışını kıyaslamamız için imkân vermiştir.  

4.7. Süleymaniye Camii 

Mimarisi: 

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı bu külliyede ortada cami 

olmak üzere farklı derecelerde (evvel, sânî, sâlis, râbi’) eğitim veren medreseler, dârül-

hadis, tıp medresesi ve şifâhâne, dârul-kurra, sıbyan mektebi, imaret (daruzziyafe ve 

tabhane), han, hamam, mimarın kendi türbesi ve çok sayıda sıra dükkân yer almaktadır 

(Mülayim,2010:114).  

Süleymaniye Camii’nin yapılışı, revaklı şadırvan avlusuna açılan büyük cümle 

kapısı üzerindeki Karahisari’nin talebesi Hasan Çelebi tarafından yazılan kitabesine 

göre 27 Cemaziyel- evvel 957 (13 Haziran 1550) günü başladı ve 21 Zilhicce 964 (15 

Ekim 1557)’de tam yedi yıl içinde tamamlandı. 

Sinan burada revaklı avluyu dikdörtgen biçiminde ele almış, şadırvan da 

avlunun şekline göre dikdörtgen biçimine uygun planlamıştır. Camide dış görünüş iç 

mekânın yapısını bütün incelikleriyle aksettirmektedir. 27.40 m. çapındaki kubbe kilit 

taşına kadar bunun iki katı olan 53 m. ile Osmanlı camilerinin en yükseği olup, aynı 

zamanda İstanbul’da Ayasofya’dan sonra en büyük çaplı kubbedir. Çok yükseltilmiş 
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olan kubbe ile mekânda inanılmaz ahengi ile sürükleyen mistik bir ferahlık ve genişlik 

etkisi yaratılmıştır. Orta bölümde küçük odanın altında dört pencereyle içeriye ve 

dışarıya dörder küçük menfez açarak yağ kandillerinden çıkan isi toplayacak bir hava 

akımı ve baca tertibatı yapılarak, bunu hem havayı temizlemek hem de mürekkep 

yapmak için bol is sağlamak amacıyla değerlendirilmiştir (Alparslan,1986:203).  

Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın sanatındaki zirve tırmanışında önemli 

tepelerden biridir. Mimariyi bir bütün olarak gören Sinan, caminin inşa edilecek 

arsadan kullanılacak malzemeye kadar her şeyi düşünmüştür. Bu detaylardan en 

önemlilerinden biri ise cami içindeki yüzeylere uygulanacak yazı ve süsleme 

unsurlarıdır. Sinan kalemişlerini, müzeyyen pencereleri, çini süslemeleri ile mimariyi 

mabede çeviren en etkili unsurlardan biri olan yazıyı o kadar ustaca kullanmıştır ki, 

izleyeni rahatsız edecek hiçbir abartı söz konusu değildir. Her şey yerli yerinde ve 

gereği kadar kullanılmıştır.  

Süleymaniye Camii’nde farklı yüzeylerde hat sanatına dair örnekler görülür. 

Sıva üstü, çini, ahşap, cam ve mermer gibi malzemelere farklı tekniklerle uygulanan 

yazılar bize yazılış tarihleriyle ilgili ipucu verirler. Sıva üstüne yazılanların dışında 

kalan yazıların orijinal olarak günümüze kadar geldiğini söyleyebiliriz. Sıva üstüne 

yazılan yazılarda zaman içinde bozulmalar gerçekleşmiştir.  

16. yy’da Yakut’un üslubunu devam ettiren Ahmet Şemsettin Karahisari’nin 

hem talebesi hem de manevi evlatlığı olan Hasan Çelebi’nin yazılarını hocasından 

ayırmak oldukça zordur. Özellikle celi yazılarda oldukça güzel eserler vermiştir. 

Süleymaniye Camii’nde yer alan o döneme ait çini, kalem işi, ahşap üzeri yazıları ve 

mermer üzerine yazılmış kitabeler Hasan Çelebi’ye aittir (Özcan,2007:360).  

Abdulfettah Efendi’nin Süleymaniye Camii’nde bulunan yazıları: 

Süleymaniye Camii’nin 1869’da İtalyan mimar Fossati tarafından yapılan 

tamiri esnasında sıva üzerindeki yazılarda yenilenmiş ve bunun için dönemin ünlü 

hattatlarından Abdulfettah Efendi görevlendirilmişti. Abdulfettah Efendi yazıları 

yenilerken istiflerin orijinaline sadık kalmış, ancak dönemin anlayışına göre yazmıştı. 

Bu arada cami içine yeni yazılarda ilave etmişti. Abdulfettah Efendi restorasyon 
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sırasında yer darlığı sıkıntısını padişaha bildirdiğinde Sultan Abdulmecid tarafından 

Vezneciler’de kendisine bir konak ihsan edilmiştir (Derman,1992 :217).  

1959’da yapılan restorasyonda ise yazılar hattat Halim Özyazıcı nezaretinde 

tekrar elden geçirilmiştir (Derman,1996:304).  

Biz burada Abdulfettah Efendi’nin restore ettiği yazıları değil, kendi yazmış 

olduğu yazıları inceleyeceğiz.  

Caminin Süleymaniye Kütüphanesi tarafından girilen batı kapısının üzerinde 

Zümer Suresi 53. Ayeti yazılıdır (Fotoğraf 79). 

Metin:  

َِّهللا ِةَمْحَّر نِم اوُطَنْقَت َال ْمِھُِسفَنأ ىَلَع اُوفَرَْسأ َنیِذَّلا َيِداَبِع اَی ُْلق  
 Okunuşu:  

Úul yÀ ibÀdiyelleõíne esrefÿ èalÀ enfüsihim lÀ taúneùÿ min raómetillÀh 

Türkçesi:  

De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi 

kesmeyin 

Yazı 100x340 cm boyutlarında yazılmış olup siyah zemin üzerine sarı renkli 

mürekkeple yazılmıştır. Yaldızlı kabarık bir çerçevesi vardır. Dikdörtgen bir şekilde 

tasarlanmıştır.   

Caminin haliç tarafından girilen doğu kapısının iç kısmında Zümer Suresi 53. 

Ayeti yazılıdır (batı kapısındaki ayetin devamı) (Fotoğraf 80).  

Metin:  ُمیِحَّرلا ُرُوفَغْلا َُوھُ ھَّنِإ اًعیِمَج َبُونُّذلا ُِرفْغَی ََّهللا َِّنإ  
 

Okunuşu:  

İnnallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ(cemîan), innehu huvel gafûrur rahîm. 
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Türkçesi:  

Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.  

Bir önceki verilen ayetin devamıdır. Yazı 100x340 cm boyutlarında yazılmış 

(Özcan,2007:368) olup siyah zemin üzerine sarı renkli mürekkeple yazılmıştır. 

Yaldızlı bir çerçevesi vardır. Dikdörtgen şeklinde tek sıra satır istifi olarak 

düzenlenmiştir. Yazının altında 1286 (1869) tarihiyle beraber “Abdulfettah” ve 

“sersikkekünân” imzası görülmektedir.  

Camideki fil payeler üzerinde Abdulfettah Efendi tarafından dairevi bir şekilde 

yazılmış Fatiha Suresi bulunmaktadır (Fotoğraf 81,82). 

Metin: 

میحرلا نمحرلا هللا مسب  
نیملعلا بر � دمحلا  
میحرلا نمحرلا  
نیدلا موی كل ام  
نیعتسن كایاو دبعن كایا  
میقتسملا طرصلا اندھا  
نیلاضلا الو مھیلع بوضغملا ریغ مھیلع تمعنا نیذلا طرص  

میظعلا هللا قدص نیمآ  
Okunuşu: 

Bismillāhi’r-raómānir’raóīm 
El- óamdü lillÀhi rabbi’l-èÀlemín. 
Er- raómÀni’r-raóím 
MÀliki yevmi’d-dín. 
İyyÀke naèbudü ve iyyÀke nestaèín, 
İhdina’ã-ãırÀùa’l- müstaúím. 
äırÀùa’l-leõíne enèamte èaleyhim àayri’l- maàêÿbi èaleyhim ve la’ê-êÀllín. 
Amin äadeúa’llahü’l- èAzím 
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Türkçesi: 

Rahman ve rahim olan Allah'ın Adıyla. 

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a içindir. 

O, rahman ve rahimdir. 

Din Günü'nün sahibidir. 

Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. 

Bizi doğru yola ilet; 

Kendine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, 

Gazap edilenlerin ve sapmışların yoluna değil. 

Bu yazılar mihrabın iki yanında bulunan çini panolardaki Fatiha Suresi örnek 

alınarak yazılmıştır (Fotoğraf 83,84). Bu çini panolar 16. Yy çinilerinin en kaliteli 

örneklerindendir. Fatiha suresi mihrabın sağ ve soluna yerleştirilen 210 cm. 

(Özcan,2007:368) çapındaki daireler içine celi sülüsle ikiye bölünerek yazılmıştır. 

Yazının orta kısmı dikey harflerin uzatılmaları ile meydana gelen geometrik 

örgülerden oluşmaktadır. Lacivert zemin üzerine beyaz olarak yazılmıştır.  

Abdulfettah Efendi’de bu yazıları çok beğenmiş olacak ki Fatiha Suresini çok 

benzer bir şekilde fil payeler üzerine yazmıştır. Dairevi bir form içine aynı çini 

panolarda olduğu gibi ilkine 1-4 ayetleri ikincisine ise 5-7. Ayetleri yazmıştır. 200 cm. 

çapında olan bu yazılar yeşil zemin üzerine yazılmış olup etrafında altın çerçeveler 

vardır (Özcan, 2007:372). Karşılıklı fil payeler üzerinde dört parçadan meydana gelen 

iki adet Fatiha Suresi yer alır. Yine çini panolardaki gibi dikey harfler ortada birleşerek 

geometrik örgü oluşturur. Yapmış olduğumuz karşılaştırmalı incelemede (Fotoğraf 

85,86) ilk panoda iki motif arasında bulunan ufak bir değişiklik göze çarpmaktadır. 

Her iki panonun da tasarımı aynı denecek kadar benzemesine karşın arada üç yüzyıl 

kadar bir zamanın olmasından dolayı harf olgunlukları arasında farklar vardır. 

Abdulfettah Efendi Fatiha Suresini aynı şekilde kendi döneminin yazı anlayışına göre 

yazmayı ustalıkla başarmıştır. Çini panolarda, yazıyla ortadaki geometrik örgü 

arasında “rabbi” ve “el-mağdubi” kelimelerindeki “bâ” harfleriyle bir daire daha 

oluşturulmuştur. Abdulfettah Efendi’nin yazısında ise böyle bir çizgi oluşturmak için 

harfe ihtiyaç duyulmamış ya da tercih etmemiştir diyebiliriz. Çini panolarda yazı ile 
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geometrik örgü arasında bulanan çizgiler arasındaki boşluk tezyini motiflerle 

doldurulmuş, Abdulfettah Efendi’nin yazısında ise döneminin artık kemale ermiş 

harekeleri kullanılmıştır. Böylece yazının harekeler tarafından boğulması önlenmiştir. 

Her iki yazıda da harekeler bazen kullanılıp bazen kullanılmamıştır. Çini panolarda 

gereğinden büyük yazılan “alemîn” ve “sıratallezîne” kelimelerinin son “nûn” harfleri, 

Abdulfettah Efendi’nin yazısında kararını bulmuştur. Yine “sadegallu” kelimesindeki 

“gaf” harfinin çanağı çini panoda haddinden büyük bir şekilde yazılsa da Abdulfettah 

Efendi’nin yazılarında bu dengesizlik giderilmiştir.  

İstif olarak neredeyse aynı diyebileceğimiz dönemlerinin en güzel örnekleri bu 

yazılar, hat sanatının 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kat ettiği yolu anlamamız açısından 

oldukça önemlidir. 

Yan duvarlarda sütunlu kemerlerin üzerine Tevbe Suresi 112. Ayeti 

yazılmıştır. Ölçüleri 100x370 cm. dir (Özcan, 2007:373) (Fotoğraf  87). Dikdörtgen 

bir form içine, siyah zemin üzerine altınla, celi sülüs yazı çeşidiyle yazılmıştır. İkisi 

sağ duvarın üzerinde ikisi sol duvarın üzerinde olmak üzere ayet dört parçaya 

bölünmüştür. Sağ arka taraftaki yan duvarlar üzerinde (Fotoğraf 88);  

Metin: 
  َنوُدِباَعْلا َنُوبِئاَّتلا ىل اعتو كرابت َّهللا لاق
 

Okunuşu: 

ÚÀlallÀhu tebÀrake ve teèalÀ’t-tÀéibÿne’l-‘Àbidÿne 
 

Türkçesi:   

Yüce Allah buyurdu ki, bunlar tövbe edenler, ibadet edenler  

Sağ ön tarafta yan duvarlar üzerinde dikdörtgenlerde (Fotoğraf 89);  

Metin: 

َنودِجاَّسلا َنوُعِكاَّرلا َنوُحِئاَّسلا َنوُدِماَحْلا    
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Okunuşu:  
El-óÀmidÿne’s-sÀéióÿne’r-rÀkiÿne’s-sÀcidÿne 
 

Türkçesi:  

Hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, 

Sol ön tarafta yan duvarlar üzerindeki dikdörtgen içinde (Fotoğraf 90); 

Metin:    
  ِرَكنُمْلا ِنَع َنُوھاَّنلاَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرِمآلا

 

Okunuşu:  
El-Àmirÿne bi’l-maèrÿfi ve’n-nÀhÿne èani’l-münkeri  
 

Türkçesi:   

İyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar, 

Sol arka taraftaki yan duvarlar üzerindeki dikdörtgenlerde (Fotoğraf 91); 

Metin: 

َ◌نیِنِمْؤُمْلا ِرِّشَبَو ِّهللا ِدوُدُِحل َنوُظِفاَحْلاَو  
 

Okunuşu:  
Ve’l-óÀfiôÿne li-óudÿdillÀhi ve beşşiri’l-müéminín.  

Türkçesi:  

Ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele. 

Yan duvarlar üzerinde yukarıda verdiğimiz dikdörtgen formun içine yazılmış 

olan ayetlerin yanında çapları 150 cm. olan daire formlarının içine Allah’ın 

isimlerinden oluşan kompozisyonlar yazılmıştır (Özcan, 2007:373). Yazılar siyah 

zemin üzerine altın varak kullanılarak uygulanmıştır. Daire formun merkezi, içinde 
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yazan yazının dikey harflerinin uzatılmasıyla yapılan geometrik örgülerden meydana 

gelmiştir.   

Sağ yan duvardaki dairelerden sağdakinde Allah’ın iki ismi daire formunun 

içine dönüşümlü olarak dörder defa yazılmıştır (Fotoğraf 92). 

Metin: 

عماجای عنامای       
Okunuşu:  

YÀ mÀniè, YÀ cÀmiè 

Türkçesi: 

Ey bir araya getiren, Ey engelleyen 

Sağ yan duvar üzerindeki dairelerin soldakine bir tane esma, daire formun içine 

sekiz defa tekrarlanarak yazılmıştır (Fotoğraf 93).  

Metin: 

حاتفای  
 Okunuşu:  

Yâ FettÀó 

Türkçesi:  

Ey açtıkça açan, fetih nasip eden 

Sol yan duvar üzerinde bulunanlardan sağdakinde Allah’ın iki ismi daire 

formunun içine dönüşümlü olarak dörder defa yazılmıştır (Fotoğraf 94); 

Metin: 

نانمای نانحای  
 

Okunuşu:  

YÀ ÓannÀn, Ya MennÀn 
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Türkçesi: 

Ey acıyan, ey bahşeden 

Sol yan duvarın üzerinde ki dairelerden soldakinde Allah’ın iki ismi daire 

formunun içine dönüşümlü olarak dörder defa yazılmıştır (Fotoğraf 95); 

Metin: 

رافغای راتسای  
 

Okunuşu: 

 YÀ SettÀr, YÀ áaffÀr 

Türkçesi:  

Ey örten, bağışlayan 

Caminin ikinci katındaki pencerelerin üstünde “Esma-i Hüsna” yani Allah’ın 

99 ismi celi sülüs yazı çeşidiyle yazılmıştır. Her bir yazı 55x140 cm’lik ölçü içerisine 

onsekiz pafta şeklinde yazılmıştır (Özcan, 2007:374). Zemini siyaha yakın yeşil renk 

olup, yazı altın varaklıdır. Bu yazıların yedi paftası sağ yanda yedi tanesi sol yanda 

dört paftası da cümle kapısının üst kısmındaki pencere üstlerinde yer almaktadır. Her 

ne kadar buradaki yazılarda imza bulunmasa da bu yazıların üslubunun Abdulfettah 

Efendi ‘nin diğer yazılarına benzemesinden dolayı O’na ait olduğunu zannediyoruz 

(Fotoğraf 96-112).  

Metin: 

میِحَّراا ِنَمْحَّرلاِهللا ِمــــــــــــــــــْسِب  (1 

وھ الا ھلاال ىذلا هللاوھ  (2 

سوّدقلا كلملا  میحرلا  نمحرلا   (3 

زیزعلا  راّبجلا نمْیھملا   4)  مالسلا  نمؤملا 

روصملا ئرابلا  قلاخلا  رّبكتملا   (5 
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قاّزرلا راّھقلا  باّھولا   6)  راّفغلا 

طسابلا میلعلا  ضباقلا   7)  حاّتفلا 

لذملا زعملا  ضفاخلا  عفارلا   (8   

عیمسلا  مكحلا  لدعلا ریصبلا   (9 

ریبخلا  میلحلا  میظعلا فیطللا   (10 

ریبكلا يلعلا   11)  روفغلا  روكشلا 

تیقملا  بیسحلا  لیلجلا  میركلا ظیفحلا   (12 

دودولا میكحلا  عساولا  بیجملا   13)  بیقرلا 

ّقحلا ثعابلا  دیھشلا  دیجملا   (14 

يلولا ّيوقلا   نیتملا  لیكولا   (15 

يصحملا  ءىدبملا  دیعملا  16)  دیمحلا 

ّيحلا  موّیقلا يیحملا  تیمملا   (17 

دحالا دجاملا   18)  دجاولا  دحاولا 
 

Okunuşu:  

1) BismillÀhi’r-raómÀni’r-raóím 

2) Hüvallâhu’l-leõí lÀ ilÀhe illÀ hu 

3) Er-Raóman Er-Raóím El-Melik El-Úuddüs 

4) Es-Selam El-Müémin El-Müheymin El-èAzíz El-CebbÀr 

5) El-Mütekebbir El-ÒÀliú El-Barí El-Muãavvir 

6) El-áaffÀr El-Úahhar El-VehhÀb Er-Rezzaú 

7) El-FettÀó El-èAlím El-ÚÀbiø El- BÀsiù 

8) El-ÒÀfiø Er-RÀfiè El-Müèiz El-Müõil 

9) El-Baãír Es-Semiè El-Óakem El-èAdl 
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10) El-Laùíf El-Òabír El- Òalím El-èAôím 

11) El-áafur Eş-Şekÿr El-èAlí El-Kebír 

12) El-Óafíô El-Muúít El-Óasíb El-Celíl El-Kerím 

13) Er-Raúíb El-Mücíb El-VÀsiè El-Óakím El-Vedÿd 

14) El-Mecíd El-BÀèiå Eş-Şehíd El-Óaúú  

15) El-Vekíl El-Úaví El-Metín El-Velí  

16) El-Óamíd El-Muóãí El-Mübdí El-Müèíd 

17) El-Muóyí El-Mümít El-Óayy El-Úayyÿm 

18) El-VÀcid El-VÀóid El-MÀcid El-Eóad 

Türkçesi: 

1) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

2) O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. 

3) Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden, Çok merhamet eden, 

büyük nimetler veren, Bütün Kâinatın tek Sahibi ve mutlak hükümdarı, Hatadan, 

gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz, 

4) Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren, Gönüllerde 

iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan, Gözeten ve Koruyan, 

Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip, Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla 

yaptırmaya müktedir olan, 

5) Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren, Bütün varlığı, halleri ve 

hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden, Eşyayı ve herşeyin vucüdunu 

birbirine uygun halde yaratan, Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren, 

6) Mağfireti pek çok, Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hâkim olan, Her 

türlü nimeti devamlı bağışlayan, Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden, 

7) Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran, Her şeyi çok iyi bilen, Sıkan, Daraltan, 

Açan, Genişleten, 

8) Yukardan aşağıya indiren alçaltan, Yukarı kaldıran, yükselten, İzzet veren, 

ağırlayan, Zillete düşüren, hor ve hakir eden, 

9) Her şeyi iyi gören, Herşeyi iyi işiten, Hükmeden, hakkı yerine getiren, Çok Adaletli, 



 
 

55 

10) En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran, Herşeyin iç 

yüzünden gizli taraflarından haberdar, Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak 

davranan, süre veren, Çok Azametli, 

11) Affı ve mağfireti pek çok, Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla 

karşılık veren, Pek yüce, Pek yüksek, En büyük, pek büyük, 

12) Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten 

koruyan, Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren, Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği 

herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen, Celalet ve Ululuk sahibi, Lütfü ve keremi 

çok geniş, çok bol, 

13) Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden, Kendisine dua edenlerin 

isteklerini veren, İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar, Bütün 

emirleri ve bütün işleri hikmetli, Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan, 

14) Şanı büyük ve yüksek, Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran, Bütün zamanlarda ve 

her yerde hazır ve nazır, Varlığı hiç değişmeden duran, 

15) Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran, Pek Güçlü, Çok 

Sağlam, Sevdiği kullarının dostu, 

16) Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen, Sonsuzda olsa 

tek tek herşeyin sayısını bilen, Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan 

yaratan, Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan, 

17) Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren, Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan, Diri, 

herşeyi bilen, herşeye gücü yeten, Gökleri ve yeri, herşeyi tutan, 

18) İstediğini istediği anda bulan, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, 

isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan tek, Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri 

pek çok, bir ve tek olan. 

Besmele ile başlayan panoların herbirinde dörder beşer tane olmak üzere 

toplam 67 Esma’ül Hüsna bulunur. Camide mihrabın üzerinde yer alan pandantiflere 

İsm-i Celâl (Fotoğraf 113), İsm-i Nebi (Fotoğraf 114), fil payeler üzerindeki dairelere 

Çehar Yâr-i Güzîn (Fotoğraf 115,116,117,118) ve giriş kapısın üzerinde yer alan 

pandantiflere Hasan, Hüseyin isimleri (Fotoğraf 119,120) yazılmış olup dairelerin 

çapları 240 cm.dir (Özcan, 2007:372). Bu yazıların da Abdulfettah Efendi’nin olduğu 
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sanılmaktadır. Yazılar siyah zemin üzerine altınla yazılmış olup kenarlarında kabarık 

yaldızlı çerçeveler kullanılmıştır. 

4.8. Sultan 2. Bayezid Camii 

Mimarisi: 

Sultan 2. Bayezid külliyesi, İstanbul’un merkezi bir yerinde, cami, türbe, 

imaret, mektep, tabhaneler, medrese, hamam ve kervansaraydan ibarettir. Fatih Camii 

ve Külliyesi’nden farklı olarak şehrin ortasındaki bu araziye dağınık bir biçimde 

yerleştirilmiştir. Cami, cümle kapısı üstünde hattat Şeyh Hamdullah tarafından celi 

sülüs ile yazılan Arapça kitabesine göre 906 Zilhiccesi sonunda (Temmuz 1501) ve 

911 'de (1505) tamamlanmıştır (Eyice,1992:45).   

Bayezid camii eski Fatih Camii planı ele alınarak hazırlanmıştır. Fatih’in 26 

m. çapındaki kubbesine karşılık, ancak 16.80 m. çapına varan, 44 m. yükseklikteki 

kubbe, bunun yarıçapında iki yarım kubbe ve yanlardan alçak tutturulmuş dörder 

küçük kubbe ile kavranmıştır. Eserde tamamen kesme taş kullanılmıştır. Camide 

sayıları dörde çıkan köşeli kalın payelerle, aralarında, doğu ve batıda 6 m. boyunda ve 

1.40 m. çapında sütun vardır. Camide titizlikle seçilmiş en kaliteli malzemenin 

kullanıldığı görülmektedir. 

İki kat pencereleri ile revaklı şadırvan avlusu, cami ile eşit bir kare bölüm 

halindedir. Mermer granitten 20 sütunla 17 kubbeli revaklar zeminden yüksektedir. 

Etrafı şebekeli, çok köşeli mermer şadırvan ortadadır. Üç kapıdan avluya girilir. Tek 

şerefeli taş minareler birbirine 87 m. aralıkla çok uzak olarak dış köşelerdedir.  

Abdulfettah Efendi’nin Bayezid Camii’nde bulunan yazıları: 

Abdulfettah Efendi, Süleymaniye Cami’nin celi yazılardan bir sene sonra 

İstanbul Bayezid Camii harim kapılarının iç tarafındaki yazılarını yazmıştır. Bu 

kapılardan doğudakinin üzerinde Ali İmran 193. Ayeti yazılıdır (Fotoğraf 121). 
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Metin: 

  ِراَرْبألا َعَم اَنَّفَوَتَو اَنِتاَئِّیَس اَّنَع ْرِّفَكَو اَنَبُونُذ اَنَل ِْرفْغاَف اَنَّبَر
Okunuşu: 

RabbenÀ faàfir lenÀ õünÿbenÀ ve keffir èannÀ seyyiéÀtinÀ ve teveffenÀ meèal- ebrÀr. 

Türkçesi: 

Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. 

Batı iç harim kapısının üzerinde ise Araf Suresi 23. Ayet yazılıdır (Fotoğraf 

122). 

Metin: 

َنیِرِساَخْلا َنِم َّنَنوُكَنَل اَنْمَحْرَتَو اَنَل ِْرفْغَت ْمَّل ِنإَو اَنَُسفَنأ اَنْمَلَظ اَنَّبَر  

Okunuşu: 
RabbenÀ ôalemnÀ enfüsenÀ ve in lem taàfirlenÀ ve teróamnÀ le nekÿnenne 

mine’l- òÀsirín 

Türkçesi: 

 Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan 

mutlaka ziyan edenlerden oluruz. 

Kuzey iç harim kapısı üzerinde ise Zümer Suresi 53. Ayeti yazılıdır (Fotoğraf 

123). 

Metin: 

ُمیِحَّرلا ُرُوفَغْلا َُوھُ ھَّنِإ اًعیِمَج َبُونُّذلا ُِرفْغَی ََّهللا َِّنإ   
Okunuşu:  

İnnallÀhe yaàfiru’õ õünÿbe cemíèan innehü hüve’l- àafÿru’r- raóím. 
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Türkçesi:  

Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.  

Süleymaniye Cami’sindeki levhalardan bir sene sonra yazılan bu ayet 

Süleymaniye Cami’nin doğu harim kapısındaki ile metin olarak aynıdır. Tasarım 

yönünden ise arada sadece birkaç hareke değişikliği vardır. Abdulfettah Efendi 

Süleymaniye Camii’ndeki levhasına sersikkezen imzası ile kendi imzasını ayırarak 

arasına tarih atmıştır. Bayezid Camii’nde ise sersikkezen imzasını kendi imzasıyla 

bitiştirerek atmayı tercih etmiştir. Bayezid Camii’ndeki bu levha 1287/1870 tarihlidir. 

Yazılan metinler genel olarak Allah’tan bağışlanma ve merhamet dileyen 

ayetlerden seçilmişlerdir. Levhaların camiden çıkan cemaat tarafından görülebilecek 

konumda olduğu düşünüldüğünde metinlerin rastgele seçilmediği anlaşılacaktır.   

Siyah zemin üzerine sarı mürekkeple yazılmış olan bu yazılar tek satır halinde, 

dikdörtgen bir zemin içine yazılmıştır. Abdulfettah Efendi’nin olgunluk döneminde 

yazdığı yazılardan olan bu levhalar istif olarak oldukça dengelidir. Harekelerin 

dağılımı ve dikey-yatay harflerin birbiriyle uyumu oldukça ahenkli olduğu 

söylenebilir. Abdulfettah Efendi’nin celi yazıları içerisinde görülen aynı harfi iki defa 

kullanma keyfiyeti onun en önemli özelliklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

incelediğimiz levhaların ilkinde bulunan “vekeffir anna” derken “râ” harfiyle “küplü 

ayn”ı birlikte düşünmesi O’nun değişik bir uygulaması olarak görülebilir (Fotoğraf 

121). 

Yazıda yer yer dökülmeler meydana gelmiştir. Cami, araştırmamızın yapıldığı 

şu sıralarda restorasyonda olup fotoğraflar restorasyondan önce çekilmişlerdir. 

4.9. Ertuğrul Tekke Camii  

Mimarisi: 

Beşiktaş’ta, Barbaros Bulvarı’nın sağında, Yıldız Mahallesinde, Serencebey 

yokuşu Yıldız Caddesi üzerinde yer alır. Camii 1305 (1887)’de bânisi olan Sultan II. 

Abdulhamid tarafından Şazeli Tarikatı Medeni Kolu’nun kurucusu Trablusgarblı Şeyh 
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Muhammed Zafir adına yaptırılmıştır. Külliye, cami, tekke, misafirhane, türbe ve 

kütüphaneden oluşur (Özden,2009:76).  

Camii dikdörtgen planlı, iki katlı, ahşap iskeletli duvarları içerden bağdâdî 

sıva, dışardan ahşap kaplama, çatısı günümüzde Marsilya tipi kiremitlerle kaplanmış, 

kuzeyde kısmen kâgir bir bodrumun üzerine oturmuş bir yapıdır. Yapıda kare planlı 

bir harim, harimin güneyinde ‘T’ planlı bir hünkâr dairesi, kuzeyinde ise hünkâr 

dairesinin simetriği olan selamlık ve kadınlar mahfili yer almaktadır (Fotoğraf 124).   

Abdulfettah Efendi’nin Ertuğrul Tekke Camii’nde bulunan yazıları: 

Caminin doğu tarafında yatay dikdörtgen şeklindeki bu avluda altıgen, oval altı 

yüzünde altı musluk bulunan yalaklı ve üstü altıgen çatı ile örtülü üzerinde alem 

bulunan bir çeşme vardır (Fotoğraf 125). İki çeşmenin üstünde teker satırlık mermere 

hakkedilmiş kitabeleri Abdulfettah Efendi tarafından yazılmıştır. 

Metin: 

اپارس ناھج قلخ پھردیفطل باریس  

ھلاسا يدلیاوص ھی يلذاش هاكرد  

 Okunuşu: 

 Sír-Àb luùfıdur hep òalú-ı cihÀn ser-À-pÀ  

 DergÀh-ı şÀzeliyye ãu eyledi isÀle  

 Sadeleştirilmişi: 

Cihânın yaratılması baştan başa suya kanması lutfu iledir. Şazeli dergahına su verildi. 

Kitabenin zemininde ve yazısında herhangi bir renk yoktur, mermerin orijinal 

rengi ile bırakılmıştır. Yazıda imza bulunmamasına rağmen Son Hattatlar kitabında 

Mahmut Kemal İnal, çeşme kitabesi, tekkenin içindeki yazılarla birlikte Abdulfettah 

Efendi’ye ait olduğunu söylemektedir (İnal,1955:28) (Fotoğraf 126,127). 

Ayrıca cami içinde bulunan İsm-i Celâl İsm-i Nebi ve Çehar yâr yazı takımları 
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da Abdulfettah Efendi’ye ait olmasına rağmen yazıların restorasyon sırasında 

bozulduğunu zannediyoruz. Özellikle daha küçük kalemle yazılan “radıyallahu anh” 

gibi ibarelerde neredeyse kalem hareketleri hiç görünmemektedir (Fotoğraf 128,129). 

4.10. Yıldız Hamidiye Camii 

Mimarisi: 

Yıldız Sarayı karşısında olan Hamidiye Camii’nin banisi sultan II. 

Abdulhamid’dir. Cami 1885 (1303)’de yapılmış olup kârgir, yüksek kasnaklı, tek 

kubbelidir. Belli bir üslupta değildir. Camiin gotik pencereli ve iki katlı hünkâr 

mahfilli, selamlık merasimleri için kabul dairesi vardır. Tek minarelidir. İçi çok zengin 

tezyinata sahiptir. Kubbede lâcivert üzerine altın yıldızlar serpiştirilmiştir. Bütün 

duvarlarda bol atın yaldız ve zengin kalemişleri görülür. Direklere oturan dilimli 

kemerler El-Hamra Sarayı’nı andırır (Aslanapa,1986:549). Camini kuşak yazıları kûfi 

yazıyla Ebuzziya Tevfik Bey tarafından sıva üzerine kalemişi tekniğiyle yazılmıştır.  

Abdulfettah Efendi’nin Yıldız Hamidiye Camii’nde bulunan yazıları: 

Yıldız Cami’nin dış kısmında ve taç kapısının üzerinde bulunan celi yazı, hem 

Abdulfettah Efendi’nin vefatından on bir sene öncesi yazılması ve hem de daha 

önceleri de yazılan “inne’s-salâte.” ayetinin istifi olması sebebiyle önemlidir. Aynı 

zamanda bu kitabe O’nun mimari üzerindeki son celilerindendir (Fotoğraf 130,131) 

Metin: 

اًتُوقْوَّم اًباَتِك َنیِنِمْؤُمْلا ىَلَع ْتَناَك َةَالَّصلا َِّنإ  

Okunuşu: 

İnne’ã- ãalÀte kÀnet èale’l- mü’minîne kitÀben mevúÿtÀ  

 

Türkçesi: 

Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. 
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 Restorasyondan önce mermere mahkûk olarak kırmızı bir zemin üzerine 

yazılmış olan yazı, restorasyondan sonra yenilenerek yeşil yapılmıştır (Fotoğraf 132). 

“Salâte” kelimesi altına 3 muharrem 1303 tarihi, “El-Mü’minîn” kelimesi altına ise 

imzasını atmıştır. Abdulfettah Efendi’nin bu istifinde Kadıasker Mustafa İzzet, Şefik 

Bey, Mustafa Rakım’ınkilere istif bakımından benzeyen tarafları varsa da, genel 

olarak onlardan farklı yeni bir çalışmadır.  

İstifin “El-Mü’minîn” kelimesine kadar olan kısmı Hırka-i Şerif Camii’nde 

bulunan Kazasker’in yazısına benzer (Fotoğraf 133). Fakat “El-Mü’minîn” kelimesini 

keşidesiz ve son “Mevkûta” kelimesindeki “vav” harflerini de mürsel olarak değil de 

mukavver olarak yapmasıyla O’ndan ayrılmıştır. Ayrıca “alâ” harf-i cerindeki “yâ” 

harfinin keşidesini Kadıaskerin istifine göre daha uzun çekmiştir. Abdulfettah Efendi 

bu istif içerisinde “nun, vav, te” gibi harfleri normal ölçüsünden büyük yapmıştır. 

Büyük bir taç kapıya sahip olan Yıldız Camii’nin üzerine yerleştirilmesi, yapılan bu 

tasarrufun yerinde olduğunu gösterir.  

Bu yazının altında Abdulfettah Efendi’nin imzasının yer aldığı sultan II. 

Abdulhamid’in tuğrası yer alır (Fotoğraf 134).  

Cami içinde Abdulfettah Efendi tarafından yazılmış abanoz üzerine sedef 

oymalı İsm-i Celal, İsm-i Nebi Çehar Yâr ve Aşere-i Mübeşşere (cennetle müjdelenen 

on sahabe) levhaları vardır (Fotoğraf 135,136,137).   
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5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Köle bir ailenin evladı olarak hayata gelen Abdulfettah Efendi, yaver giden 

talihiyle birlikte küçük yaşta icazet alıp sanat hayatına atılmış ve pek çok eser 

vermiştir. Hatta öyle ki mimaride en fazla celi yazısı bulunan hattatlar arasında 

sayılmaktadır. Yaşadığı dönem itibariyle pek çok meşhur hattattan istifade etmiş ve 

etkilenmiş olan Abdulfettah Efendi’nin celi yazılarında daha çok 19. yy’ın meşhur 

hattatlarından Mustafa Rakım üslubunda eser verdiği görülmektedir. O’nun Rakım’ı 

en iyi anlayan hattat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece Bursa Ulu Camii’nde 

biraz daha sert tabiatlı bir uslûba sahip olan Mahmud Celaleddin’in tarzını andıran 

eserleri olduğunu söyleyebiliriz.  

Abdulfettah Efendi kendinden önce gelen hattatların beğendiği tasarımlarını 

döneminin anlayışına göre yeniden yazmayı başarmış bir hattattır. Aslında hattatların 

aynı ibareleri birbirlerini takliden yazmaları hat tarihinde oldukça sık rastlanılan bir 

durumdur. Hattatlar birbirlerini taklid edebilirler, istiflerini değiştirerek yazabilirler. 

Ancak Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun’da olduğu gibi aynı 

mekâna uzun zaman aradan sonra Abdulfettah Efendi yeniden yazmıştır. Bu şekilde 

yazılan yazı örneği yok denecek kadar azdır. Aynı zamanda bu yazılar Abdulfettah 

Efendi tarafından tamamen aynıyla taklid edilmemiş, harflerin olgunluğu ve 

terkiplerin düzeninde 19. yy hat sanatının geldiği nokta göze alınarak döneminin 

anlayışıyla yeniden yazılmıştır. Bu da Abdulfettah Efendi’nin en önemli 

özelliklerinden biridir.  

Abdulfettah Efendi’nin celi yazılarında seyredeni rahatsız etmeyen ahenkli ve 

güzel tertipler vardır. Genel olarak istifleri oldukça canlı ve dengelidir. O’nun celi 

yazıları içerisinde görülen aynı harfi iki defa kullanma tercihi, diğer önemli özelliği 

olarak zikredilebilir. Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun üzerindeki kitabede bulunan “el-

mü’minîn” kelimesindeki “vav” ve “mim” gibi gözlü iki harfi, tek bir harfle ifade etme 

yoluna gitmesini buna örnek olarak verebiliriz. Buna benzer bir uygulamayı Bayezid 

Camii’ndeki levhalarda da görebiliriz. Orada bulunan “mukavver ra” harfi 

kendisinden sonra gelen “ayn” harfinin küpüyle beraber düşünülmüştür. Bunlara 

bakarak Abdulfettah Efendi’nin istif içinde bu tarz farklı kullanımlardan hoşlandığını 
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söyleyebiliriz.  

Bu çalışmada Abdüllfettah Efendi’nin  9’u İstabul’da bulunan 10 adet mimari 

eserdeki celi sülüs yazıları değerlendirilmiştir. Bunlardan Yeni Camii ve Şehzade 

Camii’lerindeki yazılar daire formu içine yazılmış İsm-i Celal, İsm-i Nebi ve Çehar 

yar levhalarıdır. Pertevniyal Valide Sultan Camii Çeşme kitabesi, Bab-ı Hûmayun 

yazıları, Ertuğrul Tekke Camii Şadırvanı ve Yıldız Camii yazıları Abdulfettah 

Efendi’nin taşa mahkuk olan eserleridir. Süleymaniye Camii, Bayezid Camii’nde 

bulunan levhalar ise bu camiilerin restorasyon sırasında camiye sonradan eklenen 

yazılardır. Fatih Türbesinde bulunan Fetih Hadis-i Şerifi ise levha şeklinde olup, Fetih 

Suresi sıva üzerine kalemişi şeklinde yazılmıştır. 

1855’de Büyük Bursa depreminden zarar gören yazıları yeniden onarması için 

Şefik Beyle birlikte Bursa Ulu Camii için görevlendirilen Abdulfettah Efendi’nin 

buradaki yazıları da dönemin uslubuna ters düşmeyecek şekilde yazılmışdır. Fakat 

imzası olmadığıdan Şefik Bey’le yazıları ayırt edilemediği için kalemişi tekniğiyle 

yazılmış olan yazıları bu tezde dikkate alınmamıştır. Sadece cami içerisinde imzalı 

olan eserlerini incenmiştir. Bu yazıların hepsi siyah zemin üzerine altınla yazılmış 

levhalardır. Bunlardan “Allah hû” yazılı olan levhası diğer mimarideki yazılarından 

farklı olarak elif ve zülfelerin duruşlarına baktığımızda Mahmud Celaleddin üslubunu 

görmekteyiz. Her ne kadar tamamen Mahmud Celaleddin ekolü tarzında olmasa bile 

diğer eserlerine kıyasen mimaride bulunan yazıları arasında Mahmud Celaleddin’den 

etkilenerek yazdığı tek eseri diyebiliriz.  

19. yy’da yazılmış olan incelediğimiz bu eserlerin çoğu –birkaçı dışında- 

geçirmiş olduğu restorasyonlarla beraber iyi durumdadır. Ertuğrul Tekke Camii içinde 

bulunan Çehar Yâr yazı takımlarının kötü restorasyon talihsizliğine uğradığı 

görülmektedir.  

Sonuç olarak Abdulfettah Efendi; İstanbul, Bursa gibi çok önemli merkezlerde 

yazıları olan, İstanbul Darphane’de “Ser-sikkekenlik” (para ve madalya kalıpları 

hakkedenlerin reisliği) vazifesine getirilen ve “filigran” yapımını öğrenmek üzere 

Viyana ve Paris’e gönderilen, batının teknolojisiyle dil, kültür ve sanatını yakından 
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inceleme fırsatı bulan ender şahsiyetlerden biridir. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 

da sık sık padişahın ihsanına nail olmuş 19. yy’lin en önemli hattatlarındandır. 

Böylesine velûd bir hattatın müze ve koleksiyonerlerde bulunan levhaları ile 

mimarideki diğer çeşit yazılarının da tespit edilip incelenmesi gerektiğine inanıyor, bu 

tezin bizden sonraki çalışmalara kaynaklık etmesini temenni ediyoruz. 
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Fotoğraf 40- Şehzade Camii Çehar-Yâr levhaları              Fotoğraf 41- Şehzade Camii Çehar-Yâr levhaları               

 

 
Fotoğraf 42- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den 

 

 
Fotoğraf 43- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den 
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Fotoğraf 44- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 45- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den 

 

           
Fotoğraf 46- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 47- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den       
 

            
Fotoğraf 48- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 49- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den       

 

                
Fotoğraf 50- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 51- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den       
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Fotoğraf 52- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 53- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den       
 

              
Fotoğraf 54- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 55- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den       
 

              
Fotoğraf 56- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 57- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den       
 

         
Fotoğraf 58- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den      Fotoğraf 59- Fatih Sultan Mehmet Türbesin’den   



 
 

82 

 
Fotoğraf 60- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Giriş 

 

Fotoğraf 61- Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun giriş alınlığı 
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Fotoğraf 62- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Giriş kitabesi 

 

  
Fotoğraf 63- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Giriş (sağ) 

 

 
Fotoğraf 64- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Giriş (sol) 
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Fotoğraf 65- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Saray tarafı 

 

 
Fotoğtaf 66- Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun Saray Tarafı alınlığı 
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 Fotoğraf 67- Topkapı Sarayı Bab-ı Hûmayun Saray Tarafı 

 
Fotoğraf 68- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Saray Tarafı (imza detay) 

 
Fotoğraf 69- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Saray Tarafı (sağ)
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Fotoğraf 70- Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun Saray Tarafı (sol) 

  

 

Fotoğraf 71- Ali Sûfi’nin yatay harfleri kullanımı               Fotoğraf 72- Abdulfettah Efendi’nin yatay harfleri kullanımı                   

                        (Ali Rıza Özcan’dan)                                                             (Ali Rıza Özcan’dan) 

 

 

 

 
Fotoğraf 73- Ali Sûfi’nin dikey harfleri kullanımı               Fotoğraf 74- Abdulfettah Efendi’nin dikey harfleri kullanımı                   

                        (Ali Rıza Özcan’dan)                                                             (Ali Rıza Özcan’dan) 
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                           Fotoğraf 75- Ali Sûfi                                                                  Fotoğraf 76- Abdulfettah Efendi 

                           (Ali Rıza Özcan’dan)                                                                          (Ali Rıza Özcan’dan) 
 
 

 

 
           Fotoğraf 77- Ali Sûfi’nin hareke dağılımı                               Fotoğraf 78- Abdulfettah Efendi’nin hareke dağılımı 

                        (Ali Rıza Özcan’dan)                                                                            (Ali Rıza Özcan’dan) 
 
 

 

 

     

Fotoğraf 79- Süleymaniye Cami batı kapısı iç kısımdaki levha 
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Fotoğraf 80- Süleymaniye Camii doğu kapısı iç kısımdaki levha 

 

 

 

 
Fotoğraf 81- Süleymaniye Camii Fil Payeler Üzerindeki Fatiha Sûresi 
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Fotoğraf 82- Süleymaniye Camii Fil Payeler Üzerindeki Fatiha Sûresi 

 

 

   
Fotoğraf 83- Süleymaniye Camii mihrabın yanı        Fotoğraf 84-  Süleymaniye Camii mihrabın yanı   
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Fotoğraf 85-  Süleymaniye Camii Fatiha kıyaslaması   Fotoğraf 86-  Süleymaniye Camii Fatiha kıyaslaması 

 
(Kırmızılar: Mihrap yanlarındaki çini panolar) 
(Siyahlar: Fil payeler üzerindeki Abdulfettah Efendi’nin yazıları) 
                                                                                

 

 
Fotoğraf 87- Süleymaniye Camii kemer aynasındaki yazılar 
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Fotoğraf 88- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 

 

 
Fotoğraf 89- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 

 
Fotoğraf 90- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 

 

 
Fotoğraf 91- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 
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Fotoğraf 92- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 

 

  
Fotoğraf 93- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 
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Fotoğraf 94- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 

 

 

 

 
Fotoğraf 95- Süleymaniye Camii kemer aynasında bulunan yazılardan 
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Fotoğraf 96- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 
Fotoğraf 97- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 98- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 
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Fotoğraf 99- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 100- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

Fotoğraf 101- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 
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Fotoğraf 102- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 
Fotoğraf 103- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 104- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 
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Fotoğraf 105- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 106- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 107- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 
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Fotoğraf 108- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 109- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 110- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 
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Fotoğraf 111- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

 
Fotoğraf 112- Süleymaniye Camii ikinci kat pencere üstü Esma’ül-Hüsna yazıları 

 

         
Fotoğraf 113- Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları      Fotoğraf 114- Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları 
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Fotoğraf 115- Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları      Fotoğraf 116- Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları 

 

                    

Fotoğraf 117- Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları      Fotoğraf 118-Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları 
 

               

Fotoğraf 119- Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları      Fotoğraf 120- Süleymaniye Camii Çehar Yâr levhaları 
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Fotoğraf 121- Bayezid Camii 

 
Fotoğraf 122- Bayezid Camii 

Fotoğraf 123- Bayezid Camii 
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Fotoğraf 124- Ertuğrul Tekke Camii 

  
Fotoğraf 125- Ertuğrul Tekke Camii Şadırvanı 
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Fotoğraf 126- Ertuğrul Tekke Camii Şadırvan Kitabesi 

 

Fotoğraf 127- Ertuğrul Tekke Camii Şadırvan Kitabesi 

 

 

 

      
  Fotoğraf 128- Ertuğrul Tekke Camii               Fotoğraf 129- Ertuğrul Tekke Camii 
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Fotoğraf 130- Yıldız Camii  

 

 
Fotoğraf 131- Yıldız Camii dış cephe 
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Fotoğraf 132- Yıldız Camii dış cephe (restorasyondan önce) 

 
Fotoğraf 133- Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan Kazasker Mustafa İzzet’in yazılarından 

 

 
Fotoğraf 134- Yıldız Camii dış cephe’den 
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Fotoğraf 135- Yıldız Camii harîmi 

 

 
Fotoğraf 136- Yıldız Camii 

 

 
Fotoğraf 137- Yıldız Camii 
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