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                                                             ÖNSÖZ 

         Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e gelen vahiylerin kaydedilmesiyle Ġslâm sanatı olan hat 

sanatı vukû bulmuĢtur. Müslümanlar Ġslâm eserlerini, Âyet-i Kerime ve Hadîs-i ġerîf 

ile nakĢederek dekore etmiĢ ve bu geleneği tüm Ġslâm âlemi asırlar boyu 

sürdürmüĢtür. Hat sanatı sadece Ģeklî olarak kalmayıp, onun zerâfet ve güzelliğini, 

Ġslâm‟ın manevi boyutu tâyin etmiĢtir. ġekil ile beraber mânâ; hat sanatını diğer 

sanat dallarından ayıran en önemli özellik olmuĢtur.  

         Osmanlının son dönemlerinde batının sanat üslûbu Türk sanatını etkilemiĢ olsa 

da, hat sanatı en küçük taviz vermeden geliĢimini sürdürmüĢ, her milletin 

baĢaramayacağı seviyede sanat eserleri üreten hattatlar yetiĢmiĢtir. Modern sanat 

diye tabir edilen, çoğu çizgilerden oluĢan, önemli ressamların eserlerinin temelinde, 

hat sanatı etkisi hissedilirken, Müslümanın batıyı değil, batının Müslümanı taklit 

ettiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

         Bu çalıĢmada, Osmanlı sanatının geç döneminde yaĢamıĢ Abdullah Zühdî 

Efendi‟nin hayatı hakkında elde edilen bilgi ve belgelere yer verilirken, icrâ ettiği 

eserler incelenmiĢ ve bu eserlerin değerlendirmeleri kapsamlı olarak yapılmıĢtır.  

         Tez konusu seçimi sırasında bana yol gösteren danıĢmanım, hocam Sayın Doç. 

Dr. Fatih ÖZKAFA‟ya minnet ve Ģükranlarımı borç bilirim. Bu çalıĢmanın ortaya 

çıkmasında büyük desteği olan, kendi çalıĢması gibi görüp, yardımlarını 

esirgemeyen, Sayın Nurullah ÖZDEM‟e minnetle teĢekkür ediyorum. Sayın Prof. M. 

Uğur DERMAN‟a, Sayın Mehmet ÖZÇAY‟a, Sayın Öğr. Gör. Sami NADDAH‟a, 

Sayın Ali HÜSREVOĞLU‟na, Sayın Öğr. Gör. ġennur ATALAY VAROL‟a, Sayın 

Muhammet YAMAN‟a, Sayın Doç. Dr. Zahraa Behzad‟a, çalıĢmamız süresince 

görüĢtüğüm tüm koleksiyoner, kütüphane, müze çalıĢanlarına, özellikle Sayın Ġsmail 

ORMAN‟a ve Neslihan Zülal SENAN ERÇOġKUN‟a yardımlarından dolayı minnet 

ve Ģükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, sevgili ablam Öznur GÖRKEMLĠ‟ye sabrından 

dolayı çok teĢekkür ediyorum. Bu çalıĢmanın hat sanatı tarihine katkı sağlaması 

temennisiyle, emeği geçen herkese Ģükranlarımı arz ederim.                                   

                                                                                                   Gülistan LEVENT  

                                                                                                          Konya-2018 
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                                                               ÖZET 

 

         Medeniyetler tarih boyunca kendi kültür ve değerlerini, gelecek nesillere 

aktarma ihtiyacı duymuĢ ve sanat bu değerlerin baĢında gelmiĢtir.  MenĢei doğrudan 

Kur‟an-ı Kerim‟e dayanan hat sanatı, Ġslâm medeniyetinin en köklü sanatı olarak 

geliĢimini yaklaĢık XIII asır gibi bir sürede tamamlamıĢ, XIX. yüzyıl en mükemmel 

eserlerin verildiği dönem olarak kabul edilmiĢtir. Mimariden kitap sanatlarına kadar, 

her alanda varlığını sürdüren hat sanatı, Arap alfabesinin yasaklanmasıyla, ciddi bir 

duraklama dönemi geçirmiĢ; fakat hat sanatına gönül veren birkaç köprü insanın 

gayret ve çabaları ile varlığını devam ettirmiĢtir. 

         XIX. yüzyılın kıymetli hattatlarından olan Abdullah Zühdî Efendi, genç yaĢta 

Ġstanbul‟dan ayrılarak Mısır‟a yerleĢmiĢtir. Bu sebeple Ġstanbul‟da yaĢayan hattatlar 

kadar hakkında çok fazla malûmat kaydedilmemiĢtir. 

         AraĢtırmalarımız neticesinde elde edilen bulguların birçoğu Medine, Mısır ve 

Kahire‟de bulunması sebebiyle, eserlerin araĢtırılması kısmen eksik kalmıĢ, ulaĢılan 

görseller eĢliğinde inceleme ve değerlendirme yapılmıĢtır.  

         Hayatı boyunca eser üretmiĢ olan Abdullah Zühdî Efendi‟nin eserleri, Ģüphesiz 

bu çalıĢmada yer alanlardan ibaret değildir. ÇalıĢmamızın bir baĢlangıç olarak 

değerlendirilip, ele geçecek yeni belge ve bulgularla, daha kapsamlı çalıĢmaların 

vücuda getirileceğine inancımız tamdır.            
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                                                          ABSTRACT 

 

         Civilizations tended to carry forward their culture and values to next 

generations throughout history and art is leading. Islamic calligraphy is based on 

Koran. It is the most rooted art major which has completed its progress in 

approximately XIII. centuries and nineteenth century is accepted as the greatest 

century which the greatest art works had been created. Islamic calligraphy continues 

its existence from books to architecture. With the prohibition of Arabic alphabet, 

Islamic calligraphy entered an unproductive period which surpassed by a few 

dedicated people who had great endeavors and efforts. 

         Nineteenth century‟s one of the valuable Islamic calligraphers, Abdullah Zühdî 

Effendi, had left Istanbul and moved to Egypt in early ages of his life. Because of 

that, he had never been knowledgeable as his colleagues who spent their lives in 

Istanbul.  

         Since many of the findings obtained in our researches are found in Medina, 

Egypt and Cairo, the investigation of the works was partially lacking and the 

examination and evaluation were conducted in the context of the visuals reached.     

         Abdullah Zühdî Efendi had spent his entire life productively and his all works 

are far beyond this study mentions. This study should be accepted as a beginning and 

with every new lead or document; more detailed studies should be engendered.  
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GENEK KISALTMALAR 
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agm.           : adı geçen makale 

bkz.            : bakınız 

cm              : santimetre 

c.                : cilt 

Çev.           : çeviren 

Ed.             : editör 

F.                : fotograf 

h.                : hicrî 

Haz.           : hazırlayan 

Hz.             : hazreti 
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Ġbn.            : Ġbni 

m                : metre 

mm            : milimetre 

M.              : miladî 

MEB          : Milli Eğitim Bakanlığı 

ö.                : ölümü 

S.                : sayı 

s                  : sayfa 

TFA           : Türk Folklor AraĢtırmaları 

TĠEM        : Türk Ġslâm Eserleri Müzesi 

VGM         : Vakıflar Genel Müdürlüğü 
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1. GĠRĠġ 

  

1. 1. Konunun Tanımı, Önemi ve Sınırları 

 

         Osmanlıdan günümüze, hayatı ve eserleri ile araĢtırılmayı bekleyen, hat 

sanatına önemli katkı sağlamıĢ, kıymetli hattatlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de 

Abdullah Zühdî Efendi ve eserleridir. Bu anlamda, Abdullah Zühdî Efendi‟nin 

eserleri, celî yazının XIX. yüzyılda ulaĢtığı estetik seviyeyi kanıtlaması bakımından 

önemlidir.       

         YaĢamı boyunca eser üretmiĢ olan Zühdî Efendi hat sanatının Mısır‟da 

geliĢmesine katkı sağlamıĢ, hem mimaride, hem kitap sanatlarında, sayısız eser 

bırakmıĢtır. Birçoğu Medine, Mısır ve Kâhire‟de olması nedeniyle, ulaĢılan 

eserlerinde kompozisyon, yazı karakteri ve muhtevaları ele alınmıĢ olup, tarz-üslûp 

özellikleri, bilimsel açıdan değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu eserlerin daha geniĢ 

kitlelere tanıtılması bakımından faydalı bir adım olacağı ve bu alanda ileride 

yapılacak çeĢitli araĢtırmalara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

         Bu çalıĢmada, Abdullah Zühdî Efendi‟nin Mescid-i Nebevî yazıları, Ümmü 

Abbas Sebili yazıları, Salih Ebû Hadid Sebili Yazıları, Rûf‟aî Camii Yazıları ve kitap 

sanatlarından birçok eserinin yurt dıĢında bulunması sebebiyle, eserlere ulaĢma 

imkânı belli bir sınırda kalmıĢ olup, yapılan değerlendirmeler, bu sınırlandırma 

çerçevesinde oluĢturulmuĢtur.  

          

1. 2. Konunun Amacı 

         AraĢtırmamız neticesinde, Ġslam dünyasının en önemli ikinci kutsal mekânı 

olan Mescid-i Nebevî‟nin yazılarını yazan Abdullah Zühdî Efendi hakkında kapsamlı 

bir çalıĢma ile karĢılaĢılmamıĢtır. Zühdî Efendi‟nin mimaride ve kitap sanatlarında, 

gerek müze, gerek kütüphane ve gerekse nerede olduğu hakkında malûmat 

bulunmayan, istifleri mevcuttur. Bu istifler, renk, teknik ve kompozisyon özellikleri 

bakımından incelenerek, bunların bir disiplin içerisinde analiz edilmesi ve bu alanda 

araĢtırma yapanlara kaynak oluĢturulması amaçlanmıĢtır. 
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1. 3. Konuyla Ġlgili Kaynaklar 

         Bu çalıĢmada faydalanılan kaynaklara geçmeden evvel, hat sanatında klasik 

eserler olarak kabul edilen kitaplara yerverilmiĢtir. Bunlar; Nefeszâde Ġbrahim‟in 

Gülzâr-ı Savâb, Suyolcuzâde Mehmed Necîb‟in Devhatü‟l-Küttâb, Süleyman 

Efendi‟nin Mir‟at-i Hattâtîn, Gelibolulu Mustafa Âlî‟nin Menâkıb-ı Hünerverân, 

Ġranlı Habib‟in Hat ve Hattatîn, Mehmed Sem‟î‟nin Tezkiretü‟l-Hattatîn, 

Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin‟in Tuhfe-i Hattâtîn, Nurullah Tilgen‟in Eyüplü 

Hattatlar, KalkaĢendî‟nin Subhu‟l-A‟Ģâ, Ġbn Nedîm‟in Fihrist ve Belâzurî‟nin  

Fütûhu‟l-Büldân gibi eserleridir. 

 

İNAL, İbnülemin M. K. (1970). Son Hattatlar (2. Baskı). İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi. 

         Gülzâr-ı Savâb, Devhatü‟l-Küttâb, Tuhfe-i Hattatîn ve Tezkiretü‟l Hattatîn gibi, 

daha birçok kıymetli kaynaklardan yola çıkarak hazırlanmıĢ olan eserde, Abdullah 

Zühdî Efendi ile ilgi bölüme geniĢ bir Ģekilde yer verilmiĢ olup, yararlandığımız 

birçok eserde ana kaynak olarak gösterilmiĢ ve bizim de faydalandığımız önemli 

kaynaklardan olmuĢtur. 

 

YAZIR, M. B. (1989). Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem 

Güzeli (C:3). Ankara: D. İ. B. Yayınları. 

         Bilhassa Cumhuriyet‟ten sonra hat sanatı alanında yazılmıĢ en önemli kaynak 

olarak gösterilen eserde yazar; Hat Sanatını ve özellikle yazı çeĢitlerini kapsamlı bir 

Ģekilde ele almıĢ, geçmiĢten günümüze hat sanatı ve uygulamaları, yazı karakterleri 

ve terimleri, kullanılan yöntem ve malzemeleri ayrıntılı bir Ģekilde açıklamıĢtır. 

Bizim de yazı çeĢitleri bölümünde faydalandığımız en önemli eserlerden olmuĢtur. 

 

SERİN. Muhittin. (2003). Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar (4. Baskı). İstanbul: 

Kubbealtı Neşrîyat. 

         Daha çok yazı çeĢitleri ve hat sanatının geliĢimi bölümlerinde baĢvurduğumuz 

eserde yazar; geçmiĢten günümüze hat sanatı hakkında yazılmıĢ olan birçok eseri 
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sadeleĢtirerek günümüz Türkçesine çevirmiĢ, Ġslâm yazısının evreleri ile onları 

oluĢturan birey ve öğeleri ele almıĢtır. Hat sanatı için temel kaynak teĢkil eden eser,  

faydalandığımız bir diğer kaynak olmuĢtur. 

 

ÖZKAFA, F. (2008). İstanbul Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

         Fatih Özkafa‟nın “Ġstanbul Selâtin Camilerinin KuĢak Yazıları adlı” 

yayımlanmamıĢ doktora tezinde, Arap yazısının geliĢimi, Ġslâmiyet‟in yayılmasıyla 

beraber Hz. Peygamber dönemi, Emeviler, Abbasiler, Selçuklulardan Osmanlıya, hat 

sanatında Türk Ģivesine geçiĢ süreci ve tüm bu dönemlerde yaĢayan hattatlar ele 

alınmıĢtır. Ayrıca teze de ismini veren Ġstanbul‟daki selâtin Camileri kuĢak 

yazılarının hat estetiği ve hat sanatı açısından geliĢimine yönelik ayrıntılı 

değerlendirmeler yer almaktadır. Bizim de çalıĢmamızda faydalandığımız önemli 

çalıĢmalardan olmuĢtur. 

 

RIFAT, İbrahim Paşa.(2010). Mir‟atü‟l Harameyn-Bir Generalin Hac Notları. 

(Çeviren: Dr. Lütfullah Yavuz) İstanbul: Yitik Hazine Yayınları  

         “Mekke-Medine‟nin Aynası” Ģeklinde dilimize tercüme edebileceğimiz, 

Ġbrahim Rif‟at PaĢa‟nın “Mir‟âtü‟l- Haremeyn” adlı eseri, Osmanlı dönemi hac 

seyahatnamelerinin en önemlilerinden sayılabilir. 1900‟lü yılların baĢında 

Osmanlının Hadimü‟l-Haremeyn olduğu yılları göz önüne sermesi bakımından, 

önemli bilgi ve fotoğraflar ihtiva etmektedir. Surre muhafızları kumandanı ve daha 

sonra hac emiri gözüyle Mekke‟den Medine‟ye, Kâbe‟nin içinden, Hz. Paygamber 

(s.a.v.)‟in Türbesinin içine, Osmanlı padiĢahlarının Haremeyn‟deki hizmetlerinden, 

Hicaz demiryolu inĢaatına, her konuda en ince ayrıntısına kadar anlattığı eserin 

orjinal dili Arapçadır. Eserin çevirisi, Dr. Lütfullah YAVUZ tarafından yapılmıĢ 

olup, bizim de Mescid-i Nebevî‟nin yazıları bölümümde faydalandığımız önemli 

kaynaklardan olmuĢtur.  
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SARI, A. (2012). Medine‟de Osmanlı Dini İmar Faaliyetleri: Mescid-i Nebevî 

Örneği (1818-1861) Marmara Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezi, Ġstanbul. 

         Ali SARI‟nin, Medine‟de Osmanlı Dini Ġmar Faaliyetleri: Mescid-i Nebevî 

Örneği adlı tez çalıĢmasında Mescid-i Nebevî‟nin 1818-1861 yılları içerisinde 

geçirdiği imar faaliyetlerini anlatırken, BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivinde konu ile ilgili 

temin edilen belgeler kullanılmıĢtır. Bu belgelerde yer alan, Abdullah Zühdî 

Efendi‟nin Ġstanbul‟dan Medine‟ye geçiĢ süreci, sarayla yapılan irtibatlar ve Mescid-

i Nebevî‟nin yazılarına kısaca değinilmiĢtir. Belgeler eĢliğinde verilen bu bilgiler 

oldukça önem arz etmektedir. ÇalıĢmamızın Mescid-i Nebevî bölümünde 

faydalandığımız bir diğer eser olmuĢtur. 

 

DERMAN, Uğur. (2014). Harflerin Aşkı (1. Baskı). İstanbul: Korpus Kültür Sanat 

Yayıncılık. 

         Yazar kitabında; hat sanatının tarihi, tanımı ve hat sanatında kullanılan 

malzeme bölümlerinden sonra, Kerem Kıyak ve Mustafa Balcı koleksiyonundan 

seçme eserlere yer vermiĢtir. Bu eserlerden bazıları Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait 

olup, hattatın hayatı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, eserlerin hangi 

dönemde ve kim tarafından tertiplendiği konusunda bilgi verilmektedir.  

 

Hat sanatıyla ve konumuzla genel olarak bağlantılı olan kaynaklar:  

         Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN‟nın Osmanlı Döneminde Batılılaşma Sürecinin 

Ortadoğu‟ya ve Afrika‟ya Yansıması: Mısır ve İsrail‟den Örnekler, Prof. Dr. Fevzi 

GÜNÜÇ‟ün Kâhire Kasr‟ul-Menyel Müzesi Mescid Yazıları, Prof. Dr. Mehmet  

AKKUġ‟un Kâhire-Mısır‟da Osmanlı Dönemi Eserlerinde Türkçe Manzum 

Kitabeler, Murat SÜLÜN‟nün Haremeyn‟deki Belli Başlı Mabedlerde Yazılı Âyetlere 

Dair Mülahazalar 1-2, Muhittin SERĠN‟nin Kâhire Dâr‟ül-Kütübü‟l Mısriyye‟de 

Osmanlı Hat Sanatına Ait Eserler, adlı makaleleri, bu çalıĢmada faydalandığımız  

diğer kaynaklar olmuĢtur.  
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1. 4. Kullanılan Yöntem 

         AraĢtırmamıza literatür taramasıyla baĢlanmıĢ, konuyla ilgisi bulunan kitap, 

makale, tez ve görsel malzemelerin tasnifi yapılmıĢtır. Ayrıca yurt içi ve yurt 

dıĢındaki, kütüphane ve müzelerde yapılan araĢtırmalar neticesinde, buralarda 

bulunan eserlerden bir kısmına ulaĢılmıĢ, bir kısmının ise; yazılı kaynak ve görselleri 

temin edilmiĢtir. Bu süreçte, uzman kiĢiler, hattatlar, koleksiyonerler ve müzayede 

Ģirketlerinden de yardım alınmıĢ olup, anlatımlardan ve tecrübelerden faydalı bilgi ve 

belgeler elde edilmiĢtir.     

         ÇalıĢmamız beĢ ana baĢlıktan müteĢekkildir. GiriĢ kısmında konunun tanımı, 

önemi ve sınırları, konunun amacı ve konuyla ilgili kaynaklar ele alınmıĢ olup; ikinci 

bölümde hat sanatı ve tarihi hakkında genel bilgi verilmiĢtir. Üçüncü bölümde; 

çalıĢmamızın esasını teĢkil eden Abdullah Zühdî Efendi‟nin hayatı, sanatı ve eserleri 

ana baĢlığı altında, Zühdî Efendi‟nin hayatı, hocaları ve talebeleri araĢtırılarak elde 

edilen belge ve bilgilere yer verilmiĢtir. Dördüncü bölüm ise; katalog bölümü olup, 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin eserleri incelenerek, muhtevaları açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

         Katalog bölümünde önceliğimiz mimarideki eserleri olmuĢ, bu eserlerin inĢâ 

tarihinden günümüze kadar geçirdikleri tarihî seyri, ulaĢabildiğimiz kaynaklar ve 

belgeler çerçevesinde anlatılmıĢtır. Devamında bu mekânlarda bulunan Abdullah 

Zühdî Efendi‟ye ait hatlar incelenerek, yazıların kompozisyon düzeni, istif 

özellikleri, harf anatomileri gibi hat sanatının belli unsurları ele alınmıĢtır. Gerek 

eserlerin tahlili ve gerekse yazıların muhtevaları, alanında uzman kiĢilerden destek 

alınarak, analiz ve sentez yöntemiyle değerlendirilmiĢtir. 

        Medin‟de bulunan Mescid-i Nebevî yazıların fotoğrafları, hattat Nurullah 

Özdem tarafından, Kâhire‟de bulunan Ümmü Abbas Sebili, Salih Ebû Hadid Sebili 

ve Rûfâî Camiinin fotoğrafları Eman Mohamed ve Zahraa Behzad tarafından, 

çekilmiĢtir. 

         Değerlendirme ve yöntemin, daha anlaĢılır bir sonuç vereceği düĢüncesiyle, 

eserlerin tasniflerinde katalog sistemi tercih edilmiĢtir. Bilgilerine ulaĢılan eserlerin 

örnekleri, ayrı ayrı gözlem formu hazırlanarak kataloglanmıĢtır. 
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Mimarideki Formda:  

Katalog 

Plan No    

Fotoğraf No     

YapılıĢ Tarihi           

Yazı ÇeĢidi                

Yazı Ölçüleri            

Malzeme ve Teknik 

Renk           

Dil            

Kitap Sanatlarındaki Formda: 

Katalog 

Fotoğraf No     

Envanter No                       

Bulunduğu Yer         

Yazı ÇeĢidi                

Dil                              

YazılıĢ Tarihi           

Ölçüler                      

Malzeme    

Müzehhib 

Ģeklinde bilgiler tasniflenirken, müze, kütüphane veya koleksiyonda, bir eserden 

fazla eser bulunmuyorsa ve nerede olduğu hakkında malûmat mevcut değilse,  bu 

form uygulanmamıĢ olup, diğer eserleri baĢlığı altında incelenmiĢtir.     

         Mescid-i Nebevî‟nin araĢtırılması kapsamında incelediğimiz çalıĢmalardan olan 

Murat Sülün‟nün; Haremeyn‟deki Belli BaĢlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dair 

Mülahazalar-1 ve 2 makaleleri, günümüzde çalıĢılmıĢ kaynak olması bakımından 

önem arz etmektedir. Ancak, görsellerin olmaması, verilen bilgiler ile görsellerin 

mukâyeselerinde karıĢıklıklara sebep olmuĢtur. Bu bağlamda, en doğru sonucu 

vereceği düĢünülerek, elimizdeki görsellerin ayrı ayrı transkripsiyonu çıkartılmıĢ ve 

tüm yazı kuĢağı bu yöntemle tamamlanmıĢtır. 
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         Örneğin; dört ayrı kuĢak halinde olan kıble duvarındaki yazılara, bir görselde 

yer verilmiĢ ve zemin renkleri belirtilerek, daha anlaĢılır Ģekilde açıklanmıĢtır. Firûze 

üst yazı kuĢağından baĢlanmıĢ olup, orta bölümde bulunan bordo zemin, alt firûze 

zemin ve kuĢaktaki dördüncü sıra olan, Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in isimlerinin yer 

aldığı bordo zeminli kısımlar ayırtedilerek, peyderpey devam edilmiĢtir. Babü‟s-

selam‟ın dıĢındaki yazılardan baĢlanılıp sağ ve sol tarafların izâhı yapıldıktan sonra, 

kıble duvarındaki yazılar inceleyerek, Hz. Osman Mihrabı, Cibril Makamı ve 

devamındaki Babü‟l-bakî çıkıĢında biten yazılarla, kıble duvarı kuĢağı 

tamamlanmıĢtır. Devamında ise; Mescid-i Nebevî‟nin belli yerlerinde duvara rabt 

edilmiĢ levhalar, Mescid-i Nebevî‟nin mihrapları ve kapılarında bulunan Abdullah 

Zühdî Efendi‟ye ait hatlar, yine görseller eĢliğinde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

         Kubbe kasnaklarında Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazısı olup olmadığı 

konusunda kaynaklardaki çeliĢkili bilgiler sebebiyle, bu çalıĢmada yer verilmemiĢ 

olup, bu konunun müstakil olarak değerlendirilmesi gerektiği düĢünülmüĢtür.  

         Bu yöntem diğer mimâri eserlerinde de uygulanırken, Fetih Sûresi‟nin 

açıklaması Mescid-i Nebevî‟de yapıldığı düĢünülerek, Ümmü Abbas Sebili ve Rûfâî 

Camii kuĢak yazılarının muhtevaları kısmında, ayet numaralarına yer verilmiĢ olup, 

ayetin tekrar açıklaması yapılmamıĢtır. 

         Rûfâî Camii yazılarının fotoğraflarındaki eksiklerden dolayı, kuzeybatı ve 

güneybatı yazılarının bulunduğu kısımlarda, Sûrenin kaçıncı âyette bittiğine dair net 

bir sonuca varılamamıĢtır. Ayrıca, müezzin mahfilindeki yazıların bitiĢ kısmında, 

Zühdî Efendi‟nin imzasının bulunup bulunmadığı, görsellerin eksikliğinden kaynaklı 

bir diğer sorun olmuĢtur.  

         Eyüp Camii, MihriĢah Valide Sultan Haziresinde bulunan mezar taĢı kitâbesi, 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġstanbul‟daki mimari açıdan değerlendirilecek tek eseri 

olmuĢtur. Zîra araĢtırma süresince Zühdî Efendi‟ye ait baĢka bir mezar taĢı 

kitâbesiyle karĢılaĢılmamıĢtır. Eyüp Camii haziresinde bulunan mezar taĢı kitâbesi 

oldukça aĢınmıĢ olup, elde edilen görsellerdeki yazıların net olmaması, bu 

aĢınmalardan kaynaklanmıĢtır.         
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         Mimarideki eserlerin akabinde, kitap sanatlarındaki eserler araĢtırılmıĢ, elde 

edilen bilgi ve kaynaklar, kapsamlı biçimde incelenerek, tasnifleri yapılmıĢtır. Kral 

Abdülâziz Kütüphanesinde bulunan Kâbe Kapısı örtüsü ve kuĢak yazıları 

değerlendirilmiĢ olup, bu örtülerin yazılması konusunda gerekli yazıĢmaların 

yapıldığı belgelere; çalıĢmanın “ekler” bölümünde yer verilmiĢtir. Ayrıca Kabr-i 

Nebevî‟nin içerisinde bulunan, Hz. Fatıma (r.a.)‟nın evinin kapısı için yapılmıĢ 

örtülerin muhtevalarına yer verilmiĢtir.  

         Sotheby‟s Uluslararası Müzayede ġirketinde bulunan Kur‟an-ı Kerîm‟in ketebe 

kısmına ulaĢmak amacı ile yaptığımız iletiĢimler neticesiz kalmıĢ, baĢka görseller 

temin edilememiĢtir. Abdullah Zühdî Efendi‟nin olduğu bilinen bir diğer Kur‟an-ı 

Kerîm‟in görsellerine ulaĢılmıĢ olup, yazı karakterleri bakımından mukayeseleri 

yapılmıĢtır. 

         Kerem Kıyak koleksiyonunda bulunan ve eserde Abdullah Zühdî Efendi‟nin 99 

istifinin yer aldığı yazıların transkripsiyonu yapılmıĢ ve tezyinatı ile birlikte 

incelenmiĢtir. Tüm eserler kapsamlı Ģekilde incelenirken, tezyinatlı kısımları 

alanında uzman olan hocalardan yardım alınarak değerlendirilmiĢtir. 

         Günümüzde nerede olduğu ve ebatları hakkında elimizde malûmat bulunmayan 

eserleri, diğer eserleri ana baĢlığı altında ele alınmıĢ olup, yazı kompozisyonları ve 

muhtevaları incelenmiĢtir. BeĢinci bölümde; Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait 

Mimarideki eserleriyle beraber, yaklaĢık olarak 80‟e yakın eserin değerlendirmesi 

yapılarak sonuçlandırılmıĢtır. Kaynakçadan sonra ekler bölümünde Abdullah Zühdî 

Efendi‟nin Kâbe Örtüsü ve Mescid-i Nebevî‟deki yazıları yazması konusunda verilen 

talimatların ve yazıĢmaların mevcut olduğu belgelere yer verilmiĢ ve çalıĢmamız 

tamamlanmıĢtır.   

 

2. HAT SANATI HAKKINDA GENEL BĠLGĠ 

 

2. 1. Hat Sanatı‟nın Tanımı 

 

         Hat sanatı kaynaklarda; cismani âletlerle meydana getirilen, ruhânî bir 

hendesedir (Yazır, 1981: 122), diye kısaca açıklanmıĢtır. Hat ise; Arapça bir kelime 
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olup, sözlükte ince, uzun, doğru yol, birçok noktanın birbirine bitiĢerek 

sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen Ģeyler ve yazı gibi anlamlara 

gelmektedir. Özellikle Ġslâm kültüründe yazı ve güzel yazı hüsh-i hat, hüsnü‟l hat, el-

hattu‟l-hasen manalarında kullanılmıĢtır. Hüsn-i hat estetik kurallara bağlı kalarak, 

ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır. Yalnızca Ġslâm yazıları için kullanılan bir tabir 

olmuĢtur. Bu sanatı icrâ eden kiĢilere verilen en eski lâkap kâtip, küttâb, muharrir ve 

verrak kelimeleridir. Hattat kelimesi tahminen miladi X. Yüzyıldan sonra 

kullanılmaya baĢlanıldığı düĢünülmektedir (Serin, 2008: 17). 

 

2. 2. Hat Sanatı‟nın Tarihçesi 

         Tarih boyunca insanlar duygu ve düĢüncelerini, yaĢamıĢ oldukları hâdiseleri 

resmetme yoluna gitmiĢlerdir. Yazı da böyle bir ihtiyacın sonucu olarak varlık 

göstermiĢtir. Arap yazısı tarihî bakımından en son ortaya çıkan yazılardan biri 

olmasına rağmen, Latin Alfabesinden sonra en çok kullanılan yazı olmuĢtur (Moritz- 

ĠA, 1965: 498). 

         Hat sanatı, Arap yazısına bağlı olarak doğmuĢ ve Güzel Sanatların müstesna 

dallarından biri haline gelmiĢtir. Arap yazısının doğuĢu hakkında farklı görüĢler 

ortaya atılmakla beraber, Arap yazısının Nabatî ve Arâmî halklarıyla Fenike yazısına 

bağlandığı Ģeklindedir ( Yazır, 1981: 31-53). 

         Yazının kullanımı, Ġslâm medeniyetini karakterize eden en önemli unsurlardan 

biri olmuĢtur. Ġslâm yazısı, mimariden kitap sanatlarına kadar tüm görsel sanatlarda 

kullanılmıĢtır. Aynı zamanda mesaj niteliği ve tezyinat bakımından, Ġslâmiyet‟in ilk 

yıllarından itibaren günümüze kadar ulaĢan ve tüm Ġslâm coğrafyasında görülen 

sanatlarının baĢında gelmektedir. Ġslâm‟da güzel yazı yazma sanatı veya terminolojik 

olarak hüsn-i hat, estetik ifade biçiminde yegâne kabul gören görsel sanat olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.  

         Ġslâm dinini kabul eden bütün milletlerin benimsediği Arap yazısı, Ġslâm 

ümmetinin ortak değeri hâline gelmiĢ, Arap yazısı, zamanla Ġslâm yazısı vasfını 

kazanmıĢtır. Nabat yazısının cezm ve meĢk diye adlandırılan iki üslûbu mevcuttur. 

Bu iki üslûp Ġslâmiyet‟ten sonra devam eden yıllar içerisinde güzelleĢerek sanat 
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yazısı seviyesine yükselmiĢ, meĢk tarzı, yuvarlak ve yumuĢak karakterinden dolayı, 

cezm tarzına göre daha fazla tercih edilmiĢtir (Derman- ĠA, 1997: 427-428). 

         Hat sanatı, Hz. Peygamber‟in bilginin kayıt altına alınması gerektiği hususunda 

çok hassas davranması ve yazının güzel yazılması üzerine tavsiyelerde bulunmasıyla 

doğmuĢ bir sanattır denilebilir. Kâtiplerin besmelenin yazılıĢında nelere dikkat 

edileceği kaynaklarda Hz. Peygamber‟den ve vahiy kâtiplerinin bazılarından gelen, 

Müstakimzâde‟nin Tuhfe- i Hattâtîn adlı kitabının baĢındaki kırk hadis bölümünden, 

alındığı yerleri göstererek naklettiği çeĢitli rivayetler mevcuttur. Müstakimzâde‟nin 

ifadesiyle; besmele yazacak mübtedî hattatlara onu her bakımdan tam bir Ģekilde tarif 

edeni Hz. Peygamber‟in Muaviye b. Ebü Süfyan‟a, Hokkaya likayı koy, kalemi 

usulüne uygun aç, besmelenin b sini dik yaz, sin harfinin diĢlerini açıkça göster, mim  

in gözünü köreltme (kapalı yazma), Allah lafzını özenerek yaz, Rahman kelimesinde 

mürekkebi tazele veya keĢide vererek uzat, Rahim‟i de güzelce yaz dediğini belirten 

rivayetlerden olduğu bilinmektedir (Derman, Uzun- ĠA,1992: 532-537). 

         Bu teĢvik, yazının en mükemmel seviyeye ulaĢması ve geliĢmesi bakımından 

Emevîler ve Abbasîler döneminde, Ġslâm dünyasında kıymetli hattatların yetiĢmesine 

ve sanat değeri yüksek eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuĢtur.  

         Emevîler zamanında (41-132/ 661-750) iktisadî ve medenî seviyenin 

yükselmesiyle beraber, ilim ve sanat hayatında da önemli geliĢmeler kaydedilmiĢtir. 

ġehirlerde görülen imar faaliyetleri yanında, Kur‟an ve kitap istinsah, telif ve 

tercüme faaliyetleri de hızla artmaya baĢlamıĢ, hüsn-i hatla Mushaf yazan kâtipler 

çoğalmıĢtır. Saraylarda halifeler adına kâtipler çalıĢtırılmıĢtır.  

          Arap yazısının geliĢmesinde halifelerin teĢvik ve himayelerinin büyük rolü 

olduğu görülmektedir. Hattatlar bütün emeklerini Kur‟an yazısının güzelleĢmesine 

sarfetmiĢlerdir. Kur‟an istinsahında hattatların duydukları ilâhî aĢkı, gösterdikleri 

sabır, itina ve titizliği baĢka bir sanatta bu ölçüde bulmanın mümkün olmadığını 

belirtmek yerinde olacaktır. Ġbâdet haline gelmiĢ bu gayret, günümüze kadar yazılmıĢ 

Kur‟an nüshaları hat sanatının en güzel örnekleri arasındadır. Emevîler‟den 

günümüze pek az kaynak ulaĢmasına rağmen, mevcut olanlar o devirde kullanılan 

kitabe yazıları hakkında yeterli bilgi vermektedir. Emevîler döneminde, harf ve 
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kelimelerin ölçüleri tespit edilmiĢ böylece yazının gramer çağı baĢlamıĢtır (Günüç, 

1991: 10).  

         BaĢlangıçta Mushaf hattında nokta ve seslendirme iĢaretleri bulunmamaktaydı. 

Bu durum Arap olmayan milletler tarafından, yazının okunmasında güçlük çekiliyor, 

hareke ve noktanın olmaması, bir takım hatalara yol açıyordu. Kur‟an‟ın 

okunuĢundaki bu güçlüğü gidermek, her türlü bozulmayı önlemek için harflere nokta 

ve kısa sesleri gösteren iĢaretler koyma zarureti doğmuĢtur. Bu konu da Abdülmelik 

b. Mervân‟ın emriyle ilk ciddi çalıĢmayı yapan Ebü‟l-Esved ed-Düelî (ö. 69/688) 

olduğunu kaynaklarda geçmektedir. Seslendirme sisteminde yuvarlak nokta 

kullanılmıĢ, fetha (üstün) yerine harfin üzerine bir nokta, kesre (esre) yerine harfin 

altına bir nokta, zamme (ötre) yerine harfin önüne bir nokta tenvin içinde ikiĢer nokta 

konulmuĢtur. Bu iĢaretleri Kur‟an metninden ayırmak için Medineli âlimler 

harekeleri kırmızı, Ģedde, tahfif ve hemzeyi gösteren iĢaretleri sarı mürekkeple 

yazmıĢlardır. Mağrib Müslümanları, Medine usulünü benimsemiĢ, Irak ve ġam 

âlimleri ise hemze için de kırmızı renk mürekkep kullanmıĢlardır (Serin, 2008: 52- 

53). 

         Abbasîler devrinde yazı, ölçülü olarak Ģekillenmeye baĢlamıĢ, Abbasî 

hilâfetinin (750-1258) ilk zamanlarına kadar kâtipler celîl, sülüs, tûmar ve sülüseyn 

hatlarıyla yazmaya devam etmiĢlerdir. Bu devirde ırâkî (ver-râkî, neshî) denilen, el-

müstedîr yazıdan doğmuĢ bir yazı türü geliĢmiĢtir. Bu yazı Me‟mûn‟un (813-833) 

hilâfetine kadar artarak güzelleĢmiĢtir. X. yüzyılda el-hattu‟l-mensûbun belirmeye 

baĢlamasıyla kûfî hattın önemi azalmıĢ, XII. asırda ise hayatiyeti sona ermiĢtir.  

Ancak kûfî hattı Kuzey Afrika, Endülüs ve Mağrib‟de yuvarlaklaĢarak kûfiyyü‟l-

mesâhifi‟l-Garbî ve el-hattü‟l-Mağribî Ģekliyle, Ġran‟da ve doğusunda ise MeĢrik 

kûfîsi adıyla aklâm-ı sittenin yayılmasına kadar kullanılmaya devam etmiĢtir (Serin, 

2008: 54). 

         Abbasiler döneminde (750-1258) hilafet merkezi ġam‟dan Bağdat‟a 

naklolunmuĢ, büyük hattatların yetiĢmesine de zemin hazırlamıĢlardır. Abbasiler 

döneminin hat sanatı bakımından önemli bir özelliği de, mimaride yazının Emeviler 

döneminde olduğundan daha çok kullanılmıĢ olmasıdır. Bu dönemin meĢhur 

hattatlarından biri Ġshak b. Hammad, diğeri Ahvelü‟l-Muharrirîn olarak tanınan 



12 
 

Yahya b. Halid, bir diğeri Ahmed b. Halid‟dir. Ancak daha sonra, hat sanatının 

gidiĢatına yön veren çok önemli bir isim olarak Ġbn Mukle (886- 940) öne 

çıkmaktadır. Yine, Ġbnü‟l-Bevvâb (ö. 1022) ve Yâkut el-Musta‟sımî (ö. 1298) gibi 

yazıda kayda değer inkılaplar yapan hattatlar da Abbasiler döneminde yetiĢmiĢlerdir. 

MeĢhur hattat ve Abbasî Veziri Ebû Ali Muhammed b. Ali el-Hüseyin b. Mukle el-

Bağdâdî hat sanatında önemli geliĢmelere öncü olmuĢ, Mevzun hatların yerini, nizam 

ve kaidelerle, mensûb nispetli yazı hatta bırakmıĢtır (Serin, 2008: 56).  

         Ġbn Mukle‟den yaklaĢık bir asır kadar sonra, Ġbnü‟l-Bevvâb olarak bilinen Ali 

b. Hilâl (ö. 1022), hat sanatında önemli inkılâplar gerçekleĢtiren bir baĢka hattattır. 

Kendisinin (64) adet Mushaf yazdığı bilinmektedir. Bunların zamanımıza ulaĢan ve 

hattata aidiyeti kesin olan en güzel nüshası Dublin‟dedir (Serin, 2008: 57-58). 

         Ġbn Mukle kalem ağzını meyilli keserek aklâm-ı sitteye letâfet kazandırmıĢtır. 

Üslûbunun farklılığı bütün kalemlerde hissedilmekle beraber Yâküt üslûbunda 

muhakkak ve reyhânî yazılar klasik form ve güzelliğine ulaĢmıĢtır. Sülüs ve nesih 

kalemleri ise Yâküt mektebinde karakter kazanmakla beraber asıl geliĢmesini iki asır 

sonra ġeyh Hamdullah ekolünde tamamlayacaktır. Tevkiî ve rikâ‟ kalemleri Yâküt 

öncesinde nispet ve ölçüleri tamamlanmıĢtı. Yâküt üslûbunun kısa zamanda Ġslâm 

âleminde benimsenip örnek alınmasıyla kendisine "kıbletü'l-küttâb" (hattatların 

kıblesi) lakabı verilmiĢtir (Serin, 2008: 63). 

         Abbasi Devleti‟nin yıkılıĢından sonra hat sanatı geliĢimini Türk ve Ġranlı 

hattatların elinde sürdürmüĢ, siyasi hareketlerin sonucunda Bağdat sonrası Kahire, 

Kurtuba, Semerkand, Herat, Tebriz ve Konya Ģehirleri, Osmanlı öncesinde hat 

sanatının geliĢimini devam ettirdiği önemli ilim ve sanat merkezleri olmuĢlardır. 

(Tüfekçioğlu, 1999: 44). 

         Büyük Selçuklu, Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemiyle birlikte 

mimaride celî sülüs daha fazla kullanılmaya baĢlamıĢtır. Anadolu Selçukluları 

döneminde Özellikle Mushaflarda sülüs ve nesih ile birlikte muhakkak ve reyhânî 

yazının da kullanıldığını görülmektedir. Kûfî yazı ile Selçuklu celî sülüsü olarak 

nitelendirilen celî sülüs, bu dönem mimarisinde en çok karĢılaĢılan yazı 

çeĢitlerindendir (Günüç, 1991: 74-76).   
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         XIV. yüzyıldan sonra Osmanlılar Ġslâm dünyasında mihver devlet rolünü almıĢ, 

Ġstanbul‟un fethiyle (1453) beraber Doğu ve Batı dünyasının ilim ve sanat merkezi 

haline gelmiĢtir (Serin, 2008: 85).  

         Hemen her sanat dalında olduğu üzere, Türk hat sanatının temelleri de, Fafih 

devrinde atılmıĢtır. Yâkut-ı Mut‟sımî ve altı talebesinden oluĢan “Esatize-i seb‟a” 

(yedi üstad)ın sonuncularından Abdullah-ı Sayrefî‟den sonra gelen, Edirneli I. Yahyâ 

Sûfi ve Ali b. Yahyâ Sûfi, Ġstanbul‟daki ilk büyük çaplı Osmanlı külliyesi 

konumundaki Fatih Külliyesi‟nin merkezinde yer alan Fatih Camii (1470)‟nde  

yazıları bulunan öneli hattatlardır (Rado, 1984: 41). 

         Türk hat sanatının en büyük ekolu olarak kabul edilen ġeyh Hamdullah (840/ 

d.1436- ö.1520) kendinden önceki öncüllerinin yazı geleneklerini almıĢ, üzerinde 

tamamen kendine özgü bir estetik sistem geliĢtirerek, önce Osmanlıda sonra tüm 

Ġslâm topraklarında Yâkut ekolünün hükmünü kaldırarak, Ģeyh üslubunu hâkim 

kılacak değiĢimi baĢlatmıĢtır. (Serin, 2008: 97-98). 

         Birçok takipçisi bulunan ġeyh Hamdullah Ekolü, oğlu Mustafa Dede ve damadı 

ġükrullah Halife, Muhyiddin, Celâl, Abdullah-ı Amâsi‟ler, ve Hamdullah gibi 

hattatlar ile devam etmiĢtir. (Rado, 1984: 62). 

         ġeyh Hamdullah‟dan sonra Afyonkarahisarlı olan Ahmed Karahisârî (d. 1468- 

ö. 1556) yeniden Yâkut ekolüne dönüĢ yapmıĢ ve bu sebepten dolayı Yâkut-ı Rûm 

diye de anılmıĢtır. Karahisarî, Kanunî Sultan Süleyman döneminin en meĢhur 

hattatıdır. PadiĢah için muhakkak ve nesih hatlarıyla yazdığı Kur‟an-ı Kerim en 

önemli eserlerindendir. Bu ekolün, kendisinden sonraki temsilcisi, aynı zamanda 

evlatlığı ve talebesi olan Hasan Çelebi (ö. 1594?)‟dir. Ġstanbul Süleymaniye Camii ve 

Edirne Selimiye Camii kitabeleriyle, çini üzerindeki yazıları önemli eserlerindendir 

(Rado, 1984: 69-72). 

         Osmanlılarda hat sanatı XVI. yüzyıldan itibaren daha da geliĢerek devam 

etmiĢtir. Hat sanatı tarihinin müstesna isimlerinden biri olan Hâfız Osman (d.1642- 

ö.1698) Ġstanbul‟da dünyaya gelmiĢ, küçük yaĢta hıfz ettiği için Hâfız Osman diye 

meĢhur olmuĢtur (Serin, 2008: 124). 
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         OkunuĢundaki rahatlık ve kolaylık nedeniyle tüm Ġslâm dünyasında Hâfız 

Osman‟ın Mushafları meĢhur olmuĢtur. Bugün bilinen Ģekliyle sülüs, nesih hilye-i 

Ģerifi ilk tertipleyen de Hâfız Osman‟dır (Serin, 2008: 127). 

         XIX. yüzyılda Hafız Osman‟dan sonra gelen hattatlar, onun ekolünün takipçisi 

olmuĢlardır. Celî yazıda ve tugrada devrim mahiyetinde değiĢiklikler yapan Mustafa 

Râkım (1758-1826), Ağabeyi Ġsmail Zühdî (ö.1806), yazısında sert bir tavrı olan, bu 

sebeple de tarzı kısa süren Mahmud Celâleddin (ö.1829). Ayasofya‟daki meĢhur 

çehar yâr levhalarının hattatı Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi (1801-1876), 

çalıĢmamızın konusu olan, Abdullah Zühdî Efendi (ö.1879), bugünkü Ġstanbul 

Üniversitesi kapısında bulunan Dâire-i Umûr-i Askeriyye yazısıyla bilinen Mehmed 

ġefik Bey (1820-1880), sülüs ve nesihte hâlen aĢılamamıĢ zarâfette bir üslup  

geliĢtiren Mehmed evkî Efendi (1829-1887),  ÇarĢambalı Ârif Efendi (ö. 1892), 

MeĢhur Yeni Camii sebili yazılarının hattatı Sami Efendi (1838-1912) gibi isimler, 

ġeyh Hamdullah ile baĢlayıp Hafız Osman‟la Ģekillenen Türk hat ekolünü devam 

ettiren isimler olmuĢlardır (Özkafa, 2008: 23-24). 

         Hasan Rıza Efendi (1849-1920), Mehmed Aziz Efendi (1871-1934) Reisü‟l-

Hattatîn Kâmil Akdik (1861-1941), Mehmed Emin Yazıcı (1883-1945), Ġsmail Hakkı  

Altunbezer (ö. 1946), Hacı Nuri Korman (1868-1951), Macid Ayral (1891-1961), 

Halim Özyazıcı (1898-1964), Hâmid Aytaç (1891-1982) ve Emin Barın (1913-

1987)‟ gibi isimler, XX. yüzyılda eser veren ve hat sanatında Osmanlı ve 

Cumhuriyet döneminde köprü rolü gören hattatlardır (Özkafa, 2008: 24). 

 

2. 3. Yazı ÇeĢitleri ve Aklâm-ı Sitte 

         Hz. Peygamber döneminde Kur‟an ayetlerinin yazıldığı yazı çeĢidinin adı kale 

gibi anlamına gelen ma‟kılî yazıdır. Bu yazının düz ve köĢeli karaktere sahip olması, 

özellikle tuğla vb. malzeme ile oluĢturulan yazılarda elveriĢli olduğu için mimaride 

de tercih edilmiĢtir. Ma‟kılî yazının, daha çok mimaride kullanılması ve geometrik 

yapısı sebebiyle satrancî kûfî de denilmiĢtir. Ayetleri kayıt altına alan yazıyı daha da 

güzelleĢtirmek için, Hz. Ali‟nin bu yazıyı ıslah ettiği kaynaklarda belirtilmektedir. 
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         Ġslâm öncesi cezm diye bilinen geometrik, dik ve köĢeli karakterli, yazı, 

Mushaf yazısı olarak benimsenmiĢ; Ġslâm‟ın doğuĢu ile Mekkî, Medenî, daha sonra 

Basrî adlarını alarak hicrî ilk yarım asır içinde çeĢitli muhit ve devletlerde tekâmüle 

ulaĢmıĢtır. ġam‟da ve Kûfe‟de geçirdiği geliĢme merhalesinden sonra ise kûfî diye 

isimlendirilmiĢtir (Serin, 2008: 68). 

         Kûfî, Ġslâm‟ın ilk dönemlerinden X. yüzyıla kadar bilhassa Mushaf yazmada 

kullanılmıĢ; özellikle Selçuklu mimari eserlerinde tezyinatta sıkça görülmüĢtür. 

Mushaf yazımında kullanılan kûfî basit (sade) kûfî olarak vasıflandırılmıĢtır. Bundan 

baĢka tezyinî kûfî baĢlığı altında incelenebilecek olan kûfî çeĢitleri de vardır ki 

bunlar; (harflerinin uç kısımları) kıvrık dallı kûfî, zemini bitkisel motifli kûfî ve 

örgülü kûfî seklinde çeĢitlendirilebilir. Bu tür kûfîler yapma kûfî baĢlığı altında da 

değerlendirilmiĢtir (Özkafa, 2008: 26). Aklâm-ı sitte altı çeĢit yazı kûfîden doğmuĢ 

ve zamanla geliĢmiĢtir. Bu sebeple kûfî yazıya, yazıların anası anlamında ümmü‟l-

hutût da denilmiĢtir. Bütün diğer kalemlerin doğrudan veya dolaylı yollardan kûfî 

kaynaklı olduğunu Mahmut Bedrettin Yazır, Kalem Güzeli adlı eserinde 

belirtmektedir (Yazır, 1981: 88). 

         Aklâm-ı sitte Ġslâm yazılarından farklı tarz ve üslûplara sahip altı nevi yazıdan 

oluĢmaktadır. ġeĢ kalem diye de tabir edilen bu ana üslûplar, îbn Mukle ve Ġbnü‟l-

Bevvâb tarafından yuvarlak karakterli yazılar arasından seçilmiĢ Yâkut el-Müsta‟sı-

mî ile klasik kaidelere oturtulmuĢtur. Bunlar tevki‟, rikâ‟, muhakkak, reyhânî, sülüs, 

nesih yazılarıdır. Bu altı nevi kalemin harfleri ve harflerinin bitiĢik Ģekilleri 

“hendesetü‟l-hurûf” Ġbn Mukle tarafından usul ve kaidesi, nokta ve daire ile 

belirlenerek, manasına göre el-hattü‟l-mensûb diye isim verilmiĢtir (Serin, 2008: 72). 

         Tevkî‟ Tevki‟ alâmet, niĢan, tuğra, ferman, menĢur ve beratlara denilmiĢtir. 

Tevki‟ kalemi (kalemü‟r-riyâsî, kale-mü‟-tevkîât) padiĢaha ait belgelerde kullanılan 

bir yazı çeĢididir. Tevki‟ yazı Osmanlılarda XV. yüzyıl sonlarında divanî yazının 

teĢekkülüne kadar kullanılmıĢ olup, harflerin yarısı düz yarısı yuvarlaktır. Sülüse 

nispetle harflerin boyları, çanaklar, küpler ve elifler daha küçük ve kıvraktır. Kalem 

kalınlığı sülüse yakındır. Tevki‟ ve rikâ‟ (hatt-ı icâze) yazılarının en bariz vasfı, eğri 

çizgilerin yazı bünyesine kazandırdığı canlılık ve harekettir. Harfler birbirine 

yaklaĢarak toplanma ve bütünleĢme istidadı göstermektedir (Serin, 2008: 72). 
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         Rikâ‟: Rikâ‟ yazı çeĢidi, Tevki‟ yazının nesih ve reyhânî gibi küçüğü ve ince 

kalemle yazılanıdır. Çoğu harfler birbirine bitiĢik olması hasebiyle süratli yazılmaya 

müsaittir. Bu hatla mektuplar ve vakıf kayıtları yazılıĢtır. Ġran‟da ta‟lik yazının ortaya 

çıkıĢına ve Osmanlılarda divanî yazının geliĢtirilmesine kadar kullanılmıĢtır. Semâ, 

kıraat, rivayet ve mütalâa gibi kayıtlar, hattat ketebeleri, yerine göre tevkî‟ ve rikâ‟ 

hatla yazılmıĢtır. Bilhassa ilmiye icazetnamelerinin bu hatla yazılması sebebiyle rikâ‟ 

yazısına hatt-ı icâze adı da verilmiĢtir. Bu nedenle geniĢ bir kullanım sahası 

oluĢmuĢtur. Bu sebepten dolayı, tevkî‟ ve rikâ‟ yazıları, aklâm-ı sitte içinde 

geliĢmesini en önce tamamlayan yazılardır (Serin, 2008: 72-73).  

         Muhakkak: Muhakkak; Tahkik olunmuĢ, doğruluğu ve sıhhati anlaĢılmıĢ, 

ispat olunmuĢ gibi manalarına gelmektedir. Kalem kalınlığı sülüs kadardır. Sülüs 

harflerine nispetle muhakkak yazının harfleri daha büyüktür ve yayılma istidadı 

gösterir. Kâseler düzümsü ve geniĢtir. Kur‟ân-ı Kerîm ve diğer kitaplarda, celî tarzı 

XVI. yüzyıla kadar mimari eserlerin kitabelerinde kullanılmıĢ bir yazıdır (Serin, 

2008: 73). 

         Reyhânî: Muhakkak yazıya bağlı onun karakterinde; fakat nesih gibi ince ve 

küçük yazılan bir hattır. Kalem kalınlığı nesih kalemi kadardır. Daha çok Mushaf 

kitâbetinde ve kitap sanatlarında kullanılmıĢtır. Ancak nesih yazıya nispetle bazı 

harfleri geniĢ ve büyüktür. Îbnü‟l-Bevvâb‟la güzelleĢen muhakkak, reyhânî 

yazılarının Yâkut el-Müsta‟sımî tarafından klasik ölçüleri ortaya konmuĢtur. Her iki 

yazı da geliĢmesini tevkî‟ ve rikâ‟dan sonra tamamlamıĢtır (Serin, 2008: 73). 

         Sülüs: Sülüs, hat nevileri içinde en eski ve en çok kullanılan yazılardan 

olmuĢtur. GeliĢmesini nesihle beraber Osmanlı hattatları elinde tamamlayan bir 

yazıdır. Umumiyetle kalem ağzı 3 mm. geniĢliğindedir. Nesihle beraber kıtalarda, 

beyit, kaside ve Yâkut tertibi Mushafların yazılmasında en çok kullanılan bir yazıdır. 

Genellikle yazı öğrenimine sülüsle baĢlanır. Ümmü‟l-hutût (hatların anası) kabul 

edilir. Bugün Ġslâm âleminde en çok tanınan yazı çeĢididir (Yazır, 1981: 78).  

         Nesih: Kalem kalınlığı sülüsün üçte biri kadardır. Sülüsün üçte ikisini 

kaldırmıĢ, biriyle de ona tâbi olmuĢ, bir yazıdır. Nesih yazı tam sülüs kaidelerinde 

olmayıp, onu andıran niteliktedir. Bu sebeple nesih; bir Ģeyi kaldırıp onun yerine 
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baĢka bir Ģey koymak manasında; Kûfîyi Kur‟an yazısı olmaktan kaldırıp, onun 

yerine geçmiĢ bir yazı çeĢididir. Bu sebeple nesih adı yazının tarifini veren bir 

mahiyet taĢımaktadır. Nesih denmesi hususunda üç sebep gösterilmektedir. 

         Nesih, bir Ģeyi kaldırıp onun yerine baĢka bir Ģey koymak “nâsih” manasında 

kullanılmıĢ olup, kûfîyi Kur‟an yazısı olmaktan kaldırıp, onun yerine geçmiĢ 

olmasıdır. 

         Ġkinci sebep; nüsha çıkarmak. Mushaf nüshalarını çoğaltmak veya bu gibi kitap 

istinsâhlarda kullanılmak üzere ortaya konulduğunu ifade etmek için “nesih” 

denilmiĢ olabileceğini Yazır “Kalem Güzeli” adlı eserinde belirtmektedir. 

         Üçüncü sebep olarak; Yazının sanat bakımından teknik hususiyetini ifade 

etmektedir. Bu da sülüsün üçte ikisini nesh etmek, yani kaldırmak ve üçte birini 

bırakmak manasına gelmektedir. Bu üç ihtimal, nesih yazı hakkında sahih ve 

birbirini tamamlar nitelikte olup, ilk ikisi ilmî hassasiyet, üçüncüsü ise sanat 

acısından birer isimlendirme olmaktadır (Yazır, 1981: 78-80). 

         IX-X. yüzyıllarda Bağdat‟ta, bilhassa HârûnürreĢîd ve Me‟mûn zamanında 

Beytü‟l-hikme, Mısır‟da Fâtımîler‟in tesis ettikleri dârü‟l-hikmelerde tercüme, 

istinsah ve telif faaliyetlerinin yoğunlaĢması, kitap yazılarının geliĢmesine müsait 

zemin hazırlamıĢtır. Kâtipler hatasız kitap istinsahı yanında, yazı güzelliğine de 

önem vermiĢlerdir. Bu devrede muhakkak, verrâkî veya ırâkî adı verilen neshî yazı 

tarzı iĢlendi Reyhânî ve nesih yazılarının karakterini taĢıyan neshî yazı hicrî IV. 

asırdan sonra zamanla iki ayrı tarzda yazının teĢekkülünü hazırlamıĢ, nihayet reyhânî 

ve nesih yazılarının doğmasına sebep olmuĢtur. Sülüs gibi nesih de Yâkut ekolünde 

usûl ve kaideleri belirlenmiĢ, asıl tekâmülünü ise Osmanlılarda ġeyh Hamdullah ile 

tamamlamıĢtır (Serin, 2008: 76). 

         XVI. yüzyıldan sonra kitap ve Mushaf yazmak için en çok nesih kullanılmıĢ 

olup, reyhânî tamamen terkedilmiĢtir. Bugün Ġslâm âleminde kitap yazısı olarak, 

okunması ve yazılmasındaki kolaylık sebebiyle nesih benimsenmiĢ ve diğer yazılara 

tercih edilmiĢtir (Serin, 2008: 76). 

         Bazı müellifler Ġran‟da zuhur eden ta‟lik yazıyı da aklâm-ı sitteye ilâve ederek 

kalemlerin sayısını yediye çıkarmıĢlardır. 
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         Bu yazılardan baĢka, bilhassa Osmanlılarda geliĢtirilen divanî, siyâkat ve rik‟a 

yazıları da Ġslâm kültür ve sanat hayatında önemli yere sahip olan yazılardandır 

(Serin, 2008: 77).    

 

2. 4. Aklâm-ı Sitte DıĢında GeliĢen Yazı ÇeĢitleri 

         Kaynaklarda Osmanlılar tarafından icat edilen yazı diye geçen rık‟a yazısı, 

günlük yazıĢmalarda kullanılmak üzere icat edilmiĢ olup, sade ve hızlı yazılan bir 

yazıdır. Harf gözleri genellikle kapatılmıĢ ve diĢlerin yerine genellikle düz çizgi 

tercih edilmiĢtir. Böylece, yazı pratik yazılabilecek bir hal almıĢtır. Divânî, celî 

divânî ve rık‟a yazıları da yine Osmanlının divâna mahsus anlamına gelen diğer yazı 

çeĢitlerindendir. Ġri, açık, âĢikâr, kalın ve okunaklı yazı manalarına gelen “celî” bir 

yazı çeĢidi olmayıp kalın kalemle yazılan yazılar için kullanılan bir sıfatıdır; ancak 

tek basına celî denildiğinde ilk akla gelen, sülüs celîsidir. Sülüsten baĢka, ta‟lik ve 

divânî yazılarının celîleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Celînin ölçüsü olarak 

genellikle, 3-4 mm.‟lik normal kalemin üç katı kadar olan kalınlık olarak kabul 

edilmiĢtir (Serin, 2008: 78). 

         Tâ‟lîk: Lugatta bir Ģeyi diğer bir Ģeye geçirip asmak manasına gelen tâ‟lîk XII 

ve XIII. Yüzyıllarda Ġran‟da tevkı‟ ve rika‟ yazılarından geliĢtirilmiĢ bir yazı 

çeĢididir (Serin, 2008: 251). 

        Ma‟kılî yazıda hiç yuvarlaklık olmadığı halde, tâ‟lîkte hiç düzlük yoktur. Esası 

sülüsle kûfînin kaynaĢmasından doğmuĢ bir yazı çeĢidi olup, bugün müstakil bir yazı 

çeĢidi olarak bilinmektedir. Sülüs ve kûfî harflerinin bünyeleri tâ‟lîkte değiĢime 

uğramıĢtır. Örneğin; zülfeler atılmıĢ, boylar kısalmıĢ, çanaklar küçülmüĢ ve 

derinleĢmiĢ, bazı harflerin gözleri kapanmıĢ, hareket sahası kısaltılmıĢ, hareket adedi 

artırılmıĢ, tahrik kanunu gereğince hareketlere daha ince ve daha seyyal bir hal 

verilmiĢ ve yazı muntazam bir Ģekle sokulmuĢtur (Yazır, 1981: 334). 

         Tâ‟lîk yazının ne zaman, nerede doğduğu ve kim tarafından geliĢtirildiği 

konusunda çeĢitli görüĢler mevcuttur. XI. Yüzyıla ait kitaplarda tâ‟lîk yazının zuhuru 

görülmektedir. XII. XII. Asırlardan itibaren kitap ve kitâbelerde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Tâ‟lîk yazının mucidi hakkında farklı görüĢler bulunmaktadır. 
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Habîbullah Fezâilî, PeydâyiĢ-i Hatt-u Hattâtân‟dan naklederek, tâ‟lîk yazının 

mucidini hoca Ebülâl olarak kaydettiğini Serin eserinde belirtmektedir. Yine aynı 

eserdeki bir diğer görüĢ ise; bu yazının Adudüddevle (ö.983) Hasan b. Hüseyin Ali 

Fârisî Kâtib veya Hoca Tâceddin Ġsfâhanî tarafından icat edilmiĢ olup Abdulhay 

MünĢî tarafından geliĢtirilmiĢ olduğu açıklanmıĢtır. Buna mukabil; Gülistân-ı Hüner 

müellifinin de bu yazının mücidinin Tâc-ı Selmânî olduğunu gösterdiği ve Abdülhay 

MünĢi‟nin de bu yazının ölçülerini oranlarını belirlediğini kaydetmektedir (Serin, 

2008: 251). 

        Fatih Sultan Mehmed devrinde Ġstanbul‟da tâ‟lîk yazının Ġran‟dan gelen 

hattatlar tarafından yazılmıĢ olduğu, Sühreverdî‟nin Hikmetü‟l iĢrak ve Eğriboz 

Fetihnâmesi gibi eserlerden anlaĢıldığını Serin aynı eserinde belirtmiĢtir. Tâ‟lîk yazı 

Ġstanbul‟un fethiyle beraber, Osmanlı MeĢihat Dairesi ve ilmiye sınıfının resmi yazısı 

olmuĢ, muhâsebat, vesikalar, kayıtlar, edebi eserler, divânlar, Ģiirler tâ‟lîk ve incesi 

nestâ‟lîk ile yazılmıĢtır. Özellikle XVIII. Yüzyıldan sonra mimari eserlerin 

kitâbelerinde, mezar taĢlarında Türkçe ve Farsça metinlerin yazılmasında sülüs 

yerine celî tâ‟lîk tercih edildiği görülmektedir (Serin, 2008: 280). 

         MeĢhur Türk tâ‟lîk hattatlar arasında; Abdâ-i Seyyid Mevlevî (ö.1647), 

Mahmud Nuri Tophânevî (ö.1669), Abdulbâki Ârif Efendi (ö.1713), ġeyhülislâm 

Veliyyuddin (ö.1768), Mehmed Esad Yesârî (ö.1798), Kazasker Yesârîzâde Mustafa  

Ġzzet Efendi (ö.1849), Mehmet Hulûsi Yazgan (ö.1940), Mehmet Necmettin Okyay 

(ö.1976)ve Kemal Batanay (ö.1981) gibi isimler, tâ‟lîk yazıya Türk Ģivesi kazandıran 

hattatlardır (Serin, 2008: 280-318). 

         Dîvânî-Celî Dîvânî: Osmanlı devletinin resmi yazısı olup, PadiĢah fermanları, 

menĢurları, mühimme, ahkâm defterleri ve devletin resmi kararları gibi belgeler, 

Divân-ı Hümayun‟da dîvânî yazı ile yazılmıĢtır. Bu sebeple buna dîvâna mensup 

manasına gelen dîvânî adı verilmiĢtir (Serin, 2008: 323). 

         Tevkî‟ ve tâ‟lîk özellikleri taĢıyan divânî, Türkler tarafından geliĢtirilmiĢ bir 

yazı çeĢididir. Tâ‟lîk yazının etkisi daha fazla olduğu aĢikârdır. Osmanlı devletinin 

ihtiĢam, asalet, ulviyet ve azametini sembolize ettiği kaynaklarda belirtilmektedir. 

Divânî yazıda dik hatların sola doğru yükselerek meydana getirdiği ihtiĢam, harflerin 
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iç içe ve yer yer büyültülmesinden doğan mübalağalı bir Ģekilde uzaması, yazıya 

estetik bir ulviyet kazandırmıĢtır.  

         Türkler, dîvânîyi Selçuklular döneminden itibaren kullanmaya baĢlamıĢlardır. 

Ancak bu döneme ait elde bulunan yazılar divânînin geliĢmemiĢ örneklerindendir.  

         Fatih Sultan Mehmet devrinde diğer Ġslâm yazıları gibi divânî de ehemmiyet 

kazanmıĢ, ıslah edilmiĢtir. Osmanlı hattatları divani hattında Ġran üslûbunu 

değiĢtirerek, okunması ve yazılması kolay göze hoĢ gelecek bir Ģekle sokmuĢlardır. 

Divânî hattının bugünkü Ģeklinin usul ve kaidelerini ortaya koyan Taceddin 

olduğunu M. Serin Hat Sanatı ve MeĢhur Hattatlar adlı kitabında belirtirken bu 

yazının geliĢmesinde önemli katkıları olan diğer hattatlara da yer vermiĢtir. 

Bunlardan bazıları; Ġsmail Çelebi, Sâf Muslî Çelebi, Ayn Ali Çelebi, Hüdahüd Ali 

Çelebi, Tâcîzâde Câfer Çelebi, Matrakcı Nasuh gibi üstatlar, bu yazıda öne çıkan 

isimlerdir. Divânî yazıda ideal ölçülere XVII. Yüzyılda ulaĢılmıĢ XIX. Asırda da en 

güzel örnekleri verilmiĢtir (Serin, 2008: 323).  

         Dîvânînin basitleĢmiĢ divânî kırması ile divânî celîsi çeĢitleri mevcuttur. Celî 

hattı, uzaktan rahatlıkla okunabildiği için, âbide ve binaların üzerine konulan 

kitâbelerde kullanılagelmiĢtir. En ziyade celî sülüs ve celî ta‟lîk nevilerinde görülen 

tarih kitâbelerinin yazıları, çoğunlukla mermer üzerine kabartma tekniğiyle hak 

edilmiĢtir (Derman, 2011:7) 

         Celî divânî, divânî yazının celîsi olmayıp, daha geliĢmiĢ halidir. Harfler süslü, 

kıvrımlı ve hareketlidir. Ġstifli ve çok girift bir görünüme sahiptir. PadiĢahın iradesi 

altında, yazanın imzası olmadığı için bu yazının geliĢmesine hizmet eden hattatlar 

hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yalnız XX. Yüzyılda bilinen hattat arasında; Sâmi 

Efendi, Hacı Kâmil Akdik, Recâî ve Aziz Efendiler ile Ġsmail Hakkı Altunbezer, 

Ferid Bey, Halim Özyazıcı ve Hâmid Aytaç bu yazıda mahirdirler. Ayrıca mücellid 

ve hattat Emin Barın (ö. 1987) celî dîvânî ve kûfî yazılarda kendine mahsus tavrı ile 

baĢarılı eserler vermiĢ, geleneksel sanatların akademik seviyede öğretilmesi ve 

yayılması konusunda da önemli katkıları olmuĢtur (Serin, 2008: 327). 
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3. HATTAT ABDULLAH ZÜHDÎ EFENDĠ‟NĠN HAYATI, SANATI ve 

ESERLERĠ 

3. 1. Abdullah Zühdî Efendi‟nin Hayatı (d. ?- ö. h. 1296- M. 1879)  

                            

            Fot: 1-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Gençlik Yıllarında ÇekilmiĢ Fotoğrafı  

 

         Abdullah Zühdî Efendi hakkında çok fazla bilgi bulunmamasıyla beraber, 

Ġbnûlemin Mahmut Kemal Ġnal‟ın Son Hattatlar adlı eseri, bu konuda baĢ kaynak olarak 

gösterilebilir. AraĢtırmamız süresince karĢılaĢtığımız yurt dıĢındaki bazı kaynakların da, bu 

esere iĢaret ettikleri tespit edilmiĢtir.  

         Son Hattatlar adlı eserde verilen bilgiler, Ġnal‟ın Zühdî Efendi‟nin oğlu Ġbrâhim 

Bey‟le görüĢtüğünü ve bazı belgeleri gördüğünü, kendisi kitabında ifade etmektedir. 
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Bu çalıĢmada yer verdiğimiz Zühdî Efendi‟nin oğlu Ġbrâhim Bey‟in oğlu Sâmî 

Temîm Bey‟e yazdığı mektuptaki bilgiler (bkz. fot: 1, 2, 3, 4)  ile Ġnal‟ın verdiği 

bilgilerin bir birini teyid ettiği tespit edilmiĢtir. 

         Hattat Abdullah Zühdî Efendi‟nin oğlu Ġbrâhim Bey, oğlu Sâmî Temîm Bey‟e 

yazdığı tercüme-i hâli Ġ.B.B. Koleksiyonu Atatürk Kitaplığında korunmakta olup, bazı 

kısımlarının yırtılmıĢ olduğu görülmektedir.  

 

Fot: 2-Hattat Abdullah Zühdî Efendi‟nin Oğlu Ġbrâhim Bey, Oğlu Sâmî Temîm Bey‟e 

Yazdığı Mektup Sayfa-1- 
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Transkripsiyonu: 

 

         Kânun-u Sâni 1934‟de hattat Abdullah Zühdî Bey‟in oğlu Ġbrâhim bey oğlu 

Sâmî Temim bey‟e yazup verdiği tercüme-i halden kopya. Sülalemiz sohbeti 

Peygamber‟i ile müĢerref olan Temimü‟d-Darî Hazretlerine muttasıldır. Ceddim 

ulemâdan Abdülkadir Efendi pederimle h.1251-M.1835 tarihinde, ġam‟dan hicret 

etmiĢlerdir (her ne sebep ise) Kütahya‟da ikâmet etmek arzusunda bulunmuĢ ve o 

zaman kendisine muâvenet ve müzâheret eylemek için, serasker Hüsrev PaĢa 

tarafından bir ferman verilmiĢtir (mezkûr berat bende mahfuzdur). Kütahya‟da 

ikâmet edip etmediklerini bilmiyorum. Pederimin vâlidesi ġam‟da vefat etmiĢtir. 

Ġstanbul‟da ceddime Üsküdar‟da Sultan Tepesi‟ndeki tekkenin taâmîyesi ihsan 

edilmiĢ ve Sultan Mecid‟in Ġmamı Sânisi Mustafa Ġzzet Efendi‟ye devam etmiĢ ve 

hüsn-ü hattan 1257- 1841 tarihinde icâzet almıĢtır (bende mahfuzdur). Ve zamanıma 

göre o vakit vâlidem Fatma Zehrâ Hanım merhûm ile tehellûl olunmuĢtur. Pederim 

hem hüsn-ü hat ve hem de karakalem resminde teferrûd ve Ģöhret almıĢtır. Ve 

mühendishane-i (yırtık kısım) hümayun mektebine resim mu„allimi ta‟in edilmiĢtir 

(bende olan karakalem çifte gögerçin) levha pederimin eseridir. 

         Sultan Mecid Medine-i Münevvere‟de Hz. Peygamber‟in Camiini müceddeden 

ta‟mir ve yazıların yeniden yazılmasını arzu ve irâde etmesi üzerine evvel emirde ne  

kadar hattat ver ise numune olarak birer kıt‟a yazılarını istemiĢ ve o zaman 

Ġstanbul‟da 10 meĢhur ve mesünn hattatlar tarafından yazılanlar PadiĢaha takdim 

olunmuĢ ve pederim ise bu kadar mesünn esâtizeye ictînâp etmiĢ ise de mu„alliminin 

ısrarı üzerine kendisi de bir kıt‟a yazarak vermiĢtir. 

         Abdülmecid bütün yazıları tedkîk ettikten sonra pederimin yazısını hep (yırtık 

kısım) pederimi görmek istemiĢtir (Abdülmecid‟de hattat idi) derhal pederime irâde 

teblîğ (yırtık kısım) sarayında huzuru pâdiĢâhîye alınır. Abdülmecid yazıyı eline 

alarak yazını beğendim (yırtık kısım) feyzini mûzdâd etsin. Haremi ġerifin dâhilî ve 

hâricî kubbelerin yeniden yazmak için (yırtık kısım)… 
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 Fot: 3-Tercüme-i Hâlden 2. Sayfa 

 

…kaydı hayat Ģartıyla maaĢ ile ta‟in ettim ve ebniye ve amele ve levâzımı sâireye 

Ģeyh‟ü-l islâm üryanî zâde Es‟ad Efendi‟yi nâzır ta‟iy eyledim. Gidiniz mâliye nâzırı 

Hasip PaĢa ile görüĢünüz ve size ikinci rütbeden mecid-i niĢanı ihsân eyledim. 

Ġrâadesiyle taltif olunur (mezkür niĢanın fermânı bende mahfuzdur). Eskiden 

Beytullah‟ın yağmur olukları gümüĢten iken Abdülmecid altuna tebdilini irâde etmiĢ 

mezkûr oluklar için 50 kıyye has altun alınarak, etrafına lazım gelen yazıları yazılmıĢ 
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ve kabartma olarak hakk edildikten sonra heyet-i mimariye Ġstanbul‟dan Medine-i 

Münevvere‟ye hareket ederler. Medine‟de yedi sene mütemadiyen inĢâta ve pederim 

yazıları yazmakla meĢgul olur. 

         O esnada (Abdülkadir ve Behiye kardeĢlerim dünyaya gelir ve bir müddet 

sonra vefât eder. Yedi sene gece gündüz inĢâata devam ve pederim yazılarla meĢgul 

olur. ĠnĢaatın ikmâline pek cüz‟i bir Ģey kalmıĢ iken Sultan Mecid vefât eder. 

Abdülaziz cülüs eder etmez, imârât ve inĢâata sarfı lâzım gelen muhassâti keser. 

Bunun üzerine vâki‟ olan istida ve resmi muhabereler netice vermeyince pederim 

Ģifâhen ma‟ruzatta bulunmak için Ġstanbul‟a gelir. Mâliye nezâretine vesâir lâzım 

gelen zevat iĢle görüĢür. Meselei Abdülaziz‟e arz ederler (ben öyle Ģey tanımam) der. 

Bunun üzerine pederim meyûsen Medine‟ye avdet ve vuku‟ hâli söyler ve ayan ve 

eĢraf ile yapılan müzâkere neticesinde bâki‟ kalan cüz-ü ta‟mirat i‟aney-i ahâli ile 

ikmal olunur. Pederim Mısır tarikiyle yanı orayı da gördükten sonra Ġstanbul‟a avdet 

etmek niyetiyle gider (Hidiv Ġsmâil PaĢa) pederimi davet eder. Pederimin Mısır‟da 

kalmasını (yırtık kısım) ûnvânıyla 70 lira vereceğini teklif eder. Pederim de kabul 

ettikten sonra (rütbe-i sâniye niĢanıyla) taltif olunur (beratı bende mahfuzdur). 1281-

1864 15 seneye yakın hükümetin resmi mühür... 
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Fot: 4-Tercüme-i Hâlden 3. Sayfa 

 

…ve damğa ve muessât-i saireye yazılacak yazıları ve hususi olarak müracaat 

edenlere hüsn-ü hat tâlimi ile meĢgul olur. 1295-1878 senesi nihâyetlerinde Mısır‟ın 

(zaturrekeb) denilen garip bir hastalığa mubtela ve Mısır‟ın en muĢhur etıbbası 

tarafından tedâvi edilmiĢ ise de hastalığın kalp ile ihlilad neticesi olarak zavallı 

pederim 1296-1879 tarihinde rahmeti ilâhiyyeye kavuĢur. Ġmam-i ġafi„i türbesine 
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yakın bir yerde sekiz metre arz ve tulunde divar ile muhât ihsâr edilen makbere defin 

olunur. Mezkûr kabir 150 liraya satın alınmıĢtır.  

         Pederim Mısır hizmetinde 15 seneyi ikmal edemediğinden vâlide tekavut 

ma„aĢı tahsisi ora kanununca alamadığından hükümet pederimin Ģöhreti ve hizmetine 

mukâbil fekâl kanun olarak nizâmen verilecek ma„aĢın rub‟u olarak 800 kuruĢun 

meclis-i nezaretçe tahsisine karar verildi. Vâlide bu ma„aĢ ile idâre edemedi. 

Pederimin bir müzeye yakın asâr-ı nefise satmak mecburiyetinde kaldı. Valideye 

kalan 1500 lira ile Ġstanbul‟a geldi. Hacı ninemin evinde oturduk. Mezkûr para ile 

Ģimdi elimizde bulunan dükkân ile validemin pederinden müntâkil Mahmud 

PaĢa‟daki arsaya üç hane inĢâsına hacı ninenin zevci Mustafa Efendi ma‟rifeti ile üç 

hane inĢâ edildi. Üç ay sonra vâklidem Mısır‟a avdet ile ve dükkân ve hânelerden 

aldığı 900 lira ve kendi ma„aĢi ile idâre etmeye gayret etti. Ben pederimin hayatında 

pederimin yazı tilmizlerinden Ahıskalı Muhiddin Efendi‟nin açmıĢ olduğu hususi 

mektebe devam etmekte idim. Tahsilimi ikmâl ettikten sonra 1301-1884 Tarihinde 

tehehhûd ettim. Bir sene sonra Zühdî isminde bir oğlum dünyaya geldi. Üç ay sonra 

vefât etti. O sırada Mısır darphane kalemi Türkisine dört lira ma„aĢla tenzîf olundum. 

Vâlidem kalp hastalığından müztarip idi. Bir sene kadar tedavi edildi. Hastalık 

gittikçe… 
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Fot: 5-Tercüme-i Hâlden 4. Sayfa 

 

…ilerlemekte idi. Ġstanbul‟a gelmek arzumu izhâr etmekte ve arzumu isâf etmeğe 

mecbur olduk. Gelmeden dört ay mukâddem dünyaya gelen oğlum, Fuâd ile 

cümleten Ġstanbul‟a geldik. Vâlidem iki ay sonra âlemî edebiyyete kavuĢtu. 

Validemin vefâtı üzerine Ġstanbul‟da kalmak veya Mısır‟a avdet ve orada ikâmet 

etmek tercihinde mütereddit kaldım. Bunun üzerine peder ve validemin muhibleri 

Hacı nine ve Hacı Mustafa Efedi‟nin teĢvikiyle Ġstanbul‟u tercih ettim. Bunun 
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üzerine Hacı Mustafa Efendi ile Mısır‟a gittik. Kısmen lazım gelen eĢyayı, tefrik ve 

mütebâkî mobilya vesâireyi yok pahasına sattık. Ve vâlidenin ilaç vesair borçlarını 

ödedikten sonra evi kiraya vermek için Ahmet ġevket Efendi isminde bir zata havâle 

ettik ve avdet ettik. Ġstanbul‟da pederimi tanıyan zevattan Hattat Merhûm Mehmed 

Hilmi Efendi‟nin delâlet ile sene 1305-1888 tarihinde istinâf hukuk kalemine 

mülâzemeten kayd olundum. Oğlum Fuad ve kızım Naciye mektebe devam etmeğe 

baĢladılar. Bir de Ahmed ġerâfeddin isminde bir yavrum dünyaya geldi.  

         1314-1896‟de tebdil-i hava maksadı ile Beylerbeyi‟nde sayfiyeye (Hacı nine ve 

Mustafa Efendi) birlikte gittik. Ġkâmetimizden bir ay sonra Naciyem kızıl hastalığa 

tutulur. Ġki gün Fuad ve ani müteâkib Ahmed ġehâb 14 günde Fuad ve bir gün sonra 

Ahmed cennetlerine uçarlar. Naciyem kızıl hastalığı (menenjit) ile ihtilâd etmesiyle 

14 seneyi mütecâviz olarak yaĢar ve nihâyet o da fânilere kavuĢur. Ve Hilmi de 

kardeĢlerine kavuĢur. Bu kadar yazabildim ve fikrime mesâm olan Ģu kıt‟ayı da ilâve 

ettim. 

Kıt‟a                                                     

Oğlum ulu neslin yoluna sen de davam et 

Meydânı sihhatde fütûr etme ğarâm et 

Nâmus ve sadâkatle çalıĢ hiç hâzer etme 

Yardımcın olur Tanrı sa‟ye devam et 

YaklaĢma sakın namussuz olan Ģahsı leîme 

Her zilleti takdir iderek nefse hasrâm et 

(Asrî) diye bir her gördüğüne olma mukallid 

Evvelce düĢün sözlerini sonra hemen arz-ı merâm et 

ĠĢte bu kadar tercime hâlimden yazabildim 

ÖlmüĢlere rahmet, dostlara hürmetle selam et 

                                         1 kânun-u sâni 934 Baban Ġbrâhim. 
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         Mektupta verilen bilgiler dıĢında Ġbnûlemin Mahmut Kemal Ġnal‟ın ifade 

ettiğine göre; Abdullah Zühdî Efendi bir müddet Kütahya‟da kaldıktan sonra, 

Ġstanbul‟a gelmiĢ ve burada Eyüplü RâĢid Efendi‟den (ö.1875-?) yazı meĢketmiĢtir. 

Fakat asıl üstadı Kazasker Mustafa Ġzzet Efendi‟dir. (1801-1876)  

         Zühdî Efendi‟nin oğlu Ġbrâhim Bey, oğluna yazdığı mektupta ilk hocası Eyüplü 

RâĢid Efendi‟den bahsetmediği, ikinci hocası olan Kadıasker Mustafa Ġzzet 

Efendi‟den bahsettiği tespit edilmiĢtir. 

         Kadıasker vadisinde en mükemmel yazanlardan biri haline gelen Zühdî Efendi, 

genç yaĢta sülüs ve nesih kaleminde mâhir olmuĢ, Nuruosmaniye Camii‟ndeki yazı 

meĢkhanesinde ve Mühendishâne-Berrî-i Hümayun‟da hat ve resim hocalığı 

yapmıĢtır (Ġnal, 1970: 15-19; Alpasrlan, 2004: 81).  

         Zühdî Efendi‟nin haklarında dönemin paĢalarından Hüsrev PaĢa‟nın muaveten 

buyruldusu olduğunu ve bu buyruldunun divânî hatla yazılı olup, tezhibini
1
 de 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin yaptığını, Zühdî Efendi‟nin oğlu adliye Memurlarından 

merhum Ġbrahim Fahreddin Bey, Ġbnûlemin Mahmut Kemal Ġnal‟a gösterdiğini, 

kendisi Son Hattatlar adlı kitabında belirtmektedir. 

         Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebevî‟nin yazılarını yazmak üzere, Abdullah 

Zühdî Efendi‟yi Harem-i ġerif‟in yazılarını yazmak için 1274-1857‟de 

görevlendirmiĢtir. Zühdî Efendi bu süreçte Çömezzâde Muhsin, Müzehhip Hacı 

Hüseyin ve öğrencisi Hacı Ahmed Efendi ile birlikte (Alparslan, a.g.e: 139), uzun 

yıllar Medine‟de kalarak Mescid-i Nebevî‟nin gerek kubbe kasnaklarına, gerekse 

duvarlarına kuĢak halinde celî-sülüs âyetler yazmıĢtır. Kendisi aynı zamanda ressam 

olduğundan celî-sülüsün girift istiflerine çok önem vermiĢ, böylece sanatkârane 

terkipler meydana getirmiĢtir (Derman, 1988: 147).  

 

 

1 
Sözlükte “altınlamak” anlamına gelen tezhip, kitap sanatlarının en önemli dalları arasındadır. Bu sanatla 

uğraşanlara müzehhib adı verilmiştir. Tezyinî sanatların temelinde, deseni oluşturan motifler yer almaktadır. 

Tezhipte kullanılan motifler diğer süsleme sanatlarında görülen motiflerden daha küçük ve sadedir. Müzehhip 

motifini tasarlarken seçtiği modelin ana çizgilerini ve bu çizgilerin belirlediği deseni koruyarak onu tahayyül 

ettiği şekilde çizmektedir. Yapılan bu çizimlere “üslûplaştırma, üslûba çekme, stilize etme” adı verilir (Birol: 

2012, 61-62). 
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3. 1. 1. Abdullah Zühdî Efendi‟nin Tahsili, Hocaları ve Ġcâzetnâmesi 

 

Eyyûbî Mehmed RâĢid Efendi (d. h. 131/ M. 1816/ ö. ?) 

 

         Abdullah Zühdî Efendi, Kütahya‟dan Ġstanbul‟a gelerek bir muddet burada 

Eyüplü RâĢid Efendi‟den yazı meĢketmiĢtir (Ġnal, a. g. e: 15).   

         Eyüp‟te doğduğu ve ömrü boyunca orada mûkim kaldığı için “Eyyûbî RâĢid” 

nâmı ile ma‟rûf olan Mehmed RâĢid Efendi, Hâlid bin Zeyd Hazretleri‟nin türbedârı 

olma Ģerefine na‟il olan hattatlardandır. Tüm bu görevleri vefâtına kadar sürdürdüğü 

ve bir hayli hattat yetiĢtirdiği anlaĢılan Eyyûbî RâĢid Efendi‟nin, Eyüp Sultan 

Türbesi‟nin arka tarafındaki hazîreye defnedilmiĢ olduğu bilinmekteyse de, mezar 

taĢı bulunmadığı için vefat tarihi tesbit edilememiĢtir. 37 Kur„an-ı Kerîm, iki Buhârî-

i ġerif ve beĢ ġifâ-i ġerîf ile birçok Delâ‟ilü‟l-hayrât yazdığını, M. Kemal Ġnal Son 

Hattatlar adlı eserinde bildirmektedir (Ġnal, a.g.e: 304).  

         Sultan Mahmud Hân-ı Sânî‟nin türbesine vakfedilmiĢ bir mushâf-ı Ģerîfi hâlen 

Ġstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü‟nde, (h. 1259/M. 1843) tarihli bir diğeri (A. 

1666) ile (h. 1264/ M. 1847) tarihli Delâ‟ilü‟l-hayrât‟ı ise Ġstanbul Üniversitesi 

Kütüphânesi‟nde (A5768) bulunmaktadır (https://hattatlarsofasi.com/ e. t. 15. 12. 

2017). 

         YetiĢtirdiği talebeler arasında, Hâfız Osman Hilmî Efendi. Ölüm tarihi kesin 

olmamakla beraber (ö.1320-1903), Mehmed ġevket Vahdetî Efendi (ö.1288-1871), 

Samânîzâde Alî Efendi (ö. 1349-1930), Mehmed Nûrî Efendi (ö. 1316-1898), oğlu 

Ressam Mehmed Hâlid Efendi (ö.1350-1932) bilinen talebelerindendir (ketebe.org / 

e.t. 20.01.018). 

https://hattatlarsofasi.com/
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            Fot: 6-Mehmed RâĢid Efendi‟nin Sülüs Nesih 1268-1852 Tarihli Kıt‟ası 

 

         Kalem Sûresi‟nin 4. âyeti Ve inneke le „âlâ hulukin azîm(azîmin). Sen elbette 

yüce bir ahlâk üzeresin. Sülüs kalemle yazıldığı, alt kısımda ise; Hz. Peygamber 

(s.a.v.)‟e Ehl-i Beyt‟e ve ashabına salat-ü selamların getirildiği kıt‟anin
2
, nesih 

kalemle yazıldığı kısımda, RâĢid Efendi‟nin imzası da yer almaktadır.  

Ġmzalarında farklı form ve ifadeler kullandığını da gözlemlediğimiz RâĢid Efendi, bu 

eserinde; Hazreti Halid hadimu‟l-seyyid Hafız Mehmed RâĢid (1268-1852). 

Ģeklindeki ifadesiyle. Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El-Ensari El-Hazreci (r.a.) 

Hazretlerinin hizmetçisi olduğunu ifade etmektedir.   

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin ilk hocası olan RâĢid Efendi‟nin yazılarını 

incelediğimizde, Zühdî Efendi‟nin yazısının hocasının yazısıyla olan benzerliği 

dikkatimizi cezbetmiĢtir. Sülüs kalemde bu durum bir nebze farkedilirken, nesihde 

daha fazla hissedildiği söylenebilir.  

 

2 
Hat sanatında belirli ölçülerdeki dikdörtgen kâğıtlara sülüs-nesih, muhakkak-reyhanî, nesta‟lik, tevki‟, rika‟ 

hatlarıyla yazılmış yazılar bu adla anılır. Kıt‟alar, yazımında kullanılan hat cinsine göre isim aldığından sülüsle 

yazılmış kıtaya, sülüs kıt‟a, sülüs-nesih bir arada kullanılarak yazılana sülüs- nesih kıt‟a, nesta‟likle yazılmış 

olana da nesta‟lîk kıt‟a adı verilir (Alparslan- ĠA, 2002: 505). 
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Kadıasker Mustafa Ġzzet Efendi (h.1235-1239/ M. 1801-1876) 

 

         Türk mûsikîsi ile hat sanatında altın çağın idrâk edildiği XIX. asırda bestekâr, 

neyzen, hânende, devlet adamı ve hattat olarak büyük bir Ģöhrete sâhip olan Mustafa 

Ġzzet Efendi, Kastamonu Tosya‟da dünyâya gelmiĢtir. (1216-1801) Babası Destan 

(Destbân veya Bostan) Ağazâde Mustafa Ağa‟dır. Anne tarafından soyu Tophâne 

Kâdîrîhâne dergâhı mezarlığında medfun Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in soyundan Ġsmâîl-

i Rûmî‟ye ulaĢmaktadır (Ġnal, a.g.e: 158). 

         Babasının ölümü üzerine annesi, Mustafa Ġzzet Efendi‟yi tahsili için Ġstanbul‟a 

gönderir. Fâtih BaĢkurĢunlu Medresesi‟nde Arapça ve dini ilimleri öğrenmeye 

baĢlayan Ġzzet Efendi, sesinin güzelliği ve mûsikîye olan merak ve kabiliyeti 

sebebiyle, Kömürcüzâde Hâfız ġeydâ‟dan mûsikî meĢketmeye baĢlar.  

         Sesinin güzelliği iĢiten Sultân II. Mahmut tarafından saraya alınarak, burada bir 

müddet yetiĢtirilir. Gördüğü bu tahsil ve terbiyeden sonra, Galatasaray‟a alınan Ġzzet 

Efendi üç yıl Galatasaray‟da ilim ve mârifetini daha da geliĢtirir. Bu esnâda kudretli 

bir hattat, iyi bir hânende ve usta bir neyzen olarak kendini gösterir. Bu hünerleri 

sâyesinde Ģöhreti saraya kadar aksedince Enderûn-ı Hümâyun‟a alınarak, kudretli bir 

sanatkâr kadrosu içinde mûsikî bilgisini ve hünerini geliĢtirme imkânı bulur (Serin, 

a.g.e: 161). 

         Ġzzet Efendi, Türk mûsikîsine olan vukuf ve yüksek sanat anlayıĢı sebebiyle 

bütün sanatkârların hürmet ve takdirlerini kazanmıĢtır. Mûsikîde olduğu gibi Hat 

Sanatı târihinde de önemli bir mevki gelen Ġzzet Efendi, sülüs ve nesih yazılarını 

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi‟den (ö.1269/1853), nesta‟lîk kalemini ise; Yesârîzâde 

Mutafa Ġzzet Efendi‟den ö.1265/1849 meĢketmiĢtir. Mahmut Kemal Ġnal “kendi ve 

hocalarının isimlerinin de Mustafa olması garip tesadüflerdendir” Ģeklinde yorumda 

bulunmuĢtur (Ġnal, a.g.e: 161). 

         Zamanla saray hayatından sıkılan Ġzzet Efendi, (1246/1830)‟da müntesibi 

olduğu NakĢî Ģeyhlerinden Ali Efendi ile beraber hacca gider. DönüĢte ilim 

muhitlerinden istifâde maksadı ile yedi ay Mısır‟da kalır. Ġstanbul‟a döndüğünde, 

saraydan uzak sakin bir hayat yaĢamaya baĢlar. Ancak istememesine rağmen tekrar 

saraya dönmek zorunda kalır. Ġzzet Efendi, huzur fasıllarına bazen ney üfleyerek 
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bazen de sesiyle katılmıĢtır. II. Mahmud‟un ölümünden sonra, Sultan Abdülmecid‟in 

tahta çıkmasıyla, ondan Eyyüb Camii hatipliğine tâyinini istemiĢ, 1261-1845‟de 

Abdülmecid ikinci imam olarak, bu isteğini kabul etmiĢtir (Ülker, 1987: 32). 

         Selânik, Mekke, Ġstanbul ve Anadolu Kazaskerliği pâyesi verilmiĢtir. 

ġehzâdelere yazı ve bedi Besmele hocalığı, Nakîbü'l-EĢraf ve fiilen Rumeli 

Kadıaskerliği yapmıĢtır Halim, zarif, nüktedan ve âbir bir zat olan Ġzzet Efendi‟nin 

Ģiirleri de mevcuttur (Ġnal, a.g.e: 166). 

         27 ġevval (1293-1876)‟da vefât eden Ġzzet Efendi, Tophâne‟de Kâdirîhâne 

hazîresine defnedilmiĢtir. Mezar kitâbesi ise, talebesi Muhsinzâde Abdullah Bey 

tarafından yazılmıĢtır. Dînî ve lâdîni mûsikî formlarından yirmi üç eseri zamanımıza 

kadar gelmiĢ olan Ġzzet Efendi, sülüs ve nesih yazılarında zamanının Ģeyhi ve Hâfız 

Osman‟ı kabul edildiği bilinir. Celîde zaman zaman Mustafa Râkım yolunda da eser 

vermekle berâber, kendine mahsus bir üslûba sâhiptir (Ülker, a.g.e: 32). 

         Ġzzet Efendi‟nin 11 Kur‟ân-ı Kerim, 200‟den fazla büyük ve küçük boy hilye, 

15 Delâilü‟l-hayrat 30‟dan fazla enâm, sayısız murakkaâ ve kıt‟a, Ayasofya Câmiin 

7.5 m. çapında büyük, dâirevî, celî sülüs çehâr-ı yâr levhaları, Bursa Ulu Câmiinde 

iki büyük levha, Ġstanbul‟da Hırka-ı ġerif Camii, Dolmabahçe Sarayı, Ali PaĢa 

Mescidi, Harbiye Nezâreti (Ġstanbul Üniversitesi) tak kapısının iç tarafındaki celî 

nesta‟lık kitâbe yazıları, Ayasofya Hünkâr Mahfili, Bâbıâli Nallı Mescid, Mısır‟da 

Mehmed Ali PaĢa Türbesi kitâbeleri, Washington‟da 1269′da Sultan Abdülmecid 

tarafından hediye edilmiĢ Râkım imzalı tuğra altında iki satır celî nesta‟lik, zafer 

âbidesi kitâbe yazısı, Ayasofya, Hırka-i ġerif, Büyük Kasım PaĢa, Küçük Mecidiye, 

Sinan PaĢa, Yahyâ Efendi câmileri celî sülüs, Nur âyeti kubbe yazıları sanat 

dünyamıza bıraktığı eserleri arasında zikredilebilir. Harf inkılâbından önce 

matbaalarda kullanılan hurufat Kadıasker‟in eserleridir. Ayrıca KeĢfü‟l-Ġrâb ve 

Avâmil Muribî adlı iki telifi mevcuttur. Mûsikide Tarz-ı Cedîd makâmı onun 

terkîbidir (Serin, a.g.e: 167). 

         Hat sâhasında yetiĢtirdiği talebelerinden Mehmed ġevket Vahdetî (ö. 1288-

1871), ġefik Bey (ö.1297-1880), Muhsinzâde Abdullah Bey (ö. 1317-1899),  

Abdullah Zühdî Efendi (ö.1296-1879), Hasan Rızâ Efendi (ö. 1338-1920), KayıĢzâde 

Burdurlu Hâfız Osman (ö. 1311/1894), Mehmed Ġlmî Efendi (ö. 1342-1923),  
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Mehmed Hilmi Efendi ö. 1318/1900 Hafız Hasan Sırrî (ö.1325-1907), Hafız Hasan 

Tahsin (1331-1916), Siyâhî Selim Efendiler önde gelen talebelerindendir (Serin, 

2008: 161-168; Ġnal, 1970: 158-166).          

     

           Fot: 7-Mustafa Ġzzet Efendi‟nin (1273-1857) Tarihli Celî Sülüs Levhası 

 

         Yeryüzü, âlemlere rahmet olan O seçilmiş bende gömülüdür diye göklere karşı 

övünür. Cebrâil (a.s.), O‟nun mübarek türbesini (bahçesini) ziyaret edip dedi ki; 

burası and cennetidir, öyleyse girin oraya!. Meâlindeki 65x64 cm. ebadında olan 

levhasını incelediğimizde; yazılarındaki benzerlik farkedilirken, Ġzzet Efendi‟nin 

harflerindeki dönüĢler daha yumuĢak hissi verirken, bunun sebebi; Mustafa Ġzzet 

Efendi‟nin mûsikîĢinas bir Ģahsiyet olmasından kaynaklanan ruhanîyetinin kalemine 
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yansıdığı düĢünülebilir. Abdullah Zühdî Efendi‟nin harflerinde, kalem hareketlerinin 

biraz daha keskin olduğu hissedilmektedir. 

 

       Fot: 8-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Mustafa Ġzzet Efendi‟den Aldığı Ġcâzetnâme  

 

Ġcâzetnâmedeki Hadis-i ġerif: 

         Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. Kale Rasulullahi sellellahu „alayhi ve 

sellem. Meselullezî yezkuru Rabbehû vellezî lâ yezkuru rabbehû meselu‟l-hayyi 

ve-l meyyit. Sadeka Rasulullah. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki; Rab‟bını zikredenle, 

zikretmeyen arasındaki fark, diri ile ölü arasındaki gibidir. Rasulullah (s.a.v.) 

doğruyu söyledi. 

Ġcâzetnâmedeki Metinlerinin OkunuĢu: 

         1-Bismillahi teyemmünen bizikri‟l-celili ezintü en yüktebe ismehü tahte 

kitâbetihi li-nâmikı hâzihi‟l-kıt‟ati‟l-merğûbeti Abdullah ez-Zühdi zâdellahü 

ilmehü ve zühdehü ve ma‟rifetehü âmin ve muallimehü‟l-fakir es-seyyid el-hâc 

Mustafa Ġzzet (1257-1841). 
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         2-Ezintü bi-vaz‟ı‟l-ketebeti li-kâtibi hazihi‟l-kıt‟ati‟l-merğûbeti‟l-

mübâreketi Abdullah ez-Zühdi Efendi tavvelellahü umrehü ve zâde ilmehü ve 

marifetehü ve nâlellahü merâmehü âmin ve‟l-müznibü‟l-fakir Mustafa el-Vâsıf 

(1257-1841). 

Ġcâzetnâmedeki Metinlerinin Anlamı: 

         1-Celal sahibi Allah‟ın adını saygıyla Abdullah Zühdî Efendi‟ye verilen bu 

icâzetnâmenin başına yazıyoruz. Allah ilmini, zühdünü ve bilgisini artırsın, Allah‟a 

muhtaç öğretmeni Hacı Mustafa İzzet Efendiye de lütûfda bulunsun! (1257-1841) 

 

         2-Abdullah Zühdî Efendi‟ye verilen bu değerli icâzetnmenin başına yazıyoruz. 

Allah ömrünü uzun, ilmini, zühdünü ve bilgisini artırsın, meramına nail buyursun! 

Allaha muhtaç günahkâr Mustafa Vâsıf Efendi‟ye de lütûfda bulunsun! (1257-1841) 

 

         Seyyid el-Hac Mustafa Ġzzet Efendi tarafından Abdullah Zühdî Efendi‟ye 

(1257-1841) tarihinde yazdığı icazetnâmesi. Musaddık olarak ise; Kadıasker Mustafa 

Ġzzet Efendi‟nin hocası olan, Çömez Mustafa Vâsıf Efendi olduğu görülmektedir. 

         Bu icâzet bugün Dubai‟de Muhammed Mur Koleksiyonundadır. 

         Abdullah Zühdî Efendi yetiĢtirdiği talebelerinin icâzetnâmelerinde de, bu hadisi 

yazdırdığı gözlemlenmiĢtir. 

 

3. 1. 2. Abdullah Zühdî Efendi‟nin Talebeleri 

 

Abdülahad Vahdetî Bey (d. 1247-1832/ ö. 1313-1896) 

 

         Abdülhâfız nâmında bir zâtın oğlu olarak 1832 Burdur‟da doğdu. Ġlk eğitimini 

memleketinde tamamladıktan sonra, 1848 yılında Ġstanbul‟a gelmiĢtir. Enderun-u 

Hümayun‟da Hazine odasına girmiĢ, Hırka-i Saadet Camii imamlığına, daha sonra 

Tabur Kâtibi rütbesiyle Harbiye Mektebi hattatlığına tayin edilmiĢ olup, 

Kaymakamlığa kadar yükselmiĢtir. Hafız Vahdeti, sülüs, nesih ve celî yazıyı 

Abdullah Zühdü Efendi‟den öğrenmiĢtir. Küçük ve büyük boyda bir kaç Kuran-ı 

Kerim yazmıĢtır. Bunlardan biri Medine‟de Hz. Peygamber‟in medfûn olduğu 

mescidde, diğeri Yıldız‟da Hamidiye Camii‟ndedir. Kendisinin güzel yazıları vardır. 



38 
 

ġifâ-i Ģerif, buhâri, delâil-ül hayrat, evrâd, mesnevî, hilye-i saadet ve kıt‟aları 

mevcuttur. 1313-1896‟da Süleymaniye‟deki evinde vefat eden Abdülahad Vahdetî 

Bey, Merkez Efendi Kabristanına defnedilmiĢtir (Rado, a.g.e: 229; Derman, 2010: 

388). 

 

Ġbrahim Edhem Efendi (?) 

 

   Fot: 9- Ġbrahim Edhem Efendi‟nin Abdullah Zühdî Efendi‟den Aldığı Ġcâzet Belgesi  

 

Ġcâzetnâmedeki Metnin OkunuĢu: 

         Bismillahi teyemmünen bizikri‟l-celili lime‟stücîze azcemen mine‟l-

ketebeti ezintü lehü bi-vaz‟ı‟l-ketebeti li-kâtibi hazihi‟l-kıt‟ati‟l-mübâreketi‟l-

meymûneti Ġbrahim el-edhyem aryende-i muzika-i hümayun tavvelellahü 

umrehü ve zâde ilmehü ve marifetehü ve nevvelellahü meramehü âmin  

bihurmeti men buise rahmeten lil‟âlemin ve sallellahü ala seyyidinâ 

muhammedin ve âlihi ecmaîne ve ene‟l-fakir es-seyyid Abdullah ez-zühdi et-

temîmi sene erba‟un ve sittûne ve mietâni ve elf ( 1264-1848). 

Ġcâzetnâmedeki Metnin Anlamı: 

         Celal sahibi Allah‟ın adını saygıyla Muzika-i Hümayun ayrendesi İbrahim 

Edhem Efendi‟ye kendisine verilen görevi yaptığından dolayı verilen bu 

icâzetnâmenin başına yazıyoruz. Allah âlemlere rahmet olarak gönderilen 

Muhammed Mustafa hürmetine ömrünü uzun eylesin. İlmini zühdünü ve bilgisini 

artırsın. Ve ben Temimli Abdullah Zühdî Efendi‟ye de lütufta bulunsun!( 1264-1848). 
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Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġbrahim Edhem Efendi‟ye 1264-1848 tarihinde verdiği 

icâzetnâ‟me belgesi. Ancak kaynaklarda Edhem Efendi‟nin terceme-i hâli hakkında 

herhangi bir bilgi bulunamamıĢtır.  

 

Mehmed Behçet Efendi 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin talebelerinden olan Mehmed Behçet Efendi‟nin 

hayatı hakkında herhangi bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphânesi‟nde h. 1275/M. 1858-1859 ve Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi 

Türbesi‟nde h. 1282/M. 1865-1866 tarihli Kur„ân-ı Kerîm‟leri bulunmaktadır 

(ketebe.org / e. t. 20.01.018).   

 

Muhammed Sâhibe Efendi (d. 1253-1838/ ö. ?) 

 

Fot: 10- Muhammed Sahib Efendi‟nin Abdullah Zühdî Efendi‟den Aldığı Ġcâzet Belgesi  
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Ġcâzetnâmedeki Hadis-i ġerif: 

 

         Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. Kale Rasulullahu sellellahi „alayhi ve 

sellem. Meselullezî yezkuru rabbehû vellezî lâ yezkuru rabbehû meselu‟l-hayyi 

ve-l meyyit. Sadeka Rasulullah. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki; Rabbını zikredenle, 

zikretmeyen arasındaki fark, diri ile ölü arasındaki gibidir. Rasulullah (s.a.v.) 

doğruyu söyledi. 

 

Ġcâzetnâmedeki Metnin OkunuĢu; 

 

         Bismillahi teyemmünen bi-zikri‟l-celili ves‟salâtü ves‟selâmü alâ nebiyyihi 

ve rasulihi muhammedin sâhibi‟l-halkı‟l-azîm ve‟l-kadri‟l-celil ve ba^dü lemmâ 

istehsene ezintü lehü bivaz‟ı‟l-ketebeti linâmikı hazihi‟l-kıt‟ati‟l-el-merğûbeti‟l-

mübâreketi a‟ni muhammed Sâhib beğ efendi bin Ġbrahim ismet beğ efendi el-

ma‟ruf bi-kazasker-i Rumili tavvelellahü umrehühümâ ve zâde kadrahümâ ve 

rif‟atehümâ âmin bihurmeti‟n-nebiyyi Muhammedin sâhibi livâi‟l-hamdi 

vel‟kevseri ves‟selsebili ve muallimehü‟l-fakir el-muhtac es-seyyid Abdullah ez-

zühdi et-Temimü‟d-Dari radıyellahü anhü rabbühü‟l-bâriallahümme salli ve 

sellim ala eĢrefi‟l-mevcudâti vel‟mürseline vel‟hamdi lillahi rabbi‟l-âlemin 

(1270-1854).  

 

Ġcâzetnâmedeki Metnin Anlamı: 

         Celal sahibi Allah‟ın adını saygıyla anarak başlıyorum. Salat ve selam onun 

Peygamber‟i ve resulü, üstün kıymet ve büyük halvet sahibi olan Muhammed 

Mustafa ve ashabı üzerine olsun. Şimdi kendisine verilen kitâbetleri hakkıyla îfâ 

ettiklerinden dolayı hak ettikleri bu icâzeti Rumeli Kadıaskeri olarak tanınan 

İbrahim İsmet Beğ Efendi oğlu Muhammed Sahib Beğ Efendiye veriyoruz. 

Livaülhamd, Kevser ve Selsebil sahibi Muhammed Mustafa hürmetine ömürlerini 

uzun eylesin, değerlerini yüksek kılsın ve ben âcizâne öğretmeni Temimli Abdullah 

Zühdî Efendi‟ye de lütâfta bulunsun! Salat ve selam varlığın en şereflisine olsun. 

Hamd-ü senâ âlemlerin Rab‟bine olsun! (1270-1854). 

         (1254-1838) yılında Ġstanbul‟da dünyaya gelen Muhammed Sâhibe Efendi, 

ġeyhülislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi‟nin torununun torunudur. Babası 
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Kadıasker Ġbrahim Ġsmet Efendi‟dir. Dini eğitimine devam ederken aynı zamanda hat 

sanatını da Abdullah Zühdî Efendi‟den meĢkederek icâzetini almıĢtır. Aynı zamanda 

Mâbeyni Hümâyun be Mekteb-i Nüvvâb hat hocası Mehmed Bâhir Efendi‟den ta‟lîk 

dersi almıĢtır. Sayısız resmi dairelerde görevlerde bulunan Mehmed Sâhib Efendi‟nin 

hayatı hakkında kaynaklarda baĢka bilgiye rastlanmamıĢtır. Elimizdeki bilgi ve 

belgeler koleksiyoner Mustafa Üzel tarafından yayınlanmıĢ olup, kendisi bu 

görselleri yurt dıĢında Sotheby‟s Müzayede evinden aldığını belirtmektedir (Mustafa 

Üzel ile kiĢisel iletiĢim, 26. 01. 2018). 

 

 

Mustafa Celâleddîn Bey (ö. M. 1882-1893 ?) 

 

         Ricâl-i Devlet-i Aliyye‟den Eyyüb Sırrî PaĢ‟nın oğlu olup Ġstanbul‟da doğmuĢ, 

babasının dairesinde iyi bir tahsil ve terbiye görmüĢtür. Abdullah Zühdî Efendi‟den 

sülüs ve nesih meĢkederek, babasının imâmı olan Manisalı Alî Rızâ Efendi‟nin 

Ģahâdetinde 1854 senesinde icâzet almıĢtır. 

         Eğitimini tamamladıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn hulefâlarından olarak 

muhtelif kitâbet hizmetlerinde bulunan Mustafa Cemâleddîn Bey, babasının 

ölümünün ardından bir nedenle taĢraya sürülmüĢtür. TaĢra görevlerinde ömrünü 

tüketip tespit edilemeyen bir tarihte vefât etmiĢ olup, nerede medfûn olduğu 

hakkında bilgi bulunmamaktadır (ketebe.org / e.t. 20.01.018).  
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Seyyid Mehmed EĢref Efendi (?) 

 

 

Fot: 11-Seyyid Mehmed EĢref Efendi‟nin Abdullah Zühdî Efendi‟den Aldığı Ġcâzet 

Belgesi 

 

Ġcâzetnâmedeki Kelâm-ı Kibar ve Hadis-i ġerif: 

 

         Allahu veliyyu‟l-tevfik vehuve ni„me‟r-afik. Allah başarıyı sağlayan en iyi 

yoldaştır. Kale Rasulullahu sellellahu „alayhi ve sellem. Meselu‟l-lezî yezkuru 
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rabbehû vellezî lâ yezkuru rabbehû meselu‟l-hayyi ve-l meyyit. Rasulullah 

(s.a.v.) buyurdu ki; Rabbını zikredenle, zikretmeyen arasındaki fark, diri ile ölü 

arasındaki gibidir. 

Ġcâzetnâmedeki Metinlerinin OkunuĢu; 

 

         El-hamdü lillahi „alâ niamihi ves‟salâtü ves‟selâmü alâ nebiyyihi ezinti en 

yüktebe ismehü tahte kitâbetihi li-kâtibi hazihi‟l-kıt‟ati‟l-el-merğûbeti es-seyyid 

Muahammed EĢref beğ efendi bin es-seyyid el-hâc Muhammed Hasin PaĢa 

nâzır-i evkâf-i hümayun edâmellahü bekâhümâ ve muallimehü‟l-fakir es-seyyid 

Abdullah ez-zühdi (1272-1856). 

Bismihi ve bihamdihi ve salâten „alâ nebiyyihi ve âlihi ve sahbihi Ezintü 

bivaz‟ı‟l-ketebeti likâtibi hazihi‟l-kıt‟ati‟l-merğûbeti‟l-mübâreketi es-seyyid 

Muhammed EĢref Beğ Efendi ibn-i es-seyyid el-hâc muhammed hasib paĢa 

nâzır-i evkâf-i hümayun veffekahümallahü mâyeĢâü ve ene‟l-fakir es-seyyid 

Muhammed ġefik (1272-1856). 

Ġcâzetnâmedeki Metinlerinin Anlamı: 

         1-Nimetlerinden dolayı Allah‟a hamdederiz. Salat-ü selam onun 

Peygamber‟ine olsun! Bu şerefli kıtanın altına adının yazılmasına izin verilen Evkaf-

ı Hümâyun nâzırı Hacı Muhammed Hasip Paşa oğlu Muhammed Eşref Beğ Efendi 

Allah bekâlarını daim kılsın! Ve fakir muallim Abdullah Zühdî Efendi (1272-1856). 

         2-Allaha hamd-ü sena ve Resulü ve ashabına salat-ü selamdan sonra, Bu 

değerli icazetnâmenin altına yazarının adını koymağa izin verildi. Evkaf-ı Hümâyun 

nâzırı Hacı Muhammed Hasip Paşa oğlu Muhammed Eşref Beğ Efendi, Allah 

dilediklerine muvaffak kılsın! Ve ben Fakir Seyyid Muhammed Şefik (1272-1856). 

         Vakıflar Bakanı Muhammed Hasip PaĢa‟nın Oğlu Mehmed EĢref 

Beyefendi‟nin, Abdullah Zühdî Efendi‟den (1272-1856) yılında aldığı icazetnâmesi. 

Musaddık olarak ise; ġefik Bey olduğu anlaĢılmaktadır. Koleksiyoner Mustafa Üzel 

tarafından ulaĢılan icâzet ve bilgiler dıĢında hakkında kaynaklarda herhangi bir 

malûmata rastlanmamıĢtır. Kendisi eseri yurt dıĢında Sotheby‟s Müzayede evinden 

gördüğünü belirtmektedir. 
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         Seyyid Mehmed EĢref Efendi‟nin icâzetnâmesiyle, Muhammed Sahib 

Efendi‟nin icazetnâmesi aynı metinleri içerirken, oklu besmele yerine Kelâm-ı Kibar 

yazılmıĢ olduğu görülmektedir. 

Yahya Tevfik Efendi (?) 

 

         Kadıasker Ġbrahim Ġsmet Efendi‟nin oğlu olduğu imza bölümünden 

anlaĢılırken, Koleksiyoner Mustafa Üzel tarafından ulaĢılan icâzet ve bilgiler dıĢında 

hakkında kaynaklarda herhangi bir malûmata rastlanmamıĢtır. 

 

   Fot: 12-Yahya Tevfik Efendi,nin Abdullah Zühdi Efendi‟den Aldığı Ġcâzet Belgesi  

 

Ġcâzetnâmedeki Hadis-i ġerif: 

 

         Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. Kale Rasulullahu sellellahi „alayhi ve 

sellem. Meselullezî yezkuru rabbehû vellezî lâ yezkuru rabbehû meselu‟l-hayyi 
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ve-l meyyit. Sadeka Rasulullah. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki; Rabbını zikredenle, 

zikretmeyen arasındaki fark, diri ile ölü arasındaki gibidir. Rasulullah (s.a.v.) 

doğruyu söyledi. 

Ġcâzetnâmedeki Metnin OkunuĢu; 
 

         Bismillahi‟l-aliyyi‟l-a‟la‟l-vehhâb ves‟salâtü ves‟selâmü „alâ nebiyyihi ve 

rasulinâ muhammedini‟l-meb‟ûsi rahmeten lilüli‟l-elbâb ve „alâ âlihi ve 

ashâbihi‟l-icâb ve ba‟dü lemmâ sâra müstehıkkan li-vaz‟ı‟l-ketebeti ezinti en 

yüktebe ismehü tahte kitabetihi li-kâtibi hazihi‟l-kıt‟ati‟l-el-merğûbeti‟l-

mübâreketi Yahya Tevfik beğ efendi bin Ġbrahim ismet beğ efendi el-ma‟ruf bi-

kazasker-i Rumili tavvelellahü umrehühümâ ve zâdehümâ mecden ve rif‟aten 

âmin bicâhi‟n-nebiyyi‟l-emin ve muallimehü‟l-abdü‟z-zaîfi es-seyyid Abdullah 

ez-zühdi min sülâleti‟t-Temimü‟d-Dâri radıyellahü „anhü rabbühü‟l-bâri ve 

sallellahü „alâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn (1270-1854). 

Ġcâzetnâmedeki Metnin Anlamı: 

         Yüceler yücesi Allah‟ın adıyla başlarım. Salat-ü selam akıl sahiplerine rahmet 

olarak gönderilen Peygamber‟imiz Muhammed‟e ve ona icabet eden arkadaşlarına 

olsun! Besmele, hamdele ve salveleden sonra: Kitâbet ve hat vazifesini hakkıyla ifâ 

eden ve bu belgenin altına adı yazılan Rumeli Kadıaskeri olarak tanınan İbrahim 

İsmet Beğ Efendi oğlu Yahya Tevfik Beğ Efendiye verildi. Allah (c.c) Peygamber‟inin 

yüce makâmı hürmetine ömürlerini uzun eylesin. Değerlerini yüksek kılsın ve ben 

zayıf ve hakir öğretmeni Temimü‟d-Dari sülalesinden Abdullah Zühdî‟ye de lütûfta 

bulunsun! Salat ve selam varlığın en şereflisine ve akraba ve arkadaşlarına olsun! 

(1270-1854). 

         Yahya Tevfik bin Ġsmet Efendi, hattat Mehmed Sahib Efendi‟nin kardeĢidir. 

Abdullah Zühdi Efendi‟den (1270-1854) yılında icâzet almıĢtır. KardeĢi Mehmed 

Sahib Efendi‟nin icâzetiyle form ve süsleme açısından aynı olan Yahya Efendi‟nin 

icâzeti, ilk görüĢte aynı icâzetmiĢ gibi düĢünülmektedir. Ancak izin kısmı 

okunduğunda böyle olmadığı anlaĢılmaktadır. 
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         Abdullah Zühdi Efendi‟nin Mescid-i Nebevî‟ye birlikte gittiği ve beraber 

çalıĢtıkları Hacı Ahmet adında bir talebesi olduğu da kaynaklarda geçmektedir 

(Alparslan, a.g.e: 139). 

         Burada bilgilerine ulaĢabildiğimiz kadarıyla yer verdiğimiz birkaç talebesinin 

dıĢında, ulaĢamadığımız talebeleri olduğu malûmdur. Zîra Abdullah Zühdi Efendi 

Mısır‟da hat sanatının geliĢip yayılmasına katkısı olan hattatlardan olduğu 

bilinmektedir. 

3. 1. 3.  Abdullah Zühdî Efendi‟nin Sanatı ve Mısır‟a YerleĢmesi 

 

         Medîne‟deki Ravza-i Mutahhare‟de yıllarca süren çalıĢmalarından sonra 

Hicaz‟dan ayrılarak Kahire‟ye yerleĢmiĢ ve kendisine Mısır hattatı unvanı 

verilmiĢtir.  

         Banknot kliĢelerinin hatları, resmi daireler için yazılar, cami levhaları yazmıĢ 

ve Medresetü‟l- Hidîviyye‟de hat hocası olmuĢtur (bkz. fot: 3). 

         YazmıĢ olduğu bir (?) Mushaf ve En‟âm‟dan baĢka celî sahasında Mısır müzesi 

ve câmiilerinde sayısız yazıları bulunmaktadır (Derman, a.g.e: 278). Rado Son 

Hattatlar adlı kitabında, iki Kur‟an-ı Kerim yazdığını belirtmektedir (Rado, a.g.e: 

218-219). 

         Ayrıca, ismini Mısır‟ın Bulak Ģehrinden alan Bulak Matbaası‟na, nesih 

harflerin kalıplarını yeniden yaptığına dair, Ġslâm Ansiklopedisi‟nin “Bulak” 

kısmında Turgut Kut; İtalya‟dan getirilen Arapça hurufat matbaada basılan ilk 

kitaplarda kullanıldı; ancak pek fazla beğenilmediğinden Senglâh el-Fârisî ta„lik,  

Türk hattatlarından Abdullah Zühdî Efendi de nesih harflerin kalıplarını yeniden 

yaptı. Bilgisini vermektedir ( Kut, 1997; 388). 

         Mısır‟da Kendisine Mısır Hattatı unvanı verilen Abdullah Zühdî Efendi ile 

baĢlayan ıslahat ve geliĢme hareketleri, Mısır Hidivlerinin bu husustaki merak ve 

hassasiyetleri neticesinde devam etmiĢ ve Mısır Hat Sanatı, XIX. asırdaki Türk Hat 

Sanatı geliĢmelerinden ciddi Ģekilde etkilenmiĢtir. Abdullah Zühdî Efendi‟nin 

Mescid-i Nebevî yazılarının dıĢında, Kâhire‟de Mısır müzelerindeki eserleri, Ümmü 

Abbas Sebili, Salih Ebû Hadid Sebili ve Rûfaî Câmii‟ndeki celî sülüs kuĢağı, Mısır 

hat sanatında önemli bir yer teĢkil etmektedir (Günüç, 2003: 126). 
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         Zühdî Efendi‟nin XIX. yüzyılda hat sanatının Mısır‟da yayılıp sevilmesi 

hususunda çok büyük gayretleri olmuĢtur. Son günlerini mekteplerdeki yazı 

derslerine nezaret etmekle geçiren Abdullah Zühdî Efendi (ö.1296 / 1879) Kâhire‟de 

vefat etmiĢtir. Kabri Ġmam ġafi„î türbesi civarında bulunmaktadır. ( Ġnal, a.g.e: 19; 

Derman, a.g.e: 278). 

 

4. KATALOG: ABDULLAH ZÜHDÎ EFENDĠ'NĠN ESERLERĠ 

 

4. 1. Mimârideki Eserleri 

 

4. 1. 1. Mescid-i Nebevî Yazıları 

 

Katalog No               : 1 

Fotoğraf No              : 13-87 

YapılıĢ Tarihi           : ( h. 42/ M. 622-) GeniĢletme ve Restorasyonlar (h. 1412/ M.   

                                     1992) Tarihine Kadar Devam EtmiĢtir. 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Yazı Ölçüleri            : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme ve Teknik : Mermer üzerine zemin oyma tekniği/ AhĢap üzerine zemin  

                                     oyma tekniği 

Renk                         : Firûze zemin üzerine altın varak/ Bordo zemin üzerine  

                                     Zer-endûd 

Dil                             : Arapça 

 

         Ġslâm tarihinde bir dönüm noktası olan Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Mekke‟den 

Medine‟ye hicretinden sonra gerçekleĢtirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i 

Nebevî‟nin inĢasıdır. Bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından yaptırılan Mescid-i 

Nebevî, onun Medine‟deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer almıĢ ve 

fonksiyonları bakımından sonraki dönemde kurulan camilere örnek teĢkil etmiĢtir. 

         Mekke-Akabe‟de Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e ilk biat eden Es‟ad b. Zürâre, 

hicretten önce Medine‟de bir hurma kurutma yerinin etrafını duvarla çevirerek, 

mescid haline getirir. 622 M. yılının sonbaharında Mekke‟den Medine‟ye göç eden 

Hz. Peygamber (s.a.v.), arkadaĢı Hz.Ebubekir‟le birlikte Sevr Mağarası‟nda üç gece  

kalmıĢ ve 10 günlük yolculuktan sonra 20-Eylül 622 M. tarihine denk gelen Rebi„u‟l- 
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evvel ayının 20. gününde Kuba‟ya gelmiĢ, burada birkaç gün kaldıktan sonra 

Medine‟ye ulaĢmıĢlardır (AteĢ, 1974: 5).   

         Peygamber (s.a.v.), 24,Eylül-622 M. Cuma günü Medine‟ye girdiğinde, 

kendisini davet edenleri kırmamak için, devesi Kasva‟nın salıverilmesini ve onun 

çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söylemiĢtir. Kasva‟nın Malik b. Neccar 

oğullarının evlerinin önünde çökmesi üzerine Resulûllah buraya en yakın evin sahibi 

Halid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî‟ye misafir olmuĢtur. Es‟ad b. Zürare. Muaz b. 

Afra ve Ebu Eyyûb el-Ensârî‟den birinin himayesinde bulunduğ nakledilen, Sehl ve 

Süheyl adlarında iki yetim çocuğa ait olan bir arsayı, mescid yapmak üzere 

sahiplerinden 10 dinar karĢılığında satın almıĢtır. Rebi„u‟l-evvel ayında Eylül-622 M. 

inĢâsına baĢlanılan Mescid-i Nebevî‟nin, yaklaĢık üç arĢın derinliğindeki temelin ilk 

taĢını Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in koyduğu kaynaklarda belirtilmektedir.  

         Hz. Peygamber (s.a.v.) baĢta olmak üzere, Talk b. Ali, Ammar b. Yasir gibi 

sahabelerin öncülüğünde, Ģevval ayında Nisan-623 M. Mescid-i Nebevî tamamlanır. 

Ġlk bina, taĢ temel üzerine tek sıra kerpiçten, yaklaĢık iki metre yükseklikteki çevre 

duvarı ile kuĢatılarak, üstü açık biçimde 60 x 70 ziralık bir alana 1022 m
2
 yapılmıĢtır 

(Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 282). 

         Kıblesi bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.)  tarafından Kudüs yönüne yapılan ve üç 

kapısı bulunan mescidin doğu duvarının güney kısmına, Hz. Peygamber(s.a.v.)‟in 

hanımları Hz. AiĢe ve Hz. Sevde için iki adet oda yapılmıĢtır. Daha sonra sayıları 

dokuza çıkan bu odaların bir kapısı mescide açılmaktadır. Kıble hicretten 16 veya 17 

ay sonra Kudüs‟ten Kâbe‟ye çevrilince, güneyde bulunan yeni kıble tarafına gelen 

kapı kapatılarak, kuzey duvarına yeni bir kapı açılmıĢtır (AteĢ, 1974: 6).      

         Hz. Ebu Bekir döneminde Mescid-i Nebevî, herhangi bir değiĢikliğe 

uğramamıĢtır. Ancak, Medine nüfusunun giderek artması, mescidi geniĢletme 

ihtiyacını doğurmuĢtur.  

         Hz. Ömer h.17-M.638 yılında çevredeki bazı evleri mescide dahil etmek için 

istimlak etmiĢtir.   

         Hz. Osman döneminde Mescid-i Nebevî geniĢletilerek yeniden inĢa edildiği ve 

bunun için kendi malından 10.000 dirhem harcadığı kayıtlarda bildirilmektedir. 

Mescidin boyutları 170 x 130, 5378 m
2
 veya 160 x 130 ziraa 5061,5 m

2
 ulaĢmıĢtır.  
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Mescid-i Nebevî, bu tarihten Emevî Halifesi Velid b. Abdülmelik zamanına kadar 

herhangi bir değiĢikliğe uğramamıĢtır (Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 282).  

            Mescidin ilk yapısı ve sonraki ilavelerle ilgili olarak kaynaklarda zikredilen 

ayrı ölçüler, esas alınan ziranın (arĢın) ve metrik karĢılığının farklılığından 

kaynaklanmıĢ olmalıdır (Küçükköy, 2013: 57-59). 

         Hulefa-i RaĢidin devrinden sonra Mescid-i Nebevî‟de Emevi halifesi Velid b. 

Abdülmelik (h.87-M.706) veya (h.88-M.707) tarafından geniĢletilen Mescid-i 

Nebevî, yaklaĢık 7500 m
2‟

 lik bir alana ulaĢmıĢtır. 

         Abbasî halifelerinden Mehdi-Billah, h.160‟da M.777 Medine‟ye geldiğinde 

Mescid-i Nebevi‟nin yetersiz kaldığını görüp geniĢletmeye karar verir. (h.161-

M.777) Sadece kuzey yönünde geniĢletilerek, yaklaĢık 9309 m
2
‟ye ulaĢan 

mesciddeki sütun sayısı 290‟a çıkar.  

         Mescid-i Nebevî, Sultan Kayıtbay dönemine kadar herhangi bir değiĢikliğe 

uğramadı. Kayıtbay hücre-i saadetin kubbesini yenileyerek mescitte bazı 

düzenlemeler yaptırmıĢtır. Güneydoğu köĢesindeki minareye düĢen bir yıldırım 

sebebiyle çıkan yangında, h.886- M.1481 hücre-i saadeti örten iç kubbe hariç iki 

tavan, minber ve maksüre yanmıĢ, sütûnların büyük bölümü zarar görmüĢtür. 

Kayıtbay Mescidi yenilemesinin ardından Mescid-i Nebevî‟nin alanı 9429 m
2
 ye 

ulaĢmıĢtır (Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 283). 

         Yavuz Sultan Selim‟in M. 1517 yılında Kahire‟ye muzaffer bir Ģekilde 

girmesiyle, Mekke ve Medine‟nin anahtarları ve mukaddes emanetler Osmanlıya 

geçmiĢtir. Hicaz‟a hâkim olduktan sonra, “hadimü‟I-Haremeyn” ûnvanını 

kullanmaya baĢlayan Osmanlı padiĢahları, Medine‟ye özel bir kıymet vermiĢ, 

Mescid-i Nebevî‟nin imarı için önemli faaliyetlerde bulunmuĢlardır (AteĢ,1974; 8-9). 

         Osmanlının Mescid-i Nebevî‟deki ilk imar faaliyeti Kanuni Sultan Süleyman 

döneminde gerçekleĢtirilmiĢtir. h.938‟de M.1531-32 Sonraki dönemlerde, Sultan II. 

Selim, III. Murad, lll. Mehmed, I. Ahmed, IV. Murad, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. 

Ahmed, I. Mahmud, III. Osman, I. Abdülhamid ve III. Selim zamanlarında Mescid-i 

Nebevi‟de bazı tamirat ve yenilikler yapılmıĢtır (Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 283).  

         Haremeyn iĢlerine büyük önem veren II. Mahmud‟un emriyle M.1817‟de 

baĢlayan ve 1837‟ de tamamlanan faaliyetlerle Mescid-i Nebevî‟nin kıble, kuzey ve 



50 
 

doğu tarafına üç, batı tarafına dört sütûn ilave edilir. Sultan Kayıtbay tarafından 

hücre-i saadetin üzerine yaptırılan ve kubbetü'l-hücre veya kubbetü‟n-nûr diye anılan 

kubbenin yerine taĢtan yeni bir kubbe yaptırılır. Üzeri kurĢunla kaplanarak yeĢil 

renge boyanır. Günümüze kadar gelen ve Mescid-i Nebevî‟nin simgesi olan bu 

kubbe renginden dolayı “Kubbetü‟l-hadra” adıyla anılmaktadır (Bozkurt ve 

KüçükaĢçı, 2004: 284). 

         Osmanlılar döneminde Mescid-i Nebevî‟de en büyük imar faaliyeti, Sultan 

Abdülmecid zamanında gerçekleĢmiĢtir. Medine Ģeyhülhâremi Davud PaĢa‟nın 

Mescid-i Nebevî‟nin 400 yıllık bir süreden beri tam bir imardan geçmediği 

Ģeklindeki mektubu üzerine bir rapor hazırlatan Abdülmecid, (h.1266 yılı baĢında 

(M.1849 sonları) mescidi yeniden inĢa etmeye karar vererek, Mühendis lakabıyla 

anılan mimâr Abdülhalim Efendi‟yi, inĢa heyetinin baĢına getirmiĢtir. Abdülhalim 

Efendi‟nin aynı yılın hac mevsiminde Mekke‟de vefatı üzerine, göreve Mehmed Raif 

PaĢa getirilir. h.1267‟de M.1851 baĢlayan çalıĢmalar, h.1277- M.1861 yılında bitirilir 

(Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 284). 

         Tamamına yakını yenilenen Mescid-i Nebevî‟de, Ġstanbul‟dan gönderilen 

mimar ve ustalarla kapsamlı bir restorasyon yapılmıĢ ve bu restorasyonda batı 

duvarı, minber, mihraplar ve ana minare sağlam ve orijinal olduğundan hiç 

dokunulmamıĢ geriye kalan her Ģey onarıma alınmıĢtır. Ayrıca her büyük onarım 

yapan sultan gibi mescide yeni bir kapı eklenmiĢ ve adına Sultan Abdülmecit anısına 

Mecidiye Kapısı denmiĢtir (Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 284).   

         Abdülmecid‟in tuğrasının Bâbü‟s-Selama asılmasıyla, Mescid-i Nebevî‟nin 

tamiri sembolik olarak bitmiĢti. Bâbü‟s-Selam Mescid-i Nebevî‟nin tamirindeki son 

bölümdü. Buraya koyulacak tuğra, aynı zamanda Sultan Abdülmecid‟in Hâdimü‟l-

Haremeyn vazifesinin bitiĢini simgeliyordu.  

         Abdülmecid‟in vefatından sonra sadece kubbelere kurĢun dökme iĢi kalmıĢ ve 

bu iĢte Sultanın vefatından bir kaç ay sonra bitirilmiĢtir (Sarı, 2012: 117). 

         Abdülmecid‟in imarından sonra Mescid-i Nebevî‟nin ön kısmında ve avlu 

etrafındaki revak sayısı, toplam 327 sütundan oluĢmaktaydı (Ġbrahim Rıfat PaĢa, 

2000: 367). Bu imarda mescidin büyüklüğü 5 minare, 423 direk, 242 kubbe, 1791 

kandile ulaĢmıĢtır. Alan olarak ise kıble duvarı 86,25 metre, kuzey duvarı 66 metre, 
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kuzeyden güneye uzanan duvar 116,25 metre olmak üzere toplam 10.939 m
2
‟ye 

ulaĢmıĢtır (Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 284).   

        Sultan Abdülmecid‟in vefatından sonra Suudilerin imarına kadar Mescid-i 

Nebevî‟de büyük çaplı bir imara ihtiyaç duyulmamıĢtır. 

        Suûdîler döneminde 1949‟da baĢlayıp 1955‟te tamamlanan ilk geniĢletme 

sırasında Mescid-i Nebevî 16.326 m
2
‟lik alana ulaĢmıĢtır. Bu çalıĢmalar esnasında, 

Abdülmecid devrinde gerçekleĢtirilen mimâri tasarımlarla uyumlu olmasına dikkat 

edilmiĢtir.  

        Babu‟s-selam ve Babu‟r-rahme‟ye Osmanlı tuğra ve kitabelerinin üstünden sivri 

kemerli birer taçkapı, aralarına çifte sütunlar üstünde beĢ yüksek kemer yapılmıĢtır. 

Mescidin kıble tarafındaki revaklar dıĢında kalan kısım yıkılıp yenilenmiĢ, mescidin 

içerisinde birbirine kemerle bağlanan 232 direğin üzeri 12,55 m. yüksekliği olan kare 

planlı ahĢap tavanla kapatılmıĢtır. 1973‟te mescidin batı tarafında namaz kılmak için 

35.000 m
2‟

lik gölgelik bir alan oluĢturulmuĢ, bir süre sonra buna 43.000 m
2‟

lik bir 

ilave daha yapılmıĢtır (Bozkurt ve KüçükaĢçı, 2004: 284).   

        Mescid-i Nebevî‟de son imar faaliyeti, 1984-1994 yılları arasında 

gerçekleĢmiĢtir. Mevcut yapıyı doğu, batı ve kuzeyden kuĢatan 82.000 m
2‟

lik 

ilaveyle, mescidin alanı 98.326 m
2‟

ye ulaĢmıĢtır. Mescidin namaz kılınabilecek 

damıyla beraber, 67.000 m
2
, toplam alan 165.326 m

2
 olmuĢtur. Mescidi kuĢatan 

mermerle döĢeli avlu 235.000 m
2 

olup, bununla birlikte Mescid-i Nebevî aynı anda 

650.000 kiĢinin ibadet edebileceği 400.000 m
2
‟lik bir alana ulaĢmıĢtır (Bozkurt ve 

KüçükaĢçı, 2004: 284).   

        Mescid-i Nebevî‟deki en büyük imar faaliyetinin, Sultan Abdülmecid 

zamanında gerçekleĢtiğini belirtmiĢtik. Abdülmecid, inĢaatın her aĢamasını 

ayrıntısıyla takip etmiĢ, Mescid-i Nebevî‟den gelen her türlü bilgi ve belgeye 

oldukça hassas ve seri yaklaĢmıĢtır.  Dönemin Ģartlarında çok ciddi maliyet isteyen 

bu iĢ için, devlet bütçesinden oldukça yüklü meblağlar ayrılmıĢtır. 

        Mescid-i Nebevî inĢasının yürütülmesi ve kontrolü için, birkaç paĢa 

değiĢtirilmiĢ, iĢini hakkıyla yapacak güvenilir bir memur tayini uygun bulunmuĢtur. 

Bu göreve hem dirayetli hem de inĢaat iĢinden anlayan Dar-ı ġura-yı Askeri azası 

RaĢid Efendi görevlendirilmiĢtir (Sarı, a.g.t: 83). 
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         RaĢid Efendi Mescid-i Nebevî‟de hat ve süsleme iĢini yapan Ġbrahim 

Efendi‟nin yapmıĢ olduğu süslemeleri eksik bularak, süsleme iĢini durdurmuĢ ve 

Ebniye-i Âliye kâtibi Bedri Efendi‟yi bilgilendirme amacıyla Ġstanbul‟a 

göndermiĢtir. 

         Ġbrahim Efendi‟nin görevinden alınması uygun bulunmuĢ ve yerine Abdullah 

Zühdî Efendi atanarak,  kendisine ikinci rütbeden, Mecidiye niĢanı verilmiĢtir
 3
 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin atanmasıyla beraber Ġbrahim Efendi‟nin yazmıĢ 

olduğu yazıların akıbeti tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Ġbrahim Efendi‟nin yazıları Zühdî 

Efendi‟nin yazılarına göre çok sönük kalacağı, bununda görüntü açısından mahzurlu 

olacağı düĢünülerek, Ġbrahim Efendi‟nin yazılarının silinmesine karar verilmiĢtir 

(Sarı, a.g.t: 98). 

         Zühdî Efendi yazılacak yerlerin yaldızlanması için beĢ nakkaĢ ve kendisine 

yardımcı olması için üç tane mücellit talep etmiĢtir. Alçı sanatında mahir olan Hacı 

Ali ve Ömer adlı iki usta Medine‟ye gönderilmiĢtir. 

         Abdullah Zühdî Efendi, Abdülmecid‟in talimatıyla Mescid-i Nebevî‟ye 

nakĢedilecek hatlarla ilgili bilgi vermek için Ġstanbul‟a gelmiĢ, gerek Mescid-i 

Nebevî‟de gerekse yazılması düĢünülen yazılarla ilgili Babıâlî‟ye ayrıntılı bir rapor 

sunmuĢtur. Yapılan toplantılar sonucunda Abdullah Zühdü Efendi‟nin sunduğu 

yazılar ve raporlar uygun bulunarak tekrar Medine‟ye yollanmasına ve Mescid-i 

Nebevî‟nin yazılarının tamamlamasına karar verilmiĢtir (Sarı, a.g.t: 110-112). 

         h. 1265- M.1848‟de baĢlayan imar, h.1277- M.1861‟e kadar 10 yıldan fazla 

sürmüĢ, görevliler, vefatlar ve aziller sebebiyle, çalıĢanların sürekli değiĢmesine 

rağmen, genel disiplin korunmuĢtur. Mescid-i Nebevî‟nin imar, tezyinat ve tefriĢat 

iĢleri de kâmilen tamamlanmıĢtır. 

 h. 1277-1861 M.‟de Abdülmecid‟in vefatıyla, oğlu Sultan Abdülâziz‟in tahta geçtiği 

süreçte Mescid-i Nebevî‟nin imâri tamamen bitmiĢ, tezyinatı ve hatları da bitmek 

üzereydi (Küçükköy, 2013: 188). 

 

3 
BOA, A. DVN 129/66, BOA, İ.DH 394/26089- (Sarı, 2012: 97-98). 
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         Kaynaklarda, Abdullah Zühdî Efendi‟nin Mescid-i Nebevî‟deki yazılarını hangi 

tarihlerde bitirdiğine dair net bir bilgi olmamasıyla beraber; Ġbrahim Rıfat PaĢa; 

Hattat Abdullah Zühdü Bey Mescidin kubbelerinde, duvarlarında ve sütûnlarında 

gördüğün o ayetleri, kasideleri ve Hz. Peygamber‟in (s.a.s.) isimlerini üç yılda yazdı. 

Ġfadesini kullanmıĢtır (a.g.e: 376).        

         1992 yılında, Mescid-i Nebevî‟deki son geniĢletme projesi kapsamında, yeni 

mescid bölümümün yazılarını yazmıĢ olan, Hattat Sayın Ali Hüsrevoğlu ile yapmıĢ 

olduğumuz görüĢmede, Abdullah Zühdî Efendi‟nin sanatı için; Mescid-i Nebevî kıble 

duvarında bu değerde ve bu zenginlikte yazı servetine sahip bir eser daha yoktur.  

        “Babü‟s-selam‟dan girildiğinde önce zemini firûze renge boyanmış mermer 

şerit; ortada zemini bordo ile boyanmış ahşap şerit; altta yine firûze renginde 

mermer şerit ve en altta ise; Peygamberimizin isimlerinin yazıldığı kereler ve 

aralarında tekrarlanan; Sallallahu Aleyhi Ve Sellem istifleri yer almaktadır. Bu dört 

şerit Babü‟s-elam‟dan başlayıp, Babü‟l-bakî‟ye kadar devam etmektedir” Ģeklindeki 

açıklamasıyla, buradaki yazıların kıymetini ifade etmektedir. Devamındaki Ģu 

sözleri, Abdullah Zühdî Efendi‟nin hat sanatındaki kudretini, daha iyi anlatır nitelikte 

olduğu Ģüphesizdir. Bazen işimi gücümü bırakıp bu yazıları seyrederim. Ben bu 

yazıları, mucize olarak, keramet olarak görüyorum. Allah‟ın ona verdiği müstesna 

bir görev olarak görüyorum. Onu çekemeyen, haset eden hattatlar tarafından, 

tahsilatını kestirmeleri nedeniyle,  iki sene içerisinde, iki defa trenle İstanbul‟a gidip 

gelmek durumunda kalmıştır. Biz Suud‟ların olumsuz davranışları içerisinde, 500 m. 

yazıyı beş senede yazabildik. Bu yoğunlukta yazıyı yazmak, bugün ki teknolojiyle 

mümkün değildir. O dönemin şartlarında yazmak ise, olağan üstü bir durumdur 

(Hattat A. Hüsrevoğlu ile kiĢisel iletiĢim, 18 Temmuz 2017). 

         Bâbü‟s-selâm‟dan baĢlayıp Babü‟l-bakî‟ye kadar kesintisiz devam eden kuĢak 

yazıları 
4
, dört sıra halindedir. Yukardan birinci yazı kuĢağı, 40 cm geniĢliğinde olup, 

 

4
KuĢak yazılar; kubbe kasnaklarında, kubbe eteklerinde, cami hariminin duvarlarında, son cemaat mahallinde, 

hünkâr mahfilinde, büyük filayaklarında, türbe duvarlarında, çeĢme duvarlarında karĢılaĢtığımız, birbiriyle 

bağlantılı ve yekâhenk yazılardır. Büyük çaplı ve emek mahsûlü yazı proğramları, hattatların istif hünerlerini 

sergiledikleri önemli celî yazılar içerdiği için, celînin geliĢimini ve hattatların gücünü ortaya koyan en dikkat 

çekici örneklerdir (Özkafa, 2008: 41- 42). 
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duvar boyunca devam etmektedir. Mermer üzerine, hak edilerek yazılan celî sülüs 

yazıların zemini yeĢil renk ile boyalı olup, yazıların üzeri altın varak ile 

yaldızlanmıĢtır.  

         Ġkinci yazı kuĢağı da Bâbü‟s-selâm‟dan baĢlayıp, Babü‟l-bakî‟ye kadar devam 

etmektedir. Bu yazının zemini ahĢap olup, ahĢap üzerine oyma tekniği ile yazılmıĢtır. 

Renk olarak ise; Bordo zemin üzerine, yine altın varak kullanılmıĢtır. Muhtelif 

sûrelerin yazılmıĢ olduğu kuĢağın eni 60 cm. dir (Sülün, 2003:107). 

         Üçüncü yazı kuĢağı, birinci kuĢakta olduğu gibi eni 40 cm. olup, mermer 

üzerine hak edilerek yazılmıĢtır. Zemini yeĢil olup, yazılar altın varak ile 

yaldızlanmıĢtır. Bu kuĢağın sonunda Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzası yer 

almaktadır.  

         Dördüncü sıra Hz. Peygamber (s.a.v.) mübârek ism-i Ģerîfleri ve Salavât-ı 

ġerîfeler kuĢağıdır. Kare ve dikdörtgen Ģeklindeki 101 panoda Hz. Peygamber 

(s.a.v.)‟in 201 ismi yazılmıĢtır. Bu yazıların ebatları, 40 cm x 25 cm. dir. Aralarda 20 

cm. geniĢliğinde, daire içerisinde, bordo zemin üzerinde “Sallallâhu „Âleyhi ve 

Sellem” ibaresi yazılıdır (Pur, 2009: 91). 

         Ġbrahim Rıfat PaĢa “Mir‟atü‟l Harameyn” isimli eserinde Mescid-i Nebevî‟nin 

süslemelerini Ģu Ģekilde anlatmıĢtır; Mescidin tavanında, duvarlarında, direklerinde 

ve mihraplarında bulunan eşsiz nakışlara ve güzel kitabelere gelince, onları ne 

kadar övsek azdır. Dünyada meliklerin, özellikle de Osmanlı meliklerinin, emir ve 

diğer fertlerin, Mescid-i Nebevî kadar önem verdikleri, başka bir mescit yoktur. 

(Rıfat PaĢa,2010: 376).  
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Mescid-i Nebevi‟de BaĢlangıçtan Günümüze Kadar GeçekleĢtirilen GeniĢletme 

ÇalıĢmalarını Gösteren Plan ve Krokisi                            
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Fot: 13- Batı Duvarının Güneyden Ġlk Kapısı; Bâbü‟s-Selam  

 

 

Fot: 14- Bâbü‟s-Selam‟ın Günümüze Ait Görünümü 
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         Abdülmecid‟den sonra yapılan belli dönemlerdeki restorasyon ve geniĢletme 

çalıĢmalar, o dönemde Abdullah Zühdî Efendi tarafından yazılmıĢ olan Bâbü‟s-

Selam giriĢinde bulunan yazıların bir kısmının üzerinin kapatılmıĢ olduğu, (bkz. fot: 

12 ve fot:13‟da görülmektedir.  

         Daha evvel görsellerle desteklenerek yapılmıĢ bir çalıĢma olmadığı 

araĢtırmamız neticesinde ortaya çıkmıĢ, âyet ve diğer yazılar hakkında, kaynaklarda 

verilen bilgilerin farklılık içerdiği tespit edilmiĢtir.  

         Âyetlerin yazılı olduğu kuĢakların altındaki firuze zeminde, Osmanlı 

sultanlarının isimleri sırasıyla yazılıdır. Bu yazılar sağ ve sol taraftaki sütûnlardan 

baĢlayıp, ikinci sütunlarda bitmektedir. Sultan Abdülaziz‟le baĢlayıp,  Sultan 

Abdülmecid‟le devam eden yazılarda, tüm Osmanlı Sultanların isimleri yer 

almaktadır. Son kısımlarda, Sultan Osman Han, Ertuğrul Han oğlu, Süleyman Şah 

oğlu, yazıldıktan sonra, Allah izzetlerini ve zaferlerini teyîd eylesin. Allah mülklerini 

zamanın sonuna, deverânın nihayetine kadar payidar eylesin. YazılmıĢ ve kuĢak dua 

ile bitirilmiĢtir. 

         Bâbü‟s-Selam üzerinde Osmanlıca manzum kitâbe ve Abdülmecid‟in tuğrası 

yeralmakta, ancak buradaki kitâbenin Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait olup olmadığı 

hususunda bir kaynak bulunamadığı için ayrıca incelenmemiĢtir. Zîra Abdülmecid‟in 

tuğrası Ġstanbul‟da yazılıp, ölümünden hemen sonra Mescid-i Nebevî‟ye getirilip, 

Bâbü‟s-Selam‟a rabt edilmiĢtir. 

                                                

Fot: 15-Bâbü‟s-Selam Sağ Taraftaki Sütûn ve Yazıların Kapatılan Kısımları  
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Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazmıĢ olduğu yazılar, yakın zamana kadar dört kuĢak 

halinde olup, restorasyonlar neticesince birinci kuĢağın kapatılmıĢ olduğu 

kaynaklarda belirtilmektedir (Küçükköy, a.g.e: 101). 

 

   Fot: 16-Bâbü‟s-Selam Ġkinci Sütûnlara Kadar Olan GiriĢ Bölümü  

 

    

                                    Fot: 17-Bâbü‟s-Selam Sağ Taraf  

 

         Bordo zeminli olan kısım: ĠSRÂ SÛRESĠ, 80-81. âyetler, sütûn dıĢından 

baĢlayıp, diğer sütûnda son buluyor. 

 

Ġsrâ 80. âyet - Ve kul rabbi edhılnî müdhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın 

vec„al lî min ledünke sultânen nasîrâ (nasîran). 

De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. 

(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana 

yardımcı bir kuvvet ver.”  
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Ġsrâ 81. âyet-Ve kul câe‟l-hakku ve zeheka‟l-bâtıl (bâtılu), Âyetin “ve zeheka‟l-

bâtıl (bâtılu”)‟ ya kadar olan kısmı yeralmaktadır. De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. 

Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.”   

  

 

                             Fot: 18-Selam Kapısından Girince Sağ Taraf  

 

         Firûze zeminli olan üst kuĢakta ise; bir kısmı kapatılmıĢ olan Besmeleden 

sonra, AHZÂB SÛRESĠ, 21. 22. 23. Â'yetler, sütûnun dıĢından baĢlayıp diğer 

sütûnda son bulurken, firûze zeminli orta ve alt kuĢaklarda; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e 

Salâvat-i ġerifler ve Osmanlı Sultanlarını isimleri yer almaktadır. 

 

Ahzâb 21. âyet-Lekad kâne lekum fî resûlillâhi üsvetün hasenetün limen kâne 

yercû‟llâhe ve‟l-yevme‟l-âhıra ve zekerallâhe kesîrâ (kesîran).Andolsun, Allah‟ın 

Resûlünde sizin için; Allah‟a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah‟ı çok zikreden 

kimseler için güzel bir örnek vardır.   

 

Ahzâb 22. âyet-Ve lemmâ raâ‟l-mu‟minûne‟l-ahzâbe kâlû hâzâ mâ 

vaadenâllâhu ve resûluhu ve sadakallâhu ve resûluhu ve mâ zâdehum illâ 

îmânen ve teslîmâ(teslîmen).Mü‟minler, düşman birliklerini görünce, “İşte bu, 
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Allah‟ın ve Resûlünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resûlü doğru söylemişlerdir” 

dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.            

Ahzâb 23. âyet-Mine‟l-mu‟minîne ricâlun sadakû mâ âhedûllahe „aleyhi, fe 

minhüm men kadâ nahbehu ve minhum men yentezırû ve mâ beddelû 

tebdîlâ(tebdîlan).Mü‟minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah‟a verdikleri söze 

sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). 

Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. 

            

                                           Fot: 19-Selam Kapısı, Sol Taraf  

  

         GiriĢin sol tarafında, okunuĢ Ģekline göre, âyet sıralaması yapılmıĢtır. Kapının 

dıĢında kalan sütundaki bordo zeminli olan kuĢakta, üzeri kapatılmasından dolayı, 

ĠSRÂ 83. âyetinin bir kısmı görülmektedir. 

 

Ġsrâ 83. Âyet …cânibihî, ve izâ messehu‟Ģ-Ģerru kâne yeûsâ (yeûsen). Kendisine 

şer dokununca da umutsuzluğa düşer. 

 

        Firûze zeminli kısımlarda ise; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e Salâvat-i ġerifler ve 

Osmanlı Sultanlarının isimleri yer almaktadır. 
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                                           Fot: 20-Selam Kapısı, Sol Taraf  

 

Bordo zemin üzerine; Ġsrâ 81. âyet-Ve kul câe‟l-hakku ve zeheka‟l-bâtıl (bâtılu), 

inne‟l-bâtıle kâne zehûkâ (zehûkan). De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz 

batıl, yok olmaya mahkûmdur. 

Ġsrâ 82. âyet-Ve nunezzilu mine‟l-kur‟âni mâ huve Ģifâun ve rahmetün li‟l-

mu‟minîne ve lâ yezîdu‟z-zâlimîne illâ hasârâ (hasâran). Biz Kur‟an‟dan, 

mü‟minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur‟an, ancak 

zararını artırır. 

 

                                 Fot: 21-Selam Kapısından Girince Sol Taraf  

 

         GiriĢin sol tarafında Firûze zeminli olan orta kısımda; AHZÂB SÛRESĠ, 23. 

âyetin bir kısmı; 24. 25. âyetler ikinci sütûndan baĢlayıp, birinci sütûn dıĢında son 

bulmaktadır. Yukarda da belirtildiği üzere; yenileme ve restorasyon nedeniyle 

yazıların bazı bölümlerinin kapatılmıĢ olduğu görülmektedir. 
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Ahzâb 23. âyet-Ve mâ beddelû tebdîlâ (tebdîlan). Verdikleri sözü asla 

değiştirmemişlerdir. 

Ahzâb 24. âyet-Li yecziyallâhu‟s-sâdıkîne bi sıdkıhım ve yüazzibe‟l-munâfıkîne 

in Ģâe ev yetûbe aleyhim, innallâhe kâne gafûran rahîmâ (rahîmen). Bunun böyle 

olması Allah‟ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse 

münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah 

çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

Ahzâb 25. âyet-Ve raddellâhu‟l-lezîne keferû bi gayzıhim lem yenâlû 

hayrâ(hayran), ve kefallâhu‟l-mu‟minîne‟l-kıtâl, ve kâne‟llâhü kaviyyen‟de yazı 

kesiliyor. Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri 

çevirdi. Allah, savaşta mü‟minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç 

sahibidir. 

   

Fot: 22-Bab‟üs- Selam‟dan BaĢlayıp Reîsiye Minâresine Kadar Olan Kıble 

Duvarındaki KuĢak Yazıları  

 

         Selamlama yolu olarak bilinen, Babü‟s-Selam‟dan baĢlayıp Babu‟l-Baki‟ye 

kadar devam eden yazılar, Cibril makamına kadar dört sıra halinde celî sülüs yazı ile 

yazılmıĢtır. Bu kuĢağın eni 40 cm. geniĢlikte olup, firûze zemin üzerine altın varak 

tercih edilmiĢtir. 

         Firûze zeminli üst kuĢakta; Besmele‟den sonra BAKARA SÛRESĠ, 185. 

âyetin bir kısmı ve 186. âyetler yer almaktadır. 
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Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. Rahman ve Rahim Olan Allah‟ın Adı ile!.  

Bakara 185. âyet-Yurîdü‟llâhü bikümü‟l-yüsra ve lâ yürîdü bikümü‟l-usra, ve li 

tukmilû‟l-iddete ve li tukebbirûllâhe alâ mâ hedâküm ve lealleküm teĢkurûn 

(teĢkurûne). 

 

Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete 

ulaştırmasına karşılık Allah‟ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. 

Bakara 186. âyet-Ve izâ seeleke „ıbâdî „annî fe innî karîb (karîbun) ücîbü da 

„vete‟d-dâ‟i izâ de„âni, felyestecîbû lî velyu‟minû ‟ye kadar olan kısmın yazılmıĢ 

olduğunu görülmektedir.  

Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. 

Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları 

için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. 

 

         Bordo zemin üzerinde; Kâlellâhu teâlâ Allah-u Te„âlâ şöyle buyurdu: Bakara 

197. âyetin bir kısmı yer almaktadır. 

Bakara 197. âyet-Ve mâ tef„alû min hayrın ya„lemhullâh (ya‟lemhullâhu), ve 

tezevvedû fe inne hayra‟z-zâdi‟t-takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb (elbâbi). Ve 

Sadekallah. Allah doğru söyledi. yazılı olan kısım sütûnda bitiriliyor. 

Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın 

en hayırlısı takva (Allah‟a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı 

gelmekten sakının. 

 

         Firûze zeminli alt kuĢakta; Besmele‟den sonra NUR SÛRESĠ, 36-37. âyetin bir 

kısmı yer almaktadır. 

 

Nur 36. âyet-Fî buyûtin ezinallâhu en türfea ve yuzkere fîhe‟smühû yüsebbihu 

lehû fîhâ bi‟l-guduvvi ve‟l-âsâl (âsâli). 

Nur 37. âyet-Ricâlun lâ tulhîhim ticâratun ve lâ bey‟un „an zikrillâhi ve ikâmi‟s-

salâti ve îtâi‟z-zekâti yehâfûne yevmen tetekallebu fîhi‟l-kulûbu ve‟l-ebsâr 

(ebsâru). 
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36 ve 37. âyetlerin meâli: Allah‟ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin 

verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah‟ı anmaktan, 

namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah 

akşam O‟nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden 

korkarlar. 38. âyeti; Li yecziyehumullâhu…‟ya kadar olan kısım sütûna yazılıp 

bitiriliyor. 

         Dördüncü sırada ise; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağıdır. Her panoda Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in iki ismi yazılıdır 

(Küçükköy, 2013: 71). Bu panolar, 40 cm. x 25 cm. ebatlarında olup, aralarında, 20 

cm. çapındaki, dairevi panolarda ise; Sallallâhü „Âleyhi Ve Sellem yazılıdır (Pur, 

2009: 91). 

 

Fot: 23-Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Ġsm-i ġerîfleri ve Salavât-ı ġerîfler Yazı KuĢağı  

 

Hâzihi esmaü‟n-nebiyyî (s.a.v.) Ahmed, Muhammed, (s.a.v.) Hâmid, Mahmud, 

(s.a.v.) Ahîd, Vahîd (s.a.v.) 

 

         

                                Fot: 24-Kıble Duvarına Dönmeden Sağ KöĢe  
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         Dördüncü sıra; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve Salevât-ı 

ġerîfler kuĢağı; Mâhi, HâĢir, „Âkib  (s.a.v) Yasîn, Tâhâ, Tâhir, (s.a.v) 

 

                           Fot: 25-Kıble Duvarına DönüĢte Sağ Duvar KuĢağı  

  

         Bâbü‟s-selamdan girince kısa bir koridordan sonra sağ yöne dönüldüğünde, 

karĢımıza kıble duvarı çıkmaktadır. Bu yönde sağımızda kalan alandaki firûze 

zeminli üst kısımda; FUSSĠLET SÛRESĠ 42. âyet ve devamında; HUD SÛRESĠ 

73. âyetlerin yazılı olduğunu görülmektedir. 

 

         Firûze zeminli üst kuĢakta; öncesinde, Kâlellahû te„âlâ fî kitâbi-l âzîz. Âzîz 

Olan Yüce Allah-u Te‟âlâ Kur‟an‟da buyurdu! 

Fussilet 42. âyet- Lâ ye‟tîhi‟l-bâtılu min beyni  edeyhi ve lâ min halfihî tenzîlun 

min hakîmin hamîd (hamîdin). Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O, 

hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye lâyık olan Allah tarafından indirilmiştir. 

Hud 73. âyet-Kâlû e ta‟cebîne min emrillâhi rahmetullâhi ve berakâtuhû 

„aleyküm ehle‟l-beyt(beyti), innehû hamîdun mecîd (mecîdun).Melekler, 

“Allah‟ın emrine mi şaşıyorsun? Allah‟ın rahmeti ve bereketi size olsun ey 
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(peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir.” 

dediler. 

         Bordo  zeminli kuĢakta ise; MU‟MĠNÛN 61. âyet yeralmaktadır. Öncesinde 

Kâlellellahû Subhânehû ve Te„âlâ- Noksan sıfatlardan mûnezzeh olan yüce Allâh-u 

Te„âlâ buyurdu! 

Mu‟minûn 61. âyet-Ulâike yusâriûne fî‟l-hayrâti ve hum lehâ sâbikûn 

(sâbikûne). İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. 

         Firûze alt kuĢakta ise; NAHL SÛRESĠ, 98 ve 99. âyetler yazılıdır. Öncesinde; 

Kâlellahû te„âlâ fî kitâbi-l kerîm. Kerîm Olan Yüce Allah-u Te‟âlâ Kur‟an‟da 

buyurdu! Nahl 98. âyet-Fe izâ kara‟tel kur‟âne festeız billâhi mine‟Ģ-Ģeytâni‟r-

racîm (racîmi). Kur‟an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah‟a sığın. 

Nahl 99. âyet-Ġnnehû leyse lehû sultânun ale‟llezîne âmenû ve alâ rabbihim 

yetevekkelûn (yetevekkelûne). Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine 

tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur.  

         Dördüncü sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve salevât-ı 

ġerîfler kuĢağı; Seyyîd, Tayyîb, Mutâhhar (s.a.v) Resûlû‟n-nebîyyi, Resûlû‟r-

rahmet (s.a.v)  Câmi‟, Kayyûm, Mukâttef (s.a.v)  

   

                                        Fot: 26-KuĢak yazılarının devamı  
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         Firûze zeminli üst kuĢakta; Besmele‟den sonra BAKARA SÛRESĠ, 124. âyeti 

Besmele ile baĢlıyor ve 125. âyet sütûnda devam ediyor. 

 

Bakara 124. âyet- Ve izibtelâ ibrâhîme rabbuhu bi kelimâtin fe-etemmehun 

(etemmehunne), kâle innî câ„iluke li‟n-nâsi imâmâ(imâmen), kâle ve min 

zurriyyetî kâle lâ yenâlu „ahdi‟z-zâlimîn (zâlimîne). 

Bir zaman Rabbi İbrahim‟i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini 

yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapacağım.” 

İbrahim de, “Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)” demişti. Bunun üzerine Rabbi, 

“Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz” demişti. 

 

         Bordo zeminli kuĢakta ise; TEVBE SÛRESĠ 18. âyet yer alıyor. Bu kuĢakta 

Besmele ile baĢlayan âyet devam etmektedir. 

Tevbe 18. âyet-Ġnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi…Allah‟ın 

mescitlerini, ancak Allah‟a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan,…  

 

         Firûze zeminli alt kuĢakta; Besmele‟den sonra FETĠH SÛRESĠ 1. âyetle 

baĢlayıp, 29. âyet olan son âyete kadar devam etmektedir. 

Fetih 1. âyet-Ġnnâ fetahnâ leke feth„an mubînâ (mubînen). Şüphesiz biz sana 

apaçık bir fetih verdik. 

Fetih 2. âyet- Li yağfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve 

yutimme ni‟metehu „aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ (mustekîmen).  

Fetih 3. âyet- Ve yansurake‟llâhu nasran azîzâ (azîzen). 

2. ve 3. âyetlerin mealî- Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, 

sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir 

zaferle yardım etsin. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam ediyor. Resûlu‟l-melâhim, (s.a.v)  Resûlu‟r-râhet, (s.a.v) 

Kâmîl, Ġklîl (s.a.v) 
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                                     Fot: 27-KuĢak Yazılarının Devamı   

 

         Firûze zeminli üst kuĢakta; BAKARA SÛRESĠ, 125. âyet sütûnda devam 

etmektedir. 

 

Bakara 125. âyet-Ve iz ce‟alnâ‟l-beyte mesâbeten li‟n-nâsi ve emnâ (emnen), 

ve‟ttehizû min makâmi ibrâhîme musallâ(musallen) ve ahidnâ ilâ ibrâhîme ve 

ismâîle en tahhirâ beytiye li‟t-tâifîne ve‟l-âkifîne ve‟r-rukkai‟s-sücûd (sucûdi). 

Hani, biz Kâbe‟yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı 

İbrahim‟den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail‟e şöyle emretmiştik: 

“Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe‟yi) 

tertemiz tutun. 

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 18. âyetin devamı yer alıyor. 

Tevbe 18. Âyetin devamı-ve‟l-yevmi‟l-âhıri ve ekâme‟s-salâte ve âte‟z-zekâte ve 

lem yahĢe illâllâhe fe „asâ ulâike en yekûnû mine‟l-muhtedîn(muhtedîne)… 

zekâtı veren ve Allah‟tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların 

doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. 
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         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 4. âyetle devam ediyor. 

Fetih 4. âyet-Huvellezî enzele‟s-sekînete fî kulûbi‟l-mu‟minîne li-yezdâdû 

îmânen me„a îmânihim, ve lillâhi cunûdu‟s-semâvâti ve‟l-ard (ardı), ve 

kânallâhu „alîmen hakîmâ (hakîmen). O, inananların imanlarını kat kat 

artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları 

Allah‟ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam ediyor. Abdullah, Hâbîbullah, (s.a.v) Necîbullah, 

Safîallah, (s.a.v) 

 

                                         Fot: 28-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢakta; BAKARA SÛRESĠ, 125. âyetin devamı ve 126. 

âyet, sütûn da dâhil olmak üzere yazı devam etmektedir. 

Bakara 126. âyet- Ve iz kâle ibrâhîmu rabbic‟al hâzâ beleden âminen ve‟rzuk 

ehlehu mine‟s-semerâti men âmene minhum billâhi vel yevmi‟l-âhir (âhiri), kâle 

ve men kefere fe umetti„uhu kalîlen summe adtarruhu ilâ „azâbi‟n-nâr(nâri), ve 
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bi‟se‟l-masîr (masîru). Hani İbrahim, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. 

Halkından Allah‟a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır” 

demişti. Allah da, “İnkâr edeni bile az bir süre, (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; 

sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir 

orası!” demişti. 

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 19. âyet devam ediyor. 

Tevbe 19. âyet-Ece‟altum sikâyete‟l-hâcci ve ımârate‟l-mescidil harâmi ke men 

âmene… Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram‟ın bakım ve onarımını,…  

 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 5. âyetle devam ediyor. 

Fetih 5. âyet-Li yudhile‟l-mu‟minîne ve‟l-mu‟minâti cennâtin tecrî min 

tahtihâ‟l-enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira „anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike 

„indallâhi fevzen „azîmâ („azîmen). Bütün bunlar Allah‟ın; inanan erkek ve 

kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, 

onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir başarıdır. 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam etmektedir. Hatemû‟l-enbiyâ-i, (s.a.v.) Hatemû‟l-rasûl, 

(s.a.v.) 

     

                                              Fot: 29-KuĢak Yazılarının Devamı  
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         Firûze zeminli üst kuĢakta; BAKARA SÛRESĠ, 126. âyetin devami, 127. ve 

128. âyet ile yazı devam etmektedir. 

Bakara 127. âyet-Ve iz yerfe„u ibrâhîmu‟l-kavâ„ide mine‟l-beyti veismâîl 

(ismâîlu) rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente‟s-semî‟u‟l-„alîm („alîmu). Hani 

İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe‟nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! 

Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı. 

 

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 19. âyet devam ediyor. 

Tevbe 19. âyet-…billâhi ve‟l-yevmi‟l-âhıri ve câhede fî sebilillâh (sebilillâhi), lâ 

yestevûne „indallâh (indallâhi), vellâhu lâ yehdî‟l-kavme‟z-zâlimîn (zâlimîne). 

Allah‟a ve âhiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) 

gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah, zâlim topluluğu doğru 

yola erdirmez. 

 

         Firûze zeminli alt kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 6. ve 7. âyetlerle sütûnun 

üzerinden yazı devam ediyor. 

Fetih 6. âyet-Ve yu„azzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muĢrikîne vel 

muĢrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev‟i „aleyhim dâiratus sev‟i, ve ğadiballâhu 

„aleyhim ve le„anehum ve e„adde lehum cehennem (cehenneme), ve sâet masîrâ 

(masîren). Bir de, Allah‟ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve 

münafık kadınlara, Allah‟a ortak koşan erkeklere ve Allah‟a ortak koşan kadınlara 

azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, 

onları lânetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış 

yeridir! 

Fetih 7. âyet-Ve lillâhi cunûdu‟s-semâvâti ve‟l-ard (ardı), ve kânallâhu „azîzen 

hakîmâ (hakîmen). 

 Göklerin ve yerin orduları Allah‟ındır. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam etmektedir. Müzekker, Nasîr, (s.a.v) Mensûr, Nebiyyû‟r-

rahme, (s.a.v) Nebiyyû‟t-tevbe, (s.a.v) 
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                                       Fot: 30-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢakta; BAKARA SÛRESĠ, 128. âyet ve 129. âyet ile 

Bakara Sûresi‟nden âyetler bu kuĢakta bitiriliyor. 

Bakara 128. âyet-Rabbenâ vec„alnâ müslimeyni leke ve min zürriyyetinâ 

ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub „aleynâ, inneke ente‟t-

tevvâbur rahîm (rahîmu). Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. 

Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini 

göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli 

olansın. 

Bakara 129. âyet-Rabbenâ veb„as fîhim resûlen minhum yetlû „aleyhim âyâtike 

ve yü„allimühümü‟l-kitâbe ve‟l-hikmete ve yüzekkîhim inneke ente‟l-„azîzu‟l-

hakîm (hakîmu). Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara 

âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. 

Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. 
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         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 20. âyet devam ediyor. 

Tevbe 20. âyet-Ellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve 

enfusihim a„zamu dereceten „indallâh (indallâhi) ve ülâike hümü‟l-fâizûn 

(fâizûne).- İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden 

kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin 

ta kendileridir. 

 

         Firûze zeminli alt kuĢakt; FETĠH SÛRESĠ 8. 9. ve 10. âyetle sütûnun 

üzerinden devam ediyor. 

Fetih 8. âyet- Ġnnâ erselnâke Ģâhiden ve mubeĢĢiran ve nezîrâ (nezîren). (Ey 

Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

Fetih 9. âyet-Li tu‟minû billâhi ve resûlihî ve tu„azzirûhu ve tüvakkırûhu ve 

tusebbihûhu bukraten ve asîlâ (asîlen). Ey insanlar! Allah‟a ve Peygamberine 

inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah‟ı 

tespih edesiniz diye (Peygamber‟i gönderdik.) 

Fetih 10. âyet-Ġnnellezîne yubâyi„ûneke innemâ yubâyi„ûnallâh 

(yubâyi„ûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu 

„alâ nefsihî ve men evfâ bi mâ „âhede „aleyhullâhe fe se yu‟tîhi ecran „azîmâ 

(„azîmen). Sana bîat edenler ancak Allah‟a bîat etmiş olurlar. Allah‟ın eli onların 

ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah‟a 

verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢak; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîflerle devam ediyor. ġâhid, ġehîd, (s.a.v.) MeĢhûdu‟n-nezîr, (s.a.v.)  

BeĢîru‟n-mubeĢĢîr, (s.a.v.) 
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                                          Fot: 31-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢak; Besmeleden sonra, ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 35 ve 36. 

âyetlerle devam ettiği görülmektedir. 

 

Âli Ġmrân 35. âyet-Ġz kâlet imraetu „ımrâne rabbi innî nezertü leke mâ fî batnî 

muharraran fe-tekabbel minnî, inneke ente‟s-semî„u‟l-„alîm („alîmu). Hani, 

İmran‟ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. 

Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti. 

Âli Ġmrân 36. âyet-Fe lemmâ vada„athâ kâlet rabbi innî vada„tuhâ unsâ vallâhu 

a‟lemu bi mâ vada„at...Onu doğurunca, “Rabbim!” dedi, “Onu kız doğurdum.”… 

 

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 21. âyet devam ediyor. 

Tevbe 21. âyet-YubeĢĢiruhum rabbuhum bi-rahmetin minhu ve rıdvânin ve 

cennâtin lehum fîhâ na„îmun mukim (mukîmun). Rableri onlara, kendi katından 

bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler 

müjdelemektedir. 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 11. âyetle, yazı devam ediyor. 
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Fetih 11. âyetin bir kısmı-Se yekûlu leke‟l-muhallefûne mine‟l-a„râbi Ģeğaletnâ 

emvâlunâ ve ehlûnâ festağfir lenâ, yekûlûne…Bedevîlerin (savaştan) geri 

bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah‟tan bizim için af 

dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler… 

  

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam ediyor. Misbâhu‟n-Hûda, (s.a.v.) Mehdîyyûn, Da‟î, 

Munîr, (s.a.v.) Ġbnû‟l-Muttalîb, Abdullah, (s.a.v.) 

 

 

                                          Fot: 32-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 36 ve 37. âyetlerle devam 

ediliyor. 

Âli Ġmrân 36. âyet-…ve leysez zekeru kel unsâ, ve innî semmeytuhâ meryeme ve 

innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineĢ Ģeytânir racîm (racîmi)…Oysa Allah, 

onun ne doğurduğunu daha iyi bilir “Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını 

verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. 
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Âli Ġmrân 37. âyet-Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ 

nebâten hasenen, ve keffelehâ zekeriyyâ… Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir 

şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya‟yı da… 

 

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 22. ve 23. âyet devam ediyor. 

Tevbe 22. âyet-Hâlidîne fîhâ ebedâ (ebeden), innallâhe „indehu ecrun „azîm 

(„azîmun). Onlar orada ebedî kalacaklardır. Şüphesiz, Allah katında büyük bir 

mükâfat vardır. 

Tevbe 23. âyet-Yâ eyyuhâllezîne âmenu lâ tettehızû… Ey iman edenler! Eğer 

küfrü imana tercih ederlerse,… 

 

         Firûze zeminli alt kuĢak kısımda; FETĠH SÛRESĠ 11. 12. âyetler ile yazı 

kuĢağı devam ediyor. 

Fetih 11. âyetin devamı-…bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men 

yemliku lekum minallâhi Ģey‟en in erâde bikum darran ev erâde bikum nef„â 

(nef„en), bel kânallâhu bi-mâ ta„melûne habîrâ (habîran). De ki: “Allah, sizin bir 

zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, O‟na karşı kimin bir 

şeye gücü yeter? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı; „Âfûvvun Hâkkun, Hafivvun velî, (s.a.v.) Kâviyyûn min-

imâm, (s.a.v.)  Kerîm, Mukerrem, Mekîn, (s.a.v.) 
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                                         Fot: 33-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 37. âyetle devam ediliyor. 

Âli Ġmrân 37. âyet-…kullemâ dehale „aleyhâ zekeriyya‟l-mihrâbe, vecede 

„indehâ rızkâ (rızkan), kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet hüve min „indillâh 

(indillâhi), innallâhe yerzuku men yeĢâ‟u bi ğayri hısâb (hısâbın). …onun 

bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında 

bir yiyecek bulurdu. “Meryem! Bu sana nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah 

katından” diye cevap verirdi. Zîrâ Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. 

  

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 23. âyet devam ediyor. 

Tevbe 23. âyetin devamı-…âbâekum ve ihvânekum evliyâe inistehabbûl kufre 

„alâl îmâni,…babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin… 

 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 12. âyetin devamı ve 13. âyet ile 

yazı devam ediyor. 
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Fetih 12.âyet-Bel zanentum en len yenkalibe‟r-resûlü ve‟l-mu‟minûne ilâ 

ehlîhim ebeden ve zuyyine zâlike fî kulûbikum ve zanentum zanne‟s-sev‟i ve 

küntüm kavmen bûrâ (bûrân). (Ey münafıklar!) Siz aslında, Peygamberin ve 

inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu, sizin 

gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak eden bir kavim 

oldunuz. 

Fetih 13.âyet-Ve men lem yu‟min billâhi ve resûlihî fe-innâ a„tednâ li‟l-kâfirîne 

saîrâ(saîran). Kim Allah‟a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, 

inkârcılar için alevli bir ateş hazırladık. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam etmektedir. Vesûlun, Zûkuvvetîn, (s.a.v.) Zûmekânetîn,  

Zûhurmetin, (s.a.v.) 

 

 

                                       Fot: 34-KuĢak Yazılarının Devamı  
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         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 38. ve 39. âyetle devam 

ediyor. 

Âli Ġmrân 38. Âyet-Hünâlike de„â zekeriyyâ rabbeh (rabbehu), kâle rabbi heb lî 

min ledünke zurriyyeten tayyibeh (tayyibeten), inneke semî„ud duâ‟(duâ‟i).- 

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. 

Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi. 

Âli Ġmrân 39. âyet- Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fîl mihrâbi, 

ennallâhe…Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana,… 

      

         Bordo zeminli kuĢak; TEVBE SÛRESĠ 23. âyet ve 24. âyetlerle devam ediyor.  

Tevbe 23. âyetin devamı …ve men yetevellehum minküm fe ulâike humu‟z-

zâlimûn (zâlimûne).… 

 İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. 

Tevbe 24. âyetin bir kısmı- Kul in kâne âbâukum ve ebnâukum…De ki: “Eğer 

babalarınız,… 

 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 14. âyet ve 15. âyet ile yazı devam 

ediyor 

Fetih 14. âyet-Ve lillâhi mülkü‟s-semâvâti ve‟l-ard (ardı), yağfiru li-men yeĢâ‟u 

ve yü„azzibu men yeĢâ‟u, ve kânallahu ğafûran rahîmâ (rahîmen). Göklerin ve 

yerin hükümranlığı Allah‟ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah, 

çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

Fetih 15. âyet-Se yekûlu‟l-muhallefûne ize‟ntalaktum ilâ meğânime… SavaĢtan 

geri bırakılanlar, siz ganimetleri… 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Zûfazlî, Zû„îzzi, (s.a.v.) Mutâ„un, 

(s.a.v.)  Mutî„un Kadîmun, Sidkîn, (s.a.v.) 
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                                        Fot: 35-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 39. ve 40. âyetle devam 

ediyor. 

Âli Ġmrân 39. Âyetin devamı-…yubeĢĢiruke bi yahyâ musaddikan bi-kelimetin 

min‟allâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mine‟s-sâlihîn 

(sâlihîne).kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa‟yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim 

ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya‟yı müjdeler” diye seslendiler. 

Âli Ġmrân 40. âyet-Kâle rabbi ennâ yekûnu lî ğulâmun ve kad beleğaniye‟l-

kiberu vemraetî âkir (âkirun), kâle kezâlikellâhu yef„alu mâ yeĢâ‟ (yeĢâu). 

Zekeriya, “Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim 

nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Allah, “Öyledir, ama Allah dilediğini yapar” dedi. 

      

         Bordo zeminli kuĢak; TEVBE SÛRESĠ 24. âyetle devam ediyor. 
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Tevbe 24. âyetin devamı-…ve ıhvânukum ve ezvâcukum ve „aĢîretukum ve 

emvâlun ıktereftumûhâ…oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, 

kazandığınız mallar,… 

            Firûze zeminli alt kuĢak kısımda; FETĠH SÛRESĠ 15. âyet ile yazı kuĢağı 

devam ediyor. 

Fetih 15. âyet-…li te‟huzûhâ zerûnâ nettebi„kum yurîdûne en yubeddilû 

kelâmallâh (kelâmallâhi), kul len tettebi„ûnâ kezâlikum kâlallâhu min kablu, fe 

se yekûlûne bel tahsudûnenâ, bel kânû lâ yefkahûne illâ kalîlâ (kalîlen).… 

almaya giderken, “Bırakın biz de sizinle gelelim” diyeceklerdir. Onlar Allah‟ın 

sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah, önceden 

böyle buyurmuştur.” Onlar, “Bizi kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Hayır, onlar pek 

az anlarlar. 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam etmektedir. Minetullâh, Ni„metullah, (s.a.v.) Hediyetullah 

„Urvetu‟n-vuskâ, (s.a.v.)   

 

                                         Fot: 36-KuĢak Yazılarının Devamı  



82 
 

         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 40 ve 41. âyetle devam 

ediyor. 

Âli Ġmrân 41. âyet-Kâle rabbic„al lî âyeh (âyeten), kâle âyetuke ellâ tukellime‟n-

nâse selâsete eyyâmin illâ remzâ (remzan), vezkur rabbeke kesîran ve sebbih 

bi‟l-„aĢiyyi ve‟l-ibkâr (ibkâri). Zekeriya, Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana 

bir alâmet ver” dedi. Allah da şöyle dedi: “Senin için alâmet, insanlarla üç gün 

konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam 

tesbih et. 

 

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 24. âyetle devam ediyor. 

Tevbe 24. âyetin devamı-…ve ticâratun tahĢevne kesâdehâ ve mesâkinu 

terdavnehâ ehabbe ileykum minallâhi…kesada uğramasından korktuğunuz bir 

ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah‟tan,… 

 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 16. âyet ile yazı devam ediyor. 

Fetih 16. âyetin bir kısmı-Kul li‟l-muhallefîne mine‟l-a„râbi se tud„avne ilâ 

kavmin ulî be‟sin Ģedîdin tükâtilûnehüm ev yuslimûn (yuslimûne) fe in tutî 

„û…Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: “Siz, güçlü kuvvetli bir kavme 

karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz, Allah... 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfeler kuĢağı devam etmektedir. Sırâtullah, Sırâtu‟n-mustâkîm, (s.a.v.) 

Seyfûllah-i Zikrûllah, (s.a.v). 
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                                         Fot: 37-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 42. ve 43. âyetlerle devam 

ediyor. 

Âli Ġmrân 42. âyet-Ve iz kâleti‟l-melâiketü yâ meryemü inn‟allâhe‟stafâki ve 

tahhareki vestafâki „alâ nisâi‟l-„âlemîn („âlemîne). Hani melekler, “Ey Meryem! 

Allah, seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. 

Âli Ġmrân 43. âyet-Yâ meryemuknutî li rabbiki ve‟scudî ve‟rka„î me„a‟r-râki„în 

(râki„îne). Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (O‟nun huzurunda) rükû 

edenlerle beraber rükû et” demişlerdi. 

 

         Bordo zeminli kuĢak; TEVBE SÛRESĠ 24. âyetle devam ediyor. 

Tevbe 24. âyet-ve resûlihî ve cihâdin fî sebîlihî fe terabbesû hattâ ye'tiyallâhu bi 

emrihî, vallâhu lâ yehdî‟l-kavme‟l-fasikîn (fasikîne)… peygamberinden ve O‟nun 

yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah‟ın emri gelinceye kadar bekleyin! 

Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez. 
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         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 16. ve 17. âyet ile yazı devam 

ediyor. 

 

Fetih 16. âyetin devamı- …yu‟tikumullâhu ecran hasenâ (hasenen) ve in 

tetevellev kemâ tevelleytum min kablu yü„azzibkum „azâben elîmâ (elîmen). size 

güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi 

elem dolu bir azaba uğratır. 

Fetih 17. Âyetin bir kısmı-Leyse „alâ‟l-a„mâ haracun ve lâ „ale‟l-a„raci haracun 

ve lâ „alâ‟l-merîdı haracun ve men yutı‟ıllahe… Köre güçlük yoktur, topala güçlük 

yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir.)…  

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Mustafa, Muctebî, Muntekîmiyyu-n, 

(s.a.v.) Muhattâru-n, Hayyâru-n, Ecîru-n, (s.a.v.) Ebu el-Kâsım, Ebu et-Tâhir, 

(s.a.v.) 

 

                                       Fot: 38-KuĢak Yazılarının Devamı  
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         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 44. âyetle devam ediyor. 

Âli Ġmrân 44. âyet-Zâlike min enbâi‟l-ğaybi nûhîhi ileyk(ileyke), ve mâ kunte 

ledeyhim iz yulkûne eklâmehum eyyuhum yekfulu meryeme, ve mâ kunte 

ledeyhim iz yehtesımûn (yahtesımûne). Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz 

gayb haberlerindendir. Meryem‟i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini 

(kur‟a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de 

yanlarında değildin.  

 

         Bordo zeminli kuĢakta; TEVBE SÛRESĠ 24. âyeti ile bitirilip. Cetvel 

çekildikten sonra, Sadâkallahûl „azîm ve sadâkaresûlehu‟l-kerîm vellahu 

sallâllahu „alâ seyyidînâ muhammedîn ve âlihi ve sahbihi ve sallîm. Radiyellahû 

te„ala „anhum ecma„in.  Ġle kuĢak bitiriliyor. 

 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 17. âyetin devamı ve 18. âyet ile 

yazı devam ediyor. 

Fetih 17. âyetin devamı-…ve resûlehu yudhılhu cennâtin tecrî min tahtihâ‟l-

enhâru, ve men yetevelle yü„azzibhu „azâben elîmâ(elîmen). Kim Allah‟a ve 

Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. 

Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır. 

Fetih 18. âyet-Lekad radiyallâhu „ani‟l-mu‟minîne iz yubâyi„ûneke tahte‟Ģ-

Ģecerati… Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut 

olmuştur… 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam etmektedir. Ebu et-tâyyib, Ebu Ġbrâhim, (s.a.v.) ġefî‟, 

MûĢeffe‟, Sâlîh, (s.a.v.) Muheymîn, Musâllîh, (s.a.v) 
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                                          Fot: 39-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli üst kuĢak; ÂLĠ ĠMRÂN SÛRESĠ, 44. âyetten sonra, bordo 

zeminde olduğu gibi, bu kuĢakta da cetvel çekilip; Sadâkallahûl „azîm ve 

sadakaresûlehu‟l-kerîm vellahu sallî „alâ seyyidînâ muhammedîn ve âlihî ve 

sâhbihi ve sâllîm. Radîyel-lahû te‟âla „an ashabî resullahû-i seyyidînâ ecmâ„in. 

Ġbaresi ile kuĢak bitiriliyor. 

 

         Firûze zeminli alt kuĢak kısımda; FETĠH SÛRESĠ 18. âyetin devamı ve 19. 

âyet ile yazı kuĢağı devam ediyor. 

 

Fetih 18. âyetin devamı-…fe „alime mâ fî kulûbihim fe-enzele‟s-sekînete „aleyhim 

ve esâbehum fethan karîbâ (karîben). …Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, 

güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler 

nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

Fetih 19. âyet-Ve me„ânime kesîraten ye‟huzûnehâ ve kâne‟llâhu „azîzen hakîmâ 

(hakîmen). 
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Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. 

Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir 

fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir. 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Sâdik,  Musaddik, Sâddik, (s.a.v.)  

Seyyid el-Murselîn, (s.a.v.) 

 

                    Fot: 40-Hz. Osman Mihrâbı ve KuĢak Yazılarının Devamı 

 

         Firûze zeminli alt kuĢak yazıları, Hz. Osman mihrabına gelindiğinde, mirabın 

çevresini dolaĢarak devam ettiği görülüyor. FETĠH SÛRESĠ 20. âyetle ile yazı 

kuĢağı devam ediyor. 

 

Fetih 20. âyet-Va„adekumullâhu meğânime kesîraten te‟huzûnehâ fe-„accele 

leküm hâzihî ve keffe eydiye‟n-nâsi „anküm ve li-tekûne âyeten li‟l-mu‟minîne 

ve yehdiyeküm sırâtan mustakîmâ (mustakîmen). Allah, size, elde edeceğiniz 
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birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların 

ellerini sizden çekmiştir. (Allah, böyle yaptı) ki, bunlar mü‟minler için bir delil olsun, 

sizi de doğru bir yola iletsin. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler devam etmektedir. Ġmâm‟u-l el-Muttekîn, (s.a.v.)  ka„idu‟l-

„izzu‟l-Muhaccelîn, (s.a.v.)   Hâlîlu‟l-rahman…(s.a.v.)    

 

                                           Fot: 41- Hz. Osman Mihrâbı  

 

         Mihrabın alınlık kısmında; Lâilahe-illallah, Muhammedu‟r-rasulullah daire 

içinde yazılmıĢ olup, Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) isimlerinin olduğu kuĢak, mihrapta 

kesilmeden devam ettiği görülüyor. Mufettîmu, ġefîkû es-senetî mukaddes,(s.a.v.) 
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         Mihrabın sağ tarafında biten kuĢak yazılarıyla aynı renkte, bordo zemin 

üzerine, üç satır halindeki paftada, cemaate kimin imam olacağını bildiren, Hz. 

Peygamber (s.a.v.)‟in Hadîs-i ġerif‟i yer alıyor;  

Kâle-nnebîyyi salevâtullahî „aleyhi ve selâmehu. „alennebiyyi. Ġn serratküm 

tekabbülü salevâtiküm fe‟lyeummeküm „ulemâuküm fe-innehum vefdün fî-mâ 

beyneküm ve beyne Rabbiküm ve fî rivâyetin: fe‟lyeummeküm hıyâruküm: 

“Namazlarınızın kabul buyrulmasını istiyorsanız, size, bilgili olanlarınız, veya, en 

hayırlı olanlarınız imamlık etsin; çünkü onlar sizinle, Rabbiniz arasında birer elçi 

mesâbesindedir. Allâhümme salli „alâ eĢrafi‟l-halk Muhammedin ve âlihî ve 

sahbihî ecma‟în. 

 

  Fot: 42-Mihrabın Sağ Kısmında Bulunan Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Hadis-i ġerif‟i  

 

         Bordo zeminli daire formunda; BAKARA SÛRESĠ 146. âyetin bir bölümü yer 

almaktadır. 

Bakara 146. âyet-…fe velli vecheke Ģatra‟l-mescidi‟l-harâm (harâmi)… Ey 

Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram‟a doğru dön. 
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         Bordo zeminli üçgenimsi formda ise; BAKARA SÛRESĠ 144. âyetin bir 

bölümü yer alıyor. 

Bakara 144. âyet-Kad nerâ tekallube vechike fî‟s-semâi…(Ey Muhammed!) Biz 

senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) 

görüyoruz… 

         Bordo zeminli, ma‟kılî yazı ile yazılmıĢ olan kare formundaki alanda ise; 

TEVBE SÛRESĠ 129. âyet yer alıyor. 

Tevbe 129. âyet-Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, 

aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arĢil azîm(azîmi). Eğer yüz çevirirlerse de ki: 

Bana Allah yeter. O‟ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O‟na tevekkül ettim. 

O, yüce Arş‟ın sahibidir. 

 

                         Fot: 43-Hz. Osman Mihrâbı KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 21. 22. 23. 24.  âyetlerle yazı kuĢağı 

devam ediyor. 
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Fetih 21. âyet-Ve uhrâ lem takdirû „aleyhâ kad ehâtallâhu bihâ ve kânellâhu 

„alâ kulli Ģey‟in kadîrâ (kadîran). Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah‟ın, ilmiyle 

kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

 

Fetih 22. âyet-Ve lev kâteleküm‟üllezîne keferû le-vellevû‟l-edbâra summe lâ 

yecidûne velîyyen ve lâ nasîrâ (nasîran). İnkâr edenler sizinle savaşsalardı, 

arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. 

Fetih 23. âyet-Sunnetallâhilletî kad halet min kablu, ve len tecide li sunnetillâhi 

tebdîlâ (tebdîlen). Allah‟ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur). Allah‟ın 

kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. 

Fetih 24. âyet-Ve huvellezî keffe eydiyehüm „ankum ve eydiyekum „anhum bi 

batni mekkete min ba„di en azferakum „aleyhim ve kâne‟llâhu bi mâ ta„melûne 

basîrâ (basîran). O, Mekke‟nin göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, 

onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı 

hakkıyla görmektedir.              

                

                        Fot: 44-Hz. Osman Mihrâbı KuĢak Yazılarının Devamı  
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         Firûze zeminli kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 25. 26. âyetlerle yazı devam ediyor. 

Fetih 25. âyet-Hüm‟üllezîne keferû ve saddûkum „ani‟l-mescidi‟l-harâmi ve‟l-

hedye ma„kûfen en yebluğa mahıllehu, ve lev lâ ricâlun mu‟minûne ve nisâun 

mu‟minâtun lem ta„lemûhum en tetaûhum fe tusîbekum minhum ma„arratun bi 

ğayri „ilmin li yudhılallâhu fî rahmetihî men yeĢâu, lev tezeyyelû le-

„azzebnâ‟llezîne keferû minhüm „azâben elîmâ (elîmen). Onlar, inkâr edenler ve 

sizi Mescid-i Haram‟ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları 

yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış 

erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek 

olmasaydı, (Allah, Mekke‟ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine 

koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkârcılar birbirinden ayrılmış 

olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. 

Fetih 26. âyet- Ġz ce„âlellezîne keferû fî kulûbihimu‟l-hamiyyete hamiyyete‟l-

câhiliyyeti… Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu 

yerleştirmişlerdi… 

         Mihrabın sol tarafı da, sağ tarafta olduğu gibi tasarlanmıĢ olup, bordo zemin 

üzerine, üç satır halindeki paftada, Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in cemaâtin safları düzgün  

tutması hususundaki Hadîs-i ġerif‟i yer alıyor; Kale Rasûlullah sallallâhu te„âlâ 

„aleyhi ve sellem: Akîmû sufûfeküm fe-innemâ tasıffûne li-sufûfi‟l-melâike ve 

hâzû beyne‟l-menâkib… Safları düzgün tutun, çünkü melek saflarıyla birlikte saf 

tutmaktasınız. Omuzlarınızın da aynı hizada olmasına dikkat edin!... 

 

 

Fot: 45-Yazı KuĢağı Devamı. Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Ġsm-i ġerîfleri ve Salavât-ı 

ġerîfler 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı; Mukettefi bâli„un, (s.a.v.) Mubellî„, (s.a.v.)   ve..…(s.a.v.)    
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   Fot: 46-Mihrabın Sol Kısmında Bulunan Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Hadis-i ġerif‟i  

 

          Bordo zeminli daire formunda; BAKARA SÛRESĠ 144. âyetin bir bölümü yer 

alıyor.  

Bakara 144. âyet-…Ve haysu mâ kuntum fe-vellû vücûhekum Ģatrah (Ģatrahu) 

(Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun 

yönüne çevirin… 

         Bordo zeminli üçgenimsi formda ise; BAKARA SÛRESĠ 144. âyetin bir 

bölümü yer alıyor.  

Bakara 144. âyet-…fe-le nüvelliyenneke kıbleten terdâhâ…(Merak etme) elbette 

seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. 

 

         Bordo zeminli, ma‟kılî yazı ile yazılmıĢ olan kare formundaki alanda ise; 

AHZÂB SÛRESĠ 40. âyet yer alıyor. 

Ahzâb 40. âyet-Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin 

resûlallâhi ve hâteme‟n-nebiyyîne, ve kânallâhu bi kulli Ģey‟in „alîmâ(„alîmen). 

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah‟ın 

Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. 
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                                         Fot: 47-KuĢak Yazılarının Devamı   

 

         Firûze zeminli kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 26. âyetlerle yazı kuĢağı devam 

ederken, Mihrâb-ı Osmânî‟ye gelindiğinde biten bordo zeminli ve üst firûze zeminli 

yazı kuĢağı yeniden baĢlayarak devam ettiği görülüyor.  

Fetih 26. âyetin devamı-…fe enzelallâhu sekînetehû „âlâ resûlihî ve „ale‟l-

mu‟minîne ve elzemehum kelimete‟t-takvâ ve kânû ‟e hakka bihâ ve ehlehâ ve 

kânallâhu bi-külli Ģey‟in „âlîmâ („âlîmen). …Allah ise, Peygamberine ve 

inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah‟a karşı gelmekten 

sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah, 

her şeyi hakkıyla bilmektedir. 

 

        Bordo zeminli kuĢak Besmeleden sonra, BAKARA SÛRESĠ 261. âyetle 

baĢlıyor. 

Bakara 261. âyetin bir kısmı yer alıyor. Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fî 

sebîlillâhi...Mallarını Allah yolunda harcayanların… 
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         Firûze zeminli üst kuĢakta ise; Besmeleden sonra AHZÂB SÛRESĠ 38. âyetle 

baĢlıyor.  

Âhzâb 38. Âyetle- Mâ kâne „alân nebiyyi min haracin fîmâ faradallâhu lehu, 

sunnetallâhi fîllezîne halev min kablu, ve kâne emrullâhi kaderan makdûrâ 

(makdûran). Allah‟ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda 

peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da 

Allah‟ın kanunu böyledir. Allah‟ın emri, kesinleşmiş bir hükümdür. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Sâbiku-n Sâ‟iku-n Hâdi, (s.a.v.)  

Mehdi, Mukâddem, „Âzîz, (s.a.v.) 

   

                                        Fot: 48-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli alt kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 27. âyet ile yazı devam ediyor. 

Fetih 27. âyetin bir kısmı-Lekad sadakallâhu resûlehu‟r-ru‟yâ bi‟l-hakkı le-

tedhulunne‟l-mescide‟l-harâme inĢâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum… 

Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven 

içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak,… 
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         Bordo zeminli kuĢak BAKARA SÛRESĠ 261. âyetle devam ediyor. 

Bakara 261. âyetin devamı-…ke meseli habbetin enbetet seb‟a senâbile fî 

kulli…durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum 

gibidir… 

         Firûze zeminli üst kuĢakta ise; Besmeleden sonra AHZÂB SÛRESĠ 39. âyetle 

devam ediyor. 

Âhzâb 39. âyet-Ellezîne yubelliğûne risâlâtillâhi ve yahĢevnehu ve lâ yahĢevne 

ehaden illâllâhe, ve kefâ billâhi hasîbâ (hasîban). Daha önce gelip geçen o 

peygamberler, Allah‟ın vahiylerini tebliğ eden, Allah‟tan korkan, başka hiç kimseden 

korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü olarak yeter. 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfeler kuĢağı devam etmektedir. Fasîl, Mufassîl, Fâtih, (s.a.v.) 

Mumtâh, Mufettâhu‟r-rahmet, (s.a.v)  

 

                                       Fot: 49-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli alt kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 27.28. âyetlerle yazı devam 

ediyor. 
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Fetih 27. âyetin devamı-…ve mukassırîne lâ tehâfûn (tehâfûne), fe-„alime mâ lem 

ta„lemû fe-ce„ale min dûni zâlike fethan karîbâ (karîben) …korkmadan Mescid-i 

Haram‟a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir 

fetih daha verdi. 

Fetih 28. âyetin-Huvellezî ersele resûlehu bi‟l-hudâ ve dîni‟l-hakkı li yuzhirahu 

„alâ‟d-dîni kullihî ve kefâ billâhi Ģehîdâ (Ģehîden).O, Peygamberini hidayet ve hak 

din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). 

Şahit olarak Allah yeter. 

 

         Bordo zeminli kuĢak BAKARA SÛRESĠ 261. âyetle yazı devam ediyor. 

Bakara 261. âyetin devamı-… sunbuletin mietu habbetin, vallâhu yudâ„ifu limen 

yeĢâ‟u, vallâhu vâsi„un „alîm („alîmun)…Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, 

lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. 

 

         Firûze zeminli üst kuĢak ise; AHZÂB SÛRESĠ 40. 41. ve 42. âyetlerle devam 

ediyor. 

Âhzâb 40. âyet-Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin 

resûlallâhi ve hâtemen nebiyyine, ve kânallâhu bi kulli Ģey‟in „alîmâ („alîmen). 

Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah‟ın 

Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. 

Âhzâb 41. âyet- Yâ eyyuhâllezîne âmenû‟zkurûllâhe zikran kesîrâ (kesîran). Ey 

iman edenler! Allah‟ı çokça zikredin. 

Âhzâb 42. âyet- Ve sebbihûhu bukraten ve asîlâ (asîlen). O‟nu sabah akşam tespih 

edin. 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Mufettahu el-Cennet, (s.a.v.) „Alimu‟l-

îmân (s.a.v.) „Alimu-delil, el-hâyrât el-yakîn, (s.a.v.) 
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                                       Fot: 50-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 29. âyetle yazı devam ediyor. 

Fetih 29. âyetin bir kısmı-Muhammedun resûlullâh (resûlullâhi), ve‟llezîne 

me„ahû eĢiddâu „ale‟l-küffâri ruhamâu beynehum terâhum rukke„an succeden 

yebteğûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum… Muhammed, Allah‟ın 

Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da 

merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah‟tan lütuf ve hoşnutluk 

istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri… 

 

         Bordo zeminli kuĢak; BAKARA SÛRESĠ 262. âyetle devam ediyor. 

Bakara 262. âyetin bir kısmı- Ellezîne yünfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi summe 

lâ yutbi„ûne mâ enfekû mennen ve lâ ezen…Mallarını Allah yolunda harcayan, 

sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül 

incitmeyenlerin,… 

          Firûze zeminli üst kuĢakta ise; AHZÂB SÛRESĠ 43. ve 44. âyetlerle devam 

ediyor. 
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Âhzâb 43. âyetHuve‟llezî yüsallî „aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum 

mine‟z-zulumâti ilâ‟n-nûr, ve kâne bi‟l-mu‟minîne rahîmâ (rahîmen). 

 O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de 

sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, mü‟minlere çok merhamet edendir. 

Âhzâb 44. âyet-Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selâmun, ve e„adde lehüm 

ecran kerîmâ (kerîmen). Allah‟a kavuşacakları gün mü‟minlere yönelik esenlik 

dileği “Selâm”dır. Allah, onlara bol bir mükâfat hazırlamıştır. 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Sahibu‟l-kevser, (s.a.v.)  Sahibu‟l-

mu„cizât, (s.a.v.)  Safûhu‟n-„an…..(s.a.v.) 

 

 

                                        Fot: 51-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli alt kuĢak; FETĠH SÛRESĠ 29. âyetle devam ediyor. 

Fetih 29. âyetin devamı-… fî vucûhihim min eseri‟Ģ-sucûd (sucûdi), zâlike 

meselühüm fî‟t-tevrât (tevrâti), ve meselühüm fî‟l-incîl (incîli), ke-zer„in ahrace 
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Ģat‟ehu fe-âzerehu fe‟stağleza festevâ „alâ sûkıhî yu„cibu‟z-zurrâ„a,.. 

yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat‟ta ve İncil‟de anlatılan durumlarıdır: Onlar 

filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, 

ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları 

öfkelendirmek için… 

 

         Bordo zeminli kuĢak; BAKARA SÛRESĠ 262. âyetle devam ediyor. 

Bakara 262. âyetin bir kısmı-lehum ecruhum „inde rabbihim, ve lâ havfun 

„aleyhim ve lâ hum yahzenûn (yahzenûne). Rab‟leri katında mükâfatları vardır. 

Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. 

 

         Firûze zeminli üst kuĢak ise; AHZÂB SÛRESĠ 45. 46. ve 47. âyetlerle devam 

ediyor. 

Âhzâb 45. 46. âyet- Yâ eyyuhân nebiyyu innâ erselnâke Ģâhiden ve mubeĢĢiran 

ve nezîrâ (nezîran). Ve dâ„îyen ilâllâhi bi iznihî ve sirâcen munîrâ (munîran). 

45.46- Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah‟ın izniyle 

kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. 

Âhzâb 47. âyet-Ve beĢĢiri‟l-mu‟minîne bi-enne lehüm minallâhi fadlen kebîrâ 

(kebîran). Mü‟minlere kendileri için Allah‟tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. SahibuĢ-Ģefâ„t, (s.a.v.) Sahibu‟l-

mekâm, Sahibu‟l-kâdîm, (s.a.v.) Mahsûsun bil „îzzî, (s.a.v.) 
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                                      Fot: 52-KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         Firûze zeminli alt kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 29. âyeti ve son bölümü ile Fetih 

sûresi bitiriliyor.  

Fetih 29. âyetin devamı-…li yagîza bihimu‟l-kuffâr (kuffâra), va„ade‟llâhullezîne 

âmenû ve „amilû‟s-sâlihâti minhum mağfiraten ve ecren „azîmâ („azîmen). 

Onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel 

işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir. Sadâkallahû‟l-„azîm-

ve sallallâhu „alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve ashâbihî et-tâhîne ecma„în. 

Fetih Sûresi‟nden sonra Cebrâil penceresini çevreleyen yazı kuĢağı, Hz. Peygamber 

(s.a.v.)‟i metheden Kaside-i Vitriyye
2
 ile yazı kuĢağı devam ediyor.  

 

5 
Peygamber övgüsü konusunda VII. (XIII.) yüzyılın önemli temsilcilerinden biri de Ebu Abdullah Mecdüddin 

Muhammed b. Ebû Bekir el-Vitrî el-Bağdâdî olup h.661 (M.1263) yılında tamamladığı e1-Ka-şa‟idü‟l-vitriyyât‟ı 

ile (vitriyye) yeni bir edebi türün öncülerinden sayılmıştır. Onun her kasidesi tekli sayı (vitr) olarak 21 beyitten 

oluşmuş ve 29 kasideden teşekkül etmiştir. Eser Beyrut (1910). Kâhire ( 1324, 1344). Fas (1310-1321) ve 

Bombay‟da (1857-1884-1311-1314-1316) basılmış, üzerine birçok tahmîs ve şerh yazılmıştır. DurmuĢ, 2005:452; 

Ertuğrul, 2007: 363 
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         Bordo zeminli kuĢak ise; BAKARA SÛRESĠ 263. âyetle devam edip, yazı 

kuĢağı burada bitiriliyor. 

Bakara 263. âyetin-Kavlun ma„rûfun ve mağfiretun, hayrun min sadakatin 

yetbe„uhâ ezâ (ezen), vallâhu „aniyyun halîm (halîmun). Sadâkallahû‟l-„azîm. 

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha 

hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, 

mühlet verir).Allah doğruyu söyledi.  

         Firûze zeminli üst kuĢakta ise; AHZÂB SÛRESĠ 48. âyetle kuĢak bitiriliyor. 

Âhzâb 48. âyet-Ve lâ tutı„ıl kâfirîne vel munâfikîne veda‟ ezâhum ve tevekkel 

„alâllâh („alâllâhi), ve kefâ billâhi vekîlâ (vekîlen). Allahümme sallî ve sellîm „alâ 

seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve ashâbihî ecma‟în. Kâfirlere ve münafıklara 

itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah‟a tevekkül et. Vekil olarak Allah 

yeter. 

         Üst kısımlardaki yazı kuĢakları biterken, bordo zeminli alt sıra kuĢağı, Cebrâîl 

(a.s.)  penceresini çevreleyerek, Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler ile kuĢak devam ediyor. Mahsûsu‟n-bi‟Ģ-Ģeref, (s.a.v.) Sahibu el-

vesîle, (s.a.v.) 

           

                          Fot: 53-Cebrâîl (a.s.) Penceresi Yazılarının Devamı   
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         Firûze zeminde sağ, üst ve sol taraflarında Kaside-i Vitriyye‟den beĢ beyit yer 

almaktadır. Ebû Abdullah Mecdüddin Muhammed bin Ebû Bekir el-Vitri el-Bağdadi 

tarafından kaleme alınmıĢ olan beyit, Hz. Peygamber (s.a.v.)‟mi metheden kasideler 

arasındadır (Rıfat PaĢa, a. g. e: 380). 

 

Bi-nûri Rasulillahi eĢrakati‟t-dunâ/ Rasülüllah‟ın nuruyla etraf aydınlandı 

Fe-fî nûrihi küllün yecîü fe-yezhebü/ Her şey onun nuruyla gelir ve gider 

         Bordo zeminli kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfeler kuĢağı devam etmektedir. Sahibu‟s-seyfî, (s.a.v.) Sahibu‟l-fazîlet, 

Sahibu‟r-râzî, (s.a.v.)         

   

 

                           Fot: 54-Cebrâîl (a.s.) Penceresi Yazılarının Devamı  

 
 

         Mescid-i Nebevî‟nin özel yerlerinden biri de, Cebrâîl (a.s.) penceresidir. 

Selamlama koridorunun sonlarında Peygamber (s.a.v.)‟min kabrinin karĢısında yer 

alan bu pencere Osmanlı ArĢivlerinde “ġübbâk-ı Cibrîl” (Cebrâîl penceresi) diye 
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geçmektedir. Cebrâîl (a.s.)‟mın Cibrîl kapısı istikâmetinden geldiği, bazı seferlerde 

de buradaki bir taĢın üzerinde beklediği nakledilmektedir (Küçükköy,2013,96).         

Firûze zeminde Kaside-i Vitriyyeden beyitler devam ediyor. 

 

Yerâhü celâlü‟l- hakkı lilhalkı rahmeten/ Allah‟ın celâli omu halka bir rahmet 

olarak görür  

Fe-küllü‟l- verâ fi birrihî yetekallebü/ Bütün varlıklar onun iyiliğiyle kıpırdar 

Bedâ mecduhu min kabli neĢ‟eti âdem/ Onun şerefi Âdem‟den önce ortaya çıktı 

Ve esmûühû min kablu fi‟l-arĢi tüktebü/ Onun adları Âdem‟den önce arşta 

yazılıydı 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfeler kuĢağı devam etmektedir. Sahibu‟l-hûccet, (s.a.v. ) Sahibu‟s-

sultan, (s.a.v.) 

 

                            Fot: 55-Cebrâîl (a.s.) Penceresi Yazılarının Devamı  
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         Firûze zeminde Kaside-i Vitriyye‟den beyitler devam ediyor. 

 

Bi-meba„sihî kullü‟n-nebiyyîne beĢĢerat/ Bütün peygamberler onun 

gönderilmesiyle sevindi 

Felâ murselün illâ lehü kâne yahtabu/ Onunla konuşmayan peygamber yoktur  

Bi-tevrât-i Musâ na„tehu ve sifâtuhu/ Musa‟nın Tevrat‟ında onun medh-u senası 

vardır 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Sahibu‟deracat, er-rif„at, (s.a.v.) 

Sahîbu‟t-tâc, (s.a.v.) 

 

                            Fot: 56-Cebrâîl (a.s.) Penceresi Yazılarının Devamı  

 

         Cebrâîl (a.s.)  penceresini çevreleyen, firûze zeminde Kaside-i Vitriyyeden 

beyitler devam ederken, üstteki firûze ve bordo zeminli kuĢaklar da pencere 

bitiminden sonra Besmele ile; NĠSÂ SÛRESĠ 64. âyet ve bordo zeminli kuĢakta; 
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AHZÂB SÛRESĠ 56. âyetlerle yazı kuĢağı yeniden baĢlıyor. Bu Ģekilde görsel 

tasarım aksatılmadan kıble duvarında devam ediyor. 

 

Nisâ 64. âyet-Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li-yutâ„a bi-iznillâh (iznillâhi). Ve 

lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festağferûllâhe… Biz her peygamberi 

sırf, Allah‟ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine 

zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah‟tan… 

Ahzâb 56. âyte-Ġnnallâhe ve melâiketehu yusallûne…ġüphesiz Allah ve 

melekleri... 

 

         Firûze zeminli alt kuĢakta Kaside-i Vitriyye‟den beyitler devam ediyor; 

 

Ve Ġncilu „îsâ fî‟l-medâyihi mutnibün/ İsa‟nın incilinde uzun övgülerle yer alır  

BeĢîrun nezîrun müĢfikun mute „attifun/ Müjdeci, şefkatli ve iyilikseverdir  

Ra‟ufun rahîmun muhsinun müteeddibün/ Merhametli, ihsan sahibi ve edeplidir 

Bi-ikdâmihî fî hazrati‟l-kudsi kad se„â/ Onun hazreti kudse gelmesiyle… 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfeler kuĢağı devam ediyor. Sahîbu‟l-mî„fer, (s.a.v.) Sahîbu‟l-levvâi, 

(s.a.v.)    
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 Fot: 57-Cebrâîl (a.s.) Penceresinden Sonra Kıble Duvarı KuĢak Yazılarının Devamı 

 

         Firûze zeminli üst kuĢakta; NĠSÂ SÛRESĠ 64. ve 65. âyetler devam ediyor. 

Nisâ 64. âyet-…vestağfera lehumur resûlu le vecedû‟llâhe tevvâben rahîmâ 

(rahîmen)…günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlara 

bağışlama dileseydi, elbette Allah‟ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli 

bulacaklardı. 

Nisâ 65. âyet-Fe lâ ve rabbike lâ yu‟minûne hattâ yuhakkimûke fîmâ Ģecera 

beynehum, summe lâ yecidû fî enfusihim haracen mimmâ…Hayır! Rabbine 

andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da 

verdiğin hükme, içlerinde… 

         Bordo zeminli kuĢakta; AHZÂB SÛRESĠ 56. âytin devamı yer alıyor; 

Ahzâb 56. âyte-„alân nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû „aleyhi ve sellimû 

teslîmâ (teslîmen).Peygamber‟e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât 

edin, selâm edin. 
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         Firûze zeminde alt kuĢakta Kaside-i Vitriyye‟den beyitler devam ediyor. 

 

Rasulun lehu fevka‟l-menâsibi mensibü/ en yüksek mertebeye sahip elçi çalıştı 

 

Bi-a‟la‟s-semâi emsâ yükellimü rabbehu/ en yüksek semada rabbi Allah‟la konuştu 

Ve cibrîlü nâin ve‟l-habîbu mukarrabün/ Cebrail uzakta habibüllah yakındaydı 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfleri; Sahîbu‟l-mi„râc, (s.a.v.)  Sahîbu‟l-Kâdâyyib, (s.a.v.) 

 

Fot: 58-Cebrâîl (a.s.) Penceresinden Sonra Kıble Duvarı KuĢak Yazılarının sonu  

 

         Firûze zeminli üst kuĢakta NĠSÂ SÛRESĠ 65. âyeten sonra, Sadâkallahû‟l-

„azîm-Allah doğruyu söyledi!. Ġbaresiyle yazı kuĢağı tamamlanıyor. 

 

         Kıble duvarındaki firûze zeminli alt kuĢakt da Kaside-i Vitriyye‟den beyitlerle 

bitiriliriliyor 
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Bi„izzetihî südnâ „alâ külli ümmetin/ Onun izzeti hakkı için bütün ümmetlere efendi 

olduk  

Ve milletünâ fîha‟n-nebiyyûne terğabu/ Ümmetler içindeki bizim milletimiz bütün 

peygamberlerce gıpta edilendir  

         Aynı Ģekilde bordo zeminli kuĢakta da; AHZÂB SÛRESĠ 56. sonra, 

Sadâkallahû‟l-„azîm-Allah doğruyu söyledi!. Ġbaresiyle yazı kuĢağı tamamlanıyor. 

 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı devam etmektedir. Sahîbu‟l-bârk, Sahîbu‟l-hatim, (s.a.v.)  

Sahibu‟l- hâdî, Sahibu‟l „alâmet (s.a.v.) 

 

                        Fot: 59-Kıble Duvarının Doğu Kısmı (Cibril Makamı)  

 

         Firûze zeminli yazı kuĢağındaki Kaside-i Vitriyye‟den beyitler, kıble duvarının 

doğu kısmında bulunan çini panuyu çevreleyerek devam edip, toplamda 28 beyitin yazılı 

olduğu kuĢak burada tamamlanıyor.  

 

Bihi mekketu tuhmâ bihi‟l-beytu kibletün/ Onun hakkı için Mekke‟deki Beytullah 

kıble olarak konundu  
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Bihi „arafâtün nehveha‟n-nücübü tüczebü/ Onunla Arafat‟a bütün necip toplumlar 

hac için çekildi 

Beriyyâhu tâbet tîbeten ve nesimihâ/ Toprağı ve rüzgarı çok hoş kokuludur  

Feme‟l-misku me‟l-kâfûrurrabbâhu etyebü/ Misk de kâfur da Allah için ondan 

daha iyi kokmazdı 

Nebiyyün cemîlu‟l-vechi bedrun mutemmemun/ Güzel yüzlü, dolunay dibi bir 

peygamber 

Sebâhu zalâmin li‟d-dalâleti müzhibü / Karanlıkların sabahında sapıklıkları 

giderendir 

Bi-men ente yâ hâdî‟n-niyâki müzemzimün/ Ey kervanbaşı sen kiminle 

konuşuyorsun? 

Era‟l-kavme sekrâ ve‟l-ğayâhibü telhebü/ Toplumu sarhoş görürüm ve 

hapishaneler karanlık, yeller eser  

Büdûrun bedet em lâha vechu Muhammedin/ Dolunaylar ortaya çıktı, yoksa 

Muhammedin yüzünün ışığı mı? 

Ve sahbâu dârat bel hadisuke mutrib/ Şarap ortada döner, doğrusu senin sözün 

çok neşe verici. 

         Bordo zeminli alt sırada; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler kuĢağı da bitiriliyor.  

 

Sahibu‟l-beyân, (s.a.v.) Fesayyîhu‟l-lisân, (s.a.v.) Mutahhâru‟l-hannan, (s.a.v.) 

Raûfu‟n-râhîmun, (s.a.v.) 

 

         Tüm bu yazı kuĢaklarının sonunda Hattat Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzasının 

yer aldığı görülmektedir.  
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                              Fot: 60-Hattat Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġmzası  

 

Allahumme Ģefi„u hazen-nebiyyî kerîmu‟l kâtib-î el-hâremeynîĢ-Ģerîfeyn-i el-

fakîru‟l Abdullah ez-Zuhdî min sulâlet-i Temîm ed-Dârî radıye„anhu 

rabbuhû‟l-Bâri‟.
6
 Temîm ed-Dârî soyundan Hâremeynî‟ş-şerîfin kâtibi Abdullah 

Zühdî‟ye Peygamber‟in şefaâtini lütfeyle. Bâri olan Rabbi kendisinden razı olsun. 

 

      

 

6 
Bâri‟; yokken var eden (HarĢ Sûresi 24. âyet).  
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                                     Fot: 61-Bakî‟ Kapısı Yönü Kıble Duvarı  

 

         Cibrîl Makamı alanında biten yazı kuĢaklarının, Bakî‟ Kapısı yönüne 

dönüldüğünde kıble duvarında yeniden baĢladığı görülüyor. Ancak burada üç sıra 

halinde olmayıp, iki sıra halinde devam ediyor. Firûze zeminli yazı kuĢağında Fetih 

sûresi‟nden âyetler, bordo zeminli alt kuĢakta ise; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in 

mübarek Ġsm-i ġerîfleri yer alıyor.  

  

         Bu kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 28. âyet ve 29 âyetin bir kısmının yeniden 

yazılmıĢ olduğu görülüyor. 

Fetih 28. âyet-Huvellezî ersele resûlehu bi‟l-hudâ ve dîni‟l-hakkı li yuzhirahu 

„alâ‟d-dîni… O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak 

dini… 
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         Bordo zeminli alt kuĢakta, Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfeler devam etmektedir; Abdullah el-Hâlîku‟l ess„eîd, (s.a.v.) 

Hatibu‟l-hudâ, el-„ilmu…, (s.a.v.) 

 

                                   Fot: 62-Bakî‟ Kapısı Yönü Kıble Duvarı  

 

         Firûze zeminli kuĢakta; FETĠH SÛRESĠ 28. âyetin devamı ve 29. âyet yer 

alıyor. 

Fetih 28. âyet-…kullihî, ve kefâ billâhi Ģehîdâ (Ģehîden).…bütün dinlere üstün 

kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter. 

 

Fetih 29. âyet-Muhammedun resûlullâh (resûlullâhi), ve‟llezîne me„ahû eĢiddâu 

„ale‟l-küffâri ruhamâu beynehum terâhum rukke„an succeden yebteğûne fadlen 

minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseri‟Ģ-sucûd (sucûdi),… 

Muhammed, Allah‟ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, 

birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah‟tan 
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lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri 

yüzlerindedir… Allah doğru söyledi! ile kıble yönündeki kuĢak yazıları bitiriliyor. 

 

         Bordo zeminli alt kuĢakta; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in mübarek Ġsm-i ġerîfleri ve 

salevât-ı ġerîfler ile yazı kuĢağı bitiriliyor. Sahibu‟l-hisâ‟es, (s.a.v.) Rafî‟u‟l-

….(s.a.v.) Seyyid, veled, âdem, (s.a.v.) Ve „alâ âlihi ve sahbihî, (s.a.v.) 

 

Ravza-i Mutahhara‟da Bulunan Abdullah Zühdî Efendi‟nin Yazdığı Levhalar 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazmıĢ olduğu Kıble duvarı kuĢak yazılarını 

inceledikten sonra, kıymeti bakımından önem azreden batı duvarındaki, Hz. 

Peygamber (s.a.v.)‟in Kabri ġeriflerinin güney duvarı sol köĢesinde bulunan ve 

Hücre-i Muattara‟nın arka cephesi, sağ tarafındaki levhalar değerlendirilecektir.         

               

 

                              Fot: 63-Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Hâdîs-i ġerifi  

   

        Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Kabri ġeriflerinin batı duvarı tarafında köĢeye rabt 

edilmiĢ olan levhada, Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in hâdisi yer almaktadır; Kalennebiyyî  

sallalhu „aleyhi ve sellem ma beyne beyti ve minberî ravzat-û min riyadî‟l 

cennet-î ve minber-î „ala tur‟atî min tura‟î-l cenneh (cennetî). 

Evim ile minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havz‟ımın 

üzerindedir.  
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                                Fot: 64-Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e YazılmıĢ ġiir  

 

         Kabr-î saâdetin güney duvarı sol köĢesinde zemini bordo olan, altın varak ile 

yazılı mermere rabt edilmiĢ levahanın ebatları 2 m. x 2,5‟dir (Küçükköy, a.g.e: 258). 

Sebbihi‟sme rabbike‟l-a‟lâ bi-fâdlihi temhi „an külli hatî„etîn ve sâlli „âle 

Muhammedin el-hâdî ve‟l-Nebiyy-i ve âlihi ve sahbihi külle lahzatin ve vaktin.  

Rabbinin yüce adını tesbih et, Allah işlediğin hataları siler o halde hidayet önderi 

resulüne, ehl-i beytine ve sahabelerine de her zaman dua et! 

Muhhâmmedün Rasûlü rebbi‟l-„âlemîne nûr-i Ģemsi„l-münîreti sâllâ zü‟l-celâli 

„âleyhi ve âlîhi ve li-sahbi‟z-zemâni‟l-muhaccelîne ebeden ve sururâ. Muhammed 

âlemlerin rabbinin resulüdür, aydınlatan güneşin nurudur Celal sahibi ona, ehl-i 

beytine ve zamanındaki abdest uzuvları belli arkadaşlarına ebediyen rahmet eylesin!  
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                                                    Fot: 65- Levha  

 

         Hücre-i Muattara‟nın arka cephesi ve sağ tarafta yine duvara rabt edilmiĢ 

levhada, zemini lacivert olan, altın varak ile; Zumer Sûresi‟nin 73. âyeti yer 

almaktadır. Ve sîka‟llezîne‟ttekav rabbehum ile‟l-cenneti zumerâ (zumeran), 

hattâ izâ câuhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehüm hazenetuhâ selâmun 

„aleykum tıbtüm fe‟dhulûhâ hâlidîn (hâlidîne). Rablerine karşı gelmekten 

sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın 

kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selâm olsun! Tertemiz 

oldunuz. Haydi ebedî kalmak üzere buraya girin. 

 

Mihrâb-ı Nebevî (Kayıtbay Mihrâbı) ve Mihrâb-ı Süleymânî (Hanefi mihrâbı) 

 

         Ġbrahim Rıfat PaĢa Mescid-i Nebevî‟nin altı mihrâbı olduğunu kaydetmiĢtir. 

Bunlar; Mihrâb-ı Nebevî, Hz. Osman (r.a.) Mihrâbı, Hanefi Mihrabı (Mihrâb-ı 

Süleymânî), Teheccüd Mihrâbı, Fatıma Mihrâbı ve Ağalar tekkesi denen, Harem 

Ģeyhinin Teravih namazı kıldırdığı mihrâptır. Ancak çalıĢmamızda Abdullah Zühdî 

Efendi‟nin yazılarının bulunduğu Mihrâb-ı Nebevî (Kayıtbay Mihrâbı) ve Mihrâb-ı 

Süleymâni (Hanefi Mihrâbı) mihrâpları ele alınacaktır. Hz. Osman (r.a.) Mihrâbı 

kıble kuĢağı yazıları ile beraber incelendiğinden, burada ayrıca yer verilmemiĢtir. 

         Ġbrahim Rıfat PaĢa; Resulullah (s.a.s.) zamanında içi oyuk bir mihrâp yoktu. 

Ancak Peygamberimiz (s.a.s.) bu mekânda veya yakınında namaz kıldırırdı. İçi oyuk 

mihrâbı ilk ihdas eden Velid‟in halifeliği zamanında Medine valisi olan Ömer b. 

Abdülaziz‟dir. Diye açıklamıĢ, ancak bu bilginin doğru olup olmadığı konusunda 

Ģüpheliyiz diye de eklemiĢtir (Ġbrahim Rıfat PaĢa, a.g.e: 391) 
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                                Fot: 66-Mihrâb-ı Nebevî (Kayıtbay Mihrâbı )  

 

         Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in ashâbına namaz kıldırdığı yer esas alınarak inĢâ 

edilmiĢ, Kanunî mihrâbıyla aynı Ģekle sahip olan bu mihrâbın üst kısmındaki üçgen 

bölümde, Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait lâcivert zemin üzerine (Sülün, a.g.m: 112). 

altın varak ile, beyzî formundaki levhada; Âli Ġmrân sûresi‟nin 37. âyetinden bir 

kısım yer alıyor. Küllemâ dehale „aleyhâ Zekeriyye‟l-mihrâb. Onun bulunduğu 

bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek ( rızık) bulurdu.  

         Mihrâb-ı Nebevî, Memlük Sultanı Kayıtbay tarafından h.888‟de Mısır‟da 

yaptırılmıĢtır. Muhtelif zamanlarda ilaveler eklenmiĢ ancak en kapsamlısı Sultan 1. 

Abdülhamid (1725- 1789) döneminde gerçekleĢmiĢtir (Küçükköy, a.g.e: 80-81).  
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                                Fot: 67-Mihrâb-ı Süleymânî (Hanefi Mihrâbı)   

 

         Mihrâb-ı Nebevî ile her açıdan benzerlik taĢıyan Mihrâb-ı Süleymânî, Minber-i 

ġerifin sağ tarafında üçüncü sütûnun önünde yer almaktadır.  

         Ġlk olarak, h. 860- M. 1455‟de Doğan ġeyh tarafından yaptırılmıĢtır. Daha 

sonra, Kanuni tarafından siyah ve beyaz mermerlerle kaplandığı için Mihrâb-ı 

Süleymânî denilmiĢtir. Mihrâb-ı Nebevî‟de olduğu gibi burada da; üst kısmındaki 

üçgen bölümde, beyzî formunda lâcivert zemin üzerine, altın varak ile; Abdullah 

Zühdî Efendi‟ye ait Âli Ġmrân Sûresi‟nin 37. âyetinden bir kısım yer aliyor. 

Küllemâ dehale „aleyhâ Zekeriyye‟l-mihrâb. Onun bulunduğu bölmeye her 

girişinde yanında bir yiyecek ( rızık) bulurdu (Sülün, 2003: 111; Küçükköy, 2013: 

82-83). 

 

Mescid-i Nebevî‟nin Kubbe Kasnakları     
 

        Mimâri bir unsun olan kubbe,  Ġslâm mimârisinde benimsenip geliĢtirilmesi 

farklı bölgelerdeki yorumlarla değiĢiklik göstermektedir. Kur‟an‟da cemaatle namaz 
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kılınacak mekânın özellikleri tarif edilmediği gibi, ibadetin Ģekli bakımından da 

kubbeli yapı Ģartı koyulmamıĢtır. Bu anlamda kubbenin Ġslâm doktrininin veya 

litürjisinin bir sonucu olamayacağını göstermektedir. Ancak, tek kubbe, tevhid 

düĢüncesiyle örtüĢürken, sembolizme uygun düĢtüğü de söylenebilir. Bu plan 

Anadolu‟da XVI. yüzyılda ĢekillenmiĢtir (Mülayim, 2002: 300-302). 

         Ġnsanlık tarihiyle beraber hemen her toplumda ve coğrafyada kubbeli yapılar 

ihtiĢamı ve gücü simgelemektedir. Mescid-i Nebevî‟de de böyle olmuĢtur. Gelen her 

Sultan, saltanatını bu kutsal mekâna kayıt etmek istemiĢtir.  

        1481 M.‟de Mescid-i Nebvî‟nin ana minaresine düĢen yıldırım sonucu meydana 

gelen yangında mescidin büyük bir kısmı yanmıĢ, yeniden tamir edilmesi için Mısır 

hükümdarı EĢref Kayıdbay, Emir Sungur Cemâli‟yi görevlendirmiĢtir. Medine-i 

Münevvere‟deki Hücre-i Nebevîyye‟nin üzerine ilk kubbe bu dönemde yapılmıĢtır 

(Ġbrahim Rıfat PaĢa, 2000: 386; AteĢ,1974: 8). 

       

Fot: 68-Mescid-i Nebevî‟nin Kubbe Kasnaklarından Bir Bölüm        

 

          Tek kubbe tevhid düĢüncesiyle örtüĢürken, Mescid-i Nebevî sayısız kubbelerin 

bulunduğu nadir mekânlardandır. Her kubbenin kendine has güzelliği, Hz. 

Peygamber (s.a.v.)‟i sembolize eden gül motifleriyle bezenmiĢ kalem iĢleri ve en 
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önemlisi hiçbir mâbedde bulunmayan hat sanatının zirve yaptığı, en kıymetli Ġslâmî 

eserdir.  

        Ġnsanı kendine hayran bırakan yazıların bulunduğu Ravza-i Mutahhara‟nın 

kubbe kasnaklarındaki yazılarda, Kur‟ân-ı Kerîm‟in tamamının yazılı olduğuna dâir 

bir rivayet vardır. Ancak bu bilgi doğru değildir. Murat Sülün‟ün bu konudaki ifadesi 

de bunu desteklemektedir. “Görevlilere sorduğumuzda, kimi umursamaz bir edâyla: 

“Kubbelerdekini ne yapacaksın, işte dolaplar Kur‟an dolu, al da oku!” derken, kimi, 

yenileme çalışmalarında birkaç kubbenin yıkılmış olduğunu, belki onlarla birlikte 

Kur‟an‟ın tamamının mevcut olabileceğini söyledi” (Sülün, a.g.m:111), Kur‟an‟ın 

tamamı yazılmamıĢ olsa da, A. Hüsrevoğlu‟nun zikrettiği Ģu cümle; “bu değerde ve 

bu zenginlikte yazı servetine sahip bir eser daha yoktur”. Buradaki yazıların 

yoğunluğunu ve kıymetini ispatlar niteliktedir. 

        Mescid-i Nebevî‟nin yazılarını yazmak için görevlendirilen Abdullah Zühdî 

Efendi Medine‟ye gelmiĢ, gerekli araĢtırmaları yaparak, tespitlerini ve raporlarını 

Babıâlî‟ye sunmak için tekrar Ġstanbul‟a dönmüĢtür.  Abdullah Zühdü Efendi 

raporunda, Mescid-i Nebevî‟de hâlihazırda bulunan yazıların durumunu da 

açıklamıĢtır. Bu yazılar sıva üzerine yazılmıĢ ve yaklaĢık 400 senedir varlığını 

korumaktaydı. Yapılan toplantılar sonucunda Abdullah Zühdü Efendi‟nin sunduğu 

yazılar ve raporlar uygun bulunarak tekrar Medine‟ye gönderilmesine ve Mescid-i 

Nebevî‟nin yazılarının tamamlamasına karar verilmiĢtir
7
 (Sarı, a.g.t: 112). 

          Mescid-i Nebevî‟nin kıble duvarındaki yazılar görsellerle izah edilirken,       

Abdullah Zühdü Efendi‟nin kubbe kasnaklarına yazmıĢ olduğu yazıların
8
 yoğunluğu 

gözönünde bulundurularak, buradaki Sûreler isimleriyle izah edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

 

7 
BOA, İ.DH 460/30630, Sarı, a.g.t.:112 

8 
Bazı kaynaklarda, kubbe kasnaklarındaki yazıların Abdullah Zühdi Efendi‟ye ait olup olmadığı konusunda net 

bilgi verilmemiĢtir. Buna istinaden, Murat Sülün Haremeyn‟deki Belli BaĢlı Mâbedlerde Yazılı Âyetlere Dâir 

Mülâhazalar -1-  makalesinde, Kubbe eteklerini ġükrü Efendi‟nin yazdığını belitmiĢter. Sülün, 2003: 107 

Ancak, Ġbrahim Rıfat PaĢa; Hattat Abdullah Zühdü Bey Mescidin kubbelerinde, duvarlarında ve sütunlarında 

gördüğün o ayetleri, kasideleri ve Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in isimlerini üç yılda yazdı. ġeklinde ifade etmiĢtir 

(Sülün, a.g.m: 376). 
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         Bu konuda baĢvurduğumuz, Mutat Sülün‟nün Haremeyn‟deki Belli Başlı 

Mabedlerde Yazılı Âyetlere Dair Mülahazalar -2- ve Sanat Eserine Vurulan Kur‟ân 

Mührü,  isimli çalıĢmalarından yar alanılımıĢ olup, buradaki bilgiler kaynak 

gösterilmiĢtir. Zîra çalıĢılmıĢ olan diğer tüm kaynaklar çeliĢkiler içerirken, 

birçoğunun bahsi geçen çalıĢmalara âtıfta bulundukları tespit edilmiĢtir. 

         YaklaĢık 150 kubbeyi incelediğini ifade eden Sülün,  Kur‟an‟ın özeti 

mâhiyetindeki Ģu sûrelerin; el- En‟âm, el Kehf, Meryem, Müzzemmil, Müddessir, 

Yâsîn, Duhâ, el-Cum‟a, Rahmân, Şems, Leyl, Tebâreke/Mülk, „Amme/Nebe‟, 

İnşirah, Tekâsür, el- Feth, Kadr, „Alâk, Âmene‟r-Rasûlü, İhlâs, Mu‟avvizeteyn, 

Fâtiha, ElifLâmMîm zâlike‟l-kitâb… (el Bakara 1-5 âyetler) ve en son olarak: Ve 

temmet kelimetü Rabbike sıdkan ve „adlâ (el-En‟âm 6/115) kubbe kasnaklarında 

yazılı olduğunu belirtmiĢtir (Sülün,a.g.e: 113). 

 

Mescid-i Nebevî‟nin Kapıları 

 

         Ġbrahim Rıfat PaĢa Mir‟âtü‟l Haremeyn, adlı eserinde, Mescid-i Nebevî‟nin 24 

kapısı olduğunu ifade etmektedir. Dört tanesi kıble tarafında hususi, umuma açık 

değil, diğer yirmisi ise umuma açık olarak belirtilmektedir. Bunların sekizi doğuda, 

sekizi batıda, dört tanesi de ġam tarafındadır. Bu kapılar çeĢitli imarlar esnasında 

kapatılmıĢ, mescidin doğu ve batısında bulunanlar kaldırılmıĢtır. Kuzeydeki kapı ise, 

Sultan Abdülmecid‟in imarı esnasında yapılmıĢtır. Kapıların tamamı beĢ tanedir. 

Bunlar; Bâbü‟s-selâm, Bâb-ı Osmânî adıyla da bilinen Bâb-ı Cibrîl, Hz. Ömer 

tarafından sadece kadınlar için ayrılan Bâb-ı Nisâ,  Bâb-ı Atîke nâmıyla da bilinen 

Bâb-ı Rahmet,  Abdülmecid‟in eklettiği Tevessül kapısıyla birlikte kapı sayısı beĢe 

çıkmıĢtır. (Eyüp Sabri PaĢa, 2000:189-192; Ġbrahim Rıfat PaĢa, 2010: 399- 402).  

Bâb-ı Tevessül kapısı, kaynaklarda Mecidiye kapısı olarak da geçmektedir. 

         ÇalıĢmamızda Mescidi Nebevî‟nin kapılarını kısaca açıkladıktan sonra, bu 

kapılarda bulunan Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazıları incelenip, değerlendirilmesi 

yapılmamıĢtır. 



122 
 

 

Fot: 69-Babü‟r-rahme‟nin Genel Görünümü  

 

 

                                           Fot: 70-Babü‟r-rahme Alınlık  

 

         Mescid-i Nebevî‟nin beĢ kapısından biri olan Rahmet Kapısı, batı cephesinde 

yer almaktadır. Bâb-ı Atîke, Atike bt. Abdullah b. Yezid b. Muaviye‟nin çarĢı 

kapısındaki evinin karĢısında olduğu için Atike Kapısı denmiĢtir (Ġbrahim Rıfat PaĢa, 

a.g.e: 400). Bâb-ı Sûk adıyla da anılan kapının, Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in yağmur 
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yağması için yapmıĢ olduğu rahmet duasından dolayı, Rahmet kapısı ismini aldığı 

bilinmektedir (Küçükköy, a.g.e: 97).  

         Kapının söve üzerindeki üst alınlıkla, kubbe arasında hurma bahçesinin tasvir 

edildiği tablo görülmektedir. Onun altında ise, zemini yeĢil, altın varak ile yazılmıĢ; 

En„âm 54. âyeti yer almaktadır. Ve izâ câeke‟llezîne yu‟minûne bi-âyâtinâ fe-kul 

selâmun „aleykum ketebe rabbukum „alâ nefsihi‟r-rahmete ennehu men „amile 

minkum sûen bi cehâletin summe tâbe min ba„dihî ve asleha fe-ennehu ğafûrun 

rahîm (rahîmun). Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: Selâm 

olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim 

cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş 

olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.  

        

                                  Fot: 71-Babü‟n-nisâ Ġçerden Görünümü  

 

         Mescid-i Nebevî‟nin doğusunda bulunan Bâbün-nisâ, Hz. Ömer‟in (r.a.) 

tarafından açılmıĢ ve kadınlara tahsis edilmiĢtir. Kapının çıkıĢ bölümündeki üst 
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alınlıkta, yeĢil zemin üzerine altın varak ile; Nisâ Sûresi‟nin 32. âyetinden bir bölüm 

yazılıdır; …Li‟r-ricâli nasîbun mimme‟ktesebû ve li‟n-nisâi nasîbun 

mimme‟ktesebn (mimmektesebne. Ves‟elûllâhe min fadlihî. Ġnnallâhe kâne bi 

kulli Ģey‟in „alîmâ(alîmen).Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara 

da kazandıklarından bir pay vardır. Allah‟tan, O‟nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, 

her şeyi hakkıyla bilendir.  

            Onun hemen alt kısmında, tüm Mescidi Nebevî‟de olduğu üzere, muhteĢem 

kalem iĢlerinden bir bölüm bulunuyor. Kapının hemen üstündeki kemerde ise; yarım 

beyzi formunda bordo zemin üzerine altın varak ile; Kale‟llahü te„alâ fî kitabihi‟l-

kerîm. Yüce ve kerîm Allah Kur‟an‟da buyuruyor! yazılıdır. Bu yazının hemen 

altında ise; Âhzâb Sûresi‟nden 31. âyet yazılıdır. Ve men yaknut minkünne lillâhi 

ve resûlihi ve ta‟mel sâlihan nu‟tihâ ecrahâ merrateyni ve a„tednâ lehâ rızkan 

kerîmâ (kerîmen). İçinizden kim Allah‟a ve Resûlüne itaat eder ve salih bir amel 

işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. 

         Yazılardaki âyet seçimlerinde; Allah‟ın kadın ve erkeklere hitab ettiği ayetlere 

âtıfta bulunulması, aynı zamanda bu ayetlerin çevresini süsleyen kalem iĢi 

motiflerindeki, zengin bitki çeĢitleri, onlara verileceğini vaâd ettiği rızıkları ifade 

ettiği düĢünülerek tasarlamıĢ olabileceği ihtimaldir. 

    

                                      Fot: 72-Babu‟n-nisâ DıĢındaki Yazılar  
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          Babü‟n-nisâ‟nın dıĢında ise; sütûnların desteklediği saçaklıkta yeĢil zemin 

üzerine, altın varak ile;  Ahzâb Sûresi 33. âyetin bir bölümü yazılıdır; …ve 

ekımne‟s-salâte ve âtîne‟z-zekâte ve atı„nallâhe ve resûlehu, innemâ yurîdullâhu 

li-yüzhibe „ankümü‟r-ricse ehlel‟-beyti ve yutahhiraküm tathîrâ (tathîran). 

Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de 

açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah‟a ve Resûlüne itaat edin. Ey 

Peygamberin ev halkı! Allah, sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz 

yapmak istiyor.   

   

 

                               Fot: 73-Babu‟n-nisâ DıĢındaki Yazılardan Detay  

 

         Bu bölümün alt kısmındaki kapı alınlığında, diğer yazılara nisbetle oldukça 

ince yazılmıĢ olan, Neml Sûresi 30. âyet yazılıdır; Ġnnehu min süleymâne ve 

innehu Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. Mektup, Süleyman‟dan gelmiştir. 

O,“Bismillâhirrahmânirrahîm” diye başlamakta ve içinde “Bana karşı büyüklük 

taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin” denilmektedir. 

         Onun hemen alt kısmında yine aynı alınlıkta; Ahzâb Sûresi 34. âyeti yer 

aliyor. Vezkurne mâ yutlâ fî büyûtikünne min âyâtillâhi ve‟l-hikmeti innallâhe 

kâne latîfen habîrâ (habîran). Siz evlerinizde okunan Allah‟ın âyetlerini ve hikmeti 

hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. 

         Babu‟n-nisâ‟in içinde ve dıĢında yazılı olan âyetler sadece kadınlara yönelik 

olmayıp, tüm insanların Kur‟an‟ı okuyup O‟na uymaları hususunda bilgiler verirken, 

âyetin Ģu kısmında; Cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp 

saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah‟a ve Resûlüne itaat edin. ifadesiyle; 
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kadınlara ayrıca mesaj verdiği görülüyor. Kapının ismi ile yazılan ayetin bütünleĢmiĢ 

olduğu bu kapıda da görülmektedir. 

  

                      Fot: 74- Bâb-ı Osmânî Adıyla da Bilinen Bâb-ı Cibrîl Kapısı 

 

         Mescid-i Nebevî‟nin doğu cephesinde bulunan Bâb-ı Cibrîl, Bâb-ı Osman‟i ve  

Bâb-ı Nebî diye de anilmaktadır. Hz. Paygamber (s.a.v.)‟in camiye girerken bu 

kapıyı kullandığı bilinmektedir. Hz. Paygamber (s.a.v.)‟in ve Cebrail (a.s.),‟in, bu 

kapının giriĢinde buluĢtukları rivayettir. Hz. Osman (r.a.)„ın evinin istikametinde 

olmasından dolayı, Bâb-ı Osmanî diye anılmaktadır (Küçükköy, 2013: 97; Eyüp 

Sabri PaĢa, 2000: 402). 

         Mimâri açıdan Babü‟n-nisâ ile benzerlik arz eden Bâb-ı Cibrîl, sütûnların 

desteklerdiği saçaklıkta yeĢil zemin üzerine, altın varak ile; Kalellahü te„alâ fî 

kitabihi‟l-kerim Yüce ve kerîm Allah Kur‟an‟da buyuruyor! cümlesiyle baĢlamıĢ, 

Tahrîm Sûresi 4. âyetin bir bölümüyle yazı devam ediyor. …fe-innallâhe huve 

mevlâhü ve cibrîlu ve sâlihu‟l-mu‟minîn (mu‟minîne), vel melâiketu ba„de 

zâlike zahîr (zahîrun). …Eğer Peygamber‟e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki 
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Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü‟minler de. Bunlardan sonra melekler 

de ona arka çıkarlar. 

         Kapı alınlığında ise; daire içerisinde Abdülmecid‟in tuğrası yer alıyor. 

 

                                           Fot: 75-Kadem-i ġerif Penceresi  

 

         Bab-ı Cibril ile Reisiye minaresi arasında olan “Kadem-i Şerif” penceresinin 

önü Hac mevsiminde Cuma ve bayram namazlarında cemaatin çok olduğu 

zamanlarda namaz kılmak ve cenaze namazı için kullanılan bir yerdir. Dönemin 

inĢâsından sorumlu olan Raif PaĢa hiç kimse ile meĢveret etmeden bu duvara büyük 

bir pencere açtırıp, kadınların gelip salat-ü selam etmesine imkân vermiĢtir. Ayrıca 



128 
 

buraya kubbeli bir kemer yapıp bazı fakirlerin gecelemesi düĢünülmüĢtür. Ancak 

buraya gelecek fakirlerin mescidi kirleteceklerini endiĢesiyle, Raif PaĢanın bu fikri 

kabul görmemiĢ ve daha sonra burası mermer ve demir parmaklıklarla kapatılmıĢtır 

(Sarı, a.g.t: 67). 

         Hz. Peygamber (s.a.v)‟in “kadem-i Şerif” (ayakucu) istikametinde olduğu için 

buraya “Şebeke-i Kadem-i Nebî” denilmektedir. 

         Pencere alınlığının üst kısmında yeĢil zemin üzerine, altın varak ile yazılmıĢ; 

beyzi formunda besmele yer alırken, onun hemen altında; AHZÂB SÛRESĠ, 56.  

âyeti yazılıdır. 

 

Ahzâb Sûresi 56. âyet- Ġnnallâhe ve melâiketehu yusallûne „alân nebiyyi, yâ 

eyyuhâllezîne âmenû sallû „aleyhi ve sellimû teslîmâ (teslîmen). Şüphesiz Allah ve 

melekleri Peygamber‟e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm 

edin. 

          

                                             Fot: 76-Kum Meydanı Alınlığı 

 

         Mescid-i Nebevi‟nin kuzey tarafında, kemerlerin üstünde bulunan kitâbede Hz. 

Peygamber (s.a.v.)‟in Hâdîs-i ġerifi görülmektedir. Salâtün fî mescidi hâzâ efdalu 

min elfi salâtin fîmâ bi sivâhü, ille‟l-mescidi‟l-harâm. Benim şu mescidimde 

kılınan bir namaz, Mescid-i Harâm hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan 
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üstündür) Üstte ve alt taraftaki daire formlarında ise; “Kâle‟n-nebiyyu Sallallahu 

„Âleyhi Ve Sellam” ve MaĢallah Lâ Kuvvete Ġllâ-Billah ibaresi yazılıdır. 

                 

                                   Fot: 77-Kum Meydanı Alınlığından Detay  

 

 

          

                                                  Fot: 78-Bâbü‟s-selâm  
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         En büyük imar faaliyetinin gerçekleĢtiği Abdülmecid döneminde, son olarak 

Bab‟üs-Selam‟ın imarı kalmıĢ, Abdülmecid‟in tuğrasının asılmasıyla Mescid-i 

Nebevî‟nin tamiri bitmiĢti. ÇalıĢmamızda Mescid-i Nebevî bölümüne Bab‟üs-Selam 

ile baĢlayıp, yine onunla bitirmenin uygun olacağı düĢüncesiyle, kapının detaylarını 

sona bıkmayı uygun bulduk. 

 

                                          Fot: 79-Bâbü‟s-selâm GiriĢ Kısmı  

 

         Duadan sonra Sultan Abdülaziz‟le baĢlayıp,  sultan Osman Han ile biten 

Osmanlı padiĢahlarının isimlerinin bir silsile halinde yazıldığını belirtmiĢtik. 

Türkiye‟de baĢta Süleymaniye Camii kapı üstü kitabesinde, h. 964 tarihli Ahmed el-

Karahisari‟nin manevi oğlu Hasan Çelebi‟nin yazmıĢ olduğu ve birçok yerde 

karĢımıza çıkan bu istifte, dikey harfler, öylesine ustalıkla dizilmiĢ ki, tarih içerisinde 

Osmanlı hanedani bir merasim yürüyüĢü yapıyor hissi uyandırmaktadır.  

        Mescid-i Nebevî‟nin taç kapısı niteliğinde olan Bab‟üs-Selam tuğra için uygun 

olabilecek yer olarak düĢünülürken, aynı zamanda Sultan Abdülmecid‟in “Hâdimü‟l-

Haremeyn” vazifesini de simgelemektedir. 

         Abdülmecid vefat ettiğinde, çalıĢmaların sonuna yaklaĢılmıĢ, geriye kubbelere 

kurĢun dökme iĢi kalmıĢtır. Bu iĢte Sultanın vefatından bir kaç ay sonraya 

bitirilmiĢtir
9 

(Sarı, 2012;117). 

 

 

 

 

 

9 
BOA, A.MKT MHM 223/68 (Sarı, 2012;117). 
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Değerlendirme  

 

         Gelenekli sanat dalları, mimâriyle harmanlanarak çağlar boyunca hem 

sanatkârın hem de toplumun fikir ve duygularına tercüman olmuĢtur. Gazete, tv ve 

internet gibi iletiĢim araçlarının olmadığı devirlerde, sanat eserlerini yazı ile dekore 

etmenin ne derece önemli olduğu aĢikârdır.    

         Camiinden çeĢmesine,  okulundan kıĢlasına hemen her sanat eseri bir sosyal 

iletiĢim görevi üstlenmiĢtir. Müslümanın her hareketi ve düĢüncesi dini bir mahiyet 

taĢıdığı için, Kur‟an-ı Kerim âyetlerinin mümkün olan her dekoratif alanda yer 

alması gayet tabiîdir. 

         Hat sanatında harflerin ölçüleri ve bünyeleri, iĢlenecek zeminde neyin, nerede 

yapılacağı bellidir. Metin seçimlerinden, tasarımına varana kadar, klasikleĢmiĢ ve 

kabul görmüĢ sayısız form bulunmaktadır. Ancak her hattatın kendine has üslûbuyla 

ortaya çıkardığı eserler farklılık içermektedir.  

         Türk-Ġslâm mimârisi tezyininde mekânla bütünleĢmiĢ âyetlerin olduğu 

bilinmektedir. Bu gelenek yüz yıllardır devam etmiĢ ve verilmek istenen mesaj 

üzerinden toplumu düĢünmeye sevketmiĢtir.  

         Özellikle kıble duvarında, Bab‟üs-Selam‟dan baĢlayıp, Babü‟l- Bâki‟ye kadar 

mesaj içeren âyetler yer almaktadır. Bunların bir kısmını değerlendirmemiz 

gerekirse; Bab‟üs-Selam‟ın giriĢinde bordo zeminli üst bölüm. Ġsrâ 80. âyet: De ki: 

“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım 

yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet 

ver. Meâlinde; daha mescide girerken ilk duasını yapmıĢ olarak, güven içinde girip, 

yine güven içinde çıkması için girdiği mekânin Allah‟ın evi olduğuna dair hatırlatma 

mesajı verilmektedir. 

         Birçok Ġslâmi mekânda karĢılaĢılan diğer sûre ise; Fetih Sûresi 1. âyette; 

“Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik” Devamında; Ta ki Allah, senin geçmiş ve  

gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola 

iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin” meâlinde; Hz. Peygamber 

(s.a.v.)‟in nezdinde tüm Müslümanlara fetihi müjdeleyerek, Ġslâm‟da sebat ederlerse; 

günahlarının bağıĢlanıp, zaferler ihsan edeceğini, bununla beraber her türlü yardımın 

Allah‟tan geleceğini, Allah Te‟alâ buyurmaktadır. 
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         Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Hücre-i Muattara‟sına, Hucurât 2. âyet; Yâ 

eyyühellezîne âmenû lâ terfa„û esvâteküm… âyetinde; Ey iman edenler! Seslerinizi, 

Peygamber‟in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, 

Peygamber‟e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz 

boşa gider. âyeti yazılarak “Lütfen sessiz olun!” mesajı iletilmektedir. 

         Değerlendirme bölümünde Mescid-i Nebevi‟de yazılı olan tüm bu âyetleri 

burada zikretmemizim imkânı olmadığından, bazı ayetlere âtıf yapılmıĢ olup, 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazılarıyla çalıĢmamıza devam edilmiĢtir.  

         Öncelikle, hat sanatına ömrünü vermiĢ ve Mescid-i Nebevi gibi kutsal mekânın 

yazılarını vücûda getirme Ģerefine eriĢmiĢ bir üstâdın yazıları hakkında yorum 

yaparken edebe aykırı davranmaktan hicâb ettiğimizi ifade etmek gerekir. Ancak 

burada yapılacak olan değerlendirme, Abdullah Zühdî Efendi‟nin sanatı üzerine 

olmayıp, yazıları yazarken nasıl bir yol izlediği ve nasıl bir üslûb kullandığı yönünde 

olacaktır.  

         Hat sanatında harflerin belli ölçüler ve biçimlerde yazılması kuralı olduğu 

malûmdur. Ancak sadece bu kuralların yeterli olmayacağı, teĢrifat kurallarının ihlâl 

edilmemesi gibi hususların bütünüyle algılanabilmesi için, genel estetik kriterlerin 

yanısıra, sadece bu sanata mahsus olan kaidelere de hâkim olmak gerektiği 

bilinmektedir. Tüm bu kriterlere vâkıf olan Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazılarını 

incelediğimizde; harf anatomisi ve estetiği bakımından, olağanüstü istifler vücûda 

getirmiĢ olduğunu görmekteyiz.  

         Harf anatomilerinin mükemmelliğiyle beraber, Zühdi Efendi‟nin klasik 

istiflerde mûtad olduğu üzere, sağ alttan sırayı takip ederek, yukarıya doğru yazılan 

teĢrifata bazı kısımlarda bağlı kalmadığı görülmektedir. Bundan dolayı belli 

bölümlerin çözümlenmesinde zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. 

         Hattatlığı yanısıra resimde de kabiliyet sahibi olması, yazıya perspektif 

etkisiyle de yaklaĢmasını sağlamıĢtır.  

         ÇalıĢmamızın devamında, kitap sanatlarındaki eserlerinin analizleri yapılırken, 

celî yazıları ayrıntılı bir Ģekilde değerlendirilecektir. 

         Mescid-i Nebevi‟nin yazılarını yazarken Abdullah Zühdî Efendi elbette yalnız 

çalıĢmamıĢ, yardımcıları olmuĢtur. Bu süreçte Çömezzâde Muhsin, Müzehhip Hacı 

Hüseyin ve Hacı Ahmed Efendilerin yardımları Zühdî Efendi için oldukça önemlidir 
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(Derman, 2014: 278). Dolayısıyla sadece hattatın mükemmel istif yapması ve yazıyı 

en güzel Ģekilde vücûda getirmek, hat sanatında yazıların iĢleneceği zemin için 

yeterli değildir. Aynı zamanda kalıbını çıkartacak, bunu mermere veya ahĢaba veya 

alçıya iĢleyecek ustanın, iĢinin ehli olması ve hat sanatından anlaması gerekmektedir. 

Zîra bazı ustalar mükemmel yazılmıĢ ve hazırlanmıĢ yazıyı kolaylıkla bozup, 

kuralların dıĢında bir eserin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. 

        Zühdî Efendi yazılarında harf terkipleri ve tenasüpleri bakımından ideal istifler 

ortaya çıkarmıĢtır. Bu konuya verilebilecek sayısız örnek mevcuttur. Bunlardan 

bazıları değerlendirilip, detaylı analizleri yapılmıĢtır. 

 

     

                                 Fot: 80-Kıble KuĢağı Yazılarından Detay 

  

         Buna örnek olarak; (bkz. sağ fot: 80)“enbetet seb‟a senâbile” ibaresindeki 

“nun”ların, “be”lerin diĢleriyle, “sin” diĢleri üstü üste getirilerek, alandaki 

kompozisyon tamamlanmıĢ, aynı zamanda boĢluk doluluk oranı da sağlanmıĢtır.  

         Aynı Ģekilde (bkz. sol fot: 80) “ve âlih-i ve sahbîh-i ve sallîm” ibaresindeki 

“vav”ların sıralanmasındaki mükemmellik yazı kuĢağında kendini göstermektedir. 
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                                     Fot: 81-Kıble KuĢağı Yazılarından Detay 

 

         Bir diğer istifte ise; lamelif”lerdeki çarpaz çigiler ve “elif”in tüm bu cizgilere 

dikey olarak yerleĢtirilmesiyle çizgi dengesi sağlanmıĢ olduğu görülüyor. (bkz. sol 

fot: 80)“Ayrıca lameliflerin alt kısımları ve aralara yerleĢtirilen daire formundaki 

noktalama iĢaretleri, tüm bu keskin çizgileri yumuĢamaktadır. Yalnız bu alandan bile 

bir tasarım yapılıp bir levha hazırlanabilir. Sağ fot: 80‟de ise; yine “lamelif”in ve 

“kef”in dikey cizgileri, “ra”ların üstüste yerleĢtirilmesiyle, istifteki keskinlik 

yumuĢatılmıĢ ve estetik bir form kazandırılmıĢ. 

         
 
                                  Fot: 82-Kıble KuĢağı Yazılarından Detay 

 

         Sağ fot: 82‟de;“yâ-yı ma‟kûslar” birbiri içine yerleĢtirilerek, çevredeki 

yuvarlak formlar keskin iki çizgi kullanılarak dengelenmiĢtir.        

         Sol fot: 82‟de;“ralar” ve “tenvin” iĢaretleriyle güzel bir denge sağlanmıĢ 

olduğu görülmektedir. 
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                                      Fot: 83-Kıble KuĢağı Yazılarından Detay 

 

          

            Sol fot: 83‟de; “Sahibu‟l-mekâm, Sahibu‟l-kâdîm” istifinde ise; sadece tasarım 

açısından değil, sayısal açıdan da denge sağlanmıĢ fevkalâde bir istif görülmektedir. 

Tüm harfler öylesine mütenâsip yerleĢtirilmiĢ ki, gözü rahatsız edecek tek bir ayrıntı 

dahi görülmemektedir.  

            Sağ fot: 83‟de; “Sırâtullah, Sırâtun-mustâkîm” istifindeki “tı”ve “sad” 

harflerini alana yerleĢtirilirken, boĢluk doluluk oranı dengelenmiĢ, “mustakîm” 

kelimesinin enine duruĢu, eliflerin ise dikey duruĢuyla istifte tam anlamıyla denge 

sağlanmıĢ olduğu görülmektedir. 

    

 

                                  Fot: 84-Kıble KuĢağı Yazılarından Detay 
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         Sol fot: 84‟de; “ve ehlehâ”kelimesinde “he”den sonraki “lam” ve“he”nin baĢ 

kısmında tetabuk yaparak, görsel açıdan uyum sağlanırken, aynı zamanda zeminden 

de tasarruf etmiĢtir. Buna benzer örnekler yazı kuĢağında yer yer görülmektedir. 

         Sağ fot: 84‟de; KuĢak yazılarında birçok yerde keskin dönüĢlerin olduğu 

malûmdur. Ancak  Abdullah Zühdî Efendi bu dönüĢleri, yaptığı profosyönel istiflerle 

en güzel Ģekilde doldurmayı baĢarmıĢtır.“hamiyyete hamiyyetel câhiliyyete”istifinde 

olduğu gibi. 

         KuĢak yazılarında zemini bordo olan kuĢağın zemininin ahĢap olduğunu 

belirtmiĢtik. Bu zeminde bazı kısımların yıprandığı hatta düĢmüĢ olduğu 

görülmektedir. (Bkz. Fot: 85-86) 

 

     

                                    Fot: 85-Kıble KuĢağı Yazılarından Detay 

 

     

                                    Fot: 86-Kıble KuĢağı Yazılarından Detay 
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                               Fot: 87-Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e YazılmıĢ ġiir  

 

        Kabr-i saâdetin güney duvarı sol köĢesinde bulunan bordo zemin üzerine, altın 

varak ile yazılmıĢ bu kıymetli levha (bkz.fot: 87) Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in 

medihlerini Ģirke götürdüğü düĢüncesiyle Suudiler tarafından sağ baĢ kısmındaki 

bölümde, küçük çiçek veya yapraklarla yazının üzerini bir nevî karaladıkları 

görülmektedir. BaĢta elif, arada “lamelif” ve son kısımda ise “lam” olduğu 

görülmektedir. Bunların bir kısmı kaynaklarda belirtilmektedir. 

         Abdullah Zühdî Efendi, yazının kapatılan kısmının hemen yanındaki bölümde, 

“kaf” ve “mim” harfi ile tetabuk yaparak, aynı zamanda bunlara keĢide vermiĢtir. 

Devamında “lam” harfi ve çanaklı “ayın” ile “ha” harflerini, bahsi geçen harflerin 

içine yerleĢtirmiĢtir. “mim”in devamı olan “lam” ile ayından çıkan “sinin” 

devamındaki “lam”ı birleĢtirerek burada da tetabuk yaptığı görülmektedir. 

        TeĢrifattaki satır sırası oldukça fazla olan eserde, bazen beĢe kadar çıkıldığı 

gözlemlenmiĢtir. Çanaklı “ayın” ve “ha”ları bir düzen içinde yerleĢtirirken, “lam” 

ve “elif”lerle de bu düzeni desteklemiĢ ve yazıyı adeta paftalara ayırmıĢ hissi 

vermektedir. Ayrıca çanakların vermiĢ olduğu dairesel tekdüzeliği dikey olan “lam” 

ve “elif” lerle dengelemiĢtir. 
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         Ġkinci satırda ilk bakıĢta üç bölüm varmıĢ hissi oluĢmaktadır. Birinci kısımda ki 

harf yoğunluğu ve satır sayısı yine “lam” ve “elif”lerle kesilmiĢ olup, yeniden üst 

üste yerleĢtirilen harf sırasına geçmiĢtir. Bu durum dikey harfler sayesinde hem sağ, 

hem de sol taraftan toplanarak, üste doğru orta kısımda bitmektedir. Devamında 

yeniden harf sırasını takıp edip istif bitirilmiĢtir. Ayrıca istifin alt kısmında harflerin 

giriftliği, üstteki dikey harflerle orantı sağlayarak, her açıdan fevkalâde, ibdaî bir eser 

vücûda getirilmiĢtir. 

         Bugünkü gelenekli sanatların tekâmülüne tanıklık eden Mescid-i Nebevî; 

mimârisinden, hat sanatına, kalem iĢinden, çinisine varıncaya kadar, bahsi geçen 

sanatların tek tek incelenip ayrı ayrı çalıĢılması gerekmektedir. 

 

4. 1. 2. Ümmü Abbas Sebili Yazıları 

 

Katalog No               : 2 

Fotoğraf No              : 87-115 

YapılıĢ Tarihi           : (h.1284/ M.1867) 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Yazı Ölçüleri            : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme ve Teknik : Mermer üzerine zemin oyma tekniği/ AhĢap üzerine zemin  

                                     oyma tekniği                                   

Renk                         : Lacivert zemin üzerine altın varak/ Bordo zemin üzerine altın  

                                     varak. 

Dil                             : Arapça ve Osmanlı Türkçesi  

 

         Ġndus Nehrinden Atlantik denizine kadar uzanan ülkeler üzerinde, Ġslâm 

milletlerinin mimarî eserleri, hangi dönem ve bölge, hangi millet ve sanatçı 

tarafından ortaya çıkarılmıĢ olursa olsun, aynı ailenin kiĢileriymiĢ gibi birbirlerine 

benzerlik gösterirler. Zaman ve mekân değiĢikliğine rağmen, bu eserlerdeki program 

benzerliğini, her Ģeyden önce Ġslâm dininin kuralları oluĢturmuĢtur (Yetkin, 1970: 9). 

         Ġslâm milletlerinin sanatlarındaki yakınlık, din etkeninin yanısıra, Ġslâmı kabul 

etmiĢ olan bölgelerin iklim benzerliği de önemli bir etkendir. Ġklim Ģartlarının sanat 

üzerindeki etkisi mimarîden bezemesine kadar her alanda vücut bulmuĢtur. 
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         Ancak bu benzerlikle beraber, Ġslâm ülkelerinin sanat eserlerinde üslup farkı da 

beraberinde mevcuttur. Bu farklar imparatorluk çevresine giren bölgelerin 

(Mezopotamya, Afganistan, Ġran, Suriye, Filistin, Anadolu, Mısır, Tunus, Ġspanya) 

gibi birçok milletin, ayrı sanat unsurlarına sahip oluĢundan meydana gelmiĢtir. Ġslâm 

mimarîsi bu unsurlarından faydalanarak geliĢmiĢ ve gerek mimarîde, gerek 

bezemede ve gerekse malzemede kendini göstermiĢtir (Yetkin, a.g.e: 12).  

         Bu bağlamda Batı sanatı, siyasi bağımsızlığa sahip Asya devletlerine nüfuz 

ettiği bugün bilinen bir gerçektir. Örneğin; Osmanlı Devleti Sultanları Ġslam 

mimarisi kadar Fransız mimarisini de örnek alarak, saraylar, camiler, vs. inĢa 

ettirdikleri görülmektedir (Fleming ve Honour, 2016: 687). 

         Bu süreçte Osmanlı Devletinin hâkim olduğu topraklarda, Barok, Ampir ve 

Eklektik adı verilen Batılı üslûplar etkisini göstermeye baĢlamıĢtır. Bu etkiler 

Ortadoğu ve Afrika‟ya da paralel olarak yansımaktadır.  

         Ortadoğu‟da XIX. yüzyılda yoğun imar faaliyetlerinin sergilendiği Ġsrail‟in 

Yafa kentindeki eserler ile Afrika‟nın kilit bölgelerinden birisi olan Mısır‟daki 

uygulamalar bunun en güzel örneğidir (Bayhan, 2007: 23). 

         Kahire, Tolunogulları (868-905), ĠhĢidogulları (935-969), Fatımîler (969-1171), 

Eyyûbîler (1171-1250) ve Memlûklar (1250- 1517), Osmanlı Devleti hâkimiyetinden 

önce burada kurulan devletlerdir. Bu bakımdan Mısır asırlar boyunca, birçok 

medeniyetin beĢiği olmuĢtur. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti hâkimiyetine giren 

Mısır, asırlarca Ġstanbul‟dan tayin edilen valiler tarafından yönetilmiĢtir. 

         Türkler, Yavuz Sultan Selim‟in 1517‟de tayin ettiği ilk Vali Hayır Bey‟den 

(1517-1522) itibaren 1952 yılına kadar, 155 Türk asıllı valilerin görev yaptığı 

Kahire‟de, birçok cami, medrese, tekke, han, kervansaray, hamam, sebil, su kanalı 

vs. gibi eserler bırakmıĢlardır. Bu eserlerden her biri Osmanlı Devleti‟nın Kuzey 

Afrika‟ya götürmüĢ olduğu medeniyetin iĢaret taĢları durumundadır. (AkkuĢ, 1991: 

383). 

         Osmanlı Devleti‟nın yaptırdığı eserlerde, Arapça ile beraber Osmanlı Türkçesi 

de kullanılmıĢtır. Sultan I. Mahmud ve Sultan III. Mustafa‟nın yaptırdıkları 

sebillerde Arapça kitabelerin tercih edilmesi ise, hayır eserleriyle Arap ahalinin 

kendilerine bağlılıklarını temin için olduğu düĢünülmektedir. Sultan sebillerinden 
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sadece, Sultan IV. Mehmed‟in yaptırdığı sebilin kitabesi Türkçedir. (AkkuĢ, 1991: 

384).       

   

 

                              Fot: 88-Ümmü Abbas Sebili Genel Görünümü  

 

         Ümmü Abbas Sebili, Tolunoğlu Ahmet Camii yakınındaki Salibe Caddesinde 

bulunmaktadır. I. Mısır Valisi Abbas Hilmi PaĢa‟nın (1848-1854) annesi tarafından 

(1284/1867) yılında yaptırılan sebil, Mısır Eski Eserler Genel Müdürlüğü tarafından 

restore edilmiĢtir. Arka planında bir de mektep olan sebilde iki kitâbe bulunmaktadır 

(AkkuĢ, 1991: 397). Bir biriyle aynı forma sahip olan kitâbeler, güneybatı ve 

güneydoğu cephesindeki kapı alınlıklarında bulunmaktadır. 
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          Fot: 89-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesindeki Kapıüstü Kitâbesi -1-  

                               

1- Hazreti Abbas PaĢayı esbakın hidivî / Eski hıdiv Abbas Paşa 

Rûh-i pâkî oldu bî-Ģek mazhâr-ı ecr-î cezîl / Temiz ruhu şüphesiz engin bir 

mükafata nail oldu     

 

2- Mâder-i ismet-medârı ol mu„allâ gevherin / O yüce cevherin namuslu anası 

Eyledi bir nev-eser bünyâd bî-misl-ü „adîl. / Eşsiz bir yeni eser ortaya koydu 

 

3- Bâ„iĢ oldi lutf ile bu mevki‟in ihyâsına / Allah‟ın lutfuyla bu bölgenin 

canlanmasına sebep oldu 

Sû-be-sû „atĢân-î reyyân eyledi mânend-i nil / Her tarafta susuzları kandırdı adeta 

Nil gibi 

 

4- (Ketebehu Abdullah Zuhdî) Halka iĢrâb eyledim tarih-i tâmın Nâil-î / Halka 

işrâb eyledim tarih-i tâmın Nâil-î 

Birr ile icrâ kılındı hasbeten lillah sebil (Fî târih sene 1284-1867). 

 

         Kitâbe 10 paftaya bölünerek yazılmıĢ olup, paftaların araları penç
10

 motifi ve 

yapraklardan oluĢan tezyinatla tamamlanmıĢtır. Sebilin güneybatı cephesinde 

bulunan kapıüstü kitâbesi, mermere hak edilmiĢ, zemini lacivert olup,  yazılarında 

altın varak kullanılmıĢtır. Günümüzde bu varaklar nispeten silinmiĢ olsa da, belli 

dönemlerde yapılan restorasyonlar sayesinde ihtiĢamını korumaya devam etmektedir. 

 

10 
Bitki kaynaklı olup, gül, gül goncası, papatya ve benzer çiçeklerin kuş bakışı görünüşünün stilize edilerek  

çizilmiş şekilleridir (Birol, 2011: 47). 
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         1. Kitabede sebili yaptıran Abbas PaĢa‟nın annesi ve kendisine metihler 

yapılırken, aynı zamanda bu sebilden su içenlerin duada bulunmaları hususunda 

niyazlar yer almaktadır. Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzası ve yapım tarihi ise; 

beyitlerin bulunduğu paftalara nispetle daha küçük tutulmuĢ olduğu görülüyor. Sağ 

kısıma hattat ismi yerleĢtirilirken, sol kısıma da yapım yılı yerleĢtirilerek, 

kompozisyon tamamlanmıĢtır. 

 

       Fot: 90-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesindeki Kapıüstü Kitâbesi -2- 

 

1- Hazreti Abbas PaĢa Asâf-ı âli tebâr  / Neslinin veziri hazreti Abbas paşa 

Cennet-i a„lâda bulsun devlet-i izzu „ulâ / Yüce cennette büyük makamlar bulsun   

 

2- Bir güzel mektep olundu nâmına bünyâd kim  / Onun adına güzel bir kitâbe 

inşâ edildi ki 

Sakinân-ı „arĢ ider bahĢâ feyz yâsîn-ü duâ  / Arşta sâkîn olanlar ona feyz ve dua 

ederler 

 

3- Böyle mihr-i mihribân olmak gerektir vâlide / Ana dediğin böyle güneş gibi 

güzel olmalı  

Oğlun ihyâ eyledi ömrün füzûn etsin hüdâ / Oğlunu canlandıran bu ananın 

ömrünü Allah uzun eylesin 

 

4- (Ketebehu Abdullah Zuhdî) Nâil-i ihlâsla nakĢeyledim târih-i tam / Nâil-i 

ihlâsla nakşeyledim târih-i tam  

Oldu bir zîbâ mekteb-i mu„allâ dâniĢ binâ /(Fî târih sene 1284-1867).  
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         2. Kitabede ise; böylesine güzel bir ilim mektebi yaptırdığı için, vezirler 

soyundan gelen Abbas PaĢa‟nın, cennet-i „âlâ ile Ģereflenmesi ve kıymet görmesi için 

dualar yapılırken, yumuĢak, güler yüzlü validesinin ona doğru yolu gösterdiği için, 

oğlunu ihya ettiği ve namını yükselttiği konusunda, her ikisine de medihler yer 

almaktadır. Ayrıca bu mektebi yapan veya bu yazıları yazan kiĢi tarafından da; ihlas 

ile bu güzel ilim mektebini bilgi sahiplerine sunduğunu ve istenilen tarihe 

tamamladığını ifade etmektedir. 

         Birinci kitâbede olduğu gibi, ikinci kitâbede de, Abdullah Zühdî Efendi‟nin 

imzası ve yapım tarihi, beyitlerin yer aldığı paftalara nispetle daha küçük tutulmuĢ 

olup, sağ kısıma hattat ismi yerleĢtirilirken, sol kısıma da yapım yılı yerleĢtirilmiĢtir. 

Kompozisyon olarak her iki kitâbenin de aynı olduğu görülmektedir. 

         Ümmü Abbas Sebili KuĢak yazıları güneybatı cephesinden baĢlayıp, sebili 

dolaĢarak, güneydoğu cephesinde devam etmektedir. Üst tarafta yeralan lacivert 

zeminli kuĢakta, Fetih Sûresi hiç kesintiye uğramadan, baĢından sonuna kadar 

yazılıdır. Ancak Fetih Sûresi‟nin son âyeti, kuĢağın sonlarına doğru kesilerek, 

paftalar halinde yazılmıĢ olan alt kuĢağa geçmekte ve âyet bu kuĢakta devam 

etmektedir. Âyet tamamlandıktan sonra, Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzası ile yazı 

kuĢağı bitirilmektedir. 

         Buna mukabil; bordo zeminli alt kuĢak, paftalara ayrılarak yazılmıĢ olup, Nahl 

Sûresi ve Bakara Sûresi‟nden ayetlerle beraber, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabına 

salat-ü selamlar yazılıdır. Devamında; Abdullah Zühdî Efedi‟nin imzası yer 

almaktadır. Bu imza üst kuĢakta oldu gibi ince kalem kullanılarak yazılmamıĢ olup, 

kuĢak yazısındaki kalem kalınlığında yazılmıĢ olduğu ve bir paftanın imza bölümüne 

ayrıldığı gözlemlenmiĢtir. 

         Görsellerle desteklemeye çalıĢtığımız çalıĢmamızda, Fetih Sûresi‟nin yeraldığı 

bölümlerin sadece âyet numaraları verilmiĢ olup, muhtevalarına yer verilmemiĢtir. 

Bunun sebebi, daha evvel Mescid-i Nebevî‟nin değerlendirilmesi yapılırken, bu 

sûrenin meâlî ayrıntılı Ģekilde yapılmıĢ olup, yeniden bu bölümde yer vermeye 

lüzûm olmadığı kanâatimizdir. Ancak bordo zeminli ikinci kuĢaktaki ve sebilin 

cephesinde bulunan madalyonlardaki âyetlerin gerekli izahlarına yer verilmiĢtir. 
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  Fot:91-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi KuĢak Yazıları Genel Görünümü 

 

 

 

Fot: 92-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarının BaĢladığı Bölüm   

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Besmele-i ġerif ile baĢlayan Fetih 

Sûresi‟nin 1. ve 2. âyetleri yer aliyor. 

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Kalellahu tebâreke ve te„âlâ fi kitabihu‟l-

kerîm.  Mübarek ve Hükümranlık elinde olan Allah, Kur‟an-ı Kerim‟de buyuruyor! 

yazısından sonra, Nahl Sûresi 98. âyetinin bir bölümü yeralmaktadır. Fe izâ 

kara‟tel-kur‟âne… Kur‟an okuduğun zaman,… 
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         Fot: 93-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay 

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi‟nden 3. âyet ve 4. âyetin bir 

kısmı yer aliyor. 

         Bordo  zeminli alt yazı kuĢağında; Nâhl Sûresi 98. âyetin devamının yazılı 

olduğu görülmektedir. …feste„iz billâhi mineĢ-Ģeytânir racîm (racîmi). 

…kovulmuş şeytandan Allah‟a sığın. 

      

           Fot: 94-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  



146 
 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi‟nden 3. âyetin devamı ve 4. 

âyetin bir kısmı yer aliyor.  

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Besmele ile baĢlayan Bakara Sûresi 261. 

âyetin bir bölümünün yazılı olduğu görülmektedir.  

Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi…Mallarını Allah yolunda 

harcayanların durumu,… 

 

 

        Fot: 95-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi 11. âyetle yazı kuĢağı devam 

ediyor. 

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Bakara Sûresi 263. âyet ile yazı kuĢağı 

devam ediyor. …sadakatin yetbe„uhâ ezâ(ezen), vallâhu ğaniyyun halîm 

(halîmun). …sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, 

halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir). 
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        Fot: 96-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay 

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi 11. âyetin devamı ve 

12.13.14. âyetlerle yazı kuĢağı devam ediyor. 

 

     

       Fot: 97-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi 21. âyetin devamı ve 22. 23. 

âyetlerle yazı kuĢağı devam ediyor 



148 
 

 

   Fot: 98- Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi KuĢak Yazıları Genel Görünümü 

 

 

 

      Fot: 99- Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi 23. âyetin devamı ve 24. 25. 

âyetlerle yazı kuĢağı devam ediyor. 

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Bakara Sûresi 265. 266. âyetlerin bir kısmı 

ile yazı kuĢağı devam ediyor. Ta„melûne basîr (basîrun)… yaptıklarınızı hakkıyla 

görendir. E-yeveddü ehadüküm en tekûne lehu cennetun min nahîlin ve a„nâbin 

tecrî min… Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip 

bulunduğu, içinden ırmaklar akan… 
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        Fot: 100-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi 25. âyet ile yazı kuĢağı 

devam ediyor. 

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Bakara Sûresi 266. âyetlerin bir kısmı ile 

yazı kuĢağı devam ediyor. …tahtihe‟l-enhâru, lehû fîhâ min kulli‟s-semarâti 

ve…içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun...       

 

       Fot: 101-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  
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         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi 25. ve 26 âyetlerle yazı 

kuĢağı devam ediyor. 

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Bakara Sûresi 266. âyetlerin bir kısmı ile 

yazı kuĢağı devam ediyor. …esâbehu‟l-kiberu ve lehu zurriyyetun du„afâu fe-

esâbehâ ı„sârun fîhi nârun fahterakat…himayeye muhtaç çocukları var iken 

ihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırga vursun da 

orası yanıversin… 

 

       Fot: 102-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi KuĢak Yazılarından Detay 

 

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Bakara Sûresi 266. âyetlerin bir kısmı ile 

yazı kuĢağı devam ediyor. …kezâlike yubeyyinullâhu lekumu‟l-âyâti le„allekum 

tetefekkerûn (tetefekkerûne). Sadakallahu‟l- „âzîm. Allah, düşünesiniz diye size 

âyetlerini böyle açıklıyor. Allah doğruyu söyledi. 

 

 

      Fot: 103-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Bordo zeminli alt yazı kuĢağında; Ve sadâkaresûlehû‟l-kerîm ve sallâllahu 

„alâ seyyidînâ muhammedîn-ve âlihî ecmâ„in. 
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Fot: 104-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi Alt KuĢak Yazılarındaki Abdullah 

Zühdî Efendi‟nin Ġmza Bölümü 

 

         Ketebehü‟l-Katibü‟l-Hâremeyni‟Ģ-ġerîfeyn-i el-Nebevî Âmîn. „Âferallahu 

zünûbe (1284) “Günahkâr kul, Hârameyn-î Şerîf‟in yazılarının kâtibi. Allah onu 

bağışlasın. Âmîn. 

 

 

        Fot: 105-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi Yazı KuĢaklarının Sonu  

 

         Lacivert zeminli üst yazı kuĢağında; Fetih Sûresi 29. âyeti ile üst yazı kuĢağı 

bitirilirken, Salâvât-ı ġerîf ve Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzasından sonra 29. 

âyet “ke zer„in” kelimesinde kesilip, paftalar halinde yazılmıĢ olan alt kuĢağa 

geçiyor ve devamında Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzası ile her iki yazı kuĢağı da 

bitiriliyor. 
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                      Fot: 106-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġkinci Ġmza Bölümü 

  

         Ketebehü‟l-Abdullah ez-Zühdî min sülalet-i Temîm ed-Dârî radiye „anhu. 

Temîm ed-Dârî soyundan kâtib Abdullah ez-Zühdî‟ye yazdı. Allah ondan razı olsun. 

 

                                Fot: 107-Ümmü Abbas Sebili Genel Görünümü 
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         Sebille beraber okulun cephesini de dolaĢan yazı kuĢakları, sebilin ana yapısına 

gelindiğinde, Fetih Sûresi‟nin yazılı olduğu üst kuĢak deveboynuna benzetilen form 

kullanılarak, sebilin saçak altına kadar çıkmıĢtır. Paftalara bölünerek yazılan Bakara 

Sûresi‟nden âyetlerle kuĢak devam etmektedir. Bu iki kuĢağın aralarında bulunan 

sağır niĢlerden oluĢan aynalıklarda ise; madalyonlar içerisine yerleĢtirilmiĢ Besmele 

ile baĢlayan, Enbiyâ, Ġnsân ve Mutaffifîn sûrelerinden âyetlerin yazılıdır.            

  

                   Fot: 108-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi Madalyon -1- 

 

         Daire içerisine yerleĢtirilen ve bir madalyonu andıran dıĢa bombeli formların 

zemininde, renk olarak lacivert kullanılmıĢ olup, mermere hak edilerek yazıldığı ve 

altın varak kullanılmıĢ olduğu görülmektedir. Ancak bazı bölümlerde aĢırı 

tozlanmadan kaynaklanan renk değiĢiklikleri, zemin renginin farkedilmesini 

engellemektedir. 

         Sebilin tüm cephesinde yer alan bu madalyonlardan beĢ tane bulunmaktadır. 

Birinci madalyonun içinde Besmele-i ġerif yazılıdır. 

         1. Madalyonun bulunduğu lacivert zeminde; Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. 

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c) adıyla!. 
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                  Fot: 109-Ümmü Abbas Sebili Güneybatı Cephesi  Madalyon -2- 

 

        2. Madalyonun bulunduğu lacivert zeminde; Enbiyâ Sûresi 30. âyetten bir 

bölüm yazılıdır. ...ve ce„alnâ mine‟l-mâi kulle Ģey‟in hayy (hayyin) ...bizim onları 

ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? 

         Bordo zeminli paftada ise; Bakara Sûresi 264. âyetin bir kısmı yer alıyor. 

…mâlehu riâe‟n-nâsi ve lâ yu‟minu billâhi ve‟l-yevmi‟l-âhır (âhıri), fe meseluhu 

ke meseli safvânin… sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa 

çıkarmayın.  
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                   Fot: 110-Ümmü Abbas Sebili Güney Cephe Madalyon -3- 

 

         3. Madalyonun bulunduğu lacivert zeminde; Ġnsân (Dehr) Sûresi 6. âyetin bir 

kısmı yazılıdır. „Âynen yeĢrabu bihâ ibâdullâh…Bir pınar ki Allah‟ın kulları 

ondan içer… 

         Bordo zeminli paftada ise; Bakara Sûresi 264. âyetin devamının yazılı olduğu 

görülüyor. …„aleyhi turâbun fe-esâbehu vâbilun fe-terakehû saldâ (salden), lâ 

yakdirûne „alâ Ģey‟in mimmâ kesebû… Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak 

bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın 

durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. 
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                 Fot: 111-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi Madalyon -4- 

 

         4. Madalyonun bulunduğu lacivert zeminde; Ġnsân (Dehr) Sûresi 21. âyetin 

son bölümü yazılıdır. …ve sekâhum rabbuhum Ģarâben tahûrâ (tahûran). 

..Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. 

         Bordo zeminli paftada ise; Bakara Sûresi 264. âyetin devamı yazılırken, 264. 

âyetin bir kısmının yazılmıĢ olduğu görülüyor. …vallâhu lâ yehdî‟l-kavme‟l-

kâfirîn(kâfirîne). …Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. 

         Bakara Sûresi 265. âyetin bir kısmı; Ve meselü‟llezîne yunfikûne 

emvâlehum‟ubtiğâ‟e… Allah‟ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain 

olarak mallarını… 



157 
 

 

                Fot: 112-Ümmü Abbas Sebili Güneydoğu Cephesi Madalyon -5- 

 

         5. Madalyonun bulunduğu lacivert zeminde; Mutaffifîn Sûresi 28. âyeti 

yazılıdır. „Âynen yeĢrabu bihâ‟l-mukarrabûn (mukarrabûne). Bir pınar ki, 

Allah‟a yakın olanlar ondan içerler. 

         Bordo zeminli paftada ise; Bakara Sûresi 265. âyetin devamı yazılmıĢtır. 

…mardâtillâhi ve tesbîten min enfusihim ke-meseli cennetin bi-rabvetin 

esâbehâ vâbilun fe-âtet ukulehâ… mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 

yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki,… bu ayetle sebilin 

cephesindeki paftalar halinde yazılmıĢ olan yazılar bitirilirken, sebilin güneydoğu 

cephesinde Bakara Sûresi‟nden âyetler devam ediyor. 

 

Değerlendirme 

      Kahire‟de ġâri-ı Salîbe ve ġâri-ı Suyûfiye (Kahire Mevlevihanesi‟nin bulunduğu 

sokak) ‟nin kesiĢtiği köĢede yer alan sebil, kitabesine göre I. Abbas Hilmi PaĢa‟nın 

annesi tarafından 1284/1867 yılında inĢa ettirilmiĢtir (AkkuĢ, 1991:397).  Son 

yıllarda Mısır Eski Eserler Kurumu tarafından restore edilmiĢtir (Bayhan, 2007: 

341). Sebil ve mektep olarak inĢa edilmiĢ yapı sağlam bir mimariye sahiptir.  
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         Sekizgen bir plan üzerine kurulmuĢ olan sebilin duvarları dıĢtan mermerle 

kaplanmıĢ olup, köĢeler gömme sütûnlarla yumuĢatılmıĢtır. Üzerini küçük bir kubbe 

örtmektedir. Sekizgen gövdenin beĢ kenarı dıĢarıya çıkıntılı olup, her bir yüzeyde 

üçlü sütûn demetlerinin bulunduğu sağır niĢler bulunmaktadır. Bu niĢlerin içerisinde 

bulunan madalyonların etrafını saran dairesel motifler, dönemin sanat anlayıĢını 

yansıtan barok, gotik, rokoko 
11

 üslûbunda tezyin edilmiĢtir. Kemer köĢelikleri, sütun 

baĢlıkları, kemer içlerindeki dairelerin çevrelerinin akant bitki kıvrımları ile 

süslendiği görülmektedir. Sebilin üst kısmı sekizgen biçimli saçakla 

nihayetlenmektedir. 

        

                                 Fot: 113-Ümmü Abbas Sebili Saçak Tezyinatı 

       

         Saçak kısmında kullanılan tezyinatın cephede kullanılan teyzinatla benzerlik 

göstermediği, hatta tam olarak hangi motif veya desen kullanıldığı konusunda kesin 

bir yorum yapmanın yanlıĢ olacağı düĢünülmektedir. Bazı bölümlerde rûmî
12

 

desenini andıran formlar kullanılırken, Türk ve Batı süsleme anlatıĢının dıĢında, Arap 

üslûbunu yansıtan tezyinatla süslemeye gidildiği anlaĢılmaktadır.  Birbirinden farklı 

kültürlere ait estetik anlayıĢların bir arada toplanmıĢ olduğu görülmektedir.  

 

         

11 
XVII. yüzyılın sonu ile XVIII. yüzyılın başında Fransa‟da gelişen ve daha sonra Türk süsleme sanatında 

görülen bir üslûp. (Aksu-ĠA, 2008: 159-160). 

12 Tezyinatta önemli bir yeri olan rûmî, her devirde ve her üslûpta, başlangıcından günümüze kadar, mimariden 

kitap sanatalarına her alanda kullanılan süsleme şeklidir (Birol- Derman, 2011: 181 
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            Güneydoğu ve güneybatı cephesi, düzenleme itibariyle diğer cephenin tekrarı 

niteliğindedir. Kitâbenin üstündeki kuĢak yazılarında Fetih Sûresi, cephe duvarının 

üstüne dikilen mermer sütunların arasında ise paftalara bölünmüĢ Nâhl Sûresi ve 

Bakara Sûresi‟nden âyetler yazılıdır.  

         Fetih Sûresi ve Bakara Sûresi‟nin baĢlarındaki “besmelelerin” istiflerinin 

birbirlerinden farklı olduğu görülmektedir.   

 

 
 
                     Fot: 114-Ümmü Abbas Sebili Yazılarından Besmele-i ġerifler 

 

 

         “Rahmanirrahim”deki ikinci ve üçüncü “ra” harflerin çanakları, Fetih 

Sûresi‟nde derin kaseli yazılırken, Bakara Sûresi‟nde kavisli “ra” tercih edildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla “ha” ve “mim” harflerinin yazılıĢları da değiĢikliğe 

uğramıĢtır. Bakara Sûresi‟nde dirsekli ha kullanılırken, Fetih Sûresi‟nde “ha” harfi 

zülfeli yazılmıĢ ve “mim” harfinin de inkibâblı olarak yazıldığı görülmektedir. 

         Ümmü Abbas Sebili Fetih Sûresi yazı kalıpları ile Mescid-i Nebevî‟de yazılmıĢ 

olan Fetih Sûresi yazı kalıplarının, aynı kalıplar olduğu gözlemlenmiĢtir. Harekelerin 

bile ihmal edilmediği bu olağanüstü yazıların hattatı olan Abdullah Zühdî Efendi‟nin 

kudreti bu mekanda da bariz görünürken, yazıyı mermere hak eden ustanın hünerinin 

de yadsınamaz olduğu bir gerçektir. Zîra hiçbir harekeyi eksiltmeksizin, büyük bir 

itina ile mermere hak ettiği Ģüphesizdir. 
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Fot: 115- Ümmü Abbas Sebili ve Mescid-i Nebevî KuĢak Yazılarındaki Fetih 

Sûresi‟nden Detay 

 

         Aynı kalıpların kullanıldığı bu yazıların dönüĢlerinde ve kavislerinde bazı 

değiĢiklere gidilmiĢtir. Örneğin: Deveboynu diye tabir edilen yazı kuĢağının bu 

bölümlerinde doğal olarak değiĢiklikler mevcuttur. Aynı Ģekilde Mescid-i Nebevî‟nin 

Hz. Osman mihrabına gelindiğinde olduğu gibi. 

         Hat sanatında kompozisyon yaparken, harflerin ve kelimelerin birbirleriyle 

uyuĢma, kaynaĢma ve aralarındaki mesafeleri ayarlamak yani ölçüyü dengelemek, 

özellikle dikey harflerin boylarını, onların estetiğini bozmadan uzatıp kısaltmak ayrı 

bir maharet gerektirmektedir. Hattatlar çok uzun zaman bunu baĢaramamıĢlardır. 

Bilhassa dikey harfler, Selçuklular‟dan gelen bir kompozisyon anlayıĢı olarak,  

hemen aynı ölçüler içinde yan yana diziliyor ve genellikle bunların araları boĢ 

bırakılıp veya bitkisel desenlerden oluĢan sarmaĢık motiflerle bu boĢluklar 

dolduruluyordu. Tâki celî sülüste istif güzelliğini temin eden Mustafa Râkım‟a 

gelinceye kadar. Hat sanatında birçok yeniliğe imza atmıĢ olan Râkım‟ın Nusretiye 

Camii‟nde bulunan kuĢak yazılarındaki form, değerlendirmesini yaptığımız Ümmü 

Abbas Sebili kuĢak yazısıyla aynı olduğu, ancak Râkım, bahsi geçen kuĢakta 
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yazılarındaki harfleri dikey olarak yerleĢtirirken, Abdullah Zühdî Efendi‟nin harfleri, 

kuĢağın gidiĢ yönünde istiflediği görülmektedir.  

         Sebil ve okulun cephesini dolaĢan yazı kuĢaklarının arasında bulunan sağır 

niĢlerden oluĢmuĢ aynalıklarda, madalyonlar içine yerleĢtirilmiĢ Besmele ile 

baĢlayan, Enbiyâ, Ġnsân ve Mutaffifîn Sûrelerinden âyetler yazılıdır. Bu yazılardaki 

âyet seçimleri mekânla sağladığı uyumun yanısıra, istiflerdeki olağanüstü güzelliğin 

verdiği hayranlık duygusu, hat sanatına adanmıĢ bir ömrün verebileceği her hissi 

içinde barındırdığını belirtmek yerinde olacaktır.  

 

4. 1. 3. ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Yazıları 

 

Katalog No               : 3 

Fotoğraf No              : 116-129 

YapılıĢ Tarihi           : (h.1284/ M. 1867) 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Yazı Ölçüleri            : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme ve Teknik : Mermer üzerine zemin oyma tekniği 

Renk                         : Mavi zemin 

Dil                             : Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi 

 

         Mısır‟da Osmanlı dönemindeki yapı grupları arasında sayıca en çok olanı 

Sebil-Küttablardır. (Bayhan, 2007: 92). 

         Osmanlı mimarisinde Lale Devri‟nden itibaren görülmeye baĢlanan ve özellikle 

batılılaĢma döneminde Ġstanbul‟un Cadde ve sokaklarının köĢe baĢlarını süsleyen çok 

açıklıklı, yarım daire biçimli ve ahĢap kubbe ile örtülü sebillerin benzer örneklerinin 

Mısır‟da inĢa edildiği görülmektedir. ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili bu özelliklere sahip 

sebillerdendir (Bayhan, a.g.e: 93). 
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                     Fot: 116- ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Genel Görünümü 

 

         ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Hz. Zeyneb semti, Hanefi sokak Ebu Hadid 

Camiinin karĢısında yer almaktadır. Lazoglu Meydanı‟ndaki ġeyh Salih Camii 

karĢısında bulunan sebil, Hidiv Ġsmail tarafından 1284-1867 yılında yaptırılmıĢtır. 

Mısır‟da bulunan birçok sebilde olduğu gibi yapının ikinci katında mektep 

bulunmaktadır (el-Bayâzî, a.g.e: 52; AkkuĢ, a.g.e: 396).  

         Sebilin her iki tarafında bulunan kitabâler Farsça Arapça ve Osmanlı Türkçe ile 

yazılmıĢtır. Hidiv Ġsmail‟e övgülerin be duaların yer aldığı sebilin kitâbelerinde tarih 

bulunurken, Abdullah Zühdî Efendi‟nin imza kullanmadı tespit edilmiĢtir.  
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                             Fot: 117-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Kitâbe -1- 

 

I- Nâm-ı Hidivv-i a„zama ni‟me‟l-eserdir bu sebîl / Büyük Hidiv adına ne güzel 

eserdir bu sebîl 

Her fi‟lini makrûn ide tevfikîkıne Rabb-i Celîl / Her işinde Rabb-i Celîl başarılı 

kılsın 

2- Düstûr-u zü‟l-tecellîdir nâmında Ġsmâ„ildir / ? 

Tab‟ında heb tekmîldir hülkî hüsn-ü sun„i cemîl / Yaradılışı tekmildir cemîl olan 

Allah‟ın sanatıdır 

3- Hayr içün Allah‟dan hâfız ana Allah‟dır / Hayırları Allah içindir ve Allah onu 

muhafaza edendir 



164 
 

Maksûdî vechu‟l-lahdır dünyâda zıll-ı zalîl / Maksad Allah rızasıdır dünya gölge 

gibidir 

4- Sıdk u hulis-ı bâl ile sa„i sa„âdet afâl ile / Samimi kalp ve gayret ile şaşmadan 

mesud olmak 

Sarf u cûd u mâl ile âmâlinden ecr-î cezîl / Cömertce malını harcayarak büyük ecir 

ver Hâk 

5- Ab-u hayât-ı rahmeti ihyâ iden her milleti / Abu hayât rahmeti her milleti ihyâ 

ider 

Hak‟ka hulûs-ı niyyeti lâ-Ģek ider ömrün tavîl / Hak‟ka güzel niyetle şüphesiz 

ömrü uzar 

6- Dünyâsına „ukbâsına hayr evlâ her mes‟âsına / Dünya ve ahiretine hayır olan 

her çalışmasına 

Hayr-ı lâ-tuhsâsına âĢârını kıldı delîl / Hayrına sayısız eserlerini delil kıldı 

 

7- Ez-cümle ġeyh Salih'e Ģu câmi-i bünyan seni / Örnek olarak Şeyh Salih‟e 

yaptırdı bu camii 

ĠnĢâ idince eyledi bu hana tasmim sebîl / İnşâ edince tasarladı hana eyledi sebîl 

 

8- Nâil olup âmâline revnak virüp ümmîdine / Arzularına kavuşup güzel ümitler 

içinde 

Seyr eyle çâr erkânını .... Cennet-misil / Bu cennet misali sebilin dört yanını seyr 

eyle 

9- Cârı kılup hayrâtını âb-ı zülâl-ı sâfını / Bu hayat veren su ile hayırları devamlı 

kılıp 

Bilmez içen bir tasını güya bir midir âb-ı Nil / Bir tasını içen acaba bu Nil suyu 

mudur? 

10- Âb-ı lezîz-i hak hoĢ-gûsunda az kılmıĢdır akrân / Nazlı taze leziz suyun akranı 

Hak 

Cârî ola leyl ü nehâr hayrâtı ba„de ceylin cil / Hayırlarını gece gündüz asırlarca 

devamlı kılsın 
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11- Cevherile zeyn itseler Kâmilâ ser-târihin / Cevher ile süsleseler ey kâmil 

tarihini 

Yapdı Hidivv-i muhterem âfâka nâdîde sebîl / Muhterem Hidiv yaptı bu nedîde 

sebili gözlerin görmediği  

                   

                               Fot: 118- ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Kitâbe -2-  

 

1- Sebilü‟l-hüdâ li‟r-rüĢdi ecmelü ve eslahu / Erişmek için Allah‟ın en güzel suyu 

 

Ve bezele‟n-nüdâ li‟l-hamdi en fi-eslahu / Allah‟a hamd için harcadı … 
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2- Ve Ģânü‟l-hidîvi fî en enkâr ale‟l-medâ / Hidiv Paşa‟nın şânı ahalide uzun 

zaman kalacak     

Bi-feyzi nevâli ve ikitnâi medâyih / Övgülerin en iyileriyle  

 

3- Fe-kem Ģâde âsâran mâ salehâ beĢerun / Kimsenin yapmadığı eserler yaptı 

Bihâ eĢ-Ģükrü Ģâdi bin sâde râbihun / Bu eserlerden mutluluk kazanırlar  

 

4-  Ve ceddede bikamavir fi hadîsühü / yaşlı genç susuzları sulayan yeni çeşme 

yaptı 

………(?)küllü ğâdi ve râihın / Gelen ve geçen herkese iyilik sundu 

 

5- Fe-kem min me„ânin fi mebânin câdehâ/ Nice manalar nice binalarda saklıdır 

 

Ve câde li-râci bâzîle külli râcihın / Kazanacaklar için bir kaynak inşa etti 

 

6- Ve câmi„u hayrin sebîl fî mükerrem / Sebil ile camii ikrâmda bulundu  

 

Yaksırru „anhü mine‟Ģ-Ģükri kul mâdihın / Methiye yazanlar onu anlatmakta 

yetersizdir 

7- Ve kem selsebilin nâlû …. Zelâllehu / Nice selsebillerin tatlı suyuna ulaşılır   

 

Ğade‟s-saydü ve rü‟l-halikü a„deb… /… 

 

8- Mevâhibü ted‟û ibnü‟s-sebîli el-nîl mâ / Yolcuların duasına mazhar Nil‟in suyu 

hayrat 

Yüzilü el-cev„atehü…. el-cevânihi / Her zaman susuzluktan kandıran sebil  

 

9- Sebîlü hayrin el-yümni ve‟l-berri ahvâr / Kuyudan çıkan sebil kardeşlere 

berekettir 

Ani‟d-dâveriyyi yesnâ Ġsmail Salihın / Hıdiv İsmail paşadan övülecek eser 

 

10- Fe-le-ezâle fî kasîdi‟s-sebili mueddâ / Geçen yolcuların ihtiyacını karşılayan…  

 

Bitevelliberâ fike mâ li‟l-berâ kemele mâbihın / Tam manasıyla övülemeyen bir 

hayrı 
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11-Ve yed„û lehü bâ l‟n-nesri el-kazir ehlehü / İçenler onun zaferi ve ailesi için 

dua eder 

 Etemmu du„a ba„de hatmihi fevâtihın / İçtikten sonra fâtiha eksik etmezler 

    

               Fot: 119- ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Yazıların Genel Görünümü  

 

    

                       Fot: 120-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Sağdan ilk Pafta 
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         Besmele ile baĢlayan yazı, Ġbrâhîm Sûresi 38. âyetle devam etmekte. 

Bismillâhi‟r-raḥmâni‟r-raḥîm. Rabbenâ inneke ta„lemu... Rahmân ve Rahîm olan 

Allah‟ın adıyla. Rabbimiz muhakkak sen bilirsin… 

 

                       Fot: 121-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Üstten Ġkinci Pafta 

 

         Ġbrâhîm Sûresi 38. âyetin devamı. …mâ nuhfî ve mâ nu„linu, ve mâ yahfî 

„alâ‟l-lâhi min Ģey‟in… gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. 

 

                     Fot: 122-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Üstten Üçüncü Pafta  

 

         Ġbrâhîm Sûresi 38. âyet ve 39 âyetle yazılar devam ediyor. 

38 âyet …fî‟l-ardı ve lâ fî‟s-semâ‟i. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah‟a gizli kalmaz. 

39. âyet; Elhamdulillâhi‟l-lezî vehebe… hamd Allah‟a aittir, hamd Allah‟adır, 

Allah‟a mahsustur ki o bağışladı… 



169 
 

 

                   Fot: 123- ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Üstten Dördüncü Pafta  

 

         Ġbrâhîm Sûresi 39. âyetin devamı. …lî „alâ kiberi ismâ„île ve ishâk (ishâka), 

inne rabbî le semî„u‟d-duâ‟i. …iyice yaşlanmış iken bana İsmail‟i ve İshak‟ı veren 

Allah‟a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. 

 

 

               Fot: 124- ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Üstten BeĢinci Pafta  

 

         Ġbrâhîm Sûresi 40. âyetle üst kuĢak bitiriliyor. Rabbic„alnî mukîme‟s-salâti 

ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ‟i. Rabbim! Beni namaza devam eden 

bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle. 
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                   Fot: 125-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Alt KuĢak Birinci Pafta  

 

         Alt kuĢak birinci paftada, Ġnsan Sûresi 5. âyetin yazılı olduğu görülüyor. 

Ġnne‟l-ebrâra yeĢrabûne min ke„sin kâne mizâcuhâ kâfûrâb (kâfûran). İyiler ise, 

katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. 

 

 

                    Fot: 126-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Alt KuĢak Ġkinci Pafta  

 

        Ġnsân Sûresi 6. âyet yazılıdır. „Aynen yeĢrabu bihâ „ibâdu‟l-lâhi yufeccirûnehâ 

tefcîrâ (tefcîran). Bir pınar ki Allah‟ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp 

akıtırlar. 
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                  Fot: 127- ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Alt KuĢak Üçüncü Pafta  

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzasının da bulunduğu alt kuĢaktaki son paftada 

Enbiyâ Sûresi 30. âyetin bir kısmının yazılı olduğu görülmektedir. …ve ce„alnâ 

mine‟l-mâ‟i kulle Ģey‟in hayy (hayyin) bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her 

şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? 

 

         Sebilin sağında ve solunda bulunan kitâbelerin alt kısımlarında ise; iki pafta 

bulunmaktadır.  

 

        Fot: 128-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Sağ Kitâbenin Altında Bulunan Pafta 

 

         Bu paftalardan sağda olanda, Ġnsân Sûresi 18. âyetın yazılı olduğu 

görülmektedir. „Aynen fîhâ tusemmâ selsebîlâ (selsebîlen). Orada bir pınar ki ona 

“selsebil” adı verilir. 
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       Fot: 129-ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili Sol Kitâbenin Altında Bulunan Pafta  

 

         Sol tarafta bulunan paftada ise, Ġnsân Sûresi 21. âyetın yazılı olduğu 

görülmektedir. …ve sekâhum rabbuhum Ģarâben tahûrâ (tahûran). Rableri 

onlara tertemiz bir içecek içirecektir. 

 

Değerlendirme  

 

        Kitâbesine göre ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili (h.1284/ M. 1867) yılında 

yapılmıĢ olup, yazıları Abdullah Zühdi Efendi‟ye aittir (Mübarek, 1305-1888: 37; el-

Bayâzî: 52). 

       Ümmü Abbbas Sebili‟nde olduğu gibi ġeyh Salih Ebû Hadid Sebili de dönemin 

sanat anlayıĢını yansıtan barok, gotik, rokoko tarzında yapılmıĢ olduğu 

görülmektedir. Sebilin yarım daire biçimindeki ana gövdesinin sağında ve solunda 

iki kitâbe mevcûttur. Dikdörtgen biçimince olan kitâbelerin her satırı ve mısrası 

Ģeritlere ayrılarak yazılmıĢ olup, her iki kitâbe de 11 satırdan müteĢekkildir. Bunların 

biri sebilin sağında diğeri ise solunda bulunmaktadır. Sebilin yapım tarihi sağ 

kitâbede 9. satırda yazılırken, iki mısrada da tarih bulunmaktadır. Sol kitâbede ise; 

yapım tarihi son satırda ve tek olarak yazıldığı tespit edilmiĢtir. 

         Toplamda sekiz paftadan oluĢan yazı kuĢakları, iki sıradan oluĢmaktadır. BeĢ 

pafta üst sırada, üç pafta ise alt sırada bulunurken, Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzası 
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alt sıradaki üçüncü paftanın sonunda yer almaktadır. Üst sıradaki ilk pafta, sağda 

bulunan kitâbedenin üzerinde yer almakta ve besmele ile baĢlayıp, yarım daire 

formundaki ana gövdeyi dolaĢtıktan sonra sol taraftaki kitâbenin üzerinde 

bitmektedir. Kitâbelerin alt kısımlarında ise; iki pafta bulunmaktadır.  

         Sebilin dıĢı mermer olup yazılar mermer üzerine hakkedilmiĢtir. Abdullah 

Zühdî Efendi Salih Ebû Hadid Sebili kuĢak yazılarında ferah bir istif tercih ettiği 

görülürken, kitâbeler oldukça girift yazılıdır. Genel itibariyle iki satırdan oluĢan 

istifler, Zühdi Efendi‟nin imzasının da bulunduğu alt kuĢak üçüncü paftada tek satır 

halindedir. “kulle şey‟in hayy”kelimesindeki istifinde “ye” harflerini yâ-yı makus 

olarak kullanmıĢ, hem alanda oluĢan boĢluğu dolmuĢ hem de kompozisyonda ritim 

oluĢturturmuĢtur. Zühdî Efendi‟nin yazılarındaki kudret ve istikrar bu sebilde 

bulunan yazılarında kendini daha net gösterdiği söylenebilir. Sebilin yazıları genel 

itibariyle iyi durumda olup, harflerde hiç bir bozulma ve tahribatın oluĢmadığı 

gözlemlenmiĢtir. Günümüze kadar gelebilmiĢ olan Abdullah Zühdî Efendi‟nin bu 

kıymetli yazıları hat sanatı acısında oldukça önem arz etmektedir. 

 

4. 1. 4. Rûfâî Camii Yazıları 

 

Katalog No              : 4 

Fotoğraf No             : 130-151  

YapılıĢ Tarihi          : ( h.1286- M.1869/ h.1911-M.1329)  

Yazı Çesidi              : Celî Sülüs 

Yazı Ölçüleri           : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme ve Teknik: Kesme taĢ üzerine zemin oyma tekniği. Mermer üzerine zemin 

oyma tekniği 

Renk                        : DıĢ cephe; doğal taĢ rengi. Ġç bölümdeki yazılar; beyaz zemin 

üzerine altın varak.  

Dil                            : Arapça 

 

         Kâhire‟deki en önemli eserlerden biri olan ve kale alanındaki Sultan Hasan 

Camii karĢısında bulunan Rûfâî Camii, Kavalalı Mehmed Ali PaĢa‟nın hanımı, Hidiv 

Ġsmail PaĢa‟nın annesi HoĢyar Hanım tarafından yaptırılmıĢtır. Kaynaklarda yapım 
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tarihi hakkında farklı yorumlar olduğu araĢtırmamız neticesinde ortaya çıkmıĢtır. 

Bunun nedeni ise, camiin yapımının yaklaĢık olarak 40 yıl kadar sürmüĢ olmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ancak kuĢak yazılarındaki kitabeye göre Hattat 

Abdullah Zühdî Efendi yazılarını, 1286/1869‟da yazmıĢ olduğu görülmektedir.  

         HoĢyar Hanım‟ın 1303/1880‟de vefatı üzerine camiin inĢası durdurulmuĢ, II. 

Hidiv Abbas Hilmi tarafından, Avusturyalı Max Hartz ve Ġtalyan asistanı Carlo 

Virgilio Silvaini görevlendirilerek inĢaata 1906‟da yeniden baĢlanmıĢ ve cami, 1911 

senesinde tamamlanmıĢtır (Bayhan, 2007:133). 

         Uzun yıllar hem ibadethane hem de Ġslâmî ilimlerin okutulduğu bir fakülte 

olarak hizmet vermiĢtir. Ġmam Rûfâî Hazretleri‟nin kabrinin de bulunduğu cami, 

giriĢ revaklarının yüksekliği, ses akustiği ve mimari açıdan kıymetli bir eserdir. Cami 

içerisinde ayrıca HoĢyar Hanım‟ın, torunu Kral Fuad‟ın, onun oğlu Kral Faruk ve 

Rıza Pehlevi‟nin kabirleri bulunmaktadır (http://www.egypttravellink.com/egypt 

_attractions/Al_Rifai_Mosque.html (e.t. 12.11. 2017). 

         Dikdörtgen plana sahip olan yapı 6500 m
2
 alanı kaplarken, bu alanın sadece 

1762 m
2
‟si ibadet alanı olarak kullanılmaktadır. Diğer alanlar türbelerin yeraldığı 

bölümlerden oluĢmaktadır. Bu nedenle cami türbeler kompleksi durumundadır 

(Bayhan, 1997: 134). 

         Memluk stilinde inĢa edilmiĢ olan yapı, baĢlandıktan sonra 25 yıl kadar 

durdurulmuĢ ve inĢaat yaklaĢık 40 yıl gibi bir sürede tamamlanmıĢtır. DeğiĢen 

mimarlar nedeniyle, farklı sanat sentezlerinden oluĢan bir yapı özelliğindedir. Rûfâî 

Camii tüm, cephede yer alan yivli büyük mermer sütûnların, kuzeybatı cephesindeki 

taçkapısı ile, güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki portal ve pencerelerin 

yerleĢtirildiği niĢlerin çevrelerini destekler nitelikteki sütûnlarla ve bu sütûnları 

tamamlayan mukarnaslarla, oldukça abidevi bir yapı konumundadır.  

         Mısır mimarisinin genel bir özelliği olarak, kuĢak yazılarının, hârimden baĢka, 

binaların dıĢ kısmına da uygulandığını ve genel olarak, Rûfaî Camii ve benzer bazı 

eserlerde de olduğu gibi, saçak seviyesinin hemen altında plânlandığını söylemek 

mümkündür (Günüç, 2003: 123-126). 



175 
 

 

         Fot:  130-Rûfâî Camii Güneydoğu ve Güneybatı Cephesi Genel Görünümü 

 

         Mısır‟da Kendisine Mısır Hattatı unvanı verilen Abdullah Zühdî Efendi ile 

baĢlayan ıslahat ve geliĢme hareketleri, Mısır Hidivlerinin bu husustaki merak ve 

hassasiyetleri neticesinde devam etmiĢtir. Abdullah Zühdî Efendi‟nin baĢta Mescid-i 

Nebevî yazıları olmak üzere, Kâhire ve Mısır müzelerindeki eserlerinden baĢka, 

Rûfaî Câmii‟ndeki celî sülüs kuĢağı yazıları, Mısır hat sanatında önemli bir yer teĢkil 

etmektedir (Günüç, 2003: 126; Serin,1999: 147).     

         Camiin yıllarca süren yapım aĢaması gözönünde bulundurulduğunda,  Abdullah 

Zühdî Efendi‟nin bu kıymetli yazılarının günümüze kadar bozulmadan gelmiĢ 

olması, oldukça önem arz etmektedir. Zîra böylesine yüksek bir bölüme bu yazıların 

istiflenip hakkedilmesi,  hattatın ve yazıyı taĢa iĢleyen ustanın ne kadar zor bir iĢin 

üstesinden geldiğini anlatmaya kâfîdir.                      
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                       Fot: 131-Güneybatı Cephesi KuĢak Yazlarından Detay  

 

         Besmeleden sonra Fetih Sûresi 1 ve 2. âyetlerin yer aldığı kuĢak yazısının baĢladığı 

bölüm. 

 

                     Fot: 132-Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Fetih Sûresi 3. âyet ve 4. âyetin bir bölümünün yer aldığı kuĢak yazısının 

devamı. 
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                       Fot: 133-Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Fetih Sûresi 4. âyet ve 5. âyetin orta kısımlarına gelindiğinde, yazı payandayı 

dolaĢıp …tahtihâl enhâru…kısmında kesilerek bitiriliyor. Devamında caminin 

baniyesi ve yapım tarihinin yazılı olduğu pafta halindeki yazı bölümü 

tamamlandıktan sonra ikinci payandaya geçilerek, yazı kuĢağı âyetin kaldığı yerden 

devam ediyor.  

 

 

Fota: 134-Hattat Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġmzasının da Yeraldığı Caminin Banisi ve 

Yapım Tarihinin Yazılı Olduğu Kitâbe KuĢağı  
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      Fot: 135-Camiin Baniyesi ve Yapım Tarihinin Yazılı Olduğu Bölümden Detay  

 

         Besmele ile baĢlayan kitabe; …Sir„atî fî hâzel mescidi‟l-Ģerîf sâkînete el 

cennat-u devletlu HoĢyar hanım efendi vâlide-i el-merhûm Hidiv Ġsmâil PaĢa 

……. Ġbrâhim PaĢa bin el-merhûm el-hacı Mehmed „Âlî PaĢa seneten ve 

semanûn sîtte ve miâtin ve elfin- hicret (1286/ 1869). 

        Bu mesci-i şerîf Hacı Mehmed Ali Paşa‟nın hanımı, Hidiv İsmail Paşa‟nın 

validesi devletlu Hoşyar Hanım tarafından yaptırılmıştır. Manasında övgüler yer 

alırken, yapım tarihi ve hattatın imzası ile pafta bitirilmektedir. 

 

 

       Fot: 136-Camiin Baniyesi ve Yapım Tarihinin Yazılı Olduğu Bölümden Detay 
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           Fot: 137-Hattat Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġmzasının Yer Aldığı Bölüm 

 

          Abdullah Zühdî Efendi Ümmü Abbas Sebili‟nde bir paftayı imza kısmına 

ayırırken, bu camide okunamayacak kadar küçük imza koymasının, (belki mescit 

olması nedeniyle), edebe mugâyır bir davranıĢ olarak addetmiĢ, kendi ismini 

ayetlerin yazıldığı kalem kalınlığında yazmaktan imtina etmiĢ olduğu kanaâtindeyiz. 

 

 
 
                     Fot: 138-Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         5. âyet kesilerek kitabe bölümü yazıldıktan sonra…hâlidîne fîhâ ve 

yukeffira… kısmı ile,  Fetih Sûresi 5. âyet ve 6. âyetin bir bölümünün yer aldığı 

yazı kuĢağı devam ediyor. 



180 
 

 

                      Fot: 139-Güneybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay  

 

         Fetih Sûresi 6. âyet ve 9. âyetin bir bölümü ile güneybatı cephesini dolaĢarak  

kuzeybatı cephesine dönüp, burada devam etmektedir. 

 

 

                      Fot: 140-Kuzeybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay 

 

                 Fetih Sûresi 9. âyetin bir bölümü ile güneybatı cephesini dolaĢan yazı, 10. 

âyet ile kuzeybatı cephesinde devam etmektedir. 

 

 

                     Fot: 141- Kuzeybatı Cephesi KuĢak Yazılarından Detay 
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Fetih Sûresi 11. âyet ile kuĢak yazısı kuzeybatı cephesinde devam etmektedir. 

 

Fot: 142-Rûfâî Camii Kuzeybatı Cephesi Genel Görünümü ve KuĢak Yazılarının 

Devamı 

 

 

              Fot: 143- Rûfâî Camii Kuzeybatı Cephesi KuĢak Yazılarının Devamı                       
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             Fot: 144- Rûfâî Camii Kuzeybatı Cephesi KuĢak Yazılarının Devamı  

 

         KuĢak yazısı Fetih Sûresi‟nin 9. âyetinden itibaren Kuzeybatı cephesinde 

devam ederken, elimizde görsellerin olmayıĢı ve kaynaklarda bu konuya iliĢkin her 

hangi bilgi yeralmadığından dolayı, Sûrenin kaçıncı âyette bittiğine dair net bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ġncelemelerimiz neticesinde, kuzeybatı cephesinde Fetih Sûresi 

19. âyetine kadar devam ettiği ve  güneydoğu cephesine döndüğü görülürken, 

güneybatı cephesinin kuĢak yazılarının olduğu saçak altı kısmında yazı bulunmadığı 

gözlemlenmiĢtir. Güneybatı cephesinde iki minare arası saçaklık altındaki aynalıkta 

bulunan kitâbeden baĢka,  kuĢağın son kısmında bir kitabe daha olduğunu Prof. Dr. 

Ahmet Ali Bayhan Mısır‟da Osmanlı Devri Mimarisi adlı doktora tezinde 

belirtmektedir (Bayhan, a.g.e: 133). 

         Ahmet Ali Bayhan, Rûfâî Camiindeki yazıların sadece dıĢında bulunan kuĢak 

yazılarının değil, camiin içinde bulunan yazıların bir kısmının da Abdullah Zühdî 

Efendi‟ye ait olduğunu, bir kısmının da, Mustafa el Harîrî adında bir hattat tarafından 

tamamlandığını yazmaktadır (Bayhan, a.g.e: 135). 

         Caminin içerisinde bulunan Müezzin mahfili yazılarında, imzası 

bulunmamasıyla beraber, istif ve yazı karakterlerinden vardığımız sonuç itibariyle bu 

yazıların Abdullah Zühdî Efendi tarafından yazıldığı düĢünülmektedir. 
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                           Fot: 145-Rûfâî Camii Müezzin Mahfili Genel Görünümü          

 

              

                 Fot: 146-Rûfâî Camii Müezzin Mahfili Yazılarından Besmele-i ġerif 

 

              
    

             Fot: 147-Rûfâî Camii Müezzin Mahfili Keyf Sûresi 30. Âyetten Bir Bölüm   
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   Fot: 148-Rûfâî Camii Müezzin Mahfili Keyf Sûresi 30. ve 31. Âyetten Bir Bölüm 

 

      
 
           Fot: 149-Rûfâî Camii Müezzin Mahfili Keyf Sûresi 31. Âyetten Bir Bölüm  

 

 

      
 

           Fot: 150-Rûfâî Camii Müezzin Mahfili Keyf Sûresi 31. Âyetten Bir Bölüm 

 

 

         Keyf Sûresi 30. âyet: ve „âmilû‟s-sâlihâti innâ lâ nudî„u ecre men âhsene 

„âmelâ („âmelen).Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi 

iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. 

         Keyf Sûresi 31. âyet: Ulâike lehüm cennâtu „âdnin tecrî min tahtihimu‟l-

enhâru yuhâllevne fîhâ min esâvire min zehebin ve yelbesûne siyâben hudran 

min sündüsin ve istebrakın muttekiîne fîhâ „âlâ‟l-erâiki, ni„me‟s-sevâbu, ve 
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hasunet murtefekâ (murtefekan İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn 

cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, 

ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! Cennet de ne 

güzel bir yaslanacak yerdir!      

                   

              Fot: 151-Rûfâî Camiinde Bulunan Abdullah Zühdî Efendi‟ye Ait Levha  

 

         Rûfâî Camiinde bulunan levhada, imza ev tarih yer almamaktadır. Levhada; 

Fâtır Sûresi 2. âyetten bir bölüm yazılıdır. Mâ yeftehillâhu li‟n-nâsi min rahmetin 

fe-lâ mumsike lehâ… Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak 

(engelleyecek) yoktur. Zeminin ahĢap olduğu düĢüncesiyle beraber, zer-endûd tekniği 

ile iĢlenmiĢ, zemin rengi olarak bordo kullanılmıĢtır. Harfler oldukça ferah 
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yerleĢtirilirken, istifte satır sayısı dörde kadar çıkmaktadır. Eseri, camiin içerisinde 

de kullanılan rûmî motifleri süslerken, kenar bordürü ve cetvellerde aĢınmalar 

mevcuttur.  

 

Değerlendirme 

 

         Yazı seviyesinin zeminden oldukça yüksekte olması, çalıĢmamızda net 

görsellerin elde edilememesi, bir takım zorlukları da beraberinde getirmiĢtir. 

Elimizdeki görsellerle desteklemeye çalıĢtığımız yazılar, genel bir bakıĢ açısı ile 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢ ve yorumlanmıĢtır. 

         Mescid-i Nebevî ve Ümmü Abbas Sebili kuĢak yazılarını oluĢturan Fetih 

Sûresi‟nin, Rûfâî Camiin dıĢ cephe duvarlarını da süslediği görülmektedir. 

Ġncelememiz neticesinde, Abdullah Zühdî Efendi‟nin diğer kuĢaklarda kullandığı 

kalıpları bu kuĢakta kullanmadığı gözlemlenmiĢtir. Mescid-i Nebevî ve Ümmü 

Abbas Sebili kuĢak yazılarının bazı bölümlerinde beĢe kadar çıkan satır sırasının, bu 

kuĢakta genellikle üç satır halinde olduğu, hatta bazı kısımlarda bire kadar indiği 

görülmektedir. 

         Abdullah Zühdî Efendi diğer eserlerinde olduğu üzere, bu yapıda da oldukça 

kudretli yazı karakterleri ve istif düzeniyle hünerini ortaya koymuĢ olduğu 

hissedilmektedir. Gözlemlediğimiz kadarıyla diğer kuĢak yazılarınki girift istifleri, 

bu yazı kuĢağında tercih etmediği, daha ferah istife gidildiği görülmektedir. Zaman, 

zaman tek satır halinde yazılmıĢ bölümlerin olması, yazıları okurken kolaylık 

sağladığını söylemek yerinde olacaktır. 

        Celî yazı yazan birçok hattatın perspektif bilgisine vakıf olduğu ve bu yeteneğin 

celî yazılarda ne denli avantaj sağladığı malûmdur. Abdullah Zühdî Efendi‟nin de bu 

yapıdaki kuĢak yazısıyla perspektif bilgisini bir kez daha ispatlar niteliktedir.  

         Yapının bulunduğu alan, özellikle Fetih Sûresi‟nin baĢladığı ve devam ettiği, 

ayrıca kitâbe kısmının yeraldığı kuĢağın çevresinin, dar bir sokaktan oluĢması, 

yazıların okunmasını kolaylaĢtırmak amacıyla, hâlihazırda bulunan kalıpları 

kullanmayarak, yeni ve daha kolay okunabilen, daha ferah bir istif tercih etmiĢ 
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olabileceği düĢüncesini güçlendirmektedir. Zîra bu kadar yüksekte bulunan yazı 

kuĢağının okunabilmesi ancak bu Ģekilde sağlanabilirdi.     

         Caminin içindeki tezyinat, Memlük tarzında olmasıyla beraber, mihrap, minber, 

müezzin mahfili gibi dini mimari elemanlar, Osmanlı yapılarında bulunan klasik 

üslûpta süslemeleri içinde barındırmaktadır. Müezzin mahfilinde bulunan yazıların 

çevresindeki rumî motifler buna örnek olarak Rûfâî camiinde karĢımıza çıkmaktadır. 

         Müezzin mahfilinin, altın varaklı süslemeleriyle uyum içerisinde olan 

yazılarının güzelliği de takdire Ģayandır. Dini mekânlarda mûtad olduğu üzere, âyet 

ve hadîslerle, verilmek istenen mesajı yazılarla ifade etme yoluna gidilmiĢtir. 

Abdullah Zühdî Efendi de mahfilde, “Orada tahtlar üzerine kurularak altın 

bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir” âyetlerini 

seçerek, aynı zamanda taht konumunda olan mahfille cennete teĢbihte bulunarak, 

verilmek istenen mesajı iletmiĢtir. Yazılarında genellikle tetabuk yapıldığı 

görülürken, genellikle üç satır halinde istif tercih edildiği gözlemlenmiĢtir. 

         Rûfâî Camii yalnızca ibadethane olarak değil, kıymetli Ģahsiyetlerin medfûn 

olduğu türbe yapı fonksiyonunu da içinde barındırmaktadır. Bu bakımdan her 

kesimden insan topluluğunun ziyaretine açık bir mekân olması hasebiyle, 

günümüzde hala Osmanlı Devleti izlerinin bulunduğu önemli bir yapıdır. Bu yapının 

korunup, sadece ziyaret amacıyla giden meraklılarına değil, geçmiĢi günümüze 

taĢıyan bu gibi değerlerin, aynı Ģekilde gelecek nesillere aktarılması açısından, 

detaylı bir araĢtırmaya ihtiyacı vardır.  

 

4. 1. 5. Eyüp Camii Haziresinde Bulunan, Fatma Zehra Hanım‟a Ait Mezar 

TaĢı Kitâbesi 

 

Katalog No               : 5 

Fotoğraf No              : 152-154 

YapılıĢ Tarihi           : ( h.1270/ M.1854) 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Yazı Ölçüleri            : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme ve Teknik : Mermer üzerine zemin oyma tekniği 
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Renk                         : Doğal TaĢ Rengi 

Dil                             : Arapça ve Osmanlı Türkçesi 

         

Hazire No      : 226 

Adı                 : Fatma Zehra Hanım 

Ölüm Tarihi  : 1270/1854   

Akraba Adı : Zahire Nâzırı Ahmed 

Ağanın (eĢi) 

Mezar TaĢı    : Pehlevî 

Ayak TaĢı      : Var 

 

 

               

              

         Fot: 152-Fatma Zehra Hanım‟a Ait Mezar TaĢı Kitâbesi ve Yazı Detayları  
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         Ricâl-i devlet-i Aliyye‟den zâhire nâzırı merhûm esbak el-hac Ahmed Ağanın 

eĢi Celîlesi merhum hace ġerife Fâtimatü‟z-Zehra hanımın ruhîçün el-fâtiha. Sene: 

1270/1854  Rakamehu Abdullah ez-Zühdî. 

         Türk kültür tarihi açısından büyük önem taĢıyan mezar geleneği ve her 

mekânda güzeli arayan insanoğlunun sanat arzusu, mezar taĢlarını da sanata 

dönüĢtürmeyi baĢarmıĢ ve hem manevi hem de görsel zenginliği içinde 

barındırmıĢtır.   

         Mezar taĢı tezyinatı, hat sanatı açısından da büyük önem arz etmektedir. Bazı 

mezar kitâbeleri ise; büyük hattatların imzasını taĢımaları hasebiyle, ayrı bir öneme 

sahiptirler. AraĢtırmamız süresince açık hava müzesi olarak nitelendirilen Eyüpsultan 

Hazire‟sinde karĢılaĢtığım olumsuz örneklerin yanısıra, ehli olmayan kiĢiler 

tarafından yönetildiği gözlemlenmiĢtir. Ayrıca çevresinde bulunan sanayi vs. 

sebebiyle de, mezar taĢlarının daha çabuk bozulup, tahrif olduğu tespit edilmiĢtir. 

         Abdullah Zühdi Efendi‟nin Kitâbesini yazmıĢ olduğu mezarın ayak taĢına 

yerleĢtirilen bilgilerin, kitâbedeki ile aynı olmadığı tespit edilmiĢtir. Yapılan 

görüĢmeler neticesinde; bunların hemen hepsinin yanlıĢ yerleĢtirildiği bilgisine 

ulaĢılmıĢtır.  

 

Fot: 153-Fatma Zehra Hanım‟a Ait Ayak TaĢı Türkçe Muhtevasının YanlıĢ Mezara 

YerleĢtirilen Görünümü 
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         Abdullah Zühdî Efendi Ġstanbul‟dan ayrılmadan evvel (1270/ 1854) yılında 

yazdığı mezar taĢı kitâbesi, mimârîde karĢılaĢtığımız tek eseridir denilebilir. Bu 

bakımdan Eyüpsultan haziresi‟nde bulunan mezar taĢı kitâbesi oldukça önem arz 

etmektedir. Zühdî Efendi‟nin genç yaĢta olmasına rağmen, kalemindeki kudret bu 

eserinde de hissedilmektedir.           

         Eyüpsultan haziresi bölümlerinden olan MihriĢah Valide Sultan Haziresinde 

sadrazamlıktan en alt kademeye kadar, devlet hizmetinde bulunmuĢ zevat ve pek çok 

mühim Ģahsiyetin kabirlerini görmek mümkündür. Devlet adamları, Ģeyhülislâmlar, 

saray çalıĢanları, ulema, muteber tüccar, ve ehl-i sanat gibi daha pek çok özel mezar 

taĢları, MihriĢah Valide Sultan Haziresini, Ġstanbul‟daki bir çok hazireden sanatlı taĢ 

zenginliği yönünden üstün kılmaktadır. 

         Mezar taĢı, baĢlık, sembol, süsleme Ģekillerinin tasnifi ve tarihi geliĢimi gibi, 

hat sanatının da asırlara göre tekâmülü yönünden değiĢimini tespit etmeye vesile 

olmaktadır. 

         Osmanlı Mezar TaĢları kadın ve erkek mezar taĢları olarak iki çeĢittir ve 

taĢların hepsinde beĢ ana bölüm vardır. Bunlar sırasıyla: BaĢlık, Ser levha, Kimlik 

tanımı, Dua ve Tarih. Ancak bu tasnif her mezar kitâbesinde aynı olmamakla 

beraber, nesir veya nazım, kitâbeler hangi biçimde yazılırsa yazılsın, genel olarak bu 

tasnife uyulduğu görülmektedir (Dere, 2011: 104- 112; BoydaĢ, 1997:117). 

         Osmanlı Devleti‟nde kadın mezar taĢları üzerinde çiçek, sembol, Ģekil, tasvir ve 

kabartmalar bulunmaktadır. En belirgin özellik ise çiçek motifleridir. 

         Genel itibariyle ebced hesabı
13 

ile yazılan mezar kitâbeleri, bu değerlerin 

yanısıra içinde barındırdığı sayısal değerlerle de ayrı bir boyutu içinde 

barındırmaktadır. 

 

 

13 
İslâm harflerinin her birinin sayısal bir değeri bulunmaktadır. Tertiplenen kitâbede, kitâbe konusu işlenmekte 

ve mısranın harflerinin sayı toplamı ile mevtanın ölüm tarihini vermesi sağlanmaktadır. Ebced hesabının en fazla 

kullanıldığı yer tarih düşürmede olmuştur. Ebced hesabı denildiğinde ilk akla gelen tarih düşürme sanatı veya bir 

olaya düşürülen tarihtir (Yakıt, 2010: 66).  
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         Mezar taĢlarında en çok celî sülüs ve celî ta„alîk yazı çeĢidi kullanılmıĢtır. 

Değerlendirmesini yaptığımız mezar kitâbesinde de celî sülüs kullanılmıĢ olup, bazı 

harflerin belli kısımlarında dökülmeler olduğu görülmektedir. (Bkz. Fota: 154) 

Bu dökülmeler ve aĢınmalarda en dikkat çeken kısım ise; “fe”yı çeken “eli”in üst 

kısmının tamamen düĢmüĢ olmasıdır.  

 

         

    Fot: 154-Kitâbedeki Bazı Harflerde Dökülmelerin Olduğu Bölümlerden Detay 
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---------BaĢlık: Stilize EdilmiĢ Çiçek 

Buketi 

 

 

 

---------Serlevha: Huvev‟l- Bâki 

 

 

---------Kimlik Tanımı veya YakarıĢ: 

Ricâl-i devlet-i Alîyye‟den zahire 

nâzırı merhûm esbak el-hac Ahmed 

Ağanın eĢi  

 

 

---------Ġsim: Halîle merhûm hâcet-i 

Ģerîfe Fâtimatü‟z-Zehra hanımın 

--------Dua: Ruhî-çün el-fâtiha. 

--------Tarih: Sene 1270/1854  

Rakamehu Abdullah ez-Zühdî

 

         Bazı mezar taĢları birbirleriyle farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin 

değerlendirmesini yaptığımız mezar taĢı kitabesinde, dua ve tarihin aynı bölüme 

yerleĢtirilmiĢ olduğu görülüyor. Bununla beraber, birçok mezar kitâbesinde 

karĢılaĢılan hattat imzasının da tarih kısmının altına yerleĢtirildiği görülmektedir. 

Bizim örneğimizde ise Abdullah Zühdî Efendi; Rakamehu Abdullah ibaresini sağ 

kısıma yerleĢtirmiĢ olup, ez-Zühdî kısmını da sola yerleĢtirerek, hem boĢ alanları 

doldurmuĢ hem de tasarımda farklı tasnife gitmiĢtir.          
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Değerlendirme 

         Bir mezar taĢında plastik sanatlar açısından değerlendirilebilecek her aĢamayı 

görmek mümkündür. Bunlar; çizgi, doku, oran-orantı, ritm, denge ve daha birçok 

kavram yer almaktadır. Abdullah Zühdi Efendi‟nin diğer tüm eserlerinde olduğu 

üzere, daha genç yaĢta tüm bu bahsi geçen kavramları,  istiflediği bu eserine de en 

güzel biçimde yansıtmıĢ, aynı zamanda kullanacağı alanı da en doğru Ģekilde 

değerlendirmiĢtir. 

         Tıpkı bir elif boyunu andıran gövdenin duruĢu ve bu heybetli duruĢundan 

kaynaklanan dikey vurguyu, satıra bölerek yazdığı yazıda, mudevver dönüĢleri, 

dikey harflerin arasından geçirerek dengeyi sağlamıĢtır. Dikey temel vurguyu 

karĢılayan dört satırlık metin, bir nakıĢ gibi iĢlenmiĢ izlenimi vermektedir. 

         Hareke ve tezyini iĢaretleri daha çok üst ve alt kısımlara yerleĢtirerek boĢluk 

doluluk oranını dengelemiĢ, aynı zamanda harflerin duruĢ yönüne doğru da 

harekeleri yerleĢtirmiĢtir. Ayrıca her iki merhum kelimelerinde tetabuk yapmıĢ olup, 

üst satırda “vav” baĢı ve “mim” gözünü birleĢtirirken, alt satırda ise; yine “vav” baĢı 

ve “mim” gözünü birleĢtirerek, “mim” den “he” ye geçiĢi sağlamıĢtır.  

         Bir diğer tasarım güzelliği de; dua kısmında yer alan “fatihadaki” “fe”, “ha” 

ve “sin” harflerine verdiği keĢideyle yatay, etrafına yerleĢtirilen rakam ve imza 

bölümündeki harfle de dikey kompozisyonu oluĢturarak ritmi ve hareketi sağladığı 

görülmektedir.  

         YaklaĢık olarak 165 yıllık mezar taĢında,  en fazla yıpranmanın olduğu 

kısımlar, taĢın çevresindeki kısımlardır. TaĢta oluĢan aĢınmalardan kaynaklı 

yazılardaki silinmeler, okunurluğu güçleĢtirmektedir. 

         Her türlü doğal felakete terkettiğimiz, geçmiĢin kayıtları olan, sanat açısından 

güçlü bir düzeye sahip mezar taĢlarımız ve onların taĢıdıkları bilgiler yavaĢ yavaĢ 

yok olmaktadır. Yazılar erimekte, kalem özelliğini yitirmektedir. Ümit ederiz ki, 

Eyüpsultan haziresine hak ettiği değer verilir ve hem atalarımız anısına saygı hem de 

gelecek nesiller için tarihin aynası konumundaki hazinemiz, gerçek kıymetine 

kavuĢturulur.  
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4. 2. Müze ve Kütüphanelerde Bulunan Eserleri 

 

4. 2. 1. Türk Ġslâm Eserleri Müzesi (TĠEM)  

 

Katalog                      : 6 

Fotoğraf No              : 155-157 

Envanter No             : 1425 

Bulunduğu Yer        : TĠEM 

Yazı ÇeĢidi               : Nesih 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi           : h. 1262- M.1846 

Ölçüler                     : 24.6 x 16 cm. 

Malzeme                  :Âharlı kâğıt, siyah mürekkep, renkli boyalar, altın 

Müzehhib                :Tespit EdilememiĢtir 

  

       Fot: 155-TĠEM‟de Bulunan Abdullah Zühdî Efendi‟nin Yazdığı Yasin Sûresi 
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         Abdullah Zühdî Efendi‟nin kaleminden çıkan Yasin Sûresi, 9 satır halinde 

yazılmıĢ olup, (7/b-8/b) 7-8 varaktan müteĢekkildir. 

         Sultan Abdülmecid tarafından Hz. Halîd el-Ensâri Türbesi‟ne vakfedilmek 

üzere 1262-1845 tarihinde yazıldığı ferağ kaydında belirtilmektedir. Ayrıca Sultan 

Abdülmecid Han tarafından vakfedildiğine iliĢkin Evkaf müfettiĢi Mehmed RüĢdî 

tarafından yazılmıĢ olan Arapça kayıt bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid‟in (1b-2a) 

ve Mehmed RüĢdî‟nin müfettiĢlik mührü bulunmaktadır. Hz. Halid bin Zeyd Ebu 

Eyyub el-Ensar Türbesi‟nden 9 Ocak 1926‟da Müzeye getirilmiĢtir. 

 

                               Fot: 156-Yasin Sûresi Dua ve Ketebe Bölümü 

 

          Abdullah Zühdî Efendi Yasin-i ġerifi bittikten sonra iki sahifeyi, baĢta 

Abdülmeci‟de, devamında Halîd el- Ensâri hazretlerine duada bulunarak Temîmü‟d-

Dârî‟nin soyundan geldiğini ve MeĢhur Ġkinci imam es-Seyyid el-Hâc Mustafa Ġzzet 

Efendi‟nin talebesi olduğunu belirtip, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabına salat-ü 

selamlarla eseri bitiriyor. 
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                                      Fot: 157-Yasin Sûresi Zahriye Sayfası 

 

         Eserin tezyinatı Ģükûfe
14

 üslûbunda tezhiplenmiĢ olup, aĢırı süslemeden 

kaçınılmıĢ, yer yer iğne perdahı ile zenginleĢtirilmiĢtir. Ġnce gül demetleri ve onları 

saran parçalı-dilimli yapraklar, dönemin batı etkisini yansıtan rokoko üslûbunu 

içermektedir. Tüm varakların yazı kenarları yeĢil altınla cetvellenmiĢtir. Eserde sûre 

baĢı formu olmamakla beraber, ilk varak unvân sayfası formunda düzenlenmiĢtir. 

Duraklar farklı desen formalarından oluĢurken, hizb, aĢr ve cüz güllerinin 

kullanılmamıĢ olduğu görülmektedir. Zahriye sayfasında ise; ince dilimlerden oluĢan 

bir Ģeritle yazı sonlandırılmıĢ, diğer alanlar tezhiplenmeden boĢ bırakılmıĢtır. 

 

 

14 
Çiçek anlamına gelen şükûfe kelimesi, tezhip sanatında XVIII. yüzyılın birinci yarısında Avrupa resim sanatı 

etkisiyle ortaya çıkan çiçek minyatürleri için kullanılmıştır. Şükûfe tarzı bezeme dinî eserler başta olmak üzere 

padişah için hazırlanan divan, yazma eserler ve padişah resimlerinin bulunduğu albümler, tuğra ve fermanlar, 

hilye-i nebevî, levha ve murakka„larda, zahriye, serlevha, unvan ve hâtime sayfalarında, koltuklar ve kenar suyu 

içinde, dalında veya vazoda tek çiçek olarak kullanıldığı gibi, buket bazen de tezhip deseninin içine yerleştirilmiş 

olarak kullanılmıştır (Birol-İA, 2010: 258). 
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4. 2. 2. Sakıp Sabancı Müzesi 

 

 

Eser 1-„Âmme Cüzü 

 

Katalog                      : 7 

Fotoğraf No              : 158-162 

Envanter No             : 102-0021 

Bulunduğu Yer        : S. S. M 

Yazı ÇeĢidi               : Nesih- Sülüs 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi           : h.1263- M. 1847 

Ölçüler                     : 21.2 x 14.8 cm 

Malzeme                   : Âharlı kâğıt, siyah ve üstübeç mürekkebi, renkli boyalar, altın 

 

     Fot: 158-S. S. M.‟de Bulunan Abdullah Zühdî Efendi‟nin Yazdığı „Âmme Cüzü 

 

   

         9 satır halinde yazılan ve 27 varaktan oluĢan „Âmme Cüzü, geç dönem 

süslemesine örnek olarak gösterilebilir. Kubbeli serlevha kısmında sarı altın zemin 
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üzerine, yeĢil renk altın ve renkli boyalar kullanılarak, penç, goncagül ve rûmi 

motifleri ile klasik tezhip tekniğinde tezyin edilmiĢtir. Dilimlere ayrılan kısımlar 

tığlarla tamamlanmıĢ ve geniĢ bir tezhip alanı sağlanmıĢtır. Sûre baĢı ise; unvan 

sayfası formunda, kenar tezhipleri tamamlar nitelikte tasarlanmıĢtır. Tüm sayfaların 

yazı kenarları altın cetvellidir. Orta kısımda bulunan büyükçe çiçek motifi, alana 

özellikle yerleĢtirilerek, yazı yazılacak bölüm sağlanmıĢ olduğu düĢünülebilir. Zîra 

klasik tezhip kurallarında böylesine büyük boĢ alan bırakmak uygun olmamasıyla 

beraber, lüzûm da yoktur. Dolayısıyla bu kısıma sûre adı vs. yazılmak amacıyla bu 

Ģekilde tezhiplenmiĢ, ancak daha sonra gereken yazı yazılmadığı anlaĢılmaktadır. 

Besmelenin üst kısmı beyne‟s-sütur
15

 tarzında tezhiplenirken, diğer yazı kenarları 

boĢ bırakılmıĢ ve bu Ģekilde yazının güzelliği kapatılmamıĢtır.   

                           

                  Fot: 159-S. S. M.‟de Bulunan „Âmme Cüzünden Bir Varak 

 

15
Satırların etrafı dişleri andıran yarım dairevi bir şekildeki çizgilerle çevrilir. Ekseriya bu çizgilerin arası tezhip 

yapılır ki böyle tezhiplere “beyne‟s-sutûr” adı verilir (Alparslan, a.g.e: 506). 
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  Fot: 160-S. S. M.‟de Bulunan „Âmme Cüzünden Sonra Fatiha Sûresi‟nin Yazılı 

Olduğu Varak 

 

         Abdullah Zühdî Efendi cüzün sonuna Fatiha Sûresi‟ni yazmıĢ ve bu sûreyi 

izleyen sayfada hat sanatı tarihi açısından önemli bilgilere yer vermiĢtir (y.26b). 
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                     Fot: 161-S. S. M.‟de Bulunan „Âmme Cüzü Ketebe Bölümü 

 

         Nuruosmaniye camiinde hat hocası olan, zamanın sultanı Sultan Abdülmecid 

Han‟ın Rahmân‟ın himayesi ile mahfuz ve korunmuĢ olsun. Ġkinci imam meĢhur es-

Seyyid el-Hâc Mustafa Ġzzet‟in talebelerinden el-fakîr es-Seyyid Abdullah ez-Zühdî 

et-Temîmî 1263 senesinde yazmıĢtır. Allah Teâlâ, Adnan soyundan gelenlerin 

efendisine Hz. Muhammed (s.a.v.), onun Ģeref ve ihsan sahibi ailesine ve ashabına 

salât ve selâm olsun! Hamd, bütünüyle Allah‟a aittir, salât ve selâm da 
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yaratılmıĢların en hayırlısı olan zata olsun! Sözleriyle bitirdiği „Âmme cüzü, 

sanatkârın günümüze ulaĢan kıymetli eserlerindendir.  

         Eserin baĢındaki kalem kudretinin, yazısında sonuna gelindiğinde de 

hissedilmesi, Abdullah Zühdî Efendi‟nin sülüs kalemde olduğu üzere, nesih 

kaleminde de mahir olduğunu ispatlar niteliktedir. 

                       

                     Fot: 162-S. S. M.‟de Bulunan „Âmme Cüzü Zahriye Bölümü 

 

         Eserin genelinde duraklar farklı desen formalarından oluĢurken, sûre baĢları ve 

sonları da tezhiplenmiĢtir. Ayrıca eserde hizb, aĢr ve cüz güllerinin de kullanılmıĢ 

olduğu görülmektedir. 

         (y.27a), numaralı varakta Ģükûfe tarzında hatayî grubu motiflerden oluĢan 

buketle eserin tezyinatı tamamlanmıĢtır. 
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Eser 2-Delâilü‟l-Hayrat  

 

Katalog                      : 8 

Fotoğraf No              : 163-164 

Envanter No             : (103-0314) 

Bulunduğu Yer        : S. S. M 

Yazı ÇeĢidi               : Nesih 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi           : Tarihsiz 

Ölçüler                     : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme                   : Âharlı kâğıt, siyah mürekkep, renkli boyalar, altın 

Müzehhib                 : Tespit EdilememiĢtir 

   

   Fot: 163-S. S. M.‟de Bulunan Abdullah Zühdî Efendi‟nin Yazdığı Delâilü‟l-Hayrat 

 

         Ölçülerini bilemediğimiz Dua Kitabı, 17 varak ve 11 satır halinde yazılmıĢ 

olup, klasik tezhip tekniğinde penç, goncagül ve rûmi motiflerinden oluĢan sarı altın 

zemin üzerine, yeĢil renk altın kullanılarak tezyin edilmiĢtir. 
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         SûrebaĢı diye tabir edilen ancak bu eserde sûre olarak telafuz edemeyeceğimiz 

dua sonları ve baĢlarındaki bölümlerin içlerindeki paftalar boĢ bırakılmıĢ, etrafındaki 

tezhipler de serlevha sayfasında olduğu gibi, detaya girmeden tezhiplenmiĢtir.      

    

                  Fot: 164-S. S. M.‟de Bulunan Delâilü‟l-Hayrat Ketebe Bölümü 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin tarih koymadığı eserinde, değerlendirmesini 

yaptığımız diğer eserlerinde olduğu gibi ketebe sayfasında aynı metni yazdığı 

görülmektedir. 

         Zühdî Efendi‟nin yazılarında genel itibariyle, baĢladığı kısımla sonlandırılan 

kısımdaki, yazı bünyelerinde değiĢiklik olmayıĢı, takdir gerektiren bir hünerdir. Hem 

satır dengesi hem de harf karakterlerinde belli bir nizam seyrederek ilerleyiĢi, tüm 

eserlerinde gözlemlenmektedir. 

 

Eser 3-Zer-endûd Levha 

 

Katalog                      : 9 

Fotoğraf No              : 165 

Envanter No             : 130-0117 
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Bulunduğu Yer        : S. S. M 

Yazı ÇeĢidi               : Sülüs, Celî Sülüs 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi           : h. 1271- M.1855  

Ölçüler                     : 49.8 x 58 cm 

Malzeme                  : Âharlı kâğıt, siyah mürekkep, renkli boyalar, altın 

          

   

  Fot: 165-S. S. M.‟de Bulunan Abdullah Zühdî Efendi‟nin Yazdığı Zer-endüd Levha  

 

        1271-1855 tarihli eserde; “El-hitânu sunnetu‟n-lir-ricâli ve mekrûmetu‟n-

lin-nisâ‟i. Sadekarasûlullah fî mâkal. Peygamber (a.s.v.) dedi ki; Sünnet olmak 

erkeklerin sünnetidir. Kadınlara ikramdır. Allah‟ın Rasulu‟nun dediği doğrudur. 

Dediği gibidir” yazmakatadır. KesiĢen harflerden birinin diğerini delerek geçtiği, 

delen harfin kenarından çok ince bir çizgiyle belirtildiği yazının etrafı cetvellenmiĢ 
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olup, XVIII ve XIX y.y.‟da yaygın olarak kullanılan Atâ yolu
16

 üslûbunda tezyin 

edildiği görülmektedir. 

 

4. 2. 3. Kral Abdülâziz Kütüphanesi 

 

Eser 1-Kâbe Örtüsü KuĢağı 

 

Katalog                      : 10 

Fotoğraf No              : 166-174 

Bulunduğu Yer        : Kral Abdülâziz Kütüphanesi 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Dil                             : Arapça- Osmanlı Türkçesi 

YazılıĢ Tarihi           : Tespit Edilemedi 

Ölçüler                      : Tespit Edilemedi 

Malzeme                   : Ġpek kumaĢ üzerine altın sırma 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazmıĢ olduğu Kâbe örtüleri ve KuĢak yazılarının 

korunduğu, Kral Abdülâziz Kütüphanesi Mescid-i Nebevî‟nin batı tarafında ve 300 

m. uzaklıktadır. Bu yazıları Zühdî Efendi‟nin Medine‟de olduğu dönemlerde yazdığı 

bilinmektedir. 

      

                 Fot: 166-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Kâbe Örtüsü KuĢak Yazıları  

 
 

16 Hezargradî Ahmed Atâ tarafından başlatılan çiçekli bezeme tarzıdır. XVIII ve XIX. yüzyıllarda yaşayan Atâ Efendi rokoko 

üslûbuna Osmanlı-Türk karakteri kazandırmıştır. Esası fırça tarama üslûbuyla tabii çiçek desenlerine dayanan bir tezhip 

tarzının sahibidir. Çok yoğun biçimde âdeta üst üste yerleştirilen çeşitli çiçekler, zemin ve saplar görülmeyecek haldedir 

(Birol,2009 51). 
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         Siyah zeminli kuĢakta bulunan daire formunda istiflenen Ġhlas Sûresi‟ni, 

Abdullah Zühdî Efendi levha Ģeklinde de yazdığı görülmektedir. (bkz. fot: 175) 

         Kırmızı zeminli kuĢakta; Fetih Sûresi 11. âyetin devamı ve 12. âyetin bir kısmı 

yazılı olduğu görülmektedir. 

        

 

                 Fot: 167-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Kâbe Örtüsü KuĢak Yazıları  

    

         Siyah zeminli kuĢakta Bakara Sûresi 127. âyet; Ve iz yerfe„u ibrâhîmu‟l-

kavâ„ide mine‟l-beyti ve ismâ„îl (ismâ„îlu) rabbenâ tekabbel minnâ inneke 

ente‟s-semî„u‟l-„alîm („alîmu). Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe‟nin) 

temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla 

işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı. 

         Kırmızı zeminli kuĢakta Fetih Sûresi 12. âyetin devamı ve 13. âyetin yazlı 

olduğu görülmektedir. 
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                Fot: 168-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Kâbe Örtüsü KuĢak Yazıları  

 

 

         Fetih Sûresi 13. âyetin devamı ve 14. âyet ile kuĢak yazısı bitiriliyor. 

         Siyah zeminli kuĢakta Bakara Sûresi 128. âyetin bir bölümü; Rabbenâ 

vec„alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve 

erinâ… Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim 

olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster… burada kuĢak 

kesiliyor. 

         Siyah zeminli kuĢak yazılarındaki istiflerde satır sayısının yer yer dörde kadar 

çıktığı görülürken, dikey harflerin bir kısmının ölçülerinden feragat edildiği 

gözlemlenmiĢtir. 

         Örneğin; “isma„il”deki “lam”harfinde olduğu gibi. Ayrıca “leke” kelimesi için 

de aynı durum söz konusudur. 

         Buna mukabil, kırmızı zeminli kuĢaktaki Fetih Sûresi istifinin oldukça ferah, 

olduğu, bazı yerlerde üç satır, bazı yerlerde iki satır, bazı yerlerde tek satır olarak 

dahi istiflendiği görülmektedir. 
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Eser 2-Kâbe Kapısı Örtüsü 

                             
 
                                               Fot: 169-Kâbe Kapısı Örtüsü  

 

         Örtünün her bir bölümü, farklı ölçülerde geometrik Ģekillerden oluĢan paftalara 

ayrılmıĢ olduğu görülüyor. Örtünün kenar kısımlarında bulunan daireler içerisindeki 

Allah Lafızlarını takiben; Fatiha Sûresi yazılmıĢtır.  En üst kısımdaki iki paftada; 

Bakara 144. âyet yazılıdır. Kad nerâ tekallube vechike fîs semâ‟i, fe-le 
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nuvelliyenneke kıbleten terdâhâ,.. (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü 

göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette 

seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz… 

         Onu takib eden alttaki daha geniĢ paftada; Kalellahu tea„la ve Neml Sûresi 

30. âyet yer alıyor… Ġnnehu min süleymâne ve innehu Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-

rahîm. Mektup, Süleyman‟dan gelmiştir. O, „Bismillâhirrahmânirrahîm‟ diye 

başlamakta ve içinde „Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana 

gelin‟ denilmektedir.” 

         Onun alt kısmında bulunan dört tane armudi formundaki paftada ise; yine Neml 

Sûresi 30. âyetin müsenna olarak yazılmıĢ olduğu görülüyor. Abdullah Zühdî Efendi 

bu istifi daha sonra kağıt üzerine levha olarak da yazmıĢtır. (Bkz.152 No‟lu fot) 

         Armudi formaların altındaki iki pafta ve ortadaki büyük paftanın altında 

bulunan diğer iki paftada; Bakara  Sûresi 255. Ayet (Âyetu‟l-Kürsî) yazmaktadır. 

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel‟-hayyu‟l-kayyûm(kayyûmu), lâ te‟huzuhu sinetün ve lâ 

nevm (nevmun), lehu mâ fî‟s-semâvâti ve mâ fi‟l-ard (ardı), men zellezî yeĢfe„u 

„indehû illâ bi iznih(iznihî) ya„lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ 

yuhîtûne bi Ģey‟in min „îlmihî illâ bi mâ Ģâ„e, vesi„a kursiyyuhu‟s-semâvâti ve‟l-

ard (arda) ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huve‟l-„âliyyu‟l-„âzîm(azîmu). Allah, 

kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O‟nu ne bir uyuklama 

tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O‟nundur. İzni 

olmaksızın O‟nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve 

arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O‟nun ilminden, 

kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O‟nun kürsüsü, bütün 

gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene 

hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O‟na güç gelmez. O, yücedir, 

büyüktür. 

         Ortadaki büyük siyah paftada; Fetih 27. âyetten bir bölüm yazılıdır. Lekad 

sadakallâhu resûlehu‟r-ru‟yâ bi‟l-hakkı le-tedhulunne‟l-mescide‟l-harâme 

inĢâallâhu… Andolsun ki, Allah Resûl‟ünün rüya(sının), hak olduğunu tasdik etti. Ve 

Allah dilerse, siz mutlaka Mescid-i Haram‟a emin olarak, başlarınız tıraş edilmiş ve 

(saçlarınız) kısaltılmış olarak korkusuzca gireceksiniz.  
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         Bunların altında bulunan her iki daire formlarında Ġhlas Sûresi yazılıdır. 

Bunların arasındaki kare formunda ise; Osmanlı Türkçesiyle Abdülmecid Han‟a 

dualar ve övgüler yer almaktadır. 

         Bunların altındaki ok iĢaretinde yine Ġhlas Sûresi yazılmıĢ olduğu görülüyor.  

         Ok iĢaretindeki paftanın etrafında sırasıyla, KüreyĢ Sûresi yer almaktadır. Li 

îlâfi kureyĢ (kureyĢin). Îlâfihim rıhlete‟Ģ-Ģitâ„i ve‟s-sayf (sayfi). Felya‟budû 

rabbe hâzâl beyt (beyti). Ellezî at„amehum min cûın ve âmenehum min havf 

(havfin). (1-4) Kureyş‟i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen‟e) ve yazın (Şam‟a) 

yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip 

açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe‟nin) Rabbine kulluk 

etsin.  

         Devamındaki dört paftada ise; Hadîs-i ġerif yazılıdır. Lâ ilâhe illellâhü‟l-

melikü‟l-hakku‟l-mübîn Muhammedü‟n-rasûlüllâhi sâdiku‟l-va„di‟l-emîn. 

Apaçık gerçeğin sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan 

Muhammed Allah'ın Rasulüdür.  

 

Eser 3-ÇerçevelenmiĢ Kâbe Kapısı Örtüsü 

 
 
                         Fot: 170-Kâbe Örtüsü‟nden ÇerçevelenmiĢ Bir Bölüm  
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Eser 4- Kâbe Kapısı Örtüsündeki Besmele Ġstifinin Kalıbı 

 

                          Fot: 171-Kâbe Kapısı Örtüsündeki Besmele Ġstifinin Kalıbı 
 

 

         Abdurrahman Kılıç Koleksiyonunda bulunan, Kâbe kapısı örtüsündeki 

Besmele-i ġerif istifinin orijinal zırnık iğneli kalıbı, (1291-1274) tarihli olup, Neml 

Sûresi 30. âyet müsenna olarak yazılıdır.  
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         Ġnnehu min süleymâne ve innehu Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. Mektup, 

Süleyman‟dan gelmiştir. O,„Bismillâhir‟r-ahmâni‟r-rahîm‟ diye başlamakta ve 

içinde „Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin‟ 

denilmektedir.” 

         Zühdi Efendi‟nin birçok eserinde görülen ibdaî istifler, bu eserinde daha net 

görülmektedir. Ustalık dönemi diyebileceğimiz yıllarda vücûda getirdiği eserinde, 

harflere verdiği keĢideler sayesinde harf bünyelerini bozmadan, armudi bir form 

oluĢturmuĢtur. “İnnehu” kelimesindendeki eliflerden geometrik Ģekiller ortaya 

çıkarmıĢ ve istifin dikey omurgasını oluĢturturmuĢtur.“bismillah-errahman” 

kelimelerini yumuĢatarak yazdığı keĢidelere, dıĢ pervaz görevi verdiği 

gözlemlenmiĢtir. “Er-rahim” kelimelerini ise yatay ve dikey harflere paralel Ģekilde 

yerleĢtirmiĢ olup, hat sanatındaki belli kurallar silsilesini takip ettiği tespit edilmiĢtir. 

Ġstifin orta bölümündeki geometrik formları, üst kısımda ye ralan “İnnehu min 

suleymâne ve innehu” kelimesindeki müdevver harfler ve alt bölümde yer alan, “er-

rahman” kelimeleri sayesinde, keskin çizgileri yumuĢattığı gözlemlenmiĢtir. Yer yer 

hareke, mühmel harfler ve tezyini iĢaretlerin de koyulduğu eser, öylesine ustalıkla 

istiflenmiĢ ki, gözü rahatsız edecek tek bir ayrıntı dahi görülmemektedir. Son olarak 

en alttaki boĢluğu tarih ile dolduran Abdullah Zühdî Efendi, bu eseriyle geometri ve 

hat sanatını sentezleyerek muazzam bir istif ortaya çıkarmıĢtır. 
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Eser 5-Kabr-i Nebevî binası içinde kalan, Hz. Fatıma (r.a.)‟nın evinin kapısı için 

yapılmıĢ örtü ve Kabr-i Nebevî içindeki örtüler 

 

               

                           Fot: 172-Hz. Fatıma (r.a.)‟nın Evinin Kapısı Örtüsü  

 

         Alt kısımda; Besmele ile baĢlayan Ayetu‟l-Kürsi yazılmıĢ olup, üstteki beyzi 

form içerisinde; Hazihi el-sıtare el-Ģerifu‟l-bâb‟ut-tenna seyyid Fatımatu‟z-Zehra 
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radıyallahu anha. yazılıdır. Kelime-i ġehâdet ve dört halife isimlerinin yazılı 

olduğu örtü, oldukça yoğun tezyin edilmiĢtir. 

       

                                     Fot: 173-Kabri Nebevî Ġçindeki Örtüler  

 

         Üst kısımdaki daire formunda Âli Ġmran 37. âyetten bir bölüm yazılıdır. 

…kullemâ dehale „âleyhâ zekeriyya-l mihrâbe…Zekeriyya, onun yanına, mâbede 

her girişinde orada bir rızık bulur… 

         Alt bölümde yeralan altı satır yazıda; HarĢ Sûresi 22.23.24. âyetler yazılıdır. 

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, „âlimu‟l-ğaybi ve‟Ģ-Ģehâdeti huve‟r-

rahmânurrahîm (rahîmu). O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah‟tır. 

Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân‟dır, Rahîm‟dir. 

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el-meliku‟l-kuddûsu‟s-selâmu‟l-mu‟minu‟l-

muheyminu‟l-„azîzu‟‟l-cebbâru‟l-mutekebbir (mutekebbiru) subhânallâhi 

„ammâ yuĢrikûn (yuĢrikûne). O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan 

Allah‟tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve 

esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah 
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eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah‟tır. Allah, onların ortak 

koştuklarından uzaktır. 

Huvallâhu‟l-hâliku‟l-bâriu‟l-musavviru lehu‟l-esmâu‟l-husnâ yüsebbihu lehû 

mâ fî‟s-semâvâti ve‟l-ard (ardı) ve huve‟l-„azîzu‟l-hakîm (hakîmu). O, yaratan, 

yoktan var eden, şekil veren Allah‟tır. Güzel isimler O‟nundur. Göklerdeki ve yerdeki 

her şey O‟nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

                            

              Fot: 174-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Kâbe Örtüsü‟ndeki Ġmzası  

 

Değerlendirme  

         Kâbe örtüsünü genel olarak incelediğimizde her bölümün ayrı bir tasarım 

gerektirdiği anlaĢılmaktadır. Abdullah Zühdî Efendi bu örtüleri hazırlarken, aynı 

zamanda Mescid-i Nebevî‟nin yazılarını da yazıyordu. Bu eserleri vücûda getirmek, 

üstelik birkaç yıl içerisinde yapmak, üstün meziyet gerektiren bir durumdur. 

Harflerdeki kudret bozulmadan ilerlerken, harekeler ve tezyini iĢaretlerle 

kompozisyonda denge sağlandığı gözlemlenmiĢtir. 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin Kâbe örtüsü yazılarını yazdığına dair bilgiler (Bkz. 

Ekler/ 1-No‟lu belge) de verilmiĢtir. 
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4. 3. Özel Koleksiyonlarda Bulunan Eserleri 

 

4. 3. 1. Abdurrahman Al Owais Koleksiyonu 

 

Eser 1- 

Katalog                      : 11 

Fotoğraf No               : 175 

Bulunduğu Yer         : Abdurrahman Al Owais Koleksiyonu 

Yazı ÇeĢidi                : Sülüs 

Dil                              : Arapça 

YazılıĢ Tarihi            : Tespit EdilememiĢtir 

Ölçüler                       : Tespit EdilememiĢtir  

Malzeme                    :Yazı alanı siyah zemin üzerine zırnık mürekkebi. Tezhip alanı  

                                     mavi zemin üzerine altın ve renkli boyalar 

              

            Fot: 175-Abdurrahman Al Owais Koleksiyonunda Bulunan Ġhlas Sûresi  
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         Ġmzası ve tarihi bulunmayan eserin ebatları hakkında elimizde malûmat 

bulunmamaktadır. Sülüs kalemle yazılan Ġhlas Sûresi‟ndeki dikey harfler ortada 

toplanarak, dairenin içi doldurulmuĢ olup, müdevver harfler dairenin dıĢ çevresini 

kaplamıĢtır. Bunları tamamlayan harekeler ve mühmel harflerin dağılımıyla eserde 

boĢluk doluluk dengesinin sağlandığı görülmektedir. 

         Yazı iç ve dıĢ cetveller ile sınırlandırılmıĢ olup, arasuyunda ise kırmızı renk 

kullanılmıĢtır. Klasik üslûpta tezyin edilen eserde, mavi zemin üzerine, rûmi ve çift 

tahrir
17

  tekniği uygulandığı görülmektedir. 

 

             

                   Fot: 176-Abdullah Zühdî Efendi‟nin BaĢka Ġstifte Ġhlas Sûresi  

 

 

  

 
17 (Havalı) Tahrirleri birbirine paralel iki çizgi halinde çizilen desenlere verilen isimdir (Birol, a.g.m: 62). 
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         Abdullah Zuhdî Efendi‟nin farklı istifte yazmıĢ olduğu Ġhlas Sûresi, yine daire 

formunda olup, kalem kalınlığının daha ince olduğu görülmektedir. Bu sebeple 

yazılar diğer esere göre daha ferah ve okunaklıdır. Abdullah Zuhdî Efendi eserde, 

dikey harfleri kullanarak, istifi sekiz eĢit parçaya bölmüĢ ve harflerden geometrik bir 

form oluĢturmuĢtur. Zühdî Efendi bu eserinde, hat sanatındaki sonsuz alternatif 

olasılığını vurgulamıĢtır. Elif ve lamların birleĢmesinden oluĢan geometrik formlar, 

aynı zamanda kûfî yazıda kullanılan tekniğe örnek gösterilebilir. 

         Sülüs yazı ile yazılan bu eserinde Zühdî Efendi, “kufuven” kelimesindeki 

“kef” harfini, sülüs kurallarının dıĢında yazdığı görülmektedir. 

         Üstteki istifte orta kısım boĢ bırakılırken, alttaki istifte ya Allah lafızlarıyla hem 

güzel bir form oluĢturulmuĢ hem de orta boĢluk kapatılmıĢtır. Geometrik 

formlarından sonra yeniden yazı kullanılarak yazı sahası orantılanmıĢtır. 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġhlas Sûresi‟nin bu istifi, Kâbe örtüsü ve kuĢak 

yazılarında da görülmektedir. 
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Eser 2- 

 

Katalog                     : 12 

Fotoğraf No              : 158 

Bulunduğu Yer        : Abdurrahman Al Owais Koleksiyonu 

Yazı ÇeĢidi               : Sülüs 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi          : 1273-1857 

Ölçüler                     : Tesbit Edilemedi 

Malzeme                  : Kahve tonlarında zemin üzerine siyah mürekkep, renkli  

                                    boyalar, altın  

 

            Fot: 177- Abdullah Zühdî Efendi‟nin Abdülmecid‟e Yazdığı ġiir Levha 
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Leyle-i zî-kadr-i Ġsrâ‟da Cenab-ı Mustafâ/ Mübarek isra gecesi Muhammed 

Mustafa 

Garabet ve edebi rûĢen eyledi mehtab-vâr/ Akrabayı gözetmeyi ve edebi mehtaplı 

gece gibi aydınlattı 

Bir yegâne Ģem‟-i vahdetdir vücûd-i pâki kim/ Onun varlığı birlik mumunun tek 

kaynağıdır 

Âleme envar-ı tevhid oldu el-hakk âĢikâr/ Evrene tevhidin nuru onunla açığa çıktı 

Takdîm-i Ģem‟dân ile pür-nûr-i ravza yine/ Şamdanın koyulmasıyla ravzası nur 

doludur 

Eylesün makbûl ihlâsın Cenâb-ı kerdkâr/ Yaratan onun ihlasını kabul etsin! 

Hidmetinde ol ĢehinĢahın yâ ilahî tâ ebed/ Ey allahım o padişahı ebedi hizmetinde 

tut! 

Eylesün Abdülmecid ihlası ile iftihar/ Abdülmecid ihlasıyla gurur duysun! 

Sene selâse ve seb‟iyn ve mieteyn ve elf/ Sene bin iki yüz yetmiş üç (1273-1857  

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin Abdülmecid‟e yazdığı Ģiirde, sülüs yazıyı ince 

yazma mahareti en bariz Ģekilde görülmektedir. 1 cm. satır geniĢliğine, bir, bir buçuk 

mm. kalem kalınlığıyla yazılan yazının, daha kalın kalem ile yazılan yazıdan ayırt 

edilmediği eserde, harflerin iç içe yerleĢtirildiği, “ha” çanaklarından aynı zamanda 

“vav” harfi oluĢtururken, “ra” harfinin gâyesinden de ”kef”in serenini oluĢturduğu 

görülmektedir. Oldukça girift istiflenmiĢ olan yazıda satır sayısı farlılık arz 

etmektedir. Bazı kısımlarda bire döĢerken, bazı kısımlarda dörde kadar çıktığı 

gözlemlenmiĢtir. 

         Eserin tezhibi, dönemin tezyinatına bir örnek olarak gösterilebilir. Yazı etrafı 

rokoko üslûbunda çevrelenirken, onu takip eden çiçek demetleriyle alana dikdörtgen 

form verilmiĢtir. Etrafına çekilen altın cetvellerin arasuyu yeĢil olup, içerleri ince 

cizgileden oluĢmaktadır. Kenar suyunda ise; geometrik formların ağırlıkta olduğu 

çiçek desenleriyle tezyin edilerek eser tamamlanmıĢ. 
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4. 3. 2. Kerem Kıyak Koleksiyonu‟nundaki Kolaj Eser 

 

Katalog                     : 12 

Fotoğraf No              : 178=100 

Yazı ÇeĢidi               : Sülüs, Celî Sülüs, Ta‟lîk, Divânî, Celî Divânî 

Dil                             : Arapça, Osmanlı Türkçesi, Farsça 

YazılıĢ Tarihi           : h.1271- M.1854, h.1296- M.1879 

Ölçüler                     : 90 x 63 cm.      

Malzeme                  : Âharlı kâğıt, siyah mürekkeb, renkli boyalar, altın 

Eseri Tertipleyen    : Mehmet Özçay   

Müzehhibe               : Belgin Tuna  

 

         Kerem Kıyak Koleksiyonunda bulunan ve yaklaĢık 100‟e yakın istifin yer 

aldığı eser hakkında Mehmet Özçay ile yaptığımız görüĢmede, bu yazıların kendisine 

bir dosya halinde getirildiğini ve yazıların gerekli restorasyonu yapıldıktan sonra 

tezhiplenmesi için gönderildiğini ifade etmiĢtir (Hattat M. Özçay ile kiĢisel iletiĢim, 

20 Temmuz 2017).   

         Abdullah Zühdî Efendi, Kahire‟de muhtelif müesseselerle, Müslim ve gayri 

Müslim Mısır‟lı Ģahıslar için mühür kazılmak üzere hazırladığı, pek çoğu sülüs yazı 

çeĢidi, birkaçı da ta‟lik ve divânî yazı çeĢidi ile yazılmıĢ yazılar, Mehmet Özçay 

tarafından tertiplenerek, eser haline getirilmiĢtir. Eserin tezhibi ise, müzehhibe 

Belgin Tuna tarafından yapılmıĢ olup, Zühdî Efendi‟nin fevkalâde istiflerinden 

oluĢan, önemli bir eser hat sanatına kazandırılmıĢtır. 

         Öncelikle levhanın Ģeması çizilerek baĢladığımızın eserde, bazı istiflerin 

oldukça girift olması hasebiyle, okunurluk durumu zorlaĢmıĢ olup, (19) ve (44) 

numaralı Ģablonların belli kısımları okunamamıĢtır.  

         Eserdeki bazı Ģablonların yabancı Ģahıslar için istiflendiği bilinmektedir. Arap 

harfleriyle yazılıp, Arapça, Farsça veya Türkçe olmayan yazıların çözümlemeleri 

oldukça çaba gerektirmiĢtir. Ancak yoğun bir mesai ile birkaç kelime hariç, 

çözümlemeler tamamlanmıĢtır. 
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  Fot: 178-Abdullah Zühdî Efendi‟nin -99-Ġstifinin Bulunduğu Eserin Genel Görünümü  
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                                                 Eserin Genel Plan Çizimi  
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No:1. Fî Hamsete „AĢar Rebiy„u‟l- 

Ahîr Sene-i Tis„a Vesemâniyeteyn 

Ve Elf. 15 Rebi„u‟l- Ahir. Sene 

1298‟de Yazdı 

 

 

 

  

Fot No: 3. Ġbrâhîm Hilmi 1294 

        

Fot No: 2. Kasrı Mübin 1292- Açık 

Köşk 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 4. El-Mahkemetü„l-   

Ġbtidâiyyetü Bi‟z-Zekâzik 1291 

Zekâzikteki İbtidâ-i Mahkemesi 
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Fot No: 5. Ya„kub Artîn 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 7. Tevfîk Ġbrâhîm 

 

 

 

Fot No: 6. ġöhret Ferrâ 1294        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot No: 8. Riyâsetî Meclîsi el- 

Nuzzâr 1295 Bakanlıklar Meclisi 

Başkanlığı-                 
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Fot No: 9. Nezâret-i Mâliye 1293 

Maliye Bakanlığı 

 

 

 

 

 

Fot No:11. Hüseyin Hüsnî 1283 

 

 

 

 

 

 

      Fot No: 10. ġöhret 1294                                       

 

 

 

 

 

 

     Fot No: 12. ġöhret 1295 
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Fot No:13. ġerîf Muhammed 1283 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 15. Dairey-î Hâssa-i 

Hidiviyye 1285 Hidiv Özel Dairesi 

 

 

Fot No: 14. Dâire-i Vâlide-i 

Hidiviyye 1285 Hidiv Annesinin 

Dairesi 

 

 

 

 

 

            Fot No: 16. Ahmed 
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    Fot No: 17. Hilmî Ġbrâhim1294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 19. ……..Mısrîyye MüsteĢâr 

el-Mâliye el- Cedîdiyye? …. Mısır 

Yeni Maliye Müsteşarı 

 

 

 

 

Fot No: 18. ġerif Muhammed 1284 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 20. Mu„mmer Muhammed 

1284 
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Fot No: 21. Yusuf 

 

 

 

 

 

 

 

   Fot No: 23. Hanna Teyâr 1294                 

 

 

 

 

 

Fot No: 22. Mustafâ Ahmed 

Muhammed El „Arûs-î 83 

 

 

 

 

 

 

            Fot No: 24. Îrâm 

 

 

 

 



230 
 

 

   Fot No: 25. HaĢim Âfet 1295 

 

 

 

 

 

 

 

         Fot No: 27. Ber Kemâl       

 

 

 

 

 

   

                Fot No: 26. Nebîhâ 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 28. Daire-i Seniyye  Yüce 

Daire 
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         Fot No: 29. Fahrî 1294 

 

 

 

 

 

 

 

             Fot No:31. Fahriye                         

 

 

 

 

 

 

Fot No: 30. Dîvân-ı Cihâdiyye 1291 

Savaş Divanı 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 32. ġûru Meclisî‟n-

Nûvvabîl- Mısrî 1273 Mısır Bakanlar 

Kurulu Şûru 
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   Fot No: 33. Fonolikbâr 1295 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 35. Meclis-i „n-Nûzzâr 1295 

Meclis Nazırları (Bakanları) 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 34. Hilyetü Nâziretû‟d-

Divân 1296 Divân Meclisinin Özel 

Odası         

 

 

 

 

 

      Fot No: 36. HoĢyâr 1295 
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 Fot No: 37. Ġbrâhim Hilmî (Zühdî)      

 

 

 

 

 

    

Fot No: 39. Varakâ Sahiha Basılı 

Sayfalar (orta bölüm) Mine„l-

Mâliyyeti„l-Mısrıyye Sened-i Tam„a 

„ân Semâniyye Ve Semânin Mısır 

Mâliyesi senedinin 88.‟si    

 

 

 

              

Fot No: 38. Vejdî Begeyof        

 

 

 

 

 

Fot No: 40. Dare-i Vâlide-i 

Hidiviyye  1285 Hidiv Annesinin 

Dairesi 
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      Fot No:41. Yusuf Güler1292 

 

 

 

 

 

 

 Fot No: 43. Hâlid Osmân 1294 

 

 

 

 

 

Fot No: 42. Seyyid „Ġzzet Mustafa                         

 

 

 

 

 

 

 Fot No: 44 ….? Melikiyyeti 

h.1285 M. 1869     
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 Fot No: 45. Daire-i Hâssa-i 

Hidiviyye 1285 Hidiv Özel İdaresi         

 

 

 

 

 

Fot No: 47. Ma‟iyyet-i Âliye 

Hidiviyye Hidiv Yüce Maiyyeti 

 

 

 

 

 

 Fot No: 46. Mahkem-i Muhtalata 

el-Ġbtidâiyye el-Mısriyye 

1291Mısır‟ın Seçilmiş İbtida-i 

Mahkemeleri                                  

 

 

 

 Fot No: 48. Nezâret-i Mâliye 1293  

Maliye Bakanlığı   
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Fot No: 49. Dîvânû‟l-Ma„ârif 1293 

Milli Eğitim Bakanlığı      

 

 

 

 

Fot No: 51. Ketebehu‟l-Fakir, 

Katibu‟l-Haremeyni‟Ģ-ġerifeyni 

Abdullah Ez-Zühdî Haremeyn-i 

Şerif‟in Yazılarını Yazan Fakir Kul 

Abdullah Zühdî     

 

Fot No: 50. Dîvân-ı Rüznâmçe-i 

Mısriyye Mısır Meclisi Muhasebe 

Defteri              

        

 

 

 

Fot No: 52. Nezâret-i Cihâdiyye 

1291 Savaş Nezareti             
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Fot No: 53. Dîvân-i el-Hakkâniye 

1293 Adalet Divânı         

 

 

 

 

 

 

Fot No: 55. Ma„iyyet-i Âliye 

Hidiviyye Hidiv Yüce Maiyyeti 

 

 

 

 

Fot No: 54. Tevhîde Hanım, 

Kerime-i Hazreti Hidiviyve Hidiv 

Kerimesi Hz. Tevhide Hanim 

 

 

 

 

 

 Fot No: 56. Nezâret-i el- Hakkâniye 

1291 Adalet Bakanlığı              
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     Fot No: 57. Tevfîk 1285   

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 59. Hüseyin Fahrî 

 

 

 

 

 

Fot No: 58. Sina Wilson 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot No:60. Mehmed en-Nâ„î 1292           
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  Fot No: 61. Hüseyin Fuâd 1294       

 

 

 

 

 Fot No: 63. Varaka-i Sahiha Basılı 

Sayfalar (orta bölüm) Mısriyye 

Tam„a Dîvân-ı „umûmü„l-Mâliye el-

Mısriye el-Hidiviyye Mısır Valiliğine 

Ait Mısır Damgası   

 

 

 

Fot No: 62. Betres Vehbe 1295 

 

 

 

 

 

 

 Fot No: 64. Nezâret-i Cihâdiyye 

1291 Savaş Nezareti         
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 Fot No: 65. Râsim              

 

 

 

 

 

 

Fot No: 67. Ravzatü‟l-Medârisi‟l el- 

Misriyye 1288 Mısır Medreseler 

Bahçesi 

                  

 

 

 

 

 

 

            Fot No: 66. Dikrân 1295        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 68. (Arapça metin) Ühizet 

Hazihi‟s-sure Bima„rifeti Zühdî el-

Hattat-i bi Mısrî „âfa „ânh. Sene 

1293 Mısır hattatı Züdü‟nün ma‟rifet- 

i âcizânesiyle ahzolunmuştur 
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 Fot No: 69. Nezâret-i Dâhîliye 1294 

İçişleri Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 71. Nezâret-i el-Hakkâniye 

1291 Adalet Bakanlığı 

 

 

 

 

Fot No: 70. „Âynü‟l-Hayât 1290 

 

 

 

 

 

      

 

Fot No: 72. Fatimatü‟z-Zehra‟ 1288 
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Fot No: 73. et-tamğatü‟l-Hidiviyye 

Semenehû Erbe„ate KuruĢ 1291 

Valilik Damgası 7 Kuruş 

 

 

 

 

 

 

  Fot No: 75. Sina Wilson 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fot No: 74. Mısır Hattatı   

Züdî‟nin Ma„rifet-i Âcizânesiyle  

AhzolunmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 76. Rûznâmçe-i Mısrıyye 

Siham Seyyid-i Siham Seyyid‟in Mısır 

Günlüğü 
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Fot No: 77. Posta-i Hidiviyye 

(Zühdî)Valilik Postası 

 

 

 

 

Fot No: 79. el-Mehâkimü‟l-

Muhtalata-i el-Ġbtidâiyye 

Biskenderiye İskenderiye Karma 

Mahkemeleri Okulu  

 

 

 

 

 

Fot No: 78. Rivers Wilson-1295 

 

 

 

 

 

Fot No: 80. Bâyru Dehîyye 1295 
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Fot No: 81. Mahkemetü‟l-Ġstînâf 

Biskenderiye 1291 İskenderiye İstinaf    

(üst)Mahkemesi 

 

 

 

 

Fot No: 83. TeftiĢü „umumû„l-

Akâlîm el-Mısrıyye 1289 Mısır Bölge 

iklimler Müfettişliği- 

 

 

 

 

Fot No: 82. Haber-i Hidiviyye 1285 

Valilik Haberi 

 

 

 

 

 

Fot No: 84. Zahaf el-Tabib 
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Fot No: 85. Es-Seyid „Âlî Rızâ 1292 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 87. el-„Abdülcelîl 1294 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 86. Muhammed Safer 1291 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 88. Es-Seyyid Sâlih Mecdî 

1288 

 

 

 

 



246 
 

 

       Fot No: 89. Kupsuz-1294 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 91. „Ġsmet Musâ Hayrat 

1283 

 

 

 

 

 

     Fot No: 90. Rıver Wilson-1295  

 

 

 

 

 

 

 

       Fot No: 92. Halil Emin 
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     Fot No: 93. Hüseyin Kâmil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 95. Çâresâz 94 Çare Bulan 

 

 

 

 

   Fot No: 94. Hüseyin Kâmil 1289       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 96. Hadice Tal„atiye 1271 
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         Fot No: 97. Osman Ğâlib      

 

 

 

 

 

 

 

Fot No: 99. Deyir Batadırs-1295 

Manastır Patriği 

 

 

 

 

 

Fot No: 98. Muhammed Tevfik 1286 
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4. 3. 2. 1-Eserde kullanılan Yazı ÇeĢitleri 

    

         Eserde yazı çeĢitlerinden, daha çok sülüs tercih edilirken, divânî ve ta‟lîk 

yazının da kullanıldığı görülmektedir. Harf anatomilerinin mükemmel olmasıyla 

beraber, Zühdi Efendi‟nin klasik istiflerde mûtad olduğu üzere, sağ alttan sırayı takip 

ederek, yukarıya doğru yazılan teĢrifata bazı Ģablonlarda uymadığı görülmektedir.  

Uğur Derman Zühdî Efendi‟nin yazıları hakkında; Ġstif endiĢesiyle harflerin 

teĢrifatına (üst üste bindirilmesindeki sıra) riayet etmediği için, yazdığı ayetler 

güçlükle okunabilmektedir, Ģeklinde yorumda bulunmuĢtur.  

         Eserde aynı metinlerin, farklı istiflerle yazıldığı da gözlemlenmiĢtir. Bu istifler 

Ģemadaki sıraya bağlı kalınarak, aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

4. 3. 2. 2-Sülüs, Celî Sülüs Ġstifler 
 

         Eserde sülüs yazının ağırlıkta olma nedeni; daha okunaklı oluĢundan 

kaynaklanmıĢ olabileceği düĢünülebilir. Harekelerin birçok yerde kullanılmıĢ olması 

yazıya ayrıca okuma kolaylığı sağlamaktadır. Buna mukabil okunmakta oldukça 

zorlanılan Ģablonlar da mevcuttur. Zühdî Efendi‟nin bazı harflere verdiği keĢideler 

sayesinde, hendese Ģekiller ortaya çıkarırken, yazıya olan hâkimiyetini ve hünerini 

sergilemiĢtir.  

         Eserde “kare” “dikdörtgen” “enine beyzi” “dikine beyzi” gibi formlardan 

oluĢan Ģablonlar bulunmaktadır. Hattat birçok Ģablonda daire formunu tercih ettiği, 

47 ve 55 No‟lu Ģablonların dıĢında, müzehhibin de bu düzene riayet ettiği 

gözlemlenmiĢtir. Bu Ģablonlarda istifte üçgen kullanılırken, eserde kare formu 

verildiği görülmektedir. 

         Eserde dikdörtgen formların olduğu Ģablonlar ise; (19-37-66-68-74-) numaralı 

Ģablonlarda karĢımıza çıkmaktadır. Bu Ģablonlardan 19-No‟lu olan istife 

baktığımızda, istifin yarım daire formunda yazıldığı ancak; eserde dikdörtgen formu 

verildiği görülmektedir. 

          Eserde kullanılan bir diğer form ise; enine ve dikine beyzi olan Ģablonlardır. 

Enine beyzi olanlar (5-33-67-76-78-72-) numaralı istifler, dikine olanlar ise; (39-51-

63-77-) numaralı Ģablonlardır. Bunlardan 51- No‟lu Ģablonda, Abdullah Zühdî 
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Efendi‟nin imzası yer almaktadır. Zühdî Efendi birçok yerde bu imza formunu tercih 

ettiği görülmektedir. 

         Bunun dıĢında, divânî ve tâ‟lîk yazı çeĢidi kullanılan Ģablonlar da mevcuttur. 

(6-10-26-59-65-93) numaralı Ģablonlar divânî yazı, (42-74-91-92) ġablonlarda ise 

tâ‟lîk yazı çeĢidi kullanılmıĢtır. 

 

4. 3. 2. 3-Dîvânî Ġstifler 
 

              

                              No: 6                                                          No: 10 

         Eserde divânî yazı çeĢidi kullanılmıĢ olan (6-10-26-27-59-65-93) ġablonlardan, 

6-ve 10-No‟lu olanlar; “Şöhret Ferra?” ve “Şöhret?” gibi kelimelerin yazılı olduğu 

düĢünülse de, tam olarak okunamamıĢtır. Divânî yazının kullanılmasıyla beraber; 6- 

No‟lu olan istifte; “te” ve “fe”, 10-No‟lu olan istifte ise; “te” harflerinin, sülüs yazı 

çeĢidiyle yazılmıĢ olduğu görülmektedir. 

                                         

                                                           No: 27 
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         27-No‟lu Ģablonlarda; “Ber Kemâl” istifinde, diğer dîvanî istiflerde olduğu gibi 

sülüs ve divani yazı çeĢidinden oluĢmaktadır. Hemen hemen tüm harflerin, sülüs yazı 

karakteriyle yazılmıĢ olduğu ancak divânî yazıdaki kıvrak hareketlerin etkisi 

sayesinde, istife divânî yazı izlenimi vermektedir. 

                                    

                                                             No: 59 

 

         59-No‟lu Ģablonda yazılı olan “Hüseyin Fahri” ibaresinde ise; ta‟lik ve divânî 

yazı karıĢımı bir tarz görülmektedir. Aslen ta‟lâk yazıdan türemiĢ olan dîvanî yazı; 

Dîvân-ı Hümâyûn‟daki resmî yazıĢmalarda kullanılmaya baĢlanmıĢ, bu sebeple de 

divânî adını almıĢtır. Dolayısıyla her iki yazı formlarının birbirini andırıyor olması 

pek tabiidir. 

                                    

                                                        No: 65 
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         65-No‟lu Ģablonda; “Râsim” istifinde “sın” ve “mim” birleĢiminin, yine sülüs 

olarak yazılmıĢ olduğu görülmektedir. 

                                      

No:93 

 

         93-No‟lu Ģablonda; “Hüseyin Kâmil” ibaresi ta‟lîk ve divânî yazı karıĢımından 

oluĢan bir baĢka istif örneği olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

4. 3. 2. 4-Tâ‟lîk Ġstifler 
 

   

                          No: 74                                                           No: 68 

 

        74- No‟lu Ģablonda; tüm yazı çeĢitleri içinde en zarif yazı çeĢidi olarak kabul 

edilen hurde tâ‟lîk yazının seçilmiĢ olması, hattatın “Mısır hattatı Züdü‟nün ma‟rifet-

i âcizânesiyle ahzolunmuştur.” yazısıyla tevazu göstermiĢ olması, bu yazı çeĢidinin 

özellikle seçilmiĢ olabileceği fikrini uyandırmaktadır. Hattat bu ibarenin Arapça 

metnini 68-No‟lu Ģablonda yazmıĢ olup, ince sülüs yazı çeĢidini kullandığı 

görülmektedir. Tâ‟lîk yazıyla yazılmıĢ olan metinde sene belirtilmezken, ince sülüsle 

yazılan metinde “sene 1293” tarihinin yazıldığı görülmektedir. 
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                   No: 42                                      No: 91                                      No: 92 

 

         42-91- ve 92-No‟lu Ģablonlarda yine ta‟lîk kullanılmıĢ olup; “Seyyid „İzzet 

Mustafa, İsmet Musa Hayrat ve Halil Emin” isimleri yer almaktadır. 92-No‟lu 

Ģablonda daha önce karĢılaĢtığımız müsenna istifi burada da karĢımıza çıkmaktadır. 

“Halil Emin” isimlerinin karĢılıklı olarak istiflenmiĢ olduğu görülmektedir. 

 

4. 3. 2. 5-Ġbdâî Ġstifler 
 

                 

                               No: 2                                                           No: 92 

 

         2-ve 92-No‟lu Ģablonlara bakıldığında; “Kasrı Mübîn-e” yazısında iki ayrı 

kelime kullanılmasına rağmen, müsenna bir istif görülmektedir. Müsenna yazılarda 

genellikle aynı yazı ibaresi (karĢılıklı- aynalı) görülürken, burada ayrı kelimelerden 

oluĢan bir istif yer almaktadır. Yine 92-No‟lu “Halil Emin” yazısında da aynı istif 
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kullanıldığı görülmektedir. Ancak burada yazı çeĢidi olarak sülüs değil, tâ‟lîk yazı 

çeĢidi kullanıldığı görülüyor. 

                                         

                                                               No: 28 

         28-No‟lu Ģablondaki istife bakıldığında; “Daire-i Seniyye” yazısında “sin” 

harfine verilen keĢide sayesinde, tüm harfleri içine alan daire formu oluĢturulmuĢ 

ibdaî bir istif görülmektedir. 

            

                             No: 29                                                        No: 31 

 

         29-ve 31-No‟lu Ģablonlardaki “Fahri ve Fahriye” istiflerine bakıldığında; 

“Fahri” deki “ra” harfi müdevver yazılırken; “Fahriye” deki “ra” harfinin mürsel 

olarak yazıldığı görülmektedir. Ayrıca “Fahri”deki “ya” yâ-yı ma‟kûs olarak 

yazılırken “Fahriye” deki “ya” harfini “kalın ha” ile birleĢtirerek ve “ya” nın gâye 

kısmında “he” harfinin farklı bir istif kullanılarak bitirildiği görülmektedir. 
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                                                              No: 37 

         37-No‟lu Ģablondaki “İbrahim Hilmi” istifte “he” ve “kalın ha” harflerine 

verilen keĢide sayesinde, farklı bir form ortaya çıkmıĢ olup, üst üste yerleĢtirilen 

kelimelerden oluĢan girift ve ibdaî bir istifin ortaya çıktığı görülmektedir. 

                                  

                                                           No: 46 

 

          46-No‟lu Ģablonda “Mahkem-i Muhtalata El İbtidâiyye-El Mısriyye” 

ibaresinden elde edilen daire formuyla beraber, “elif” ve “lam”larin uzatılmasıyla 

oluĢan ortadaki düğümlü kûfî istifi, muazzam bir tasarım sergilemektedir.    
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                                                                No: 79                                  

 

         Aynı çalıĢmaya örnek bir baĢka çalıĢama da 79-No‟lu Ģablonda görülmektedir. 

“El Mehâkimü‟l Muhtalata-i İbtidâiyye Biskenderiye” yazısındaki “elif” ve “lam” 

harfleri uzatılmayarak merkezde birleĢtirilmeden bırakılmıĢtır. 

 

            

                              No: 47                                                         No:55 

 

         47-ve 55-No‟lu Ģablonlarda; “Ma‟iyyet-i Âliyye Hidiviyye” klasik istif 

kurallarına bağlı kalınarak yazılan yazıda, Ģekil olarak üçgen formu verilmiĢ olması, 

hattatın yazı ve istifteki üstün yeteneğini gösteren bir diğer örnektendir. 
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                                                            No: 76 

 

           76-No‟lu Ģablonda ise; “Rûznâmçe-i Mısrıyye Siham Seyyid-i” yazısındaki 

“sin” lere, “nun” ve “elif” harflerine verilen keĢideler sayesinde, yatay olarak beyzi 

bir form oluĢturulmuĢ olup, diğer kelimeler de bu beyzin içinde toplandığı ibdâî bir 

istif ortaya çıkmıĢtır. 

 

4. 3. 2. 6-Aynı Metinlerin Farklı Ġstifleri 
 

      

                       No: 3                                                        No: 37 

 

         3-ve 37-No‟lu Ģablonlardaki “İbrahim Hilmi” istifinde 3-No‟lu Ģablonda 

“İbrahim”in “he”si müvelled olup 37-No‟lu Ģablonda kedigözü denilen “he” 

kullanılmıĢ olduğu görülmektedir. Yine aynı ibarede “mim”; 3-No‟lu Ģablonda 

gözsüz yazılırken, 37-No‟lu Ģablonda gözlü “mim” kullanılmıĢtır. “hilmi”nin “kalın 
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ha”sına baktığımızda; 3-No‟lu Ģablonda küplü “ha” kullanılmıĢ olup 37-No‟lu 

Ģablonda ise; mürsel “ha” kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca; 3-No‟lu Ģablondaki 

“hilmi” istifinde “ye” harfi yâ-yı makus yazılırken, 37-No‟lu Ģablonda müdevver 

yazıldığı görülmektedir. 

         

                  No:6                                     No: 10                                       No: 12 

 

         Eserde divânî yazı çeĢidi ile yazılmıĢ olan, 6-ve 10-No‟Ģablonlardaki; “Şöhret 

Ferra” ve “Şöhret” istiflerinin, 12-No‟lu Ģablonda, sülüs yazı çeĢidiyle yazılmıĢ 

olduğu görülmektedir. 

             

                              No: 13                                                     No: 18 

 

         13-ve 18-No‟lu Ģablonlarda; “Şerif Muhammed” istifinde, Muhammed aynı 

yazılırken; “Şerifteki” “şın” ve “ra” harfleri farlılık arzetmektedir. Her iki Ģablonda 

da “ra” harfleri mukavver yazılmıĢ olsa da; 18-No‟lu Ģablondaki “ra” çanaklı olup, 

“şın” harfine ise; keĢide verilmiĢ olduğu görülmektedir. 
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                             No:14                                                     No:40 

 

         14-ve 40-No‟lu Ģablonlara bakıldığında; “Direy-i Vâlide-i Hidiviyye” istifinde 

her iki çalıĢmanın da aynı olduğu, yazı karakterlerinde bir değiĢikliğe gidilmediği 

görülmektedir. 

 

                          

                                    No:15                                                     No:45 

         15-ve 45-No‟lu Ģablonlara bakıldığında ise; “Dâire-i Hassa-i Hidiviyye” 

yazısındaki “Hassa-i” ibaresi, 15-No:‟lu istifte “sad” ve “he” harflerinin arasında 

bulunan “med” iĢareti 45-No‟lu Ģablonda “ye”nin üstüne koyulmuĢ olduğu; 15-

No‟lu istifte ise bu boĢluğun tirfil ile doldurulduğu görülmektedir. Ayrıca 15-No:‟lu 

istifteki “daire-i” ibaresindeki “elif”in altında bulunan “çeker” ve “hidiviyye”deki 

“ye”yi okutan üstünün 45-No‟lu istifte yer almadığı görülmektedir. 
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                                     No:39                                              No: 63 

        39-ve 63-No‟lu Ģablonlara bakıldığında; “Varaka- i Sahiha” yazısı her iki 

istifin orta kısmında yer almaktadır. Ġstifte harekeler ve mühmel harflerin dıĢında 

harf bünyelerinde herhangi bir değiĢiklik bulunmamakla beraber, tırnak ve tirfilin 63-

No‟lu istifte daha yoğun kullanılmıĢ olduğu görülmektedir. Hareke ve tezyini 

unsurlar yazıyı tamamlarken, 39-No‟lu istifindeki eksikliler farkediliyor. 

 

            

                             No: 47                                                         No: 55 

         47-ve 55-No‟lu Ģablonlarda; “Ma‟iyyet-i Âliyye Hidiviyye” istifinde bir fark 

olmamakla beraber, 47-No‟lu istifte “Aliyye” kelimesindeki “lam”ı okutan kesra; 

55-No‟lu istifte görülmemektedir. 
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                             No: 56                                                        No: 71       

     

         56-ve 71-No‟lu Ģablonlarda; “Nezâret-i El Hakkâniye” istifinde, “nezâret” 

kelimesindeki “te” harfi, 71-No‟lu istifte çanaklı olarak yazılıyken, 56-No‟lu 

Ģablonda ise vahdet-i “he” kullanılmıĢtır. Ayrıca; tirfil ve tırnakların daha yoğun 

kullanıldığı, cezim ve Ģeddelerde de farklılıklar olduğu görülmektedir.     

                          

                                  No: 78                                               No: 90 

        78-ve 90- No‟lu Ģablonlarda; “Rıver Wilson” istifine bakıldığında, yabancı bir 

isim görülmektedir. ÇalıĢmamızın baĢında da belirtildiği üzere, Müslim ve gayrı 

Müslim ġahıslar için çalıĢılmıĢ yazılara bir örnek olarak karĢımıza çıkmaktadır. Harf 

bünyelerinde herhangi bir değiĢiklik olmamasıyla beraber, 78-No‟lu Ģablondaki 

“vav”ın yan kısmına tırnak koyulmuĢ olduğu ve “Rıver”deki “ra” harfinin 

üzerindeki “cezim”in, 90- No‟lu Ģablonda “ra”nin üst kısmında yer alırken 78-No‟lu 

Ģablonda “vav” ve “ra”nın üst kısmına yerleĢtirilmiĢ olduğu görülmektedir. Ayrıca; 
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78- No‟lu istifte “Wilson” yazısındaki “nun” harfinin daha ferah yerleĢtirilmiĢ 

olduğu farkedilmektedir. 

                 

                                   No: 93                                              No:94 

 

93-ve 94 No‟lu Ģablonlardaki; “Hüseyin Kâmil” ibaresi, divânî ve sülüs yazı 

çeĢidinden oluĢan bir baĢka istif örneği olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle sülüs 

istifte teĢrifat kurallarının ihmali, bu örnekle açıklanmıĢtır. 

 

4. 3. 2. 7-Eserin Tezyinatı               

     

 

                           Fot No: 179- Eserin Tezhipli Bölümünden Detay   
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         Eserin tezhibinde daha çok hatâyî
18

 ve sazyolu
19

 üslûbunun ana motifleri, 

kıvrık, sivri uçlu, hançer formundaki yapraklarla hatayî çeĢitlemeleri kullanılmıĢtır. 

Sırt çizgisi kalın çekilmiĢ iri, kıvrık yaprak motifi 16. yüzyıl ilk çeyreği baĢlarında, 

Osmanlı sarayının ehli hiref örgütüne girmiĢ olan ressam ġah Kulu‟nun yorumuyla 

ortaya çıkmıĢ bir üslûp olduğu bilinmektedir. Eserde bu üslûbun tercih edildiği 

görülür. 

         Daha çok pastel diye tabir edilen mat renklere ağırlık verilmiĢ olup, yazı 

renginin siyah, yazı zeminlerinin ise krem tonlarından oluĢtuğu ve müzehhibin de bu 

tonlara uygun renkleri tercih ettiği görülmektedir. Yalnızca 32- No‟lu Ģablonda siyah 

zemin üzerine üstübeç mürekkeple yazı uygulandığı görülmektedir. 

        Yazıların bulunduğu zeminde hâki yeĢil kullanılmıĢ olup, bu alana beyzi formu 

verilmiĢtir. Diğer bölüme geçiĢler farklı dilimler halinde irili, ufaklı penç motifinden 

oluĢan paftalarla sağlanmıĢtır. Ayrıca penç motifinin her yerde tam olarak 

kullanılmadığı, bölünerek rûmîler yerleĢtirildiği görülmektedir. 

        Yazılar tıpkı bir penç motifi olacak Ģekilde çerçeveye alınmıĢ olup, etrafına ince 

cetveller çekilmiĢtir. Bu cetvellerin dıĢı ise, yarım peçlerle süslenmiĢ, bunları 

çevreleyen konturlar baĢka bir penç dilimi oluĢturularak yazı çevresi tamamlanmıĢtır.  

        Yazıların geneli bu Ģekilde tezhiplenirken, yazıların ebatlarına riayet edilerek, 

bir düzene oturtulduğu görülmektedir. Ortada Hattat Zühdî Efendi‟nin fotoğrafı 

yerleĢtirilmiĢ olup, etrafı 16 küçük dairlerle çevrelenmiĢtir. Eserde toplam yazı sayısı 

99 adet olup, tasarımdaki bu düĢünce; Esmaü‟l-Hüsna levhalarını andırmaktadır. 

         Zeminde hatâyî motifi ve ince dallarla beraber kıvrımlı yapraklar kullanılmıĢtır. 

Renklerde, kırmızı veya kahverengi, ayrıca sarı altın kullanıldığı gözlemlenmiĢtir. 

 

 

18 Tezhip sanatının ana motiflerinden olup, doğadaki görünümleri üslûba çekilerek çizilen bitki kaynaklı motiflere 

“hatâyî grubu” denilmektedir (Birol- Derman, 2011:65). 

19 Osmanlı sanatında uzun bir dönem beğeniyle uygulanan saz yolu üslûbu, saray nakışhânesinde XVI. Asrın ilk 

yarısında yeni bir bezeme tarzı olarak, Tebrizli Şahkulu tarafından ortaya çıkarılmıştır (Birol: 2012, 66). 

 



264 
 

         Eseri tamamlayan zemin renginde ise; krem tercih edilmiĢtir. Hâtâyi 

motiflerinin yoğunlukta olduğu bölüm, kıvrımlı dallar, penç motifleri ve saz yolunu 

andıran kılçıklı ve sade yapraklardan oluĢmaktadır. Birçok yerde iğne perdahı 

kullanılmıĢtır. Burada da yine altının farklı tonları kullanılmıĢ olup, kontur 

geçiĢlerinde siyah rengin tercih edildiği görülmektedir. 

 

Değerlendirme  

        Eserdeki 99 istifi incelediğimizde, Abdullah Zühdî Efendi‟nin 20 mm.‟lik 

kalemle yaptığı tasarımı, en küçük taviz veremeden 1 mm‟lik kalemle yazabilme 

kudretine sahip bir üstad olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Yazı bünyelerindeki 

asalet kendini gösterirken, Zühdî Efendi yazıya estetik hareketler katarak, adeta 

fırçayla resim yapıyormuĢ hissi vermektedir. Özellikle divânî yazılardaki kıvrak 

hareketler buna güzel bir örnektir. Ancak; Birçok istifte, yazıya aĢağıdan mı yoksa 

yukarıdan mı baĢlanmıĢtır tereddüdü, yazıları çözümleme esnasında iĢimizi 

zorlaĢtırmıĢtır.  

        Eserin geneline baktığımız vakit; tezhip ve hat sanatının birbiriyle kaynaĢması 

ve uyumu dikkat çekmektedir. Özellikle desen olarak penç motifinin kullanılmıĢ 

olması, daire ve beyzî formlarında yazılmıĢ olan yazıyla dengelenmiĢtir. Eserdeki bir 

diğer dikkat çeken husus ise;  renklerin birbiriyle kaynaĢmasından doğan 

uyumundur. Özellikle pastel renklerin tercih edilmiĢ olması ve altındaki tüm 

alternatiflerin değerlendirilmesi, esere ayrı bir güzellik vasfı kazandırmıĢtır.  
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4. 3. 3. Mehmet Özçay Koleksiyonu  

 

Levha 1- 

 

Katalog                : 13 

Fotoğraf No         : 180 

Bulunduğu Yer   : Mehmet Özçay Koleksiyonu  

Yazı ÇeĢidi          : Sülüs 

Dil                        : Arapça 

YazılıĢ Tarihi      : Tespit EdilememiĢtir 

Ölçüler                 : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme               : Âharlı kâğıt üzerine, siyah mürekkep, Hâki yeĢil zemin üzerine 

                                 altın, renkli boyalar 

Müzehhibe           : Belgin Tuna 

 

             Fot: 180-Mehmet Özçay Koleksiyonunda Bulunan Kapı Yazısı Levha 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin 20 mm.‟lik kalemle yazdığı istifi, taviz vermeden 1 

mm.‟lik kalemle yazabilme yeteneğine sahip olduğunu daha evvel de belirtmiĢtik. Bu 

levha da 1 cm. satır kalınlığında yazılmıĢ yazılarına örnek bir diğer eseridir. 
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         Eserde yazılan yazının, kapı üstü kitabesi olarak yazılmıĢ olduğu düĢüncesiyle 

beraber, Ģu mısraların yer aldığı görülmektedir. Miftahu bâbi‟llahi tahâ el-

mürtecâ. Sultânunâ Abdulaziz bihi iltecâ liyefûze bi‟l-emâli ve‟l-arâbi ve„ade 

lisânu mâkalîhî mutemessilâ  

         Bahru‟l-mekârimi melceü‟t-tullâbi iz kâne hâdimu hâzihi‟l-a„tâbî inne‟l-

vesâ‟ile bi'l-mülûki bi-bâbihim ve vesiletü‟l-„uzmâ bi-hâze‟l-bâbi Yâ Fettâh. Lâ 

Ġlâhe Ġllallah. Muhammedu‟n-rasûlullah. 

         Allah‟ın kapısının anahtarı Taha (a.s)‟dır. Sultanımız Abdülaziz ona iltica 

etmiş. Kendi emellerine kavuşmak için, bunu dile dökerek ifade etmiş ki, keremlerin 

denizi talebelerin sığınağıdır. Kendisi de bu kapıların hizmetkârıdır. Krallara 

ulaşmak için kapılarından geçmek lazım. Ve benim en büyük gayretim ve isteğim bu 

kapıdadır.           

         Eserin tezhibi klasik üslûpta olup, Belgin Tuna‟ya aittir ve (1436-2015) 

tarihlidir. Ġki ince arasuyu içerisine üç nokta ve yaprak motiflerinin sıralandığı daha 

geniĢ bir arasuyu yerleĢtirilmiĢ olduğu görülmektedir. Kenarsuyu ise; çif iplik 

üzerine, hatâyî grubu motiflerinden oluĢan hâlkâr tekniğindedir. Yazı aralarındaki 

boĢlukları dolduran kare ve dikdörtgen formlar, klasik tezhip uygulamasıyla, altın ve 

çeĢitli boyalar kullanılarak müzeyyen edilmiĢ ve eserin tezhibi tamamlanmıĢtır. 

 

Levha 2- 

 

Katalog                   : 14 

Fotoğraf No            : 181 

Bulunduğu Yer      : Mehmet Özçay Koleksiyonu  

Yazı ÇeĢidi             : Sülüs 

Dil                           : Arapça 

YazılıĢ Tarihi         : Tespit EdilememiĢtir 

Ölçüler                   : Tespit EdilememiĢtir 

Malzeme                : Âharlı kâğıt üzerine, siyah mürekkep, krem zemin üzerine altın,  

                                  renkli boyalar 
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Fot: 181-Mehmet Özçay Koleksiyonunda Bulunan Ciltli Kitaplar Ġçin YazılmıĢ Levha 

 

         Hattat Mehmet Özçay‟in el ayası büyüklüğündeki Ģaheser diye tabir ettiği 

levhada; Mucelledatu‟n-min el-kutubhâne el-hidiviyye el-mısrıyye. Mısır 

hudeyvilerin kütüphanesinden ciltli kitaplar, sözü yazılıdır.  

         Dikey harfler dörde bölünerek hazırlanan eserde, dörtlü müsenna 

diyebileceğimiz istifin yanısıra, harflerle geometrik Ģekillerin çıkardığı fevkalâde 

uyum, ancak Abdullah Zühdî Efendi gibi bir üstad tarafından vücuda getirilebilirdi.  

            Eserin tezhibi klasik üslûpta olup, yazı kenarları cetvellenmiĢtir. Arasuyu, 

yaprak motifi ve aralarında üç nokta kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Yazıdaki beyzi 

formunu tamamlayan dıĢ tezyinat, hatayi, penç ve rûmi motifinden oluĢan desenlerle 

klasik tezhip tekniği uygulanmıĢtır. Bunların devamı niteliğindeki tığlarla, eserin 

tezhibi tamamlanmıĢ ve el ayası kadar bir eser vücûda getirilmiĢtir. 



268 
 

4. 3. 4. Sotheby‟s Uluslararası Müzayede ġirketindeki Kur‟an-ı Kerîm 

 

Eser -1 

 

Katalog                      : 15 

Fotoğraf No               : 182-184 

Bulunduğu Yer         : Sotheby‟s Uluslararası Müzayede 

Yazı ÇeĢidi                : Nesih- Tevki‟ (hatt-ı icâze) 

Dil                              : Arapça 

YazılıĢ Tarihi            : 1271-1855 

Ölçüler                      : 13.8 x 9.5 cm. 

Malzeme                   : Âharlı kâğıt üzerine, siyah mürekkep, altın, renkli boyalar 

 

           

                   Fot: 182-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kur‟an-ı Kerîm 
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         303 varaktan oluĢan Kur‟an-ı Kerim 15 satır halinde, nesih yazı ile yazılmıĢtır. 

Oldukça küçük ebatlarda olan Kur‟an-ı Kerîm‟in yazısının da bir o kadar ince olduğu 

görülmektedir. 

         Elimizde ketebe sayfası bulunmayan eserin bilgilerine Sotheby‟s Uluslararası 

Müzayede ġirketi sitesinden ulaĢılmıĢ olup, bu bilgiler doğrultusunda Abdullah 

Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kur‟an-ı Kerîmdir diyebilmekteyiz.     

         Altın varak üzerine rokoko üslûbunda tezyin edilen Kur‟an-ı Kerîm‟in 

tezyinatı, aĢırı süslemeye gidilmeden kıvrımlı yapraklar ve onları destekleyen sarkık 

dekoratif elemanlardan oluĢmaktadır. Bunların içerisinden çıkan abartısız çiçek 

demetleri ve yazıyı çevreleyen beynes sütur üslûbu ile müzeyyen edilmiĢtir.  

         Eserdeki yazı kenarları sarı altınla cetvenlenmiĢ olup, sûre baĢları ve sonları da 

klasik tezhip tekniğindedir. Durak güllerinin yanısıra hizb, aĢr ve cüz güllerinin de 

kullanılmamıĢ olduğu görülmektedir. 

         AraĢtırmalarımız sonucunda Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazdığı bir Kur‟an-ı 

Kerim‟in Ġstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde olduğu bilgisine ulaĢılmıĢ, 

gerekli irtibatlar neticesinde kütüphanede Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait Kur‟an-ı 

Kerîm olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Bu kaynaklardaki bilgiler Sayın Prof. Uğur 

Derman tarafından kaleme alınması hasebiyle en doğru bilgiyi yine onun vereceği 

düĢünülerek, kendisiyle görüĢülmüĢ ve gerekli bilgilere ulaĢılmıĢtır. 

         Sayın Uğur Derman ile yaptığımız görüĢmede; 25-30 küsür yıl evvel Arkeoloji 

Müzesinde Abdullah Zühdî Efendi‟nin bir Kur‟an-ı Kerîm‟ini kendi gözlerimle 

gördüm. Ebatları el kadardı. Envanter numarası yoktu. Çok güzel ince nesih yazıyla 

yazılmıştı. Ancak bundan 4-5 yıl evvel tekrar gidip araştırdığımda, böyle bir 

Kur‟an‟nın olmadığı sonucuyla karşılaştım (Prof. Uğur Derman ile kiĢisel iletiĢim, 

27. 10. 2017). ġeklinde açıklama yaparak, tüm kaynaklarda ifade edilen ve ifade 

edilmeye devam eden bu bilgiye netlik getirilmiĢ olup, Ġstanbul Arkeoloji Müzesi 

Kütüphanesinde Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait bir Kur‟an-ı Kerîm‟in olmadığı bilgisi 

kesinleĢmiĢtir.  
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Fot: 183-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kur‟an-ı Kerîm‟den Enbiyâ ve 

Hacc Sûresi‟nin Yazılı Olduğu Varak 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazmıĢ olduğu „Âmme Cüzünde bulunan Fâtiha 

Sûresi ile bu Kur‟an-ı Kerîm‟in yazı karakteri ve harf bünyelerini incelemek adına 

iki görsel birleĢtirerek mukayese yapılmıĢtır. 

          

     Fot: 184-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kur‟an-ı Kerîm‟den Detay 
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         Sayın Uğur Derman, “çok güzel ince nesih yazıyla yazılmıştı” açıklamasına 

istinaden, Abdullah Zühdî Efendi‟nin nesihindeki akıcılık ve harf bünyelerindeki 

kudret bu Kur‟an-ı Kerîm‟in yazısında hissedilmemektedir. „Âmme cüzü ile yaklaĢık 

olarak sekiz yıl gibi bir fark olduğu ve ilerleyen yaĢından kaynaklandığı düĢünülse 

de, daha sonraki yıllarda vücûda getirdiği diğer eserlerde bu durum 

görülmemektedir.  

      Kur‟an-ı Kerîm‟in Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait olduğu bilgisi Sotheby‟s 

Uluslararası Müzayede ġirketi tarafından verilirken, ulaĢılan bilgilerin kesinliği 

ancak ketebe kısmını görmekle netleĢecektir. Elde edilen bilgiler ıĢığında, araĢtırma 

yapacak olanlara bir nebze fayda sağlayacağı düĢünülerek, bu çalıĢmada yer 

verilmiĢtir. 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazdığı Kur‟an-ı Kerîm hakkında ulaĢtığımız bir 

baĢka bilgi ise; Doç. Dr. Süleyman Berk‟in kaleme aldığı Türk ve Ġslâm Eserleri 

Müzesi Kur‟an-ı Kerîm Nüshalarının Hat ve Hattatları, 1400.Yılında Kur‟an-ı 

Kerîm, sergi kataloğundaki makalesi olmuĢtur. Makalede; Abdullah Zühdî Efendi‟ye 

ait olduğu belirtilen ( 287) env. No‟lu Kur‟an-ı Kerîm‟in bilgilerine ulaĢmak adına, 

irtibata geçtiğimiz TĠEM çalıĢanları, gerekli bilgi ve belgelere ulaĢmamızı 

sağlamıĢlardır. Ancak bu envanter numarasında, Mehmet RaĢit ketebeli ve 1293 

tarihli baĢka bir Kur‟an-ı Kerîm‟le karĢılaĢılmıĢtır.  

         Kaynaklarda yazdığı Kur‟an-ı Kerim sayısı üzerine çeliĢkili bilgiler yer 

almakla beraber, Rado Son Hattatlar adlı kitabında iki Kur‟an-ı Kerîm yazdığını 

ifade etmektedir. Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait olduğu bilinen bir diğer Kur‟an-ı 

Kerim‟in elimizde bulunan görseller eĢliğinde çalıĢmamızda yer vermenin uygun 

olacağı düĢünülerek, birkaç sahifenin değerlendirmesi yapılmıĢtır.     
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Fot:185-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kur‟an-ı Kerîm‟den Mâ‟ide Sûresi 

 

         6. Cüzünde yeralan Mâ‟ide Sûresi, Kur‟an-ı Kerîm‟in ilk cüzlerinden olup, 

elimizdeki diğer sahifeler, daha ileri cüzlere ait olması dolayısıyla bunun bir cüz 

olarak yazılmayıp, Kur‟an olarak yazıldığı düĢünülmektedir. 
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Fot: 186-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kur‟an-ı Kerîm‟den Rahmân ve 

Vâkı„a Sûreleri 

 

         Kur‟an-ı Kerîm‟in 27. Cüzünde yeralan Rahmân ve Vâkı„a Sûreleri‟nin yazılı 

olduğu bu varakla, Mâ‟ide Sûresi‟nin yazılı olduğu varağı incelediğimizde, durak 

güllerinin benzerliği ve kenar cetvellerinin aynı ebatta ve sayıda olması, bunun aynı 

Kur‟an-ı Kerîm olduğunun ıspatıdır. 

         Elimizde birkaç varak dıĢında, bilgi ve görselin bulunmadığı Kur‟an-ı Kerîm, 

ince nesih ile yazılmıĢ olup, yazı kenarları cetvellidir. Durak güllerinin yer aldığı 

eserin sûre baĢları zer-ender zer
20

 tekniğinde tezyin edilmiĢ olduğu ve sûre 

baĢlarındaki pafta içlerinde üstübeç mürekkebi kullanıldığı görülmektedir. 

         Kur‟an-ı Kerîm‟in ebatları ve nerede olduğu hakkında elimizde bilgi mevcut 

değildir. 

20 
“Altın içinde altın” mânasına gelen zer-ender-zer tabiri, altını mat ve parlak tonlarda kullanmak suretiyle yapılan tezhiplere 

verilen isimdir (Birol, a.g.m: 62). 
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4. 3. 5. Sotheby‟s Uluslararası Müzayede ġirketindeki Kâbe Örtüsü KuĢağı 

 

Eser- 2 

 

Katalog                     : 16 

Fotoğraf No              : 187 

Bulunduğu Yer        : Sotheby‟s Uluslararası Müzayede 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi           : 1270-1854 

Ölçüler                     : 532 x 88 cm. 

Malzeme                   : Ġpek kumaĢ üzerine altın sırma 

 

          Fot: 187-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kâbe Örtüsü KuĢağı 

 

         Siyah zemin üzerine altın sırma ile iĢlenmiĢ, Kâbe örtüsü kuĢak yazısı, 532 x 

88 cm. ebatlarında olup, celî sülüs ile Âli Ġmran Sûresi‟nden âyetler yazılıdır. 

Müzayede bilgileri doğrultusunda, Abdullah Zühdî Efendi‟nin Mısır‟da bulunduğu 

dönemlerde yazdığı belirtilen kuĢakta, tarih ve imza bulunmamaktadır. Oldukça girift 

istiflenmiĢ olan yazıda Âli Ġmran Sûresi‟nden 95. 96 ve 97. âyetin bir kısmı 

yazılıdır. 

         Âli Ġmran Sûresi 95. âyet; Kul sadaka‟llâhu fettebi„û millete ibrâhîme 

hanîfâ (hanîfen), ve mâ kâne minel muĢrikîn (muĢrikîne). De ki: “Allah, doğru 

söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen İbrahim‟in dinine uyun. O, Allah‟a ortak 

koşanlardan değildi.” 

         Âli Ġmran Sûresi 96. Ġnne evvele beytin vudi„a li‟n-nâsi lellezî bi bekkete 

mubâreken ve huden li‟l-„âlemîn („âlemîne). Âlemlere bereket ve hidayet kaynağı 

olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'deki (Kâbe)dir. 
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         Âli Ġmran Sûresi 96. âyetin bir kısmıyla pafta bitiriliyor. Fîhi âyâtun 

beyyinâtun makâmu ibrâhîm (ibrâhîme), Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) 

İbrahim'in makamı vardır. 

         Kâbe‟ye giydirilen kisve her yıl yenilenir, eski kisve ise parçalara bölünerek 

dağıtılırdı. Siyah zemin üzerine altın sırma ile iĢlenen bu örtülerden çıkan kuĢak 

yazıları, müzelerde korunmakla beraber birçok özel koleksiyonda bulunduğu da 

malûmdur.               

         Gerek Osmanlılarda ve gerek onlardan evvelki asırlarda Kâbe‟ye ait bir takım 

eĢya, mübarek sayılmıĢ ve bunlardan bazıları devlet merkezlerinde bulundurularak, 

dini merasim günlerinde ziyaret edilmek suretiyle manevi bir rabıtaya vesile 

olmuĢtur (UzunçarĢılı, 1984; 63). 

           Abdullah Zühdî Efendi‟nin Kâbe örtüsü yazılarını yazdığına dair belgeler ( bkz. 

Ekler 5, 6, 7). 

 

4. 3. 6. Zeki Cemal Özen Koleksiyonu 

 

Eser-1 

 

Katalog                     : 17 

Fotoğraf No              : 188 

Bulunduğu Yer        : Zeki Cemal Özen Koleksiyonu 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi           : 1273-1857 

Ölçüler                     : 67 x 87 cm. 

Malzeme                  : Lacivert zemin üzerine zer-endûd 
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          Fot: 188-Zeki Cemal Özen Koleksiyonunda Bulunan Zer-endûd Levha -1- 

 

          Zer-endûd tekniğin kullanıldığı eserde, Talâk Sûresi 2. âyetin bir kısmı ve 3. 

Âyet yazılıdır; …ve men yettekıllâhe yec„al lehu mahraca (mahracen). …Kim 

Allah‟a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. 

         Talâk Sûresi 3. âyet; Ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib (yahtesibu), ve 

men yetevekkel „âlâllâhi fe-huve hasbühû inna‟llâhe bâliğu emrihî, kad 

ce„âlallâhu li kulli Ģey‟in kadrâ (kadren) Onu beklemediği yerden rızıklandırır. 

Kim Allah‟a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine 

getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur. 

         Abdullah Zühdi Efendi bu eserinde oldukça girift bir istif yapmasıyla beraber, 

özellikle üst satırda bu giriftliği, orta kısımda bıraktığı boĢluk ve noktalarla 

dengeleme yoluna gittiği gözlemlenmiĢtir. Zühdî Efendi “ve men” kelimesindeki 

“vav” baĢını aynı zamanda “mim” gözü olarak da kullanmıĢ ve birçok eserinde 

karĢılaĢtığımız, harflerdeki tetabuk tekniğini bu eserinde de uygulamıĢtır. KesiĢen 

harflerden birinin diğerini delerek geçtiği, delen harfin kenarından çok ince bir 



277 
 

açıklıkta belirtildiği eserde, harflerdeki mükemmellik izahı yapılamayacak kadar 

kusursuzdur. 

         Abdullah Zühdi Efendi imzasına verdiği armudî form ve ona eklediği 

yapraklarla eserde farlılık gösterirken, yazıdan arta kalan boĢluğu da bu Ģekilde 

doldurmuĢtur. Yazının kenarları cetvelsiz olup, Atâ yolu üslûbunda tezyin edildiği 

görülmektedir.  

 

Eser-2 

 

Katalog                     : 18 

 

Fotoğraf No              : 189 

Bulunduğu Yer        : Zeki Cemal Özen Koleksiyonu 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Dil                             : Osmanlı Türkçesi 

YazılıĢ Tarihi           : 1273-1857 

Ölçüler                     : 61 x 83 cm. 

Malzeme                  : Lacivert zemin üzerine zer-endûd 

      

      Fot: 189-Zeki Cemal Özen Koleksiyonunda Bulunan Zer-endûd Levha -2- 
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Aman lafzı senin ism-i şerifinle müsâvîdir 

Anınçün âşkın zikri amândır yâ Resûllâh 

 

         Bu levha için Uğur Derman, Türk Hat Sanatından Seçmeler adlı kitabında Ģu 

Ģekilde bahsetmiĢtir; Ebced hesabı Osmanlı toplumunda, Arap harflerinin 

kullanıldığı yıllarda, yaygın olan bir medeniyet göstergesiydi.  Bugün bile 

kullanıldığına şahit olduğumuz, tevekkül sahibi insanlar; “O işi 66‟ya bağladı”sözü, 

ebced hesabına göre 66 tutan Allah ismine tekabül eder. Levhada geçen “aman” ve 

“Muhammed” kelimeleri de ebced hesabı ile 92‟ye tekabül ettiği düşünülürse, 

burada denilmek istenen; Aman lafzı ve senin ismin ebced ile denk geldiğinden, 

sana aşık olanlar, aman diyerek seni aramış olurlar, ey Allah‟ın Resûlü (Derman, 

2017: 476). 

         Abdullah Zühdi Efendi U. Derman‟ın ifade ettiği düĢüncelerle mi yazdı 

bilinmez ancak istifte harflerdeki fevkalâde duruĢ, yukarıda bahsi geçen Allah ve 

Resûl aĢkına yakıĢır biçimde bir eser vücuda getirilmiĢ olduğunu söylemek yerinde 

olacaktır. 

         Abdullah Zühdî Efendi imzası için ayırdığı yer, imzadaki yön ve cezimlerde ki 

dönüĢlerle, resim ve geometri bilgisi sayesinde zıtlık oluĢturmuĢ, Ģive farkını küçük 

ayrıntılarla bu eserinde de göstermiĢ olduğu farkedilmektedir. Eserin tezhibi o 

dönemde hemen her levhada karĢılaĢılan atâ bey üslûbunda tezyin edilmiĢ olup, yazı 

kenarları cetvellenmiĢtir. 

 

Eser-3  

 

Katalog                     : 19 

Fotoğraf No              : 190 

Bulunduğu Yer        : Zeki Cemal Özen Koleksiyonu 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Dil                             : Arapça 
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YazılıĢ Tarihi           : Tespit EdilememiĢtir 

Ölçüler                     : 53 x 53 cm. 

Malzeme                  : Lacivert zemin üzerine zer-endûd 

        

          Fot: 190-Zeki Cemal Özen Koleksiyonunda Bulunan Zer-endûd Levha -3- 

 

         Lacivert zemin üzerine Zer-endûd tekniği ile; Kalellahu‟l-vahidu; “Tek olan 

Allah dedi ki” yazısından sonra; Tevbe Sûresi 120. âyet; Ġnnallâhe lâ yudî„u ecre‟l- 

muhsinîn (muhsinîne). “Şüphesiz Allah, iyilik yapanların mükâfatını elbette zayi 

etmez” yazılıdır. Yazı kenarları cetvellenmiĢ olup, altın tonlamalarıyla yaprak ve 

çiçek motiflerinden oluĢan kenar suyu kesintisiz tüm eserin etrafını dolaĢır Ģekilde 

tezyin edilmiĢtir. 

         Tarih atmadan yazdığı eserinde Abdullah Zühdi Efendi diğer zer-endûd 

çalıĢmalarında olduğu üzere, bu eserinde de kesiĢen harflerden birinin diğerini 
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delerek geçtiği, delen harfin kenarından ince bir çizgiyle belirtildiği görülürken, 

“Kalellahu‟l-vahidu” kelimelerini bir nevi köĢebent formu vererek, yazıdan kalan 

boĢluğu, yine yazıyla doldurmuĢtur. Ġstifte müdevver harfleri kompoziyonun alt 

kısmına yerleĢtirirken, dikey harfleri üst kısımda toplamıĢ ve sağ kısımda oluĢan 

dikey yoğunluğu, lamelifteki “elif” sayesinde, kaybederek kompozisyonda dengeyi 

sağlamıĢtır.  

 

Eser-3  

 

Katalog                     : 20 

Fotoğraf No              : 191  

Bulunduğu Yer        : Zeki Cemal Özen Koleksiyonu 

Yazı ÇeĢidi               : Celî Sülüs 

Dil                             : Arapça 

YazılıĢ Tarihi           : 1295-1878 

Ölçüler                     : 53 x 53 cm. 

Malzeme                  : Âharlı kâğıt üzerine, siyah mürekkep, altın, renkli boyalar 
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             Fot: 191-Zeki Cemal Özen Koleksiyonunda Bulunan Tarih Beyti 

 „Âmun lihayrî Muhammedin ve in-nehu fî fâlun zarîf / En hayırlı Muhammedin 

yılıdır/Onda ince bir mana saklıdır 

Kad kultu fî tarîhihî Ģerîfun tâlî„uhû Ģerîf / Onu söylediğim tarihtir/ Doğumu da 

şereflidir. 

         1295-1878 tarihli Abdullah Zühdi Efendi‟nin 1 cm satıra yazılmıĢ sülüs 

yazılarına bir diğer örnek olan eserde, tarih düĢürme diye tabir edilen, ebced 

hesabının kullanıldığı tarih beyti yer alıyor. Doğumunda ince bir mana saklı 

olduğunu ifade edilen harflerin toplamından çıkan diğer tarihler,“590,115,590” Hz. 

Peygamber (s.a.v.)‟in doğumuyla ilgi bilgi verdiği düĢünülebilir. 

         Zühdî Efendi‟nin bu istifinde, “ha, te, fe” harflerine keĢide verirken, “fe” 

lerdeki harf-i med olan “ye” harflerini hem üst satırda, hem alt satırdaki istifte yâ-yı 

mâkus olarak yazıldığı görülmektedir. Hareke ve tezyini iĢaretlere yer verilirken, 

mühmel harflerinde kullanıldığı ve bunlardan “he” harflerinin yazı kalemine yakın 

kalemle yazıldığı gözlemlenmiĢtir. Bu Ģekilde yazıda boĢluk doluluk oranı 

dengelenmiĢ olduğu görülmektedir. 

         Eserde yazının etrafını beĢ ayrı arasuyu çevrelemektedir. Altın ve lacivertin 

kullanıldığı hatayi motifleri ve rûmilerden oluĢan kubbeli kenarsuyunda, zer-ender 

zer tekniği kullanıĢmıĢ olup, klasik üslûpta tezyin edilmiĢtir. Çift tahrir tekniğiyle 

yerleĢtirilen tığlar, lazcivert ve altın olup, zemine geçiĢin sağlandığı görülmektedir. 

Zemin rengi krem olan murakkaâya, zerefĢan
21

 tekniği uygulanmıĢ ve eserin 

tezyinatı tamamlanmıĢtır. 

 

 

 

 

21 
(Altın Serpme). Tezhipte sıkça görülen zerefşan, varak altının kalbur şeklinde delikli bir kutuya konulup içinde 

kuru fırçanın hareket ettirilmesiyle altın parçalarının kalburun deliklerinden aşağıya dökülmesi işlemidir (Birol, 

2012: 62). 
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4. 4. Diğer Eserleri 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin eserlerinden gün yüzünde olan ancak birçoğunun 

hangi kütüphane, müze, koleksiyon, ve müzayede evinde bulunduğuna dair elimizde 

malûmat bulunmayan birçok eseri mevcuttur. ÇalıĢmamızda yer verdiğimiz bu 

eserlerden bazılarının muhtevaları değerlendirilip, açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

4. 4. 1. Cüz, Evrad ve Delâilü‟l-Hayratlar  

1-Cüz                

                    

            Fot: 192-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Cüzden Ġlk Varak  
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         Kur‟an-ı Kerim‟in 28. Cüzü olan ve Mücâdale Sûresi‟yle baĢlayan cüz, Ģükûfe 

motiflerinden oluĢan, rokoko üslûbunda tezyin edilmiĢtir. Abdullah Zühdî Efendi 

nesih yazıyı bu eserinde, daha ince kalem kullanarak yazdığı, eliflerin neredeyse 

hissedilmeyecek kadar ince olduğu görülmektedir.       

         Yazı kenarları altın cetvelli olup, satır araları beynes sütur Ģeklinde tezyin 

edilmiĢtir. Kubbeli sûrebaĢı ûnvan sayfası formunda, rokoko üslûbundadır. Kenar 

bezemesinde ise; altın kullanılarak, stilize edilmiĢ yaprak ve buketlerin tek bir 

noktadan çıktığı hâlkâr tekniği uslûbunda tezyin edildiği görülmektedir. 

 

2-Delâilü‟l-Hayrat-1- 

                                             

                             

Fot: 193-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Delâilü‟l-Hayrat-1-‟tan Ġlk Varak  

         Nerede bulunduğu ve ebatları hakkında malûmatımızın olmadığı eserin, uzun 

kenarının (bkz. fot:175‟ yaklaĢık olarak 14 cm. olduğu yanında bulunan cetvelden 
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anlaĢılmaktadır. 41 varak ve 9 satır halinde nesih kalemle yazılmıĢ olan Delâilü‟l-

Hayrat-1-,  klasik tezhip üslûbunda tezyin edilmiĢtir. Dua baĢları ve sonlarındaki 

paftalar, üstübeç mürekkep ve tevkî‟ kalemle yazılmıĢ olup, yazı kenarları cetvellidir. 

Serlevha kısmında sade bir motif yer alırken, durak güllerinde ise, farklı formlar 

kullanılmıĢtır.  

 

Fot: 194-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Delâilü‟l-Hayrat-1-‟tan Bir Varak 
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                                  Fot: 195-Delâilü‟l-Hayrat-1- Ketebe Bölümü            

        

         Ketebe sayfasında Abdullah Zühdi Efendi‟nin diğer Delâilü‟l-Hayratlarında 

olduğu gibi, bir sayfayı ayırmamıĢ, son durak tezhibi pafta içine sülüs kalem ve siyah 

mürekkeple harrerehu es- Seyyid Abdullah Zühd‟î Ģeklinde imza koyarak, eseri 

tamamlamıĢtır.  
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3-Delâilü‟l-Hayrat -2- 

 

Fot: 196-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Delâilü‟l-Hayrat-2-‟dan Serlevha  

 

         Elimizde sadece serlavha sayfalarının bulunduğu Delâilü‟l-Hayrat-2- hakkında 

nerede olduğuna dair malûmat bulunmamaktadır. Abdullah Zühdî Efendi‟nin en 

mükemmel nesih yazılarından diyebileceğimiz eserin tezhibinde ise; yazı kenarları 

altınla cetvellenmiĢ olup, kubbeli sûrebaĢı ûnvan sayfası tarzında, klasik tezhip 

tekniğiyle müzeyyen edilmiĢtir. Ġki ince arasuyu içerisine çift iplik hâtayî grubu 

motifleriyle bezenmiĢ olan eserde, lacivert renkli çift tahrir tekniği uygulanan tığlarla 

zemine geçiĢ sağlanmıĢtır. Ġlk sayfada cetvel kenarları saz yolu üslûbunda, hâlkâr 

tekniği kullanılarak kenar suyu bezemesi yapıldığı görülmektedir.  
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4-Delâilü‟l-Hayrat -3- 

 

Fot: 197-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Delâilü‟l-Hayrat-3-‟dan Serlevha  

 

         Serlevha sayfalarının bulunduğu bir baĢka eseri olan Delâilü‟l-Hayrat-3- 

hakkında elimizde hiçbir malûmat bulunmamaktadır. Zemin boyama ve zer-ender zer 

tekniğiyle tezyin edilen eserin serlevha kısmında, yazı kenarları beynes sütur olup, 

arasuyunda anahtarlı zencerek uygulanmıĢtır. Lacivert ve beyaz renklerin 

kullanıldığı, çift tahrir tekniğinden oluĢan tığlarla, zemine geçiĢ sağlandığı 

görülmektedir. BoĢ alanın bırakılmadığı eserde yazının neredeyse kaybolmuĢ olduğu, 

durak kısımları dahi farkedilmediği tespit edilmiĢtir. 

                 

 

 

 



288 
 

5-Delâilü‟l-Hayrat -4- 

                     

Fot: 198-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Delâilü‟l-Hayrat-4-‟dan Ġlk Varak  

 

         Hakkında malûmatımız olmayan bir diğer Delâilü‟l-Hayratı ise; Besmele ile 

beraber beĢ satırlık yazının yer aldığı eseridir. Yazı kenarları beynes sütur üslûbunda 

tezyin edilirken, kenar kısımlarda stilize çiçeklerden oluĢan demetler yer almaktadır. 

Eserin kenarsuyu ise; yaprak ve çiçeklerle müzeyyen edilmiĢ olup, bu bölümün de 

altın cetvelle sınırlandırıldığı görülmektedir. 
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4. 4. 2. Levhalar  
 

Levha-1 

                   

        Fot: 199-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kıt‟a Formunda Levha 

 

         Ebatları ve nerede bulunduğuna dair malûmatımız olmadığı eserin birinci sülüs 

satırında; Yâ âlimen bi-hâli aleyke ittikâli. Ey benim halime vakıf olan, sadece sana 

güvenir sana dayanırım. Ġkinci sülüs satırda; Ġbrâhîm Sûresi 12. âyet yazılıdır. ve 

„âlâllâhi fel‟yetevekkeli‟l-mutevekkilûn.Tevekkül edenler, yalnız Allah‟a tevekkül 

etsinler. yazılıdır. Yedi satır nesih yazıda ise;  Said el Hudri (ra) dan rivayet edilmiĢ. 

Ġle baĢlayan Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Uhud‟dan dönüĢünde, Talha (r.a.)„a 

dayanarak ashabına hitabı yazılı olup, alt kısımdaki mail nesihte devam etmektedir.  
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         Birinci sülüs satırında; Yâ âlimen bi-hâlî „aleyke ittikâli. Ey benim halime 

vakıf olan, sadece sana güvenir sana dayanırım. Ġkinci sülüs satırda; Ġbrâhîm Sûresi 

12. âyet ve „âlâllâhi fel‟yetevekkeli‟l-mutevekkilûn. Tevekkül edenler, yalnız 

Allah‟a tevekkül etsinler. yazılıdır. Yedi satır nesih yazıda ise;  Said el Hudri (r.a) 

dan rivayet edilmiĢ. Ġle baĢlayan Hz. Peygamber (s.a.v.)‟in Uhud‟dan dönüĢünde, 

Talha (r.a.)‟a dayanarak ashabına hitabı yer almaktadır.  

         Kâle semi‟tü resûlellah sallellahü „aleyhi ve sellem: Yekûlü „inde 

münsarefihî min uhudin ve‟n-nâsü mücdikûne bihi vekad istenede ilâ Talha 

eyyühe‟n-nâsü akbilû „alâ mâ kelleftümû min islâh-ı âhiretiküm ve a‟ridû 

„ammâ dummine leküm min emr-i dünyâküm velâ testa‟milû cevâriha „uzzibet 

binimetihi fi‟t-tearruzı lisehatihi bima‟siyetihi ve‟c‟alû Ģüğleküm bi‟ltimâsi 

mağfiratihi ve‟srifû himemeküm ile‟t-tekarrubi ileyhi bitâatihi innehü men 

bedâ binasibihi mine‟d-dünya feennehü nasibühü mine‟l-âhireti velâ yüdrikü 

minhâ mâ yüridü vemen bedâ binasibihi mine‟l-âhireti vesale ileyhi nasibühü 

mine‟d-dünya ve edrake mine‟l-âhireti mâ yürîdü  

         Rasülüllahtan, Uhut dönüşü duydum, Talha‟ya yaslanmıştı, insanlar pür 

dikkatti, ahiretinizi mükellefiyetlerinizi yerine getirerek düzeltin. Dünya için ahireti 

yıkmayın. Allah‟ın gazabını çekecek işlerden uzak durun. Allah‟ın affını kazanmaya 

bakın. Gücünüzü onun itaatiyle ona yaklaşmaya sarfedin. Dünya‟da nasibiniz olan 

iyilikler ahirette de nasibinizdir. Onun karşılığını Dünya‟da idrâk edemezsiniz. 

Ahiret nasibi ortaya çıkana, dünya nasibi de meydana gelir. Ahiret‟te de arzusuna 

erişir.  

         Kâle resûlellah sallellahü „aleyhi ve sellem: Eyyühe‟n-nâsü lâ 

tüĢğılenneküm dünyaküm „an âhiretiküm velâ tüessirû ehvâeküm „alâ tâat-i 

rabbiküm velâ tec‟alû eymâneküm zerîaten ilâ meâsiküm ve hâsibû enfüseküm 

kable en tühâsebû vemehhidû ileyhâ kable en tüazzebû ve tezevvedû li‟r-rahîli 

kable en tüz‟acû feinnemâ hüve mevkıfü „adlin ve iktizâi hakkın ve suâlün an 

vâcibin velekad ebleğa fi‟l-a‟zâri men tekaddeme fi‟l-inzâri 

         Ey insanlar! Dünyanız sizi ahiretinizden alıkomasın. Nefsinizin isteğini 

Allah‟ın isteğine üstün tutmayın. Yeminlerinizi günahlarınıza bahane etmeyin. 
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Mahşer günü hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Azaptan kurtuluş için 

Allaha yönelin. Sıkıtnıya girmeden yol için azıklanın. Ahiret adalet yeridir, sorgu ve 

hakkâniyet mahâllidir. Geçmiş ümmetlerde uyarıların ardından özürler çok 

gelmiştir.  

         Kâle resûlüllah salevâtüllahi aleyhi ve selamühü min se‟âdet-i ibn-i âdem 

rıdâhü bimâ kada‟llahü vemin Ģekâveti ibn-i âdem terkühü istihârete‟llahi 

vemin Ģekâveti ibn-i âdem sehatühü bimâ kada‟llahü  

         Adem oğlunun Allah‟ın kaza ve kaderine rıza göstermesi onun bahtlılığıdır. 

Kaza ve kadere rıza göstermemesi ve Allah‟tan hayırlısını istememesi ise 

Cehennem‟e gideceğinin alâmetidir.   

         Hadislerin sonunda Zühdî Efendi‟nin imzası yazılıdır; bunu yazan, üstad 

Mustafa İzzetin talebesi Abdullah Zühdî Efendi. 

         Tarih belirtilmemiĢ olan eserde, nesih yazı kenarları koltuklu olup, duraklar ve 

cetveller altındır. Tezhibi ise dönemin tezyinatına örnek, Ģükûfe ve Atâ bey 

üslûbundadır. 
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Levha-2 

                         

                                                 Fot: 200-Tezkâr Kıt‟a  

         1293-1876 tarihli tazkâr (zikretme, hatırlatma) satirları, Abdullah Zühdî Efendi 

vefâtından üç yıl kadar evvel vücûda getirmiĢ olmasına rağmen, yazısındaki kudret 

hiç bozulmamıĢtır. 12 satır halinde celî kalem ile yazılmıĢ olan eser Arapçadır.         
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         Eserin tezhibi, Gamze imzalı olup, 1428-2007 tarihlidir. Satır araları ve yazı 

kenarları altın cetvelli olup arasuyunda yeĢil renk kullanılmıĢtır. ĠĢlemeli rûmî ½ 

simetrili desen tasarımı ile tezyin edilmiĢ olan eser, rûmî motiflerinden oluĢurken, 

kenar süslemesi tığlarla tamamlanmıĢtır. Eserin nerede olduğuna dair elimizde bilgi 

mevcut değildir. 

Tezkâr-ı valideti‟l-„âzîz bi-Mısr/ Mısır‟da Azîz‟in annesinin hatırası 

Kütübün biha yeclû ledeyhi hattâni/ Oradaki kitaplarla iki hat ortaya çıkıyor 

Venefâîsû yurvâ „ukulû ruvâtîha/ Akıllıların rivâyet ettiği güzel eserler 

Fî ravdi mecmui‟l-funûni sahabu/ Bütün sanatların toplandığı bağda bulut var 

Ve bedi„u ayâtin tetelevvehu ve înneha/ Levhalaşan ayetlerin güzelliği ki onlar: 

Fî küllî mâ„nen lî‟l-„ulûmi lübâbu/ Her mânâda bütün ilimlere bir cevherdirler. 

Ve sahâifü li‟n-nâzirîne bivechîha/ Ve yüzüne bakanlar için sayfalaradır ki 

Yebdû „alâ tûli‟z-zemanî savâbu/ Zaman ne kadar geçse de doğrulukları âşikârdır 

Hazihi hiye‟d-dürerü‟lletî fî Ģerhîha/ Bunlar öyle incilerdir ki açıklamalarında 

Yütlâ du„au‟l-valîdati mucâbu/ Anaların duâlarının makbûl olduğu okunur 

Lâ bel hîye‟t-tuhufü‟lletî târîhuhâ/ Yok, onlar öyle hediyelerdir ki tarihleri:  

Leke yâ hîdîvü safâ ve tâbe kitâbû/ Ey safa padişahı senin için ne güzel kitaptır. 
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Levha-3 

                

                           Fot: 201-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ  

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin istif kabiliyetini gösterdiği bir diğer eseri,  daire 

formunda, ketebesiz ve tarihsiz olup, nerede olduğuna dair elimizde bilgi 

bulunmamaktadır. Osmanlı sultanlarından, Osman‟dan Mustafa-i Evvel‟e kadar, 

cülüs tarihinin belirtildiği eserin yazı kenarları cetvelli olup, tezyinatsızdır.  
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Levha-4 

                

            Fot: 202-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Tarih Manzûmesi 

 

         45 x 33 cm. ebatlarındaki levha, 1263-1847 tarihli ve ketebeli olup, 19.02.2011. 

Atika müzayede evinde satıĢa sunulmuĢtur.  

 

         Tarih düĢürmenin yazılı olduğu eser, altı satır halinde sülüs kalem ile yazılı 

olup, yazı araları ve kenarları cetvellidir. Kenar bezemesinde, çizgilerden oluĢan 

geometrik geçmeler bulunmaktadır. Bu geometrik Ģekillerin içlerinde stilize çiçekler 
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yer alırken, satırlarda; tek Ģerit dal üzerine goncagül, penç, ve yaprak motiflerinin 

bulunduğu, serbest bir dal devam etmekte ve bu yapraklardan yazı aralarına da 

yerĢeltirildiği görülmektedir. 

Müzde hezârân müzde kim ilyâs beğe Râbb-i kerîm / İlyas beye binlerce muştu 

olsun ki cömert olan Allah 

Kıldı bir „atâ necl-i pâk itsün teĢekkür bâ huzû‟ / Asîl bir soy verdi, Allah‟a 

şükretsin 

Kehvâre-i âfâkâ ol mahdûr-i vâlâ-gevherin / O asîl soylunun beşiği ufuklara  

Buldukda ikbâl ü sa„âdet ile milâdı vûku„ / mutlulukla doğumu vukû bulduğunda  

Tebrik idûb Hilmî didi târîh-i tâmm-i mukâddemin / Hilmi kutlayarak tam bir 

tarih düşürdü 

Ġdrîs Ģemseddîn beğ yümn ile kıldı tulû„ / İdrîs Şemseddîn bey uğur ve bereketle 

dünyaya geldi. 
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Levha-5 

               

                   Fot: 203- Ravza‟da Okunan Duanın Yazılı Olduğu Levha 

 

         Ravza-i Mutahhara‟da okunan duanın, yazılı olduğu levha, tarihsiz ve ketebesiz 

olup, harekesiz nesih ile yazılmıĢtır. 47 x 30 cm. ebatlardaki levhanın yazı kenarları 
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cetvelli olup,  klasik tezhiplidir. 28.02.2015 tarihlerinde, Ares müzayede evinde 

satıĢa sunulmuĢtur. 

 

Levha-6 

        

                       Fot: 204-Abdullah Zühdâ Efendi‟nin yazdığı Yâ „Âlî Levha 

 

         80 x 80 cm. ebatlarında olan eserde tarih belirtilmezken, ketebe kısmı 

mevcûttur. Yâ „Âlî- Ey „Âlî celî sülüsle yazılırken, Yâ Fatımâ- Ey Fatımâ sülüsle 

yazılı olup, kenar satırlarda ġûrâ Sûresi 23. âyetin bir kısmı yeralmaktadır. …kul lâ 

es‟elüküm „âleyhi ecrân ille‟l-meveddete fî‟l-kurbâ… ki:“Ben buna (yaptığım 

tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret 
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istemiyorum. Âyetlerin baĢlangıc kısımlarında; Hasan ve Hüseyin yazılı olup, alt 

kısımda Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzası yer almaktadır.  

         Eserin kenar cetvelleri altın olup, içerisine yeĢil renkte zencerek uygulanırken, 

kenarsuyu siyah zemin üzerine, hatayi üslûbunda, altın ve mavi tonlarda tezyin 

edilmiĢtir. Eser, 30.11.2013 Ġstanbul Antik Sanat evinde satıĢa sunulmuĢtur.  

         Aynı istifin 1278-1861 tarihli edirnekârı bir levhası daha mevcut olup, hareke 

ve tezyini iĢaretlerde değiĢiklik bulunmaktadır. Bu eserin nerede olduğuna dair 

elimizde bilgi mevcut değildir. Fo: 204 No‟lu eserin bir örneği ise, Bursa YeĢil 

Medresede bulunmaktadır. 

 

Levha-7 

  

           Fot: 205- Abdullah Zühdî‟nin Efendi‟nin YazmıĢ  Olduğu Celî Sülüs Levha 

 

         35 x 54 cm. ebatlarındaki levha ketebeli olup, tarihi bulunmamaktadır. Ġki satır 

olarak celî sülüsle yazılmıĢ olan levhanın istif düzeni de genel itibariyle iki satırdan 

müteĢekkildir. Eserin muhtavesi ise; „Âlî her haydâr değil, seyfe dimem zülfîkâr. 

Lâ fetâ illâ „âlî lâ seyfe illâ zülfîkâr. Ali her aslan gibi değildir ve her kılıç da 

Zülfîkâr gibi olmaz. Ali‟den başka bir efe yoktur, Zülfîkâr‟dan başka kılıç da yoktur.  
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         Eserin dıĢ cetvelleri altınla çekilmiĢ olup kenar tezhipleri hakkında 

malümatımız bulunmamaktadır. Müge D. koleksiyonunda bulunan levha, 11.12.2011 

tarihinde Alif Art müzayede evinde satıĢa sunulmuĢtur. 

 

Levha-8 

                     

Fot: 106-Abdullah Zühdî‟nin YazmıĢ Olduğu Sülüs-Nesih Hurufât ve Rabb-i yessir 

Duası 

 

         1273-1857 tarihli ve ketebeli levha, altı satır halinde olup, sülüs ve nesih 

kalemle yazılıdır. Neml Sûresi 30. âyetle baĢlayan levhada; Ġnnehu min suleymâne 

ve innehu Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm. Mektup Süleyman‟dandır, Rahmân ve 

Rahîm Allah‟ın adıyla (başlamakta)dır. sülüs kalemle yazılı olup, alt tarafında nesih 

kalemle tekrar besmele yazılıdır. Üçüncü satır süslüs kalemle; ve bihî neste„în-u ve 
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„âleyhi-l tuklanü mîne‟l-hizlân Dördüncü satır sülüs kalemle; Rabb-i yessir velâ 

tü„âssir Rabbi temmim bi‟l-hayr ve bihi‟l-„avn: Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, 

Rabbim hayırla sonuçlandır. BeĢinci satırda nesih hurufât yazıldıktan sonra son 

satırda sülüs kalemle; ve bi‟Ģ-Ģükri tedûmu‟n-ne„îmu küllühâ: Nimetler şükürle 

artar ve sürer. Yazılı olup, Abdullah Zühdî Efendi imzasıyla levha bitmektedir. 

         Eserin tezyinatı klasik üslûpta olup, küçük koltuklar mevcuttur. Yazı kenarları 

beynes sütur Ģeklinde müzeyyen edilen levhanın aslının nerede olduğuna dair 

elimizde bilgi bulunmamaktadır.    

 

  Levha-9              

   

Fot: 207-Abdullah Zühdî‟nin YazmıĢ Olduğu Sülüs-Nesih Hurufât ve Rabb-i yessir 

Duası 

          Tarih atılmamıĢ olan bir diğer hurufât meĢki ise; sülüs Rabb-i yessir duası ile baĢlayıp, 

nesih Besmeleden sonra bir satır sülüs hurufât, davemında, nesih hurufâtın tamamı ve 

yeniden sülüs hurufâtın devamı yer alırken, Abdullah Zühdî‟nin imzası ile eser 

tamamlanmaktadır. Eserin ebatları ve nerede olduğuna dair elimizde bilgi bulunmamaktadır.        
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Levha-10                  

 

                   Fot: 208-Abdullah Zühdî‟nin YazmıĢ Olduğu Sülüs Hurufât 

 

         1267-1850 tarihli ve 12.5 x 24.5 cm. ebatlarında olan sülüs hurufât, ketebeli 

olup, altın cetvelli ve battâl ebru ile kenar suyu yapılmıĢtır. ġevket Rado 

koleksiyonunda bulunan eser, 04.12.2011 tarihinde Portakal Sanat ve Kültür Evi 

tarafından satıĢa sunulmuĢtur.  
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Levha-11 

                        

  Fot: 209-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Hz. Peygamber (s.a.v.)‟e Övgü 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin hürde sülüs hat ile yazdığı eseri ketebeli olup 

tarihsizdir. Eserin ölçüleri hakkında kesin bilgi olamamakla beraber, dikey kenar 

uzunluğunun yaklaĢık olarak 15 cm. civarında olduğu söylenebilir. BeĢ satır 

halindeki eserin ilk satırında; En„âm Sûresi 38. âyet yazılıdır; Ve mâ min dâbbetin 

fî‟l-ardı ve lâ tâirîn yatîru bi cenâhayhi illâ ümemün emsâlüküm: Yeryüzünde 

gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer 

topluluktan başka bir şey değildir. Alt satırlarda ise; Hz. Peygamber (s.a.v.)‟i öven  

Osmanlıca beyit yer almaktadır. 
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 Yüzüm  haldür iclâle firâĢ itdim hâcaletle/ Yönümü utanarak Allaha döndüm 

„Ġ„ânet „âtifet Ģefkât senindür yâ resûlallah/ Yardım, lütuf ve şefkât sendendir yâ 

resûlallah 

Heman Pertevniyal‟in matlabı feyz ü Ģefaâtdîr/ Işığa muhtaç olan bizlerin tek 

isteği şefaattir 

„Înâyet nusret merhâmet senindür yâ resûllah/ Yardım, merfhamet ve inayet 

senindür yâ resûlallah 

        Eser tezhipsiz olup, yazı kenarları geometrik çizgilerden oluĢmaktadır. Eserin 

nerede olduğu hakkında malûmat bulunmamaktadır. 

 

Levha-12 

 

              Fot: 210-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Sultan Abdülmecid‟e Yazdığı Dua  

 

          Haremeyn-i ġerifeyn‟in hizmetiyle müftehir olan Gazi Sultan Abdülmecid bin 

Sultan Gazi Mahmud Han bin Sultan Abdülhamid bin… ġeklinde devam eden 

metinde, Sultan Abdülmecid‟e ve onun bütün ecdadına dua edilmektedir. Son 

kısımda ise; Sene selase ve seb‟iyn ve mieteyn ve elf (1273-1857) tarihi Arapça 

olarak yazılmıĢtır. Abdullah Zühdî Efendi‟nin hurde sülüs istiflerinden olan ve 1 cm. 

geniĢliğindeki satıra yazılmıĢ istifinin, celî sülüsle Kâbe altın olukda da yazmıĢ 

olduğu görülmektedir. (Bkz. Fot: 247-248-249-250)  
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Levha-13 

                              

                      Fot: 211-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Hurde Sülüs Ġstifi  

 

         Daire formunda yaklaĢık 3 cm çapında olan istifte, Meryem Sûresi, 30. âyet; 

Kâle innî abdullâhi, âtâniye‟l-kitâbe… ġüphesiz ben Allah‟ın kuluyum. Bana 

kitabı verdi… 1250-1834 yazılı olup, Abdullah Zühdî Efendi‟nin hurde sülüs 

eserlerine bir diğer örnek olmuĢtur. Oldukça girift bir istif olmasına rağmen, harflerin 

yerleĢimindeki düzen, aynı zamanda hareke ve tezyini iĢaretler sayesinde, boĢluk-

doluluk dengesi sağlanırken, istifin alt kısmındaki boĢluk, yazı kalemine yakın 

kalınlıktaki kalemle tarih yerleĢtirilerek doldurulmuĢtur.      

Levha-14 

                                

                            Fot: 212-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Sülüs Ġstifi 
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         Abdullah Zühdî Efendi‟nin 1287-1870 tarihli istfinde, Hud Sûresi 75. âyet 

yazılıdır. Ġnne ibrâhîme le-halîmun evvâhun munîb (munîbun). Çünkü İbrahim 

çok içli (yumuşak huylu) ve Allah‟a yönelen bir kimseydi. Zühdî Efendi sülüs 

istifinde, “lam” harfini kompozisyonun ortasına denk getirip, etrafına üçer tane elifi 

yerleĢtirmiĢ ve dikey orantıyı sağlamıĢtır. Müdevver harflerle de yatay orantıyı 

oluĢturmuĢ ve bu Ģekilde beyzi formu ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda hareke, tezyini 

iĢaretler ve tarih kısmı ile yatay beyzi formun kenar çerçevesini oluĢturarak, 

fevkalâde bir istif vücuda getirmiĢtir. Eserin ebatları ve nerede bulunduğuna dair 

elimizde bilgi bulunmamaktadır. 

 

 Levha-15 

          

              Fot: 213-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Abbdülaziz Ġçin Yazdığı Mühür  
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         Fi „âhdî mevlânâ emirû‟l-mu‟mînin es-sultan „abdûlazîz han fahri „âl-i 

osman kad beĢĢera bi-nefsih-î hidîvü‟d-diyarî‟l-mısrıyyeti isma„il bin ibrahim 

bin muhammed „âlî veda„a‟l-esâse bi-ebniyeti hâzîhi‟l-mebânî li-teshil-i  

turukı‟t-ticareti fî‟l-vatani ve semmâhâ bi-mennâ „Abdûlazîz fî yevmi‟l-isneyn 

el-hâmis ve‟l-„aĢrîn min Ģehri safer sene elf ve mieteyn ve semanîyeh ve semanîn 

mine‟l-hicreti el nebeviyyeh.     

         Mü‟minlerin emiri, Osmanlınin iftiharı olan Sultan Abdülaziz Han devrinde, 

Mısır diyarının hidivi Muhammed „Âlî İbrahim‟in oğlu İsmail, yurttaki ticaret 

yollarını kolaylaştıkmak için bu binaların temelini atmıştır. Ve onlara menna 

Abdülaziz diye ad vermiştir. Hicrî 1288 yılında Safer ayının 25. gününde.    

         1cm satıra yazılan sülüs yazı, kendi içerisinde genel itibariyle iki satırdan 

oluĢmaktadır. Bazı bölümlerde bu sayının üç ve dörde kadar çıktığı görülmektedir. 

Oldukça girift bir istif vücûda getirmiĢ olan Zühdî Efendi, yazıyı daire bir form 

içerisine yerleĢtirerek, sanki bir mühür niteliği kazandırmıĢ olduğu düĢünülebilir. 

Hareke ve tezyini iĢaretlere de yer vermiĢ olan Züdî Efendi, bu kadar ince yazdığı 

sülüs yazıda, harf bünyelerini ve sülüs kurallarını hiçbir Ģekilde bozmadan, harfleri 

satıra yerleĢtirmiĢ ve fevkalâde bir istif ortaya çıkarmıĢtır.   

 

Levha-16            

 

                                               Fot: 214-Zer-endûd Levha 

 

         Abdullah Zühdî Efendi, Ümmü Abbas Sebili yazılarında kullandığı imzasını bu 

eserinde de kullanmıĢ olduğu görülüyor. Yazım tarihi bulunmayan eserde, siyah 

zemin üzerine Zer-endûd tekniğiyle; Neml Sûresi 59. âyetin bir kısmı yazılıdır. 
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Kuli‟l-hamdü lillâhi ve selâmun „âlâ „îbâdihi‟llezî-nestafâ… (Ey Muhammed!) De 

ki: “Hamd Allah‟a mahsustur. Selâm onun seçtiği kullarına… 

         Abdullah Zühdî Efendi “„âlâ” ve “nestafâ” kelimelerindeki “ya” harflerini 

“yay-ı makus”yazıp, keĢide vermiĢ ve bu Ģekilde dikey harflerin ortasından geçerek 

hem ritmi sağlamıĢ hem de ibdaî bir eser vücuda getirmiĢtir. Ayrıca Allah Lafzı‟nın 

altında kalan boĢluğu da, keĢideye verdiği kûfî formunda dönüĢlerle, boĢluk doluluk 

dengesini sağlamıĢtır. Eserin nerede olduğu hakkında elimizde malûmat 

bulunmamaktadır. 

 

Levha-17            

    

                                              Fot: 215-Zer-endûd Levha 

 

         1282-1865 tarihli ve ketebeli istifte; Kehf Sûresi 17. âyetin bir kısmı yazılıdır. 

Ve terâ‟Ģ-Ģemse izâ tale„ât tezâveru „ân kehfihim zâte‟l-yemini… (Rasul‟üm! 

Orada bulunsaydın) güneşi görürdün; Doğduğu zaman mağaralarının sağına 

meyleder… Âlemlerin Rab‟bı olan Allah doğruyu söyledi. Oldukça girift olan istif 

lacivert zemin üzerine Zer-endûd tekniğiyle yazılmıĢ olup, nerede bulunduğu 

hakkında elimizde bilgi mevcut değildir. 
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Levha-18                     

 

                                             Fot: 216-Zer-endûd Levha 

 

         1295-1878 tarihli ve ketebeli istifinde; Yâ Hazretî seyyidî kutbu‟l-„ârifîn 

ğavsu‟l-vâsilîn es-seyyîd Ahmed el-bedevî kaddesellahu te„âlâ sirrehu el-âzîz. Ey 

benin efendim Hazretî kutbu‟l-„ârifîn ve ğavsu‟l-vâsilîn es-seyyîd Ahmed el-bedevî, 

Allah onun yüce ve aziz sırrını kutsal eylesin. yazılıdır. Nerede olduğu ve ebatları 

hakkında bilgimizin bulunmadığı eserini Abdullah Zühdî Efendi vefatından bir yıl 

evvel vücuda getirmiĢtir. Buna rağmen, harf bünyeleri ve terkip hususiyetleri 

bakımından her hangi bir bozulma olmadığı görülürken, harflere verdiği 

keĢidelerdeki dirayet bunu daha iyi açıklamaktadır. 
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Levha-19                

 

              Fot: 217-Hz. Ali‟ye Ġsnât Edilen Kur‟an-ı Kerim Mahfazasının Yazısı 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin istiflediği Hz. Ali‟ye isnât edilen Kur‟an-ı Kerim 

mahfazasının yazısı 1276-1860 tarihli olup, Osmanlıca yazılıdır. “Hazreti „âlî 

kerremellahu vechehu efendimizin hatlariyle muharrer Mushaf ġerîf 

mehhfazâsıdır”. Zühdî Efendi bu istifinde, satır sırasına üstten ve alttan baĢlamamıĢ 

olup, üst bölüme yakın orta kısımdan baĢlarken, istifin kumaĢ üzerine altın sırma ile 

yapıldığı düĢünülmektedir. Ancak burada murakkâ üzerine yazılmıĢ hali mevcûttur. 

Eser tezyinatlı olup, nerede bulunduğu hakkında elimizde malûmat 

bulunmamaktadır. 
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Levha-20            
 

  

                                               Fot: 218-Zer-endûd Levha 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin tarih belirtmediği eserinde, müdevver harflerin 

yoğunlukta olduğu, tetabuklarlardan oluĢan bir istif görülmektedir. Ġstifte Hadis-i 

ġerîf yazılıdır. “Er-rahîmune yerhemuhumu‟r-rahmânu îrhamu men fîl-ardî 

yerhamkum men-fissema”. Merhamet edenlere Rahman rahmet eder. Yerde 

olanlara merhamet edin, gökteki melekler size merhamet etsin.  

         Sağ taraftaki levha Edirne Selimiye Müzesinde korunmaktadır ancak sol 

taraftaki levhanın nerede olduğuna dair elimizde bilgi bulunmamaktadır. Eserlerin 

her ikisi de, dönemin tezyinatına örnek olan, Atâ yolu üslûbunda tezyin edilmiĢtir.  
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Levha-21          

   

       Fot: 219-Kâhire- Câmiu„l-Ezher Kütüphanesinde Bulunan Zer-endûd Levha  

 

         Câmiu„l-Ezher Kütüphanesinde bulunan eser,   51 x 61 cm. ebatlarında olup, 

Hadîd Sûresi 22. 23. âyetler yazılıdır. Mâ esâbe min musîbetin fî‟l-ardı ve lâ fî 

enfusikum illâ fî kitâbin min kabli en nebraehâ, inne zâlike „âlâllâhi yesîr 

(yesîrun). Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, 

biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz‟da) yazılmış olmasın. Şüphesiz 

bu, Allah‟a göre kolaydır. Li-keylâ te‟sev „âlâ mâ fâtekum ve lâ tefrahû bi mâ 

âtâkum, vallâhu lâ yuhıbbu kulle muhtâlin fehûr (fehûrin). Elinizden çıkana 

üzülmeyesiniz ve Allah‟ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye (böyle yaptık.) 

Çünkü Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.  

         Eser 1286-1869 tarihli olup, ketebelidir. Yazı kenarları altın cetvelli olup, Atâ 

yolu üslûbunda tezyin edilmiĢtir.  
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Levha-22           

 

                                        Fot: 220-Zer-endûd Levha 

 

         Ketebeli olan levha 53 x 61 ebatlarında tarihsiz olup,  Ġsrâ 79. âyet yazılıdır. 

Ve minel leyli fe-tehecced bihî nâfileten lek(leke), „âsâ „en yeb„âseke rabbuke 

makâmen mahmûdâ (mahmûden). Gecenin bir kısmında da uyanarak sana 

mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı 

Mahmud‟a ulaştırsın.  

         Abdullah Zühdî Efendi bu eserinde, mu‟tad olduğu üzere, istife sağ alttan 

baĢlamayıp, üst kısımdan baĢladığı görülmektedir. Siyah zemin üzerine zer-endûd 

tekniği ile yazılan eserin yazı kenarları altın cetvelli olup diğer zer-endûd levhalarda 

olduğu gibi, Atâ yolu üslûbunda tezyin edilmiĢtir. Bahar müzayede evinde satıĢa 

sunulan eserin nerde olduğu hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır.  
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Levha-23            

 

                                                Fot: 221-Zer-endûd Levha 

 

         26 x 35 cm. ebatlarındaki eser ketebeli olup, tarih belirtilmemiĢtir. Eserde Hûd 

Sûresi 56. âyetin bir kısmı yazılıdır. Ġnnî tevekkeltu „alâllâhi rabbî ve 

rabbikum… İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah‟a dayandım… 

         Lacivert zemin üzerine Zer-endûd tekniği ile yazılan eserin yazı kenarları altın 

cetvelli ve tezhiplidir. Abdullah Zühdî Efendi bu eserinde,“ „âlâ”daki “ye” harfini 

“yay-ı makus” kullanarak, aynı zamanda “tevekkeltu”kelimesindeki “ke”harfiyle 

tetabuk yapmıĢ ve fevkalâde bir istif vücûda getirmiĢtir. Eserin nerede olduğuna dair 

elimizde malûmat bulunmamaktadır. 
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Levha-24            

 

                                  Fot: 222-Zer-endûd Kelime-i Tevhid Levha 

 

         1273-1857 tarihli Kelime-i Tevhid levhası ebatları ve nerede bulunduğuna dair 

elimizde malûmatımız bulunmamaktadır. Lacivert zemin üzerine zer-endûd 

tekniğiyle yazılmıĢ olan levha, altın cetvelli ve müzeyyendir. 

         Fot: 223 ve 224 No‟lu Kelime-i Tevhid levhalar ile birkaç hareke değiĢikliği ve 

tezyinattaki farklılık dıĢında istif olarak aynı olan, 40 x 70 cm. ebatlarındaki 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin bir diğer eseri de, 17.10.2012 NiĢantaĢı müzayede evinde 

satıĢa sunulmuĢtur. 

         Bir diğer Kelime-i Tevhid levha ise; Medine- Abdülhakim Kütüphanesinde 

bulunmaktadır. 1276-1859 tarihli olup, yazının birçok yerinde yıpranmalar 

mevcûttur. Lacivert zemin üzerine: Zer-endûd tekniği kullanılan eserde, yazı 

kenarları altın cetvelli olup, tezhibi ise köĢebentlerin olduğu Atâ yolu üslûbunda 

müzeyyen edilmiĢtir. 
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Levha-25           

     

Fot:  223-Ġ.B.B. Koleksiyonu Atatürk Kitaplığında Bulunan 3220 Envanter No‟lu 

Kelime-i Tevhid Zer-endûd Levha 

         Atatürk Kitaplığında Bulunan Kelime-i Tevhid, diğer Kelime-i Tevhid 

levhalarıyla her açıdan aynılık gösterirken, tezhipli kısımları farlılık arzetmektedir. 

3220 envanter numaralı eser, 68,6 x 38,5 ebatlarındadır. Abdullah Zühdî Efendi‟nin 

levhası ketebeli olup, tarih bulunmamaktadır.  

Levha-26            

    

                                Fot: 224-Zer-endûd Kelime-i Tevhid Levha  
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         Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait bir diğer Kelime-i Tevhid levhası 39 x 70 cm. 

ebatlarında, ketebeli olup, tarih belirtilmemiĢtir. Müge D. Koleksiyonunda bulunan 

eser, diğer Kelime-i Tevhid levhalarıyla aynı istifte olup, zemin rengi kremdir. Eser, 

altın cetvelli olup, atâ bey üslûbunda müzeyyen edilmiĢtir. 

 

4. 4. 3. Kıt„alar  
 

Kıt„a-1 

         

       Fot: 225-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kıt„lar. Sağdan No: 1, 2  

 

         1277-1860 tarihli ve her biri 9 x 16 cm ebatlarında olan kıt‟alar Mustafa Balcı 

koleksiyonunda bulunmaktadır. Abdullah Zühdî Efendi bu kıtalarda Kur‟an-ı 

Kerim‟den farklı âyetleri bir arada yazdığı görülmektedir. 
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         Birinci kıt‟anın ilk durak gülüne kadar, ġûrâ Sûresi 7. âyet yazılmıĢtır. Ve 

kezâlike evhaynâ ileyke kur‟ânen arabiyyen li-tunzira umme‟l-kurâ ve men 

havlehâ ve tunzira yevme‟l-cem„‟i lâ raybe fîhi ferîkun fî‟l-cenneti ve ferîkun 

fî‟s-saîr (saîri). Böylece biz sana Arapça bir Kur‟an vahyettik ki, şehirlerin anası 

olan Mekke‟de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan 

toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. 

         Birinci kıt‟anın ikinci durak gülüne kadar, Zuhrûf Sûresi 31. âyet yazılıdır. Ve 

kâlû lev lâ nuzzile hâzâ‟l-kur‟ânu „alâ raculin mine‟l-karyeteyni „azîm (azîmin). 

“Bu Kur‟an, iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!” dediler. 

         Birinci kıt‟anın üçüncü durak gülüne kadar, Muhammed Sûresi 13. âyat 

yazılıdır. Ve ke-eyyin min karyetin hiye eĢeddü kuvveten min karyetike‟lletî 

ahracetke ehleknâhum fe lâ nâsıra lehüm. (Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi 

memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki, biz onları helâk 

ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. 

         Birinci kıt‟anın son kısmında ise; Yunus Sûresi 98. Âyetinin bi bölümü 

yazılılarak, ilk kıta tamamlanıyor. Felevlâ kânet karyetün âmenet fe-nefeahâ 

îmânuhâ illâ kavme yûnus(yûnuse), lemmâ âmenû keĢefnâ „anhüm „azâbe‟l-

hızyi fîl… Yûnus‟un kavminden başka, keşke (azabı görmeden) iman edip, imanı 

kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı! (Yûnus‟un kavmi) iman edince, 

dünya hayatında (sürüklenebilecekleri) rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış… 

         Ġkinci kıt‟anın ilk durak gülüne kadar, Mâ„ide Sûresi 119. âyetin yazılı olduğu 

görülmektedir. Kâlellâhu hazâ yevmu yenfe„u‟s-sâdikîne sıdkuhum, lehum 

cennâtun tecrî min tahtihâ‟l-enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ (ebeden), radiyallâhu 

„anhüm ve radû „anhü zâlike‟l-fevzu‟l-azîm (azîmu). şöyle diyecek: “Bugün, 

doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar 

akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da 

Allah‟tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. 

         Ġkinci kıt‟anın ikinci durak gülüne kadar, Ahzâb Sûresi 24. âyet yazılıdır. Li 

yecziye‟llâhu‟s-sâdıkîne bi-sıdkıhım ve yuazzibe‟l-munâfıkîne in Ģâe ev yetûbe 

aleyhim innallâhe kâne gafûran rahîmâ (rahîmen). Bunun böyle olması Allah‟ın, 
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doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse münafıklara azap 

etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

         Ġkinci kıt‟anın üçüncü durak gülüne kadar olan kısımda; Kâle resûlullahi 

„aleyhi ve sellam. En-necâtü fî‟s-sidk. KurtuluĢ doğruluktadır. Hadis-i ġerif 

yazılıdır. 

         Ġkinci kıt‟anın dördüncü ve son durak gülüne kadar olan kısımda; Ahzâb 

Sûresi 22. âyetin son bölümü yazılı olduğu görülmektedir. …ve resûluhu ve mâ 

zâdehum illâ îmânen ve teslîmâ (teslîmen). Allah ve Resûlü doğru söylemişlerdir” 

dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. 

Kıt„a-2 

                    

      Fot: 226-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kıt„lar. Sağdan No: 3, 4 

 

         Üçüncü kıt‟anın bir ve ikinci durak güllerine kadar, Meyyem Sûresi 52 ve 53. 

âyteler yazılıdır. 52. Ve nâdeynâhü min cânibi‟t-tûri‟l-eymeni ve karrabnâhü 

neciyyâ (neciyyen). Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice 
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konuşmak için kendimize yaklaştırdık. 53. Ve vehebnâ lehu min rahmetinâ ehâhu 

Hârûne nebiyyâ (nebiyyen). Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn‟u bir nebî olarak 

kendisine bahşettik. 

         Üçüncü kıt‟anın üçüncü durak gülüne kadar, Nisâ Sûresi 154. âyet yazılıdır. 

Ve rafa„nâ fevkahumu‟t-tûra bi-mîsâkıhim ve kulnâ lehumu‟dhulû‟l-bâbe 

sücceden ve kulnâ lehüm lâ ta„dû fî‟s-sebti ve ehaznâ minhüm mîsâkan ğalîzâ 

(ğalîzan). Verdikleri sağlam söz(ü yerine getirmemeleri) sebebiyle “Tûr”u 

üzerlerine kaldırdık ve onlara, “Tevazu ile kapıdan girin” dedik. Yine onlara, 

“Cumartesi (yasakları) konusunda haddi aşmayın” dedik ve onlardan sağlam bir söz 

aldık. 

         Üçüncü kıt‟anın dördüncü ve son durak gülüne kadar, Bakara Sûresi 63. âyet 

ile kıt‟a tamamlanıyor. Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa‟nâ fevkakumu‟t-tûr 

(tûra) huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin vezkurû mâ fîhi le„allekum tettekûn 

(tettekûne). 

 Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da 

tepenize dikmiş ve “Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab‟ı sıkı tutun, onun 

içindekileri düşünün (gafil olmayın)” demiştik. 

         Dördüncü kıt‟a ise Abdullah Zühdî Efendi‟nin ferağ kaydı
22

 yer almaktadır. 

Nesih ile yazdığı bu kıt‟alara Âsitâne-i Aliyye‟de, yani Ġstanbul‟da baĢladığını, 

Ġskenderiye denizinde, SüveyĢ, Cidde, Mekke ve Haremeyn arasında devam ettiğini 

ve Medine‟de 1277-1860 tarihinde tamamladığını yazarak, dördüncü kıt‟ayı bitiriyor. 

         Abdullah Zühdî Efendi,nin nesih yazısındaki akıcılık ve harf bünyelerindeki 

kudret burada da görülürken, yazdığı bu kıt‟alarda mıstar
23

 kullanmadığı, bazı 

kısımlardaki satır düzenin olmamasından anlaĢılmaktadır.          

22 
Yazma eserlerin sonuna konulan istinsahla ilgili not. Müstensihler tarafından yazma eserlerin genellikle 

sonuna konulan ve metnin istinsahının bittiğini belirten kayıt için kullanılır. Çoğunlukla istinsah işinin kimin 

tarafından yapıldığına ve hangi yıl, ay, gün veya gecede, saat kaçta bitirildiğine dair kısa bilgiler verir. Nâdiren 

de olsa bitiş tarihi (ay, gün, saat vb.) istinsaha başlanan vakitle (ibtidâ) denk düşerse bu ilginç durumu belirtmek 

üzere yukarıda zikredilen ibare “kad vekaa‟l-ibtidâ ve‟l-ferâğ” şeklinde de yazılabilir (Bilgin-ĠA, 1995: 354-355) 

23
 Hat sanatında satırları doğru ve düzgün yazabilmek için gerekli çizgileri çizen alet. Meşk mıstarı, sahife 

mıstarı, kıt‟a mıstarı gibi çeşitleri mevcûttur (Yazır, 1981:174).  
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Kıt„a-3 

           

        Fot: 227-Abdullah Zühdî Efendi, Sülüs-Nesih Kıt„a Hafız Osman‟ı Takliden 

      

          TSMK- GY 312-142 envanter numaralı 19 x 28 cm. ebatlarındaki kıt„a 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin, hattın bir baĢka yönü olan yazı taklidinde de oldukça 

maharet sahibi bir sanatkâr olduğunu göstermektedir.  

         Uğur Derman‟ın, Türk Hat Sanatından seçmeler adlı kitabının 475. sayfasında 

yer verdiği yazısında, Abdullah Zühdî Efendi‟nin bu husustaki marifetini kısa bir 

hatıra ile anlatmıĢtır. 

         Bir satır sülüs dört satır nesihden oluĢan eserde Hadis-î ġerîf yazılı olup, sülüs 

kalemle; Kelimetû‟l-hikmeti dâlletu‟l-hakîm. Hikmet; hakîm kimsenin yitiğidir. 

        „An Ebî Hüreyre radîyellahu „anh. „An Rasûlîllahu „aleyhi ve sellem. Lâen 

yeclise ehadukum „alâ cemrettin fetuhrika siyâbehu fetahlusa alî cildihi 

hayru‟n-lehu min en-yeclise „alâ kabrin. Ebu Hüreyre (r.a)‟dan Resulullah (s.a.v.) 

şöyle buyurmuştur; “Sizden birinizin kor üstüne oturup, o korun elbisesini yakıp, 

cildine ulaşması, onun için kabir üzerine oturmasından daha hayırlıdır.” 
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         Uğur Derman‟ın belirttiğine göre; Hafız Osman‟ın tarih koymadan yazdığı bir 

kıt„asını eline geçiren Abdullah Zühdî Efendi, Mısır‟a yerleĢtiği yıllarda bu eseri 

takliden yazmıĢ ve imzasını da; Nâkalehâ es-Seyyid Abdullah Zühdî fî mahrûsa-i 

Mısır, 1286-1869. Seyyid Abdullah Zühdî bunu Mısır‟da nakletti) Ģeklinde atmıĢtır. 

         Eserin koltuk kısımlarının tezyin edilmediği görülürken, yazı kenarları iç ve dıĢ 

cetvellerle sınırlandırılmıĢ olup, arasuyunda hatip ebru kullanıldığı görülmektedir. 

Turuncu renkteki dıĢ murakkâda ise, zerefĢan tekniği kullanıldığı gözlemlenmiĢtir. 

Kıt„a-4 

    

                            Fot: 228-Abdullah Zühdî Efendi, Sülüs-Nesih Kıt‟a 

 

         Nerede bulunduğu ve ebatları hakkında malûmat bulunmayan eser tarihsiz 

olup, bir satır sülüs, dört satır nesih kalemle yazılmıĢtır. Sülüs satırda; Künyetül 

âdemiyyi ebû‟l-cefâ felâ tatlûb minel cefâi vefâ (Hz. Ali) İnsanlığın künyesi 

cefânın babasıdır. Cefâdan vefâ isteme-bekleme. Yazılı olup, nesih satırlarda ise; 

„An Ģekîki Ġbrâhîm enne raculen… diye devam eder hadîs-i ġerîf yazılıdır. Şakik 

bin İbrahim‟den rivayet edildiğine göre; Adamın biri Rasulullah‟a “İnsanlar beni 

iyi/salih bir insan olarak tanıyor, ben gerçekten salih bir insan mıyım değil miyim 
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nasıl bilebilirim?”diye sordu. O (s.a.v) da şöyle cevap verdi; “Sırrını Salihlerin 

yanında izhâr et, eğer razı olurlarsa sen salih/iyi bir adamsın, aksi durumda değil. 

Ve dünyadan yüz çevir, buna rağmen dünya sana gelirse anla ki sen salih bir 

adamsın, aksi olursa değilsin.” 

         Eser cetvelli ve koltuklu olup klasik tezhipte tezyin edilmiĢtir.  Lacivert zeminli 

dıĢ murakkaa ise, zerefĢan tekniği ile süslenmiĢtir. 

Kıt„a-5 

 

                            Fot: 229-Abdullah Zühdî Efendi, Sülüs-Nesih Kıt‟a 

 

         Zühdî Efendi‟nin tarih koymadığı kıt‟ası, bir satır sülüs dört satır nesihden 

oluĢmaktadır. Eserde Hadis-î ġerîfler yazılı olup, ebatları ve nerede bulunduğuna 

dair elimizde bilgi mevcut değildir. 

         Sülüs satırda; Meselû‟l-lezî yezkurû rabbehu ve‟l-lezî lâ yezkûru rabbehu 

meselû‟l-hayyî ve-l meyyîtî. Allah‟i zikreden ile zikretmeyen, ölü ile diri gibidir. 

         Nesih satırlarda; Rasulullah (sav) şöyle buyurdu; “Kıyamet günü, insanların en 

makbulü; en çok salavat getirenlerdir. Ve yine şöyle buyurdu; “Allahın yeryüzünde 

gezgin melekleri vardır, bana ümmetimten salat selam getirenleri bana bildirirler. 
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         Eser koltuklu ve cetvelli olup, koltuklar bitkisel motiflerin yer aldığı geometrik 

formlarda tezyin edilmiĢtir. 

Kıt„a-6 

 

Fot: 230-Abdullah Zühdî Efendi, Sülüs-Nesih Kıt‟a Hafız Osman‟ı Takliden  

 

         1286- 1870 tarihli kıt‟ada, Abdullah Zühdî Efendi Hafız Osman‟ı takliden 

yazmıĢ olduğunu belirtmektedir. Ġki satır sülüs ve üç satır nesihle yazılmıĢ eserdeki 

sülüs satırlarda; Nâkilen „an rabbehu „izze ve celle enâ „inde‟l-munkesireh. 

Kulubuhum lî eclî ve „anhu ene celîsun men zekeranî. Allah Azze ve celle şöyle 

buyurmuştur; Ben kalbi kırık olanların yanındayım, onların kalbi benim içindir, ve 

ben beni zikredenlerle beraberim.  Kudsi Hadîs yazılıdır. Sülüs satırlarda ise; Ve 

„anhu sibabu‟l-m‟minin fusukun ve kıtalühu kufrun… Mü‟mine sövmek fısk 

Mü‟mini kasden öldürmek küfür… olduğunu buyuran Hadîs-i ġerîf yazılıdır. Eserin 

ebatları ve nerede olduğuna dair elimizde bilgi mevcut değildir.    
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Kıt„a-7 

  

         Fot: 231-Abdullah Zühdî Efendi Kaside-i Burde‟den  Sülüs-Nesih Kıt‟a 

 

Nûn: nezertü lien a‟kura vecneteyye fi türbeti‟l-hâdî‟Ģ-Ģefii Muhammedin / 

Hidayet rehberi Muhammedin türbesinde iki yanağımı kurban etmeğe adadım. 

Vâvün: ve hakkullahi inni Ģeyyikun-li-darîhı misbâhi‟z-zulâmi Muhammedin / 

Allahın hakkıdır ki karanlıkları aydınlatan Muhammedin ravzasına vurgunum. 

Hâün: Heyâmi zâidün ve teĢevvükî-li‟z-zemzemiyyi‟l-hâdi‟l-habibi 

Muhammedin / Zemzem sahibi, hidayet edici, Allahın sevgilisi Muhammede Aşkım 

tutkum çok fazladır. 

Lâmelif: Lâ tüazzib mâdihan yâ rabbenâ bi‟l-HâĢimi Muhammedin / ey 

Rab‟bimiz övdüğün Haşimi Muhammed aşkına bize azap etme!  

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin tarih ve imza koymadığı kıt‟a, Kaside-i Burde‟den  

nûn ve lamelif meĢk Murakkâsı olup, bir satır sülüs ve iki satır nesih ile yazılmıĢtır. 

Eserin koltuk kısımlarının tezyin edilmediği görülürken, cetvel ve durak gülleri 

mevcuttur. Tarih ve ketebe kısmı bulunmayan eserin ebatları ve nerede olduğuna dair 

elimizde bilgi bulunmamaktadır. 
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 Kıt„a-8 

   

                           Fot: 232-Abdullah Zühdî Efendi Sülüs-Nesih Kıt‟a  

         Zühdî Efendi‟nin bir satır sülüs, beĢ satır nesih kalemden müteĢekkil kıt‟asında, 

üç ayrı Hadîs-i ġerîf yazmıĢ olduğu görülmektedir. Ġlk sülüs satırda; Râ„îl hakka 

ğinde ğalabâti‟n-nefsi. “Nefsin mücldeleye girdiği zaman, hakka riâyet et.” 

yazılıdır. 

         Nesih satırlarda ise; Kâle rasûlullahi salavâtullahi „aleyhi ve selamuhu. 

Yukâlu lisâhibi‟l-kur‟âni ikrâ‟ verteki verattil kemâ kunte turattilu fî‟d-dunyâ 

feinne menzileke „inda âhiri âyetin tekraûhâ. “Rasûlullah (s.a.v.) dediki; (Kıyamet 

günü) Kur‟ân okuyan kimseye şöyle denir: Oku, yüksel ve dünyada Kur‟ân‟ı tertil ile 

okuduğun gibi (şimdi de) tertil ile oku. Senin cennetteki derecen, mevkiin okuduğun 

ayetlerin sonuncusuna göredir.” Ve kâle rasûlullahi sallâ‟l-lahu „aleyhi ve sellem. 

Ġnnellezî leysefî cevfihi Ģey‟un minel Kur‟âni ke‟l-beyti‟l-haribi. “Rasûlullah 

(s.a.v.) dediki; “İçinde Kur‟an‟a ait hiçbir şey olmayan, harab olmuş bir ev gibidir.” 

Hadîs-i ġerîflerden sonra, Zühdî Efendi‟nin imzası ile yazı tamamlanmıĢtır. 

         Tarih bulunmayan eserde yazılar altın cetvelli olup, koltukların yezyinatı hatayi 

motiflerinden oluĢmaktadır. Altın ve kırmızının kullanıldığı süslemede, 

helezonlardan oluçan durak gülleri görülmektedir. Koltuklardaki desenle durak 

güllerinin sentezi ile oluĢturulmuĢ desen, sülüs satırdaki boĢ kısım doldurularak, 



327 
 

kıt‟nın tezyinatı tamamlanmıĢtır. Eserin ebatları ve günümüzde nerede olduğu 

hakkında malûmat bulunmamaktadır. 

Kıt„a-9 

       

           Fot: 233-Abdullah Zühdî Efendi Sülüs-Nesih Kıt‟a Mûsâ (a.s.) Rivayeti  

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin tarih ve imza koymadığı kıt‟ası, bir satır sülüs ve 

kısa satırlar ile beraber dokuz satır nesih yazıdan oluĢmaktadır. Sülüs satırda; 

Kelamu‟l- muluk-u, muluku‟ul- kelâm. Meliklerin sözü, sözlerin melikleri, yazılı 

olup, Nesih mail satırlarda ise; Fî risâlihi kîle merre Mûsâ „aleyhi‟s-selâm. 

Bireculin yed„û ve yetederre„u fekâle ilâhî inkânet hâcetuhu biyedeyye 

kadaytuhâ fe-evhî‟l-lâhu te„âlâ enâ erhamu mînke velâ kinnehu ğanemun  ve 

kalbuhu „inde ğenhu. Ve innî le‟s-tecîbu li„abdin ve kalbehu „inde ğayrî 

fezekkir. Mûsâ „aleyhi‟s-selâmu li‟r-reculin zalike fe‟n-kada„a ile‟l-lah. Te„âlâ 

bi kalbihi fekudîyet hâccetuhu. „Abdu‟l-kadir ġukrî.  Hz. Musa (a.s.) Allah‟a 

yalvaran bir adama rastlıyor ve ihtiyacı olan şeye sahip olsaydım ona verirdim diye 

Allah‟a dua edince, Allah Teala ona şöyle vahyediyor: “Ben senden daha 

merhametliyim,  fakat o kalbi başka bir şeyle meşgulken bana dua ediyor, ben 

kulumun kalbi başka şeyle meşgulken bana ettiği duayı kabul etmem” Hz Musa 

bunu o adama naklediyor ve adam kalbini Allah‟a yönelterek dua ediyor ve Allah da 

duasını kabul ediyor. Abdulkadir Şükrü. (?) 
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         Ġnal‟ın Son Hattatlar adlı kitabında paylaĢtığı eserin ebatları hakkında malûmat 

bulunmazken, Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda olduğu bilgisini vermektedir. 

Ancak günümüzde eserin nerede olduğu hakkında herhangi bir malûmat 

bulunmamaktadır.  

Kıt„a-10 

 

        Fot: 234-Abdullah Zühdî Efendi Sülüs-Nesih Kıt‟a Hafız Osman‟ı Takliden 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin Hafız Osman‟ı takilden yazdığı ervah kıt‟a,  bir 

satır sülüs, imza kısmıyla beraber, 11 satır mail nesihten oluĢmaktadır.  Üst 

kısımdaki Sülüs satırda; Ecsâmen izâcâ„at sârreti‟l-ecsâm. Ervâhen veizâ Ģebi„at 

sâreti‟l-ervah. Bedenler acıktığı sürece bedendir, Ruhlarsa doyunca ruh olur. 

         Nesih satırlarda ise; Ecsâmen medeha a„râbiyyun kavmen fekâle 

edebhumumu‟l-hikmetu ve ahkemethumü‟l-tecârrubu velem yuğrihumu‟s-

selâmete‟l-muntevet. „Alâel-heleketi ve‟Ģ-Ģukrullâh vehdeh. Bedevinin biri bir 

kavmi övünce şöyle dedi: Onları hikmet terbiye  etmiş, tecrübeleri daha bilge 

yapmıştır… 

         Abdullah Zühdî Efendi, Hafız Osman‟ın 1100-1689 tarihli kıtasını, Mısır‟a 

yerleĢtiği yıllarda takliden yazmıĢ ve imzasını da; Nâkalehâ es-Seyyid Abdullah 

Zühdî fî mahrûseti Mısır, 1286-1869. Seyyid Abdullah Zühdî bunu Mısır‟da 

nakletti) Ģeklinde atmıĢtır.  
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Kıt„a-11 

 

                               Fot: 235-Abdullah Zühdî Efendi, Sülüs-Nesih Kıt‟a  

 

         Hızır Bey‟in “Akaid meselelerini Ģiir Ģeklinde ele alan Kaside-i Nuniyye adlı 

eserinden beyitler yer almaktadır.  

         Âhâdu silsiletin huffet bi‟imkânin. Keze‟l-havâdisu ve‟l-erkânu Ģâhidetun. 

„Alâ vûcûd-i kadîmin sâni„in bânî. O‟nsuz varlıkların silsilesi sonsuza kadar 

devam ederdi. Bütün mümkün varlıklar (havadis) ve asıl elemanlar, bu dünyayı 

yapan ve onu düzenleyen, başlangıcı olmayan bir yaratıcı mûcidin varlığına şahittir. 

            Eserin sol köĢesinde bulunan dairede formunun Abdullah Zühdî Efendi‟nin 

imzası olduğu düĢünülse de, bu bölümün okunamaması, burada bir mühür olma 

ihtimalini güçlendirmektedir. Bir satır sülüs, bir satır nesih kaleminden oluĢan eserin 

yazı kenarları cetvelli olup, tezyinatsızdır. Tarih belirtilmeyen eserin ebatları ve 

nerede olduğuna dair elimizde bilgi bulunmamaktadır.  
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 Kıt„a-12 

         

                            Fot: 236-Abdullah Zühdî Efendi, Sülüs-Nesih Kıt‟a 

 

         1259-1843 tarihli el-Bûsîri‟nin Kaside-i Bürde‟sinden ve  el-Asmaî el-

Bâhilî‟nin bir kasidesinden beyitlerin yeraldığı kıt‟a, iki satir sülüs ve iki satır nesih 

kalemden oluĢmaktadır. 

Heni‟en li‟eshabî‟n-ne„îmi ne„îmuhûm/ nimet sahiplerine nimetleri afiyet olsun!  

Ve kulluhu min resulî‟llahî mültemisun/ hepsi Allah‟ın elçisini referans alırlardı   

Ğarfen mine‟l-bahri ev raĢfen mine‟l-diyyemi/ denizden bir avuç su ya da 

bulutlardan bir yudum 

Ve vâkıfûne ledeyhi „inde haddihim/ O‟nun yanında hadde uygun dururlar 

Min nuktati‟l-„ilmi ev min Ģekleti‟l-hikemi/ İlim noktası ya da hikmet nüktesi 

bakımından 

 Ve li‟l-„âĢikı‟l-miskîni mâ yetecerra„u/ Miskin aşığa ise sadeece zorla yutkunması 

vardır.  
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         Klasik kıt‟a formunun dıĢında tezyin edilen eserin yazı içerisindeki boĢ 

kısımlarda, serbest rumî motifinden helezonlar oluĢturulmuĢ olduğu görülmektedir. 

Yazı kenarları cetvelli olup, arasuyunda siyah zemin üzerine sarı altın ile, üç iplik 

Ģeklinde rumî motifleri uygulanmıĢtır. Eserin kenarsuyunda battal ebru zeminli, lale 

motiflerinin bulunduğu ebru kullanılarak, eserin tezyinatı tamamlanmıĢtır.  

Kıt„a-13 

 

Fot:  237-Ġ.B.B. Koleksiyonu Atatürk Kitaplığında Bulunan 2984 Envanter No‟lu Kıt‟a  

 

       Abdullah Zühdî Efendi‟nin Hafız Osman‟ı takliden yazdığı bir diğer kıt‟ası ise, 

fevkalâde yazılarına örnek; bir satır sülüs ve üç satır nesihten müteĢekkildir. Ġ.B.B. 

Koleksiyonu Atatürk Kitaplığında bulunan eserin sülüs satırında; “Yâ ğâliben ğayre 

mağlûb” “Mağlup olması mümkün olmayan galibiyet sahibi” yazılıdır. Nesih satırda 

ise; Hayrukum men te„alleme‟l-Kur‟ane ve „allemehu. Sizin en hayırlıniz Kur‟an-

ı Kerimi öğrenen ve öğretendir. Hadîs-i ġerifi yazılıdır. Zühdî Efendi imza 
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kısmındaki “sevvedehu” ibaresiyle, Hafız Osman‟ın yazısına bakarak yazdığını ifade 

etmektedir. 

        Tarih bulunmayan eserin kenar cetvelleri hakkında bir izah yapılamazken, 

yazılar baĢka bir eserden alınıp, bu esere yerleĢtirilmiĢ izlenimi vermektedir. 

Koltuklarda ise; hatib ebru kullanılmıĢ olup, eser bu Ģekilde tezyin edilmiĢtir. 

 

4. 4. 4. Tekke Levhaları 

Levha-1 

                    

                                                 Fot: 238-Tekke Levhası 
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          Demet-Cengiz Çetindoğan. DEMSA koleksiyununda bulunan, 1273-1856, 

tarihli ve 81 x 53.5 cm. ebatlarındaki levhada; “Yâ Hazreti Mevlânâ Muhammed 

Celâleddin-î Rûmî  kuddise surruhu dost” yazılıdır. Eserin tezyinatı, batı 

üslûbunun en belirgin örneği olarak tezyin edilmiĢ olmasına rağmen, yazının ve 

istifin güzelliği kendini göstermektedir.  

Levha-2 

                           

                                                 Fot: 239-Tekke Levhası 

 

         61 x 48 cm. ebatlarında tarihsiz, ketebeli levhada; “Yâ Hazreti Mevlânâ 

Muhammed Ziyâuddin  eĢ-ġeyh kuddise surruhu” yazılıdır. Altınla çekilen kenar 
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cetvellerin aralarında ebru kullanılmıĢtır. Eserin nerede olduğuna dair elimizde bilgi 

mevcut değildir. 

 Levha-3 

             

                                                  Fot: 240-Tekke Levhası 

 

         56.5 x 47.5 cm. ebatlarında (12)70-1853 tarihli ve ketebeli Celî Sülüs levhada; 

“Yâ Hazreti Sa„îd bin Ebi Vakkas Radiyallahu „ânhu” yazılıdır. Yazı kenarları 

altın cetvelli olup, Atâ bey üslûbunda tezyin edilmiĢtir. Eser Mustafa Kayabek 

koleksiyonunda olup, 23.10.2016 tarihinde Alif Art Müzayede evi tarafından satıĢa 

sunulmuĢtur.  
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Levha-4 

               

                                                 Fot: 241-Tekke Levhası 

 

      Abdullah Zühdî Efendi 220 No‟lu levhası ile aynılık arz eden, bir diğer eseri olan 

tekke levhasında “Radiyellahu „anh” ibaresindeki istifte değiĢiklik gözlemlenmiĢtir. 

Bunun dıĢında zemin rengi turkuâz olup, ölçülerinin de daha küçük olduğu 

görülmektedir. 54. x 44 cm. ebatlarında (12)70-1853 tarihli ve ketebeli Celî Sülüs 

levhada; “Yâ Hazreti Sa„îd bin Ebi Vakkas Radiyallahu „ânhu” yazılıdır. Yazı 

kenarları altın cetvelli olup, atâ bey üslûbunda tezyin edilmiĢtir. Eser 24.04.2011 

tarihinde Alif Art Müzayede evi tarafından satıĢa sunulmuĢtur. Bugün nerede olduğu 

hakkında elimizde malûmat bulunmamaktadır.    
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 4. 4. 5. Abdullah Zühdî Efendi‟nin Sülüs Ġmza Kalıpları 
 

   

                 Fot: 242-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġmza Kalıbı Mukayesesi -1- 

 

         Kerem Kıyak koleksiyonundaki kolaj eserde bulunan bir istifin dıĢında, 

elimizde ta‟lîk levhası bulunmayan Abdullah Zühdî Efendi‟nin, ta‟lîk yazıda da 

mahâret sahibi olduğu görülmektedir.    

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin, nesih kalemle ketebe koyduğu sayısız farklı istifi 

bulunurken, sülüs kalemle istiflediği farklı formlardaki imzaları da mevcuttur. 

Bunlarda biri de, 226 No‟lu istifidir. 

         Fot: 223‟daki imza kalıbı Kerem Kıyak koleksiyonundaki levhada yer alan 

199,51 No‟lu istifiyle aynı olduğu görülmektedir.             

Ġmza: Hattın metni Türk, Arap ve Fars dillerinden hangisiyle olursa olsun imza ibaresinin Arapça olması 

kökleşmiş bir gelenektir. Hepsi de “bunu yazdı” mânasına gelen “ketebehû, nemekahû, harrerehû, sevvedehû, 

rakamehû” ibarelerinden biriyle başlayan imzada hattat “fakîr, hakîr, müznib” gibi mütevazi vasıflarla 

kendisinin, babasının ve ekseriya bir şükran vesilesi olmak üzere hocasının adını, hatta yazı şeceresini sıralar. 

Sonunda annesi de dahil hepsinin günahlarının affını diler. Meşk ve karalama olarak yazılan yazıların imzası 

ekseriya “meşekahû” (bunu meşk etti), taklit veya nakledilmiş hat örneklerinde ise “kalledehû” (bunu taklit etti) 

yahut “nakalehû” (bunu nakletti) ile başlar. Bazı yazılarda bu ibareleri kullanmadan hattatın doğrudan doğruya 

adını yazdığı da görülmektedir (ĠpĢirli-ĠA, 2000: 254). 
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        Abdullah Zühdî Efendi‟nin imzalarında aĢağıda bahsi geçen ibareler yer alırken, 

birçok sülüs istifli imzasında sülalesini de belirtmektedir. Ketebehü‟l-Abdullah ez-

Zühdî nin sülalet-i Temîm ed-Dârî Ģeklinde istiflediği imzalarında olduğu gibi. 

      

                  Fot: 243-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Ġmza Kalıbı Mukayesesi -2- 

         

         Ketebeh‟ül Fakir, Katib‟ül-Haremeyni‟Ģ-ġerifeyni Abdullah Ez-Zühdi 

Haremeyn-i Şerif‟in Yazılarını Yazan Fakir Kul Abdullah Zühdî. ġeklinde attığı 

imzasının, bu istifle hemem hemen aynı olduğu görülmektedir. Birkaç harflerin ve 

harekelerin yerlerindeki küçük değiĢikliklerin dıĢında, araĢtırmamız esnasında nerede 

kullanıldığı hakkında bilgi ve görselle karĢılaĢmadığımız, elimizde sadece imza 

görseli bulunan, kumaĢ üzerine iĢlenmiĢ imzası ile de benzerlik arz etmektedir. 
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  Fot: 244-Abdullah Zühdî Efendi‟nin YazmıĢ Olduğu Kapı Üstü Yazısındaki Ġmzası 

 

         Abdullah Zühdî Efendi‟nin incelemiĢ olduğumuz eserlerinde karĢılamadığımız 

bir diğer sülüs imzası, nerede olduğu hakkında bilgimiz bulunmayan mimarideki 

eserinde karĢımıza çıkıyor. Birçok dini mekândaki taç kapı alınlığında bulunan ve 

birçok hattat tarafından istiflenen; Tevbe Sûresi 18. âyetine istinaden,  yazının kapı 

üstü alınlığında yazılı olduğu düĢünülmektedir.  

         Tevbe Sûresi 18. âyet, Ġnnemâ ya„muru mesâcidallâhi men âmene billâhi 

vel yevmi‟l-âhıri… Allah‟ın mescitlerini, ancak Allah‟a ve ahiret gününe inanan… 

yazılıdır. Tarih kısmı kesin olmamakla beraber, 1272-1856 veya 1273 olarak 

okunmuĢtur. 
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Fot: 245-Abdullah Zühdî Efendi‟nin Zırnık Mürekkebiyle Hazırladığı Sülüs Ġmza 

Kalıbı  

        Abdullah Zühdî Efendi‟nin 224 No‟lu eserinde karĢılaĢtığımız sülüs imzasının, 

zırnık mürekkebiyle hazırlamıĢ olduğu fevkalâde istifinin kalıbı görülmektedir. 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin bu imzasında, klasik kuralların dıĢına çıkmıĢ ve özellikle 

harflerin gâye kısımlarında farklı formlar kullanarak, oldukça estetik bir imza vücûda 

getirmiĢtir. 

 

4. 4. 6. Kâbe-i Muazzama‟da Bulunan Altınoluk Üzerindeki Yazılar 
 

         Kâbe‟nin „Hatîm‟e bakan duvarının üst ortasında, kuzey duvarı üzerinde 

bulunan altınoluk, Mekke‟de ender yağan yağmur sularını Kâbe‟nin çatısından 

indirmek için yapılmıĢtır.  

         Ġlk defa Miladi 605 yılında KureyĢliler tarafından yapılan tamir esnasında 

koyulmuĢtur. Emevi Halifesi Abdül Melik‟in emri ile Miladi 710 yıllarında altınla 
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kapatılmıĢ ve altınoluk diye anılmıĢtır. 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman gümüĢ 

levha ile kaplı bir oluk gönderir. 1612 yılında Sultan I. Ahmet, gümüĢ üzerine altın  

kaplı olukla değiĢtirmiĢtir. 1857 yılında Sultan Abdülmecid altınoluğu yenilemiĢtir 

(https://kolayarapca1.wordpress.com/index/umre/mekkede-ziyaretyerleri/kabe/ 

(e.t.01. 02. 2018). 

                        

                                           Fot: 246-Altınoluğun Dili  

 

https://kolayarapca1.wordpress.com/index/umre/mekkede-ziyaretyerleri/kabe/


341 
 

   

                                  Fot: 247-Altınoluk Sağ Taraf Yazıları  

 

 

              Fot: 248-Altınoluk Sağ Taraf Yazılarının BaĢka Açıdan Görünümü  

         

 

                                Fot: 249-Altınoluk Sol Taraf Yazıları   
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            Fot: 250-Altınoluk Sol Taraf Yazılarının BaĢka Açıdan Görünümü  

 

         AraĢtırmacı Sâmi Salih Abdul Mâlik el-Bayâzî‟nin makalesinden aldığımız 

bilgiler doğrultusunda, Abdülmecid döneminde, 1273-1858‟de, Abdullah Zühdî 

Efendi‟nin istiflediği bu yazılar, Mekke‟deki iki kutsal camide sergilenmekte ve 

korunmaktadır. Abdul Mâlik el-Bayâzî bu bilgiyi verirken cami ismi belirtmemiĢtir 

(el-Bayâzî: 67- 69). 

         Abdullah Zühdî Efendi, 210, No‟lu istifinin ilk iki satırını, Altınoluk 

yazılarında kullandığı gözlemlenmiĢtir. 

 

4. 4. 7. Darü‟l- Kütübü‟l-Mısrıyye‟de Bulunan Eserleri  

 

Darü‟l- Kütübü‟l-Mısrıyye Nevâdirü‟l-Mahtûtât Bölümü Murakkaât ve 

Levhalar Envanteri- Hattat Abdullah Zühdî‟ye ait olan eserler. 

 

el Fünûnü‟l- Cemîle bölümünde bulunan eserleri. 

1-  F.C. 323- Numaralı, Abdullah Zühdî hatti ile 86 x 50 cm. ebâdında, 1284 tarihli, 

altın cetvelli, “innellâhe cemîlun yuhibbu‟l- cemâl” Manası: Allah Güzeldir, Güzeli 

Sever. yazılı celî sülüs levha. 
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Talât bölümünde bulunan eserleri. 

2- T. 62- Numaralı, Abdullah Zühdî hatti ile 53 x 74 cm. ebâdında, cetveller altın. 

Muhakkak, sülüs ve nesih yazı ile yazılmıĢ Hilye-i ġerif. 

Mustafa Fazıl bölümünde bulunan eserleri.    

3- M. 128- Numaralı, Abdullah Zühdî hatti ile 25 x 34 cm. ebâdında, 1284 tarihli, 

tezhipli sülüs levha 

4- M. 251- Numaralı, Abdullah Zühdî hatti ile 29 x 33 cm. ebâdında, Hafız Osman‟ı 

takliden,1283 tarihli, altın cetvelli, sülüs ve nesih yazı ile yazılmıĢ levha. 

5- M. 1912- Numaralı, Abdullah Zühdî hatti ile 60 x 65 cm. ebâdında, celî sülüs 

levha (Serin, 1997: 52-61). 

 

5. DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ 

         Ġslâm âleminin en kutsal mâbetlerinden olan Mescid-i Nebevî‟de, Türk Ġslâm 

mimârisi tezyinatında sıkça karĢılaĢılan mekânla bütünleĢmiĢ âyetlerin olduğu 

bilinmektedir. Bu âyetler yüz yıllardır devam etmiĢ ve verilmek istenen mesaj 

üzerinden toplumu düĢünmeye sevketmiĢtir. Mescid-i Nebevî‟nin birleĢip 

bütünleĢtirici misyonu düĢünüldüğünde birçok kutsal mekândan daha fazla âyet, 

hadîs ve dini ibâre içerdiği gözlemlenmiĢtir. 

         Dört ayrı kuĢak halinde olan kıble duvarındaki yazıların incelenmesi 

neticesinde; Âli Ġmrân, Bakara, Nisâ, Ġsrâ, Ahzâb, Tevbe, Nûr, Nahl, Neml, 

Mu‟minûn, Hûd ve Fussilet Sûrelerinden âyetler yazılırken, Fetih Sûresi‟nin 

tamamının yazılı olduğu tespit edilmiĢtir. Duvara rabt edilen levhalardan ikisinde 

Hadîs-i ġerifler, birinde ise; Zumer Sûresi‟nden âyetler yazılıdır. Mihrâb-ı Nebevî 

(Kayıtbay Mihrâbı) ve Mihrâb-ı Süleymânî (Hanefi mihrâbı)‟de Âli Ġmrân 

Sûresi‟nden âyetler yazılmıĢ olup, kapılarda ise; Nisâ, Ahzâb, Neml ve Tahrîm 

Sûrelerinden âyetlerin yazılı olduğu gözlemlenmiĢtir. 

         Mescid-i Nebevî‟nin kuĢak yazılarının tamamını celi sülüs yazı çeĢidiyle 

yazmıĢ olan Abdullah Zühdî Efendi, bu istisnai yazıları yaklaĢık olarak üç yıl gibi 

kısa sürede tamamlamıĢ ve hayretle karĢılanacak bir baĢarı sağlamıĢtır. Bu süreçte 
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Çömezzâde Muhsin, Müzehhip Hacı Hüseyin ve Hacı Ahmed Efendi gibi isimlerin 

önemli yardımları olmasıyla beraber, elbette kaynaklarda isimleri telâfuz edilmeyen 

onlarca kiĢinin emekleri olduğu da bir gerçektir. Bugünün Ģartlarında dahi böylesine 

sanatkârâne ve yoğun yazıları hazırlayıp, üç yıl gibi kısa sürede ortaya çıkarmanın 

mümkün olamayacağını düĢünecek olursak, Abdullah Zühdî Efendi ve ekibinin nasıl 

bir baĢarıya imza attıklarını anlamamıza yardımcı olacaktır. 

         Medîne‟den ayrıldıktan sonra Mısır‟a yerleĢen Zühdî Efendi‟nin Mısır‟da hat 

sanatının yayılıp sevilmesine önemli katkıları olmuĢ ve kıymetli eserler bırakmıĢtır. 

Osmanlı Devleti‟nın yaptırdığı eserlerde, Arapça ile beraber Osmanlı Türkçesi de 

kullanıldığı görülmektedir. Ümmü Abbas Sebili kitabesinin de Osmanlı Türkçesiyle 

yazılmıĢ olduğu gözlemlenmiĢtir. Abbas Hilmi PaĢa‟nın annesi tarafından 1284/1867 

yıllarında yaptırılan sebilin, birbiriyle aynı forma sahip olan kitâbeleri, güneybatı ve 

güneydoğu cephesindeki kapı alınlıklarında bulunmaktadır.  

         Tüm cepheyi dolaĢan yazı kuĢağında celî sülüs ile Fetih Sûresi yazılı olup, bu 

kalıplar ile Mescid-i Nebevî‟de yazılmıĢ olan Fetih Sûresi yazı kalıplarının, aynı 

kalıplar olduğu gözlemlenmiĢtir. Sebilinin tüm cephesini dolaĢan yazı kuĢağı, sebilin 

ana gövdesine gelindiğinde, deveboynu diye tabir edilen Ģekilde istiflenmiĢtir. Ġkinci 

kuĢak yazısında ve sebilin cephesinde bulunan madalyonlarda; Bakara, Enbiyâ, 

Ġnsân, Mutaffifîn ve Nahl Sûrelerinden âyetlerin yazılı olduğu tespit edilmiĢtir. 

         Hat sanatında birçok yeniliğe imza atmıĢ olan Râkım‟ın Nusretiye Camii‟nde 

bulunan kuĢak yazılarındaki form, değerlendirmesini yaptığımız Ümmü Abbas Sebili 

kuĢak yazısıyla aynı olduğu, ancak Râkim, bahsi geçen kuĢakta yazılarındaki harfleri 

dikey olarak yerleĢtirirken, Abdullah Zühdî Efendi harfleri kuĢağın gidiĢ yönünde 

istiflediği görülmüĢtür. 

         Mermer üzerine hak edilen yaklaĢık 150 yıllık yazılarda, hiçbir bozulma ve 

aĢınma olmadan, harf anatomileri ve bünyelerindeki kudret, bugün bile kendini 

göstermektedir. Ümmü Abbas Sebili yazıları, Abdullah Zühdî Efendi‟nin en 

mükemmel eserlerindendir. Ancak araĢtırmamız neticesinde, sebilin çevresi kadar 

kendisinin de oldukça bakımsız bırakıldığı, gereken değerin verilmediği 

gözlemlenmiĢtir. 
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         Kâhire‟deki birçok yapı gibi, Rûfâî Camii de Memluk stilinde inĢa edilmiĢ 

olup, Avrupa‟daki yapıları yansıtır mimaridedir, Yapımı yaklaĢık 40 yıl sürmüĢ olan 

yapının yazılarını, Abdullah Zühdî Efendi 1286/1869‟da yazmıĢ olduğu güneybatı 

cephesinde bulunan kitabeden anlaĢılmaktadır.  

         Rûfâî Camii‟nin dıĢ cephesindeki saçaklık altında yer alan yazılarda, Fetih 

Sûresi celî sülüs ile yazılıdır. Zühdi Efendi‟nin diğer mimarideki eserlerinde 

kullanmıĢ olduğu kalıpları burada kullanmadığı, daha okunaklı bir istif yapmıĢ 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Abdullah Zühdî Efendi bu yapıdaki kuĢak yazısıyla, 

perspektif bilgisini bir kez daha ispatladığı görülmektedir. 

         Camiin içerisinde bulunan müezzin mahfilindeki yazılar, imza bulunmamakla 

beraber, yazı karakterleri, istif düzeni ve diğer yazılarıyla yapılan mukayeseler 

neticesinde, bunların Zühdî Efendi‟ye ait olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

         Rûfâî Camii yalnızca ibadethane olarak değil, önemli Ģahsiyetlerin medfûn 

olduğu türbe yapı fonksiyonunu da içinde barındırmaktadır. Bu bakımdan her 

kesimden insan topluluğunun ziyaretine açık bir mekân olması hasebiyle, Abdullah 

Zühdî Efendi‟nin yazılarının günümüze kadar bozulmadan gelmiĢ olması, Ġslâm 

sanatı bakımından oldukça önem arzetmektedir.  

         Eyüp Camii haziresinde yer alan bir mezar kitâbesi dıĢında Türkiye‟de mimari 

alanda bir çalıĢmasına rastlanmamıĢtır. Hem mimari hem de kitap sanatları alanında 

eserlerinin birçoğu yurt dıĢında bulunmaktadır. Türkiye‟de bulunan eserlerinden 

bazılarının ise, bir Ģekilde yut dıĢına çıkarılmıĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

         Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait Kur‟an-ı Kerîm‟in Ġstanbul Arkeoloji Müzesi 

Kütüphanesinde bulunduğu varsayılmaktaydı. Ancak araĢtırmamız neticesinde, 

Sayın Uğur Derman, bahsi geçen Kur‟an-ı Kerîm‟in artık Ġstanbul Arkeoloji Müzesi 

Kütüphanesinde bulunmadığını ifade etmiĢ ve bu konuya netlik getirmiĢtir. 

         Abdullah Zühdî Efendi‟ye ait olduğu varsayılar TĠEM‟deki (287) env. No‟lu 

bir diğer Kur‟an-ı Kerîm ise; 1293 tarihli ve Mehmet RaĢit ketebeli olduğu sonucuna 

varılmıĢ. 
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         Konya Koyunoğlu Müzesinde bulunan kıt‟anın, mezkûr Abdullah Zühdî 

Efendi‟ye ait olmayıp, bu isimde bir baĢka Abdullah Zühdi‟ye ait olduğu 

araĢtırmamız sonucunda netlik kazanmıĢtır. 

         Env. No‟su verilmeden kaydedilen bazı bilgiler doğrultusunda; Zühdî 

Efendi‟ye ait olduğu söylenen Kâbe kuĢağı yazılarının TSM‟de muhafaza edildiği 

bilgisine ulaĢılmıĢtır. Yapılan görüĢmelerde, Abdülmecid dönemine ait yazı 

kuĢakları olduğu ancak Abdullah Zühdî adının geçmediği bilgisi verilmiĢtir.  

         Bunun dıĢında yapılan araĢtırmalarda, Türkiye‟deki kütüphane ve müzelerden, 

TĠEM, Sakıp Sabancı Müzesi, Bursa YeĢil Medrese, Edirne Selimiye Müzesin ve Ġ. 

B. B. Atatürk Kitaplığında levhaları bulunurken, birçok eserinin özel koleksiyonlarda 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

         Zühdî Efendi‟nin murakkâlarında ve kıt‟alarında âyet ve hadîslerin dıĢında, Hz. 

Peygamber (s.a.v.)‟e ve dönemin padiĢahı olan Abdülmecid‟e yazdığı Ģiirlere de yer 

verdiği tespit edilmiĢtir. Özellikle kıt‟alarda hadîsler yer alırken, Hafız Osman‟ı 

takliden yazdığı birçok kıt‟asıyla da karĢılaĢılmıĢ olup muhtevaları açıklanmıĢtır. 

Değerlendirmesini yaptığımız eserlerin birçoğunun, dönemin tezyinatına örnek Atâ 

bey üslûbu ile müzeyyen edildiği gözlemlenmiĢtir. 

         Hat sanatında harflerin belli ölçü ve Ģekilde yazılması kuralı olduğu malûmdur. 

Ancak sadece bu kuralların yeterli olmayacağı, teĢrifat kurallarının ihlâl edilmemesi, 

belli kaidelere de hâkim olmak gerektiği bilinmektedir. Tüm bu mevzulara vâkıf olan 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin yazıları incelendiğinde; harf anatomisi ve estetiği 

bakımından, fevkalâde istifler vücûda getirmiĢ olduğu tespit ediliĢtir. 

         Harf anatomilerinin mükemmelliğiyle beraber, Zühdi Efendi‟nin klasik 

istiflerde mûtad olduğu üzere, sağ alttan sırayı takip ederek, yukarıya doğru yazılan 

teĢrifata bazı kısımlarda bağlı kalmadığı görülmüĢtür. Bu nedenle, belli bölümlerin 

çözümlenmesinde zorluklarla karĢılaĢılmıĢtır. 

         Abdullah Zühdî Efendi eserlerinde, genel itibariyle sülüs ve celî sülüs tercih 

ettiği, istisnaî de olsa, tâ‟lîk ve dîvâni yazıları da olduğu görülmüĢtür. Hattatlığı 

yanısıra grafik ve resimde de kabiliyet sahibi olması, yazıya perspektif açıdan 

yaklaĢıp, celî yazıların istiflenmesi ve zemine yerleĢtirilmesinde avantaj sağlamıĢtır. 
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20 mm. kalem ağzı ile yazdığı istifi, en küçük taviz vermeden 1.5, 2 mm. kalemle 

yazabilme kudretine sahip bir üstâd olduğu gözlemlenmiĢtir. 

         Eserlerin birçoğunun yurt dıĢında bulunması sebebiyle, tamamını yerinde 

inceleme imkânı bulamayıĢımız, bizi; görseller eĢliğinde inceleme ve değerlendirme 

yapmaya sevketmiĢtir. Bu durumdan kaynaklı birtakım eksikliklerin mevcût olduğu 

tarafımızdan bilinmektedir. Örneğin; yazı alanlarının ölçümleri, yazı kuĢaklarının 

yerden yüksekliği, yazı kalem kalınlıkları, bazı mimari eserlerde imza kısımlarının 

net olmayıĢı, Rûfâî Camiin‟den yeteri kadar görsel elde edememek, Abdullah Zühdî 

Efendi‟ye atfedilen Kur‟an-ı Kerîm‟in ketebe sayfasını te‟min edemeyiĢimiz, 

bunlardan bazılarıdır.  

        Sonuç olarak, Abdullah Zühdî Efendi‟nin klasik esaslara halel getirmeden, 

estetik seviyeye sahip eserler vermiĢ, Türk hat sanatının yetiĢtirdiği en kıymetli 

hattatlardan olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bundan sonra yapılacak olan 

araĢtırmaların, bu konuya dair bilgileri daha da zenginleĢtireceği Ģüphesizdir. 
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EKLER 

 

 
 

Belge-1 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivinden 

Aciz Duacınızın Arzuhâlidir ki 

Allah padiĢahımızın ömrünü uzatarak daha nice hayırlar iĢlemesine vesile kılsın. 

Allah‟ın lütfu ve resulünün tembihi ile güzelce bitirmeyi yaklaĢtıran yüce yapıların 

Ģerefli hatları zımnında bundan önce Ġstanbul‟a gelmiĢ olan hattat Zühdî Efendi‟nin 

son derece güzel sanat eseri hatlarının tarifini tazammun ederek tertip ettiği özel 

risale ve bu konuda bazı ifadelere dair verdiği layiha mahalli bilgilere sahip 

olanlardan bazı emir ve alim Ģahıslar ile meĢhur memurlardan oluĢan heyetçe yüce 

fetva makamında düzenlenen özel encümende Hattat RüĢdü efendinin yanında 

getirmiĢ olduğu numuneler gözden geçirilip o konudaki müzakereleri de içine alan 

adı geçen layiha özetinin bendleri üzerine verilen Ģerhlerde yazıldığı üzere bu hatlar 

hakkında beyan olunan acizane keyfiyetleri güzelce tetkik olunarak ne suretle 

tanzimi lazım geleceği bendin üst kısmına açıklama yazılmıĢ olduğundan bu konuda 

gereğinin yapılması ve hattat Zühdî Efendi‟nin memurluğunu güzelce 
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tamamlamasına dikkat etmek üzere bu yüce makama iade olduğunu ve adı geçen 

layihanın bir kıta suretinin gönderilmesi ve Harem ġeyhi cenabının devletli paĢa 

hazretlerine de bilgi ve açıklama kılınmıĢ olduğunu ve diğer tavsiyeleri havi olup 22 

Ģaban 1276 tarihinde padiĢah iradesiyle sadır olan buyruldu 12 Zilkâde‟de ulaĢan 

bakanlık emirnamesinde adı geçen layiha tıpkı anlaĢılarak Harem ġeyhi hazretlerinin 

mukaddes binalar meclisine gereğini müzekkire ile ifasıyla hattat RüĢdü efendinin bu 

tarafa ulaĢmasına önayak olup halbuki adı geçen zat Ġstanbul‟dan hareket etmemiĢ 

iĢbu âcizâne arzuhalim ulaĢıncaya kadar da Ġstanbul‟da ise bu yüce tarafa hemen yola 

çıkmasının emir ve fermân buyrulması adı geçen layihada yazılı değerli levhalardan 

Babü‟r-rahme içi üstünde Ġbrahim Efendi‟nin mermer üzerine yazmıĢ olduğu ayet-i 

kerime yerine vâki olan ... mebni Zühdî Efendi tarafından bir mermer üzerine diğer 

ayet-i kerime yazılıp adı geçen kapının tesviyeten inĢaatı münasebetiyle altı ay ince 

yerine konulmuĢ olduğu ve Ġbrahim efendinin sayısı bilinen Ģerefli kubbelere yazdığı 

Ģerefli hatların olduğu gibi konması bu tarafta da arzulanan olmakla eski halinde 

bırakılması ve öteki haremde bulunan sütuna daha önce konulan yüce isimlerin de 

ipka edildiği ve padiĢahın isteği doğrultusunda bu mübarek binaların en kısa sürede 

en mükemmel halde tamamlanmasına çalıĢılarak hamdolsun altı buçuk ay zarfında 

bir yıllık iĢ görülerek israf ve kısıtlama yapmadan mübarek yapılar meydana gelip 

Ravza-i Mutahhara dahi son derece saygı ve edeple yenilenmiĢ olmakla inĢallah kısa 

zamanda tamamlanarak Ramazân-i ġerif esnasında ... kubbesi ettirilip saadetli 

yapıların sonu olan Kubbe-i ... Osmani ... mübâderet olunacağı yüce vekâletin bilgisi 

dahilindedir. O bapta ve her konuda emir ve ferman emir sahibinindir.  

19 Zilkâde 1276 ed-dâi 
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Belge-2 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivinden 

Atufetlü Efendim Hazretleri 

Yüce yapıların hatlarını yazmakla görevli Abdullah Zühdî Efendi‟nin hızla 

gönderilmesi ve bu tamir iĢinin önemi yüce karar dolayısıyla icrâ olunmakta 

olduğunu ihtiva eden kutsal binalar memuru faziletli efendi hazretlerinin bize ulaĢan 

yazıları görüĢlerinize arz olundu. Allah‟ın izniyle bu bina ve yapıların yazıları, 

verilen bilgiye göre en kısa zamanda hazır olacaktır. Hattat Abdullah Zühdî Efendi 

en kısa zamanda yola çıkacaktır, bu hususta kendilerine bir taltif name yazılması ve 

ona göre hareket olunması için bu tezkire yazıldı. 5 Safer 1277 / 23 Ağustos 1860 
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Belge-3 Kâhire Ulusal Müzesi ArĢivinden 

 

 

Umum No 257-Mısır Muhafızlığı 

Üzerinden uzun zamanlar geçmiĢ, Hicaz halkı, bütün Ġslâm dünyası hacıları ve eĢraf 

tarafından bilinen Ravza-i Mutahhara ne yazık ki Ģu anda meclisin onaylamadığı bir 

değiĢime tabi tutulmak üzeredir. Üstelik bu iĢ ücretle de câiz değildir. ġimdi 

mademki illa yapılacaksa, kadim eseri olduğu gibi koymak lazım. Abdullah Bey‟e de 

antik harflerin yeni harflerle değiĢilemeyeceğini, onların üzerinin ancak aynı harf ve 

kalıpta hatlarla kapatılacağını anlatmak lazımdır. 
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Belge-4 Kâhire Ulusal Müzesi ArĢivinden 

 

MüsteĢarın mührüyle cevap:  

Zaman aĢımından dolayı eskiyen ve özelliğini kaybeden âyet ve levhaların Abdullah 

Zühdî Bey marifetiyle 6313. 11 kuruĢ meblağla yenilenmesi konusu 29 ġubat 1290 

tarih ve 290 numaralı emriniz bize ulaĢtı. Eskiyen, yıpranan levhalardaki âyetler 

gerekirse aynı çizgide aynı veya baĢka ayetlerle yazılacaktır. 
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Belge-5 Kâhire Ulusal Müzesi ArĢivinden 

Mâliye Dâvânına-23 Rebiülahir 1291-ĠçiĢleri Bakanlığı Makamına 

Kâbe Örtüsü‟ndeki âyetlerin yeniden yazılması için ödenek artıĢı talebi. 

Abdullah Zühdî hazretlerine verilen Kâbe-i ġerif‟in örtüsündeki âyetlerin yıpranmıĢ 

olanlarının, yerine baĢka ayetlerin yazılması. Yazı kalıplarına ve satır puntolarına 

bağlı kalınması, ayrıca ücret konularının meclisçe karara bağlanması. 
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Belge-6 Kâhire Ulusal Müzesi ArĢivinden 

Mısır muhafızı paĢaya 18 Cemâziyülevvel 1291tarıhli ve 61 numaralı cevap: 

Kâbe örtüsü ayetlerinin hattının yenilenmesi hususunsa Abdullah Zühdî Bey‟le diğer 

muhterem yazı ustalarının konuyu mecliste ele almaları ve daha önce zât-ı alinize 

bildirildiği gibi aslına mutabık ve son derece titizlikle celî sülüs hattıyla âyetlerin 

yazılması iĢi meclis tarafından Abdullah Zühdî Bey‟e yeni tarzda 8478 kuruĢa ihale  

edilmesi, bütün eski süslemelerin ve nakıĢların yeni kumaĢlara icrâ etmek üzere 

vazifelendirilmesi. 



360 
 

             
 

Belge-7 Kâhire Ulusal Müzesi ArĢivinden 

19 Cemâziyülevvel 1290 tarih ve 422 numaralı gelen yazıya cevap: 

Kâbe örtüsüne daha önce emek veren ünlü hattat ve ustabaĢıların yaptıkları gibi 

Abdullah Zühdî Efendi‟nin de son derece dikkat, incelik ve üstün bir sanat tekniğiyle 

Kâbe‟nin kisvesindeki ayetleri aslına uygun Ģekilde bu kutsal vazifeyi îfâ edeceğine 

kanâatimiz tamdır. 


