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ÖNSÖZ  

 Ayasofya on beş asırdır ayakta duran, maddi ve manevi birçok değeri ihtiva 

eden, bu toprakların ve insanlığın en önemli hazinelerinden birisidir. Bu değerin bize 

yüklediği sorumluluklar dâhilinde hem onu yakından tanımak ve anlamak, hem de bu 

mirasa mütevazı bir emeğin daha verilmesi hasebiyle araştırmamıza dâhil olmuştur.   

Ayasofya, İstanbul’un fethinin akabininde câmiiye çevrilmiş; hükümdarlığa gelen 

hemen hemen her padişah döneminde yapılan eklemelerle yapı külliye haline 

getirilmiştir.   

 Bu çalışmada, bünyesinde ihtiva etmiş ve halen ediyor olan hat levha ve 

kitâbelerinin teorik, tarihi ve estetik açıdan incelenmesi yapılmıştır.  Bu denli stratejik 

ve ehemmiyet arz eden bir mirasın, daha önce hat yazıları ile alakalı bilimsel bir 

araştırma yapılmaması, bu tezin doğmasına sebebiyet vermiştir. Yaklaşık iki yıl süren 

okuma, araştırma ve incelemeler neticesinde, külliyenin ihtiva ettiği tüm hat levha ve 

kitâbeleri tezin araştırma konusu olmuştur. Sadece Ayasofya’nın değil, külliyedeki 

tüm yazıların ele alınması; bu yazıların fotoğraflarıyla birlikte tam olarak verilmesi ve 

topluca bir kaynakta olması isteği sebebiyledir. Ayasofya depolarındaki daha önce gün 

yüzüne çıkmamış hat eserlerinin de incelenmesi, bu çalışmanın bir diğer önemini 

oluşturmaktadır. 

 Bu tezin doğmasında teşvikini aldığım danışmanım Doç.Dr Fatih Özkafa’ya, 

çalışmamıza samimiyetiyle inanan ve destekleyen Prof.Dr Haluk Dursun’a, her türlü 

desteğini esirgemeyen Ayasofya Müdürü Hayrullah Cengiz’e, Ayasofya içerisinde 

benimle birlikte özveriyle çalışan sanat tarihçisi Begüm Bilgi ve ismini sayamadığım 

diğer personellere gönülden teşekkür ederim. Bana ve bu çalışmaya desteklerini 

esirgemeyen dostlarım Dilara G. Akçay, Enes Evren, Mehmet Y. Yazıcı ve Nurullah 

Özdem’e; Arapça ve Osmanlı Türkçesi çevirilerinde desteğini esirgemeyen Vahide 

Özdemir’e ve Yaşar Efendioğlu’na,  son olarak en büyük destekçim olan aileme 

gönülden şükranlarımı sunarım.  
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ÖZET 

 Bu çalışmada Ayasofya Külliyesi’nde bulunan hat levha ve kitâbelerinin 

incelenmesi yapılmıştır. Külliyeye dâhil olan birimlerden Câmii, Kütüphane, 

Şadırvan, İmaret, Hazine Binası, Üç Yüzlü Sebil, Hünkâr Kasrı, II. Selim Türbesi, III. 

Murad Türbesi ve III. Mehmed Türbesi’nde hat yazıları bulunmaktadır.  

  Araştırmanın ilk basamağında geçmişte bulunan levhaların mevcut belge ve 

gravürlerden araştırması yapıldıktan sonra, günümüzdeki levhaların teknik detayları 

ve estetik özellikleri üzerinde durulmuştur. Levhalar bugün sadece, câmii ve hünkâr 

kasrında bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, etütlük eserler deposuna kayıtlı olan hat 

yazıları da incelenmeye tabi tutulmuştur. Levhaların detaylı incelenmesinden sonra 

külliyede mevcut olan 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bulunan hat kitâbelerinin 

konumları ve teknik detayları verilmiş, metinleri ve fotoğraflarının tamamı tezde 

sunulmuştur.  Yazıların hattatlarının bir kısmı belirlenmiş olup, tezin dipnot 

kısımlarına biyografileri eklenmiştir. Osmanlı Türkçesi ve Arapça metinler yazılmış 

kitâbelerde, yazıların tamamı okunmuş olup çevirileri yeniden yapılıp gözden 

geçirilmiştir. 

 Sonuç olarak, Ayasofya Külliyesi’ndeki tüm levha ve kitâbeler analiz edilmiş 

olup,  bir tez içerisinde toplanmıştır. Bu tez ile hattın 15. yüzyıl ile 20. yüzyıla kadarki 

değişimi incelenmiş, hat eserlerinin fotoğrafları yayımlanıp detayları belgelenmiş, 

Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin câmii içerisindeki levhaları ile mihrap 

duvarlarındaki levhalarının aynısı olmadığı belirlenmiş ve etütlük eserler deposunda 

daha önce yayınlanmamış olan ehemmiyeti büyük on eser tedkik edilmiştir.     
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ABSTRACT 

In this thesis, complex of Hagia Sophia calligraphy inscriptions and plates were 

investigated. Their technique properties and aesthetic features were discussed in detail. 

In this complex, there are many inscriptions were coming from 15th century. 

 Istanbul was conquered at 1453, and immadiately Hagia Sophia church was 

converted to the mosque. Today known, the oldest calligraphy inscription was made 

from 15th  century an Yıldırım Bayezid period, where is the mihrab of the mosque. Also 

the last inscriptions and calligraphy plates belongs to 20th century where is in store and 

Üç Yüzlü fountain which was made from V.Reşad period. Also mihrab wall’s glasses 

was repaired at 20th century. Calligraphy plates are only in mosque and hünkâr place 

today. Besides these, the plates stored in the artwork stores have also been examined. 

All photos of calligraphy inscriptions and plates have been given in the thesis. Some 

of calligraphers were identified and their biographies were given in foodnotes. Written 

in Ottoman Turkish and Arabic texts were read, reviewed and translated again.  

As a result, so many of inscriptions are in Hagia Sophia complex where, mosque, 

library, fountains, Hünkâr place, stores, poorhouse, treasure building, and 

mausoleums. 
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1. GİRİŞ 

 Bu bölümde,  çalıştığımız konu hakkında genel bilgi verilecek ve çalışmanın 

yöntemi ile kullanılan kaynaklar açıklanacaktır.   

1.1.Konunun Tanımı   

  Bu çalışmada Ayasofya Külliyesi’nde bulunan Osmanlı döneminde eklenmiş 

hat kitâbeleri ve levhaları, teknik ve estetik yönden incelenecektir. Eserlerin 

muhtevası, sanatçısı, tekniği ve tarihi açısından da bilgi verilecektir.  

1.2.Konunun Amacı   

  Ayasofya Külliyesi’nde bulunan Osmanlı döneminde eklenmiş hat kitâbeleri 

ve levhalarının geçmişten günümüze seyrini araştırmak, yerlerinde tespit ederek 

teknik, tarihi ve estetik açıdan yorumlamak, konusunda kapsamlı bir belge-çalışma 

hazırlamaktır.  

1.3.Kullanılan Yöntem  

  Bu çalışmada  kullanılan metodlar şöyle sıralanabilir: Kitâbe ve levhaların; 

• Yerlerinde detaylı fotoğraflarının alınması,  

• Ebat ölçümleri gibi teknik ölçümlerinin yapılması (lazermetre ve metre 

kullanılmıştır),  

• Tarihi seyrinin araştırılması için yerli ve yabancı kaynakların (gravür, 

resim vs) taranması,  

• Devlet arşivlerindeki ve kütüphanelerdeki yazmaların incelenmesi,  

• Konu ile alakalı tüm ikincil çalışmaların incelenmesi.   
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Yapılan alan çalışmasında tüm fotoğraflamalar ve teknik ölçümler bizzat 

yapılmıştır.  

1.4.Yararlanılan Kaynaklar   

   Ayasofya kitâbelerine dair yapılan ilk araştırmalar arasında, Sedat 

Kumbaracılar’ın “Ayasofya Kitâbeleri” adlı makalesi sayılmaktadır (Kumbaracılar, 

1970:74-75). 1970 yılına ait bu çalışmada Kumbaracılar, câmiide bulunan levhalar 

hakkında çok kısa genel bilgiler vermektedir. Konu hakkında yapılan diğer bir çalışma 

ise, Azade Akar’ın “Ayasofya'da bulunan Türk eserleri ve süslemelerine dair bir 

araştırma” adlı makalesidir (Akar,1971:277-317). Akar’ın makalesi ise, bir önce 

bahsedilen Sedat Kumbaracılar referansı ile yazılmış benzer bir çalışmadır. 

Ayasofya’ya ait önemli çalışmaları bulunan Semavi Eyice’nin 1984 yılına ait 3 ciltlik 

“Ayasofya” kitapçığından üçüncüsünü Osmanlı döneminde yapılan eklemelere 

ayırmış olup, burada levhalara, kitâbelere ve bazı hattatlara ait kısa bilgiler 

vermektedir (Eyice, 1984 (3)). Aynı yazarın 1993 yılında yayımlanmış olan, Dünden 

Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’nde bulunan “Ayasofya” maddesiyle beraber 

külliyenin diğer bölümleri hakkında detaylı bilgilere yer verilmiş bir makalesi de 

bulunmaktadır (Eyice, 1993:446-464). Ayasofya hakkında yapılmış en önemli Türkçe 

çalışmalar arasında gösterilen, Ahmet Akgündüz, Said Öztürk ve Yaşar Baş’ın 

çalışması olan “Üç Devirde Bir Mâbed” kitabı bu tezde istifade edilen en önemli 

kaynak olmuştur (Akgündüz ve diğ., 2005). Akgündüz ve ekibinin bu kıymetli 

çalışmasında Ayasofya’nın var olduğu zamandan günümüze seyri detaylıca ele 

alınmıştır. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki tarihi seyrini ortaya koyan 

çalışma arşivdeki belgelerin detaylıca taranmasından ve kaynak kitapların 

incelenmesinden müteşekkildir. Çalışmada, külliyedeki tüm hat ve kitâbeler tam 

metinleriyle verilmiş, fotoğraflarından da örnekler sunulmuştur.  Ayasofya hatları ile 

alakalı son yıllarda iki çalışma yapılmıştır. Birisi, Süleyman Berk’in “Ayasofya Kitâbe 

ve Hatları” adlı makalesidir (Berk, 2006:62-71). Bu çalışmada Berk, külliye 

içerisindeki hatların nerelerde bulunduğuna ve muhtevasına dair kısa bilgiler 
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vermektedir. Yapılan son çalışmalardan bir diğeri ise Talip Mert’e ait “Ayasofya 

Levhaları” olup; Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı ve onun Ayasofya’ya 

Sultan Abdülmecid döneminde yazmış olduğu levhalar hakkındadır (Mert, 2007: 58-

64; 2014: 281-317). Bu çalışmalarda Mert, Mustafa İzzet Efendi hakkında bilgiler 

verdikten sonra arşivlerdeki Fossati onarımlarında kaydedilen gelir gider belgelerini 

detaylıca incelemiştir. Onarımlarda hangi kalemlerde masrafların yapıldığı, hangi 

malzemelerin kullanıldığı ve kimlerin tamirde görev aldıklarını açıklayan önemli bir 

çalışmadır.  

 

Şekil 1.Ayasofya’nın cepheden görünümü1. 

                                                 

1 https://tr.pinterest.com/pin/471329917245356657/ 
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2. AYASOFYA KÜLLİYESİ 

2.1. Ayasofya’nın Tarihçesi 

 Kentin en önemli simgesi, Bizans’ın bize bıraktığı en önemli hazine olan 

Ayasofya, İstanbul fethedilene kadar 916 yıl boyunca Patriklik Kilisesi olarak, 481 yıl 

câmi olarak, 84 yıldır da müze olarak kullanılmış 15 asırlık bir yapıdır. Bu haliyle 537 

yılında tamamlanan yapı, tarih boyunca her göreni hayran bırakmıştır. Efes’teki 

Artemis tapınağı dâhil çok sayıda eski tapınaklardan getirilen 108 sütun üzerine 

oturtulmuştur. Dikdörtgen yapı üzerine iki yarım kubbe ile desteklenmiş ve bir tam 

kubbe ile üzeri örtülmüş, bazilika tarzında kilise olarak inşâ edilmiş ve câmiiye 

çevrilmiş olan bir yapıdır  (Eyice, 1984:3,4).  

  İlk yapı 360’ta Constantin döneminde, Roma döneminden kalma eski bir 

tapınak üzerinde bazilika planlı ve ahşap çatılı olarak inşâ edilmiş, ancak 404’te çıkan 

ayaklanma sonucu yanmıştır. Büyük Kilise (Megalo Ekklesia) adıyla diye bilinen yapı 

ancak 5. yüzyıldan sonra ‘kutsal bilgelik’ anlamına gelen “Ayasofya” adını almıştır. 

İkinci yapı, II. Theodosius (415) döneminde inşâ edilmiştir ve 532 Nika isyanında bu 

yapı da yanmıştır. Plan tipi bilinmemekle birlikte bu yapının bir bazilika olduğu 

düşünülmektedir. Üçüncü Ayasofya, Justiniaus tarafından 532-537 yılları arasında 

Anadolulu iki mimara (Trallesli Anthemios ve Miletoslu İsodoros) yaptırılmıştır 

(Eyice,1993:446-447; Eyice, 1984:4-6; Akgündüz ve diğ, 2005: 100-103).  

  Ayasofya, mimari özelliklerinin yanı sıra, ihtişamına uygun biçimdeki iç 

dekorasyonuyla da göz kamaştırmaktadır. Kilisenin ilk inşâ devresine ait figürler tam 

olarak bilinmemekle birlikte ikonoklazma döneminde var olan ikonaların yok edildiği 

sanılmaktadır. Justinianus döneminden bugüne kalan süslemeler ise, sadece dekoratif 

örneklere sahip bezemelerdir. Diğer süslemeler ve mozaikler ise ikonoklazma 

devrinden sonra 9-14. yy arasında, farklı dönemlerde yapılmışlardır. Bu nedenle, 

mozaiklerin birbirleriyle üslup bakımından bir bağlantı ve konu bütünlüğü 

bulunmamaktadır.  



5 

 

 15.yy’da (1453) İstanbul’un fethiyle birlikte, harap halde olduğu söylenen 

Ayasofya ve şehrin diğer önemli yapıları himaye edilerek koruma altına alınmıştır. 

Böylelikle Ayasofya ile birlikte Bizans dönemi yapılarının birçoğu günümüze kadar 

gelebilmiştir. Ayasofya, fethin akabinde câmiiye çevrilmiş ve ihya çalışmalarına 

başlanmıştır (Eyice, 1984:12).  Osmanlı döneminde, Ayasofya her zaman göz önünde 

olmuş ve gelen tüm padişahlar kendi saltanatları döneminde tamir ederek veyahut 

eklemelerle yapıya hizmet etmişlerdir. Aşağıda önemli katkıları bulunan padişahların 

ve yaptıkları hizmetlerin kısa bir özeti verilmektedir (Akgündüz ve diğ, 2005:223-

226):  

 Fatih dönemi(1451-1481): Ayasofya vakfının kuruluşu, mihrap, minber, 

kütüphane, minare ve medrese eklenmesi.  

 II.Bayezid dönemi(1481-1512): Minare eklenmesi, medreseye kat ilavesi, 

mihrabın yenilenmesi.  

 II.Selim dönemi(1566-1574): Câmii çevresinin açılması, tamiri, istinat 

duvarlarının yapımı, yeni iki medrese ve iki minare yapımı, türbe inşâsı.   

 III. Murad dönemi(1574-1595): Minber, hünkâr mahfili, müezzin mahfili, 

4 mermer mahfil ve vaaz kürsüsü ilaveleri, su küplerinin getirimi, 

şehzadelerine ait bir türbe.  

 I.Ahmed dönemi(1603-1617): Tamir bakım çalışmaları, III.Mehmed  

Türbesi’nin inşâsı, mihraba besmele yazımı.  

 IV.Mehmed dönemi(1648-1687): Teknecizâde İbrahim Efendi levhaları ile 

câmii içinin süslenmesi.  

 I.Mahmud dönemi (1730-1754): Kütüphane, sıbyan mektebi, imaret, 

şadırvan, muvakkithane yapımı.  

 Abdülmecid dönemi(1839-1861): Câmiinin kapsamlı onarımı, Mustafa 

İzzet Efendi levhalarının asılması.   
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  Osmanlı zamanında eklenen minber, mihrab, sıbyan mektebi türbeler yapının 

câmii fonksiyonunu güçlendirmiş, yapıya müslüman Türk kimliğini kazandırmış ve 

burayı bir külliye (manzume) haline getirmiştir.  Yapının farklı cephelerinden dış 

görünümleri,  Ayasofya’nın tarihi seyri açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ayasofya’nın câmiiye çevrildikten sonra gravürlenmiş ilk halleri Şekil-2’de 

gösterilmiştir.  

(a) 

(b) 

Şekil 2. Grelot’a göre; (a) Ayasofya’yı kuzeyden gösteren gravür,  (b) Ayasofya’yı 

güneyden gösteren gravür  (Grelot, 1998:105,118).  

  Cumhuriyet döneminde ise, 1934 yılında câmii müzeye çevrilerek günümüze 

kadar bu şekilde gelmiştir. Bu dönemde de pek çok onarım ve restorasyon işlemi 
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yapılarak yapı korunmaya çalışılmaktadır. Yapının bugünkü halini gösteren planı 

Şekil-3’de verilmiştir.  

 

Şekil 3. Ayasofya Külliyesi’nin planı 2. 

Ayasofya Külliyesi’ni oluşturan ve Şekil-3’te numara ile işaretlenen yerler şunlardır:  

[1] Câmii  

[2] Vaftizhane ( Sultan İbrahim ve Mustafa Türbesi) 

[3] Şadırvan  

[4] Sıbyan mektebi  

[5] Muvakkithane  

[6] Şehzadeler Türbesi’  

[7] III.Murad Türbesi  

[8] II.Selim Türbesi  

[9] III.Mehmed Türbesi  

[10] I.Mahmud Kütüphanesi  

                                                 

2 Ayasofya Müzesi’ndeki plan esas alınarak ana yerleri işaretlenmiş ve plan sadeleştirilmiştir. Koyu 

siyah çizgiler Bizans döneminden kalan yerleri göstermektedir.  

Osmanlı döneminde eklenmşl payandalar 

Minareler 
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[11] İmaret  

[12] Medrese kalıntıları  

[13] II. Ayasofya kalıntıları 

[14] Hazine 

[15] Hünkâr kasrı 

[16] Kubbeli sebil 

[17]  Köşe sebili 

 

    

Şekil 4. Ayasofya Külliyesi’nin kuşbakışı görünümü3. 

 Ayasofya’nın fetihle beraber câmiiye çevrilmesinden sonra, Fatih Sultan 

Mehmed (hd.1451-1481) yapıyı vakıfa bağlamış ve uzunca bir vakfiye hazırlatmıştır. 

Osmanlı müesseselerinin hassas konusu olan vakıflar, bu medeniyet boyunca titizlikle 

muhafaza edilmişlerdir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın 1463 yılında yazılmış Ayasofya 

Vakfiyesi’nden bir bölüm burada verilecektir: 

                                                 

3 Ayasofya Müzesi resmi twitter hesabından alınmıştır. Bkz. https://twitter.com/ayasofyamuze. 
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 “Eğer bu hayır müesseseleri yıkılacak olursa, ikinci defa, üçüncü defa ila ahir 

yeniden inşâ oluna… Bütün bu şerh ve ta’yin eylediğim şeyler, tesbit edilen şekilde ve 

vakfiyede yazılı haliyle vakıf olmuştur; şartları değiştirilemez; kanunları tağyir 

edilemez; asılları maksatları dışında bir başka hale çevrilemez; tesbit edilen kuralları 

ve kaideleri eksiltilemez; vakfa herhangi bir şekilde müdahale Allâh’ın diğer 

haramları gibi haramdır.  

 Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl 

gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından 

birini tağyir ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan 

kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast 

ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame 

eylemek ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak 

değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse veya şer’-i şerife aykırı 

olarak vakıfda tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeri’a-ta ve vakfiyeye aykırı 

ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı 

resmi ve benzeri bir şey taleb ederse, kısaca bâtıl tasarruflardan birini işler yahut bu 

tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu 

tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir 

haramı işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur. Allâh’ın, 

meleklerin ve bütün insanların la’neti üzerlerine olsun. Ebeddiyyen Cehennemde 

kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebediyyen merhamet 

olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu 

değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allâh her şeyi işitir ve her şeyi bilir.” 

(Akgündüz ve diğ, 2005:310). 
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Şekil 5. Ayasofya Câmii’nin müzeye çevrilmeden önceki son kandil gecesi, 19314. 

2.1 Ayasofya’nın Mimari Özellikleri 

 Bizans ve diğer Hristiyan dünyasında hem büyüklüğüyle, hem de farklı 

planıyla ihtişamlı bir eser olarak günümüze gelmiş olan yapı, özgün bir mimari üsluba 

sahiptir. Erken Hristiyan döneminin kiliselerinin genel görünümü olan bazilika5 da 

denilen dikdörtgen ana yapının üstüne çifte meyilli çatıların yapılmasının aksine 

burada, merkezi bir anlayışla büyük dikdörtgen yapının üstü iki yarım ve bir büyük 

kubbe ile örtülmüştür. Bu denli büyüklükte yapılan ilk kilise özelliğini taşıyan 

Ayasofya, hem dinin hem de dönem otoritesinin bir güç timsali olarak vücuda 

getirilmiştir.  Merkezi plan anlayışıyla daha önce yapılan ve bugün Küçük Ayasofya 

                                                 

4 http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en 

5 Bazilika; Antikçağ ’da ilk defa Romalılar tarafından yapılmış, dinsel ya da kamusal işlevli, sütun dizilerince 

taşınan ve uç kesiminde nişe benzer bir apsis bulunan, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Paralel sütun sıralarıyla 

uzunlamasına neflere ayrılmış olup, ahşap çatı ile üstleri örtülmüştür (Helvacı, 2013) .  
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Câmii denilen Sergios ve Bakkhos kilisesi,  sekizgen yapı üstünde kubbe 

örneklerindendir (Helvacı, 2013:44-49). I.Justinuanus (Hd. 527-565) bu kilisenin 

yapımını, bugünkü Ayasofya’nın inşâsından beş yıl önce 527’de başlatmıştı. Bir nevi 

Ayasofya’nın doğmasına hazırlık olan bu kilise oldukça küçük çaplı olup; kubbesi de 

tam dairesel değil, yamuk bir daire biçimdedir (Eyice, 1984: 12,13; Akgündüz ve diğ, 

2005:86-99).  

 

Şekil 6.Sultanahmet’ten Ayasofya, Mart 2017. 

 Ayasofya, hem geç Roma geleneğinin bir devamı, hem de Bizans sanatının 

özgünlüğünün bir karışımıdır (Kuban, 2000: 67-70). Erken Hristiyanlık döneminin 

öncü yapılarından olan bu kilise, sonraları Bizans’ın diğer yapılarına ve İslam âleminin 

mimarisini de etkileyen bir dönüm noktası olacaktır. Bizans döneminde bu yapıya 

benzer mimaride bir deneme daha yapılmamış olup, bu zamana kadar da yapının bir 

muadili bulunmamaktadır (Eyice, 1984:25). 
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 Bizans dönemindeki Ayasofya’nın ana mekân bölümleri kısaca şöyle 

özetlenebilir: Batı bölümde yer alan bir atriumdan6 geçerek girilen binada ana mekâna 

giriş öncesinde Osmanlı’da son cemaat yeri olarak kullanılan  narteks7, yapıda büyük 

bir orta alan (orta nef8, naos9), yanlarda nefler ve yukarılarına kat çıkılarak yapılmış 

üst galeri bulunmaktadır. Binanın doğu bölümünde de yarım kubbe ile oluşturulmuş 

bugün mihrap olarak adlandırılan bir apsis10 bulunmaktadır. Ana binanın güneyinde 

bugün Sultan İbrahim ve I.Mustafa’nın Türbesi olarak kullanılan vaftizhane 

(Baptisteron), kuzey doğusundaki ayrı yapıda da hazine binası bulunmaktadır. 

Ayasofya’nın Bizans döneminde yapılmış olan halinin planı Şekil-7’de verilmiştir.  

.  

  Şekil 7.  Ayasofya’nın Bizans zamanındaki planı (Yerasimos,2000:45) . 

                                                 
6 Atrium: Avlu, Antik Roma evlerinde ortada yer alan, etrafı sütun sıraları ve odalarla çevrili kısım.  
7 Narteks:  Erken Hristiyanlık ve Bizans kiliselerinin ana bölümüne açılan ve ön cephelerinde bulunan giriş 

bölümüdür. 
8 Nef: Kiliselerde apsise dik olarak kenarlarda bulunan sütunlarla ayrılmış uzun kısımlar. 
9 Naos(Templum): kiliselerin veya eski Yunan tapınakların içerisininde, kült objelere veyahut tanrı heykellerine 

adanmış en kutsal bölümdür. 
10 Apsis: Kiliselerde nefin ucunda yer alan yarım daire planlı, mihrabı içeren bölüm. 
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Şekil 8.  Narteksten bir görünüm. 

 Binanın dış duvarları yaklaşık 92 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğinde 

büyük bir dikdörtgen meydana getirirler. Ana mekâna girildiğinde ise narteks dışında 

kalan bölüm yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindedir. Binanın 

beden duvarları 1 ila 2 metre aralığında değişen kalınlıkta olup yapısında sadece tuğla 

kullanılmıştır. Yerden yüksekliği yaklaşık 55 metre olan ana kubbenin çapı 31-32 

metre civarında olup, yarım kubbelerin birleşimi de yaklaşık ana kubbenin çapını 

vermektedir. 40 penceresi bulunan kubbe, tam yuvarlak olmayıp elips şeklinde 

olduğundan, çapı iki eksene göre hesaplanmaktadır (Eyice, 1984, 12-16; Freely, 

2004:78-80; Akgündüz ve diğ, 2005:157-159). İki yarım kubbeyle desteklenen 

ortadaki büyük kubbe mekâna genişlik katarak, derinlik duygusunu güçlendirmiştir 

(Şekil-9).   
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Şekil 9. Ayasofya’nın kubbe ve yarım kubbelerini gösteren panaromik fotoğrafı (f. 

Ahmet Turan Yüksel, 2017). 

 Ayasofya dış görünümünde ne kadar sade ise, içi de aksine oldukça 

gösterişlidir. Kuzey ve güney cephesinde boydan boya çevrelenen pencereler, 

duvarlarda bölüm bölüm kullanılan yeşil, pembe, sarı renkte mermerler, kubbede ve 

tonozları kaplayan altın mozaikler mekânın karakteristik süslemeleridir.  Bunlara ek 

olarak, yan neflerde ve üst galeride toplamda 107 adet sütun mevcut olup; granit, 

somaki vs. gibi değerli taşlardan yapılmışlardır (Şekil-10,12). Sütun başlıkları ise, 

dönemin yaprak figürlü süslemeleri ile dantel görünümünü veren oyma tekniği ile 

yapılmış olup, ortalarında Justinianus monogramlarını barındırmaktadırlar. Küçük 

Ayasofya Câmii’nde de benzerleri görülen bu başlıklar ve kemerlerdeki kombinli 

oymalar, 6. yüzyıl Bizans’ının taş işçiliği örneklerindendir (Şekil-10,11) (Freely,2005 

:96; Akgündüz vd, 2005:170-179).   
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Şekil 10. Ayasofya içinden sütun başlıklarının ve kubbenin bir detayı. 

 

 

Şekil 11.  6.yüzyılın sütun başlıkları ve beşik tonoz işlemelerini gösteren bir detay (ortada 

hünkâr mahfilinin tepeliği gözükmektedir). 
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Şekil 12. Ayasofya içinden sütunlar, mermerler ve pandantiften bir detay. 

 Bizans’ın çeşitli dönemlerinde eklenmiş figürlü mozaikler, Hristiyan 

dünyasının azizleri ile dönemin hükümdarlarını anlatan hikâyelerle resmedilmiştir 

(Ayrıntılı bilgi için bkz: Eyice, Ayasofya-2, 1984). Kubbeyi gövdeye bağlama 

görevini gören pandantiflerde de yer alan melek tasvirleri, yapının en ünlü 

mozaiklerindendir.  Yapıdaki tüm iç mekânı kaplayan ve çoğu altından yapılmış bu 

mozaikler hem yapıyı süslemek için hem de mimari unsur olan duvarları örtücü öge 

olarak kullanılmıştır. Yapının her bir detayına verilen bu titizlik yapının hem dini hem 

de stratejik önemini vurgulamak amacıyladır (Akgündüz vd, 2005:171).  

 Aynı titizlik ve önemin devam ettiği Osmanlı dönemindeki Ayasofya’da pek 

çok imar ve ihya faaliyetleri yapılmıştır.  Fethin sembolü ve Fatih’in yadigârı olarak 

görülen Ayasofya’da, yapının câmiiye çevrildikten sonra iç kısımlarına ve câmiiyi 

çevreleyen dış kısımlara eklemelerde bulunulmuştur. Yapı, külliyeye çevrilip; hem 

işlevselliğiyle, hem de tarihi kimliğiyle canlı halde tutulmuştur (Şekil-13).  
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Şekil 13. Mihraptan bemaya bir görünüm. 

 Osmanlı döneminde yapılan mimari eklemelerin detayları, bölüm içerisinde 

levhaların incelenmesi ile birlikte verilecektir. 1935’te yıktırılan Ayasofya 

Medresesi11  bugün var olmadığından, bahsedilmeyecektir.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Detaylı bilgi için bkz. (Ayverdi, 1989:316-318; Eyice, 1993:460-461). 
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3. AYASOFYA KÜLLİYESİ’NİN HAT LEVHALARI VE KİTABELERİ 

 Ayasofya, fetihten itibaren câmiiye çevrilmesiyle ihyası için padişahlarca, 

hizmet yapılması konusunda yarışılan bir yapıdır. Külliye içerisindeki değişimin tarihi 

süreci, Ayasofya’nın gelir-gider defterlerinden,  yabancı seyyahların ele aldığı gravür 

çizimlerinden ulaşarak yorumlanabilmektedir. Bu bölümde Ayasofya Külliyesi 

içerisindeki hat kitâbelerinin ve levhalarının tarihteki seyri ve bugünkü durumu ele 

alınıp, teknik ve estetik açıdan incelenmeye çalışılacaktır.  

3.1.Levhalar 

 Ayasofya Külliyesi bünyesindeki levhalar, günümüzde sadece câmii kısmında 

ve bugün Ayasofya mescidi olarak bilinen hünkâr kasrında bulunmaktadır. Geçmişten 

bugüne seyirleri değişmekte olan levhaların vaziyetleri, Osmanlı döneminde 

hükümdarlığa gelen padişahın istediği doğrultusunda, Cumhuriyet döneminde ise 

iktidar partinin öncülüğünde değişim göstermiştir. Bu bölümde, levhaların tarihi seyri 

ve bugünkü durumları kronolojik sıraya göre ele alınacaktır.  

3.1.1. Ayasofya Câmii’ndeki levhalar 

3.1.1.1. Ayasofya Câmii’nde günümüzde bulunmayan levhalar 

  Osmanlı döneminde Ayasofya câmii içerisindeki yapılan düzenlemeleri 

vakfın tutulan gelir gider defterleri (muhasebe ve mühimme defterleri), belgeleri ve 

yabancı seyyahların ele aldıkları gravürleri dikkate alarak yorumlanabilir. Osmanlı ve 

Türkiye dönemindeki değişiklikleri, onarımları ve mühimme defterleri Ahmet 

Akgündüz ve ekibi ile Hasan Fırat Diker’in çalışmalarından faydalanılarak 

yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarda Osmanlı Arşivi Maliyeden müdevver 

tasnifi, evkâf defterleri tasnifleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 

Muallim Cevdet Yazmaları, Topkapı Sarayı Arşivleri, Süleymaniye Kütüphanesi, 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi 

gibi Ayasofya ile alâkalı yazma eserlerin bulunduğu, yaklaşık 500 belgeyi aşkın bir 
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malzeme ile araştırmada bulunularak külliyede kaydı tutulan tüm değişiklikler 

incelenmeye tâbî tutulmuştur. Ayasofya’nın içerisine fetihten sonra Hristiyanların 

girmesinin yasak oluşundan ötürü yabancı seyyahların gravürleri 15. ve 16. yy 

Ayasofya’sı hakkında malumat vermemektedir. Ayasofya’nın bugün bilinen en eski 

gravürleri 17. yy’ın sonuna doğru olduğundan, bu dönemden sonraki gravürler 

incelenecektir.  

 Ayasofya Câmii’ndeki bilinen ilk levhaların kaydına I. Ahmed (hd. 1603-1617) 

döneminde, 1613 yılında yapılan tamirler esnasında şu cümleye rastlanmıştır: 

“Câmiinin her iki tarafındaki hatt-ı şerifin tamirine 236 akçe” (BA, Maliyeden 

Müdevver Defter n.5076: 35-36). Bunun dışında, diğer bir önemli bulgu ise 1607-09 

yılları arasında yapılan ana kubbenin tamiratı esnasında kubbe merkezindeki 

Pantacrator İsa mozağinin yok edilip sıvandıktan sonra yerine Kelâm-ı Şerif yazıldığı 

bilgisi ( BAO; maliyeden Müdevver Defter no: 6484) bu çalışma için önemli bir detay 

oluşturmaktadır (Freely, 2005 :99).  Aynı bilgiyi doğrular nitelikte diğer bir kaynak 

ise Evliya Çelebi’nin (1611-1682) Seyahatnamesi’nde bahis olunmaktadır. Ana 

kubbenin ortasında Nur Sûresi’nin 35. âyetin Yakut Mustasımi12 tarzında bir yazıyla 

yazılmış olduğunu söyleyen Çelebi, başka bir detaya yer vermemiştir (Yalçın, 

2014:70).  Ancak bunların dışında ünlü Fransız seyyah Grelot’un belirttiğine göre 

kubbe mozaiklerle kaplıdır (Grelot,1998:123). En son yapılmış araştırmalardan olan 

Diker’in çalışmasına göre, kubbede Nur Sûresi’nin 35. âyetinin baş kısmının 

müdevver olarak burada yazılı olduğu düşünülmektedir (Şekil-14). Ancak yazara göre 

bu metin 1710-1787 yılları arasında hatta 1717 yılında câmii içerisindeki düzenleme 

esnasında ele alındığı; I.Ahmed’in dönemindeki yazının da başka bir istifte olabileceği 

yönündedir  (Diker, 2016:85).   

                                                 

12 Yakut el-Mustasimi (ö.1298):  Hat sanatının ekol sahibi hattatlarındandır. Bağdat’ta son Abbasi halifesi 

tarafından satın alınarak, ilim ve sanatta yetiştirildi. Hat sanatını, ünlü müzikbilimci ve sanat adamı olan 

Safiyyüddin Urmevi’den öğrendi. Yakut, kalemin ucunu eğri olarak açarak, bugüne kadar gelen bir kullanımın 

kurucusu olmuştur. Kendinden önce gelen, farklı üslupta yazılmış aklam-ı sitte yazılarının nisbet ve ölçülerini 

kesinleştirmiştir.  Yakut, üslubunun tüm İslam âlemi tarafından benimsenmesinden ötürü  ‘Kıbletü’l-Küttab’ yani 

Hattatların Kıblesi olarak anılmaktadır. 16. Asrın sonuna kadar etkisi devam eden hattatın üslubu, Osmanlı 

mektebinin oluşmasında rol oynamıştır (Serin, 2010: 77-95; Rado: 1984: 29-32; Özdem, 2017: 955-957).  
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Şekil 14. Diker’e göre 1717 yılında kubbeye yapılan istifin tahmini hali (Diker, 2016:85). 

 17.yy defterlerinde hat ile alakalı başka bir bilgiye yer verilmezken, 

kaynaklarda ve gravürlerde karşımıza çıkan bilgi, Ayasofya’nın bünyesindeki 

ehemmiyet arz eden hat eserlerinden olan Teknecizâde İbrahim Efendi13’nin 

yazılarının bu yüzyılda câmiiye asıldığıdır. Lafzâtullah, İsm-i Nebi ve Çehâr-i yâr-i 

güzin14 isimlerinin asıldığı, toplamda altı adet dikdörtgen hat levhanın varlığı 

bilinmektedir. Ancak bu levhaların câmiiye asılma tarihi hakkında muhtelif bilgiler 

verilmektedir. Bu bilgilerden ilki, Evliya Çelebi’nin (1611-1682) Seyahatnamesi’nde 

1630- 35 yıllarında kaleme aldığı eserin ilk maddesi olan ‘Ayasofya’ bölümündedir. 

Eserinin önemli bir kısmını Ayasofya’ya ayıran Çelebi, Hattat Teknecizâde İbrahim 

                                                 

13 Teknecizâde İbrahim Efendi (ö.? 1688 ): İstanbullu’dur. Sülüs ve nesihi Halid Erzurumî’den meşk eden 

hattatın, şeş kalemde de mahir olduğu belirtilir. Sultan IV. Mehmed dönemi (hd. 1648-1687) hattatlarından olduğu 

kaynaklarda tasrif edilmiştir. Sultan IV. Mehmed’in annesi Turhan Hatice Sultan’ın tamamlanmasını istediği 

Eminönü Yeni Câmii’nin çini yazılarının tamamı hattata aittir (Yaman, 2003:101-102; Müstakimzâde, 2011:48; 

Rado, 1984:106-107). 

14 Hz. Muhammed (sav)’in dört halifesi için özel olarak kullanılan kelam-ı kibar. 
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yerine, yanlışlıkla olsa gerek, Teknecizâde Mustafa15 ismini vererek asılan 

levhalarından bahsetmektedir: 

 “Dört tarafında nice bin güzel yazı eserler vardır. Hatta Sultan Dördüncü 

Murad Han’ın fermanıyla Hattat Teknecizâde Mustafa Çelebi, Allah’ın ismini, 

Peygamberimizin ve Dört Halife’nin isimlerini, Karahisarî tarzı yazılarla yazmıştır ki 

insanın yapacağı şey değildir, zira eliflerin boyu onar arşındır. Ona göre diğer 

harflere bir güzellik vermiştir ki anlatılmaz.” (Yalçın,2014:70). 

 Evliya Çelebi’nin, levhaların IV. Murad (hd. 1623-1640) döneminde asılmış 

olduğu bilgisi ihtimal dâhilindedir. Bizzat IV. Murad döneminde yaşamış olan seyyah, 

I.İbrahim (hd 1640-1648) ve IV.Mehmed (1648-1687) dönemlerine de şahitlik 

etmiştir. Şekil-15’te, Diker’in çalışmasında yayımlanmış olan Teknecizade’ye ait 

levhaların detayları gösterilmektedir (Diker, 2010:412). 

     

Şekil 15. Hattat Teknecizâde İbrahim Efendi’ye ait levhalardan detaylar (Diker, 2010:412). 

 Teknecizâde İbrahim Efendi’nin levhaları hakkında bilgi veren önemli 

kaynaklardan biri de, Ayvansarâyî Hüseyin Efendi’nin (ö.1787) 1768 yılında 

tamamladığı Hadîkatü’l-Cevâmi  adlı eseridir.  Kitabın müellifi, İstanbul ve civarında 

bulunan 821 adet câmiiyi ve diğer dinî–sivil mimari yapıları detaylıca gezerek 

                                                 

15 Hattatların hayatları adına yazılmış temel kaynaklardan olan Tuhfe-i Hattatin’de, Devhatü’l- küttab’ta, Türk 

Hattatları kitabında böyle bir hattat ismine rastlanmamıştır. Kanaatimizce bu isim Evliya Çelebi’nin sehven kaleme 

aldığı malumatlardandır.  
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incelemelerde bulunmuştur. Ayvansarâyî bu eserinde, câmii içerisindeki celî 

levhaların Hattat Teknecizâde İbrahim Efendi’ye ait olduğunu ve İsm-i Celal 

levhasında ‘Gani 1060 (1650)’ ibaresi olduğunu belirtmiştir (Ayvansarayi, 2001:42). 

 Hattat Teknecizâde İbrahim Efendi hakkında kayıtlı olan kaynaklar 

incelendiğinde ise kaynakların çoğunluğu, hattatın Ayasofya câmiindeki altı adet celî 

levhayı yazdığına mutabıktırlar (Müstakimzâde, 2011:46; Rado, 1984:106). 1757 

yılında tamamlanmış hattatların hayatlarına dair önemli bir diğer kaynak eser olan 

Devhatü’l Küttab’ta ise Mehmed Necip Efendi, Teknecizâde’nin bu yazılarına dair bir 

mevzu bahsi geçirmemektedir (Suyolcuzâde, 1942; Yaman, 2003: 101). 

 Ahmet Akgündüz ve ekibinin çalışmasında ise bu levhalar hakkında iki farklı 

görüşe de yer verip; Azade Akar’ın makalesine16 göre 1644 yılında yazıldığını ve 

Hadikat’ül Cevami’ye atıfta bulunarak 1651 yılında yazıldığı bilgisini vermektedir 

(Akgündüz ve diğ., 2005: 411, 414).  

 Teknecizâde’nin levhalarının yazıldığı dönemin kesinliği açısından IV. Murad, 

I.İbrahim ve IV. Mehmed’in hükümdarlıkları esnasındaki Ayasofya’nın gider tabloları 

da incelenmiştir (Akgündüz ve diğ, 2005: 405-408,411-413,414-417) Belgelerde, bu 

levhalara dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu konudaki şüphenin izalesi için, halen 

Ayasofya’nın depolarında muhafaza edilen levhaların üzerindeki ibarelerin tespit 

edilmesi gerekmektedir. Eğer bir ibare yoksa da, restorasyon uzmanlarının patolojik 

açıdan incelemesi sonrasında, levhaların döneminin belirlenebilmesi mümkün 

gözükmektedir. 

 Teknecizâde İbrahim Efendi levhalarının görsel olarak bulunduğu kaynaklar 

ise, arşivlerde bulunan ve yabancı seyyahların ele aldığı gravürlerde matuftur. 

Ayasofya’nın fetihten sonraki iç görüntüsüne dair bilinen en eski gravürler ünlü 

                                                 

16 Azade, Akar, “Ayasofya’da bulunan Türk eserlerine dair bir araştırma”, Vakıflar Dergisi sayı.9, s.282, 1972.  
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seyyah Joseph Grelot17 tarafından 1671-76 yılları arasında İstanbul’a geldiğinde 

yapılmıştır. İlk kez Hristiyan bir Avrupalı, câmii olarak kullanılan bu mâbedi 

ayrıntılarıyla resmedecek kadar uzun süre İstanbul’da kalabilmiştir. Şekil-16‘da 

verilmiş gravür, yapının bilinen en eski iç görünümüdür.  Mihrapta bulunan sekiz 

dairevi yazıyı resmeden seyyah, yapının pek çok detayını orijinaline sadık kalarak yer 

verirken, mabette önemli bir yer kaplayan Teknecizade’nin büyük yazılarına yer 

vermemesi ilginçtir. Seyyahın ‘İstanbul Seyahatnamesi’ adlı kitabında bu yazılara dair 

bir bahse de yer verilmemiştir (Grelot,1998). 

 

Şekil 16. Grelot’un Ayasofya’nın güneyinden içini resmettiği gravürü, 1670’ler (Grelot, 1998: 122).  

                                                 

17 Joseph Grelot (Yakl.1630-?):  Fransız ressam ve seyyah. 1671’den 1676’ya dek Ön Asya, İran ve Hindistan’ın 

bir bölümünü dolaşarak anıtların yanı sıra insanları ve onların geleneklerini çizimlerle ele almıştır. Çizimleri 

19.yüzyılın ortalarına kadar pek çok ressam tarafından kopya edilmiştir.  
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 Grelot’dan sonra pek çok yabancı seyyah İstanbul’a gelerek, şehrin gözdesi 

Ayasofya’yı çeşitli dönemlerde resmetmişlerdir. Bu gravürlerden Şekil-18,19,20 ve 

21‘de tarihsel sırasıyla Loos, D’Ohsson, Bartlett ve Fossati’nin çizimlerinde bu 

levhaların detayları görülmektedir.   

(a) 

(b) 

Şekil 17. Cornelius Loos’un tarafından yapılmış Ayasofya’nın iç mekân gravürü, 1710.  (a) 

doğuya doğru iç görünüş, (b) kuzeye doğru iç görünüş (Stockholm, Mational Museum, 

THC9107). 
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 Loos18’un 1710 yılında Ayasofya’nın içinde yaptığı on bir çizim, yapının o 

zamandaki vaziyeti açısından oldukça önemlidir. Grelot’unkine göre bu gravürlerde 

binanın detayları ve oranları daha doğru verilmiştir. Şekil-17 ‘de görülen ilk gravür 

Ayasofya’nın doğudan görünüşünü üst galeriden yansıtılarak ele almıştır. Bu 

çizimlerde mihrabın olduğu altı camlı yerde sekiz adet madalyon levha ile beraber 

mihrap (bema) sütunlarının iç ve dış taraflarına asılmış olan dikdörtgen yazılar 

görülmektedir. Sağdaki levhalarda  “, اشهد ان ال  الٌه اال ا هلل ,ا هلل غني جل جالله  ,” solda ise 

 yazıları okunmaktadır. İkinci gravüründe ise fil ayaklarında ”اشهد ان محمدا رسول ا هلل

kuzeyde ‘Osman (ra)’ ve ‘Ömer (ra)’; muhtemelen karşılarındaki güney cephesinde 

‘Ebubekir (ra)’ ve ‘Ali (ra)’ halifelerin isimleri yazılıdır.  

 D’Ohsson19’un 1787’de Paris’te yayınlanmış olan “Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Genel Tablosu” adlı kitabında yer alan bu gravür, Ayasofya’nın 

içini gösteren en güzel örneklerdendir (Şekil-18). Üst galeriden ele alınmış gravür, bir 

namaz vakti toplanan cemaati, sütunların başlıklarından halı desenlerine kadar pek çok 

önemli ögeyi detaylarıyla vermektedir. Bizi ilgilendiren en önemli detaylardan ilki 

Teknecizade’nin levhalarının detaylıca görünümüdür. Gravüre göre mihrap sütununun 

sağında dikdörtgen levhada celî sülüs ile  هللا جل جالله   (Allah Celle celâluhu), sütunun 

solunda  سلممحمد عليه   (Muhammed aleyhisselam), kuzey sütunlarda عمر رضي هللا عنه 

(Ömer radıyallahu anhu) ve (Ali radıyallahu anhu) لي  رضي هللا عنهع ; güney sütunlarda 

ise   ابو بڭر  رضي هللا عنه (Ebubekir radiyallahu anhu) ve رضي هللا عنهن اعثم    (Osman 

radıyallahu anhu) yazdığı net bir şekilde görülmektedir. Gravürde dikkati çeken diğer 

bir husus ise, mihrap yarım kubbesinde bulunan, dikdörtgen biçimi andıran ve celî 

sülüs ile yazıldığı tahmin edilen levha ile ana kubbede bulunan dairevi celî sülüs 

yazıdır.  Mihrabın yarım kubbesinde bulunan dörtgen yazı, bu tarihten sonra başka 

                                                 

18 Cornelius Loss (1686-1738): İsveçli askeri mimar ve mühendis. 1709-1711 yılları arasında Ön Asya gezilerinde 

ayrıntılı çizimler yapmıştır. Ayasofya’ya dair on bir gravürü bugün Stockholm Milli Müzesinde bulunmaktadır.  

 
19 Ignace de Mouradjja d’Ohsson (1740-1807): “Tableau général de l’Empire ottoman” adlı eseriyle tanınan 

İsveç elçisidir. D’Ohsson, Osmanlı Devleti’nde doğup büyüyen ve tahsil gören, Avrupa kültürü ve medeniyetiyle 

yoğrulan Levanten tiplerin ilk ve parlak örneklerinden biridir (Beydilli, 1994:496). 

. 
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seyyahların yaptığı farklı zamanlardaki tüm gravürlerde de açıkça gözükmektedir 

(Şekil-18, 19, 20, 21).    Fossati onarımlarından sonra kaldırılmış olan levha hakkında 

Osmanlı belgelerinde bir detaya rastlanmamıştır. Tarih olarak 1710-1787 yılları arası 

bir zamanda asılmış olduğu anlaşılmaktadır (Diker, 2010: 84-85; Ceco, 2012).  

 

Şekil 18.D’Ohsson, 1787. Üst galeriden Ayasofya’nın doğu iç görünümü (Tableau général de 

l’Empire ottoman). 

 Şekil-19‘da görülen sırasıyla Bartlett, Allom, ve Fossati’nin gravürleri de 

birbirlerine yakın tarihli ve günümüze daha yakın zamanda yapılmış olmalarına 

rağmen; bu levhaların en net detayları D’Ohsson’un 1787 tarihli gravüründe 

görülmektedir. Ancak, diğer üç gravürde bilgilerin birbirleriyle tutarlılığı ile yapının 

ve zamanın diğer detayları açısından oldukça önemlidir.  
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Şekil 19. Henry Bartlett, James Carter Londra 1838. 

 

 

Şekil 20.    Allom, 1839. Ayasofya’nın alt galeriden görünümü (Constantinapole Ancienne et 

Moderne). 
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Şekil 21.   G.Fossati, 1848 , Ayasofya onarımından önceki resmidir (Doğan, 2011:151). 

 Şekil 18’deki D’Ohsson’un gravürüne daha yakından bakıldıkça, yazıların 

kolayca seçildiği görülmektedir. Diker, doktora tezinde bu konunun üzerine gitmiş ve 

levhayı deşifre etmiş; bununla birlikte yazının istifine sadık kalınarak günümüz 

estetiğiyle yeniden yazılmış halini çalışmasında sunmuştur (Diker, 2010: 85).  Ancak 

bu yazının eşkenar dörtgen olduğunu ileri sürmüşse de, kanaatimizce bu levhanın 

dikdörtgen olması da muhtemeldir. Metinde Nur Sûresi’nin 35. âyetinin ilk ve son 

cümleleri haricinde yazılı olduğu belirtilmektedir (Ceco,2012 94-99).  
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 (a)

(b) 

Şekil 22. Mihrap yarım kubbesinde günümüze ulaşmayan levhanın (a) D’Ohsson gravüründen 

görünümü (b) bu gravüre göre yeniden yazılmış hali (Diker, 2010: 85).  

 

Bu dikdörtgen levhada geçen âyetin metni şöyledir: 

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍِّة َّلَّ َشْرقِّيٍَّة َوََّل َغْربِّيٍَّة  ن َشَجَرةٍ مُّ يٌّ يُوقَُد مِّ َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدر ِّ الزُّ

هِّ َمن يََشاء  ُ لِّنُورِّ ي َّللاَّ يََكاُد َزْيتَُها يُضِّ يُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُوٍر يَْهدِّ

ُ اْْلَْمثَالَ  ُب َّللاَّ  َويَْضرِّ



30 

 

Okunuşu: “ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durriyyun, yûkadu min şeceratin 

mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev 

lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve 

yadribullâhul emsâle” 

Anlamı: Sırça sanki bir kevkebi dürrî (bir inci yıldız), mübarek bir ağaçtan 

tutuşturulur: bir zeytundan ki ne şarkîdir ne garbî, yağı hemen hemen ateş dokunmasa 

bile ziya verir, nûr üzerine nûr, Allah nûruna dilediğini hidayet buyurur ve insanlar 

için meseller darb eyler. (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 353).  

 III. Selim döneminde asıldığı bilinen bugün Ayasofya câmiinde bulunmayan 

bir değer levha ise Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi20’ye ait olan celî tâ’lik yazıdır. 

Levha müezzin mahfili tarafındaki fil ayağında asılıyken, câmiinin müzeye 

çevrilmesinden sonra 1936 yılında Türk İslam Eserleri Müzesi’ne taşınmıştır. Halen 

bu müzede olan eser, 3404 envanter numarası ile kayıtlıdır (Akgündüz vd, 2005:471-

472). Levha 340x255 cm ölçülerinde olup, zerendud ile yazılmıştır. Eserin sol alt 

kısmında hattatın imzası ‘ ketebehu Yesarizade Mustafa İzzet gufiralehu 1212’ olarak 

atılmış; bu da M.1797 yılını işaret etmektedir. Hat sanatının şaheserleri arasında 

sayılabilecek bu eserin metni Kur’an-ı Kerim’de pek çok âyetinde21 geçen bir ibare 

olup, detayları şöyledir (Şekil-23): 

 ُهَو الَسَِّميُع الَعَِليِم

Okunuşu: Hüve’s-semi’ûl-âlim 

Anlamı: O, işiten ve bilendir.  

                                                 

20 Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi (ö.1849): Türk nestâ’lik okulunun kurucusudur. İstanbul’da doğan hattat 

yazıyı babası Yesari Esad Efendi’den meşk etmiştir. İran nestaliğinden farklı olarak hattat kendi zevkine göre 

kaideleri ve ölçüleri belirledi. Pek çok kitâbeye imza atmış, önemli hattatların yetişmesine vesile olmuş, velud bir 

sanatkârdır (Rado,1984:209; Serin, 2010: 365-369; Alparslan, 2012: 172-178). 

21 “hüves-semi’ûl-âlim” ibaresinin Kur’an-ı Kerim’de bulunduğu sureler şunlardır: Bakara-137, Mâide-76, En’am, 

13 ve 115, Enfâl-61, Yunus-65, Yusuf-34, Enbiya-4, Şuara-220, Ankebut -5 ve 60, Fussilet-36, Duhan-6.  
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Şekil 23.Hattat Yesarizade’ye ait celî tâ’lik levha (Akgündüz vd., 2005:471). 

 Ayasofya’dan taşınan levhalar arasında olan iki adet eser, Abdûrrâuf Bey22’e 

aittir. Birisi celî tâ’lik birisi de celî sülüs olan levhalar Ayasofya’nın müzeye 

çevrilişinden sonra Sultan Ahmed Câmii’ne taşınmıştır (İnal, 1995:325; Akgündüz, 

2005: 321).  Celî tâ’lik levhası, koyu mavi üzerine zerendud olarak yazılmış ve istifli 

bir biçimde tertip edilmiştir. Câmiiden taşınmadan evvel hünkâr mahfili yakınındaki 

fil ayağında asılı olduğu malumatı verilmiştir (Akgündüz, 2005: 317). Yazı halen 

Sultan Ahmed Câmii’nde bulunmaktadır.  Duhan Sûresi’nin 4. âyetini yazan levhanın 

metni şöyledir (Şekil-24): 

 َحكيِم   ُكلُّ أَْمر  فِيَها  يُْفَرُق 

Okunuşu: fiha yüfreku küllü emrin hakim 

Anlamı: “Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırt edilir” (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 

495).  

                                                 

22Abdûrrâuf Bey  (1866-?): Celi sülüs, tâ’lik ve rika yazan hattat İstanbullu’dur. Meşrutiyetin ilanından sonra 

vefat ettiği bilinmektedir  (İnal, 1970: 325-328). Hattatın hakkında detaylı malumat başka kaynaklarda 

bulunamamıştır.  
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Şekil 24. Abdûrrâuf Bey’in celî tâ’lik yazısı. 

 Duhan Sûresi’nin 4. âyeti olan metinin hemen altına imzasını uzunca bir satır 

olarak “Ketebehu Abdu’r-ra’ûf (?) âmedi-i dîvân-ı hümâyûn gufira’llâhu zunûbehu ve 

abaveyhime tahrir es-sene 1322”  düşülmüş; bu tarih de M.1905 yılını, Sultan II. 

Abdülhamid Han (hd. 1876-1909) dönemini göstermektedir. 

 Abdûrrâuf Bey’in diğer levhası olan celî sülüs yazı, beyzi olarak girift bir istifte 

zerendud olarak yazılmıştır. Câmiiden taşınmadan evvel hünkâr mahfili yakınındaki 

fil ayağında asılı olduğu malumatı verilmiştir (Akgündüz, 2005: 317). Yazı halen 

Sultan Ahmed Câmii’nde bulunmaktadır. ‘ye’ harfinin çanağına “ketebehu Abdûrrauf” 

ve alt kısmına da 1323/ M.1905 yazılmıştır.   Hicr Sûresi 49. âyeti yazan levhanın 

metni şöyledir (Şekil-25): 

ِحيمُ   نَب ِْئ ِعبَاِدي أَن ِي أَنَا اْلغَفُوُر الرَّ

Okunuşu: Nebbi’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm 

Anlamı: “Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um ve Rahîm’im.” (DİB 

Kuran-ı Kerim, 2017: 263).  
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Şekil 25. Abdûrrâuf Bey’in celî sülüs yazısı. 

 Ayasofya Câmii’nden Sultan Ahmed Câmii’ne taşındığı bilinen bir diğer levha 

ise Sami Efendi23’ye ait celî tâ’lik eserdir. Siyah zemin üzerine zerendud ile yazılmış 

olan levha, satır olarak yazılmıştır. Şeyh Sa’di Şirazi şiirinden bir parça olan yazının 

metni şöyledir (Şekil-26): 

 ِلهِ  َعلَْيِه َو اَ اَصلَّوبَِجَماِلِه َكَشَف  الَدَُّجي 

Okunuşu: Keşefe’d-düca bi cemalihi sallu aleyhi ve âlihi. 

Anlamı: “Cemali ile karanlıkları aydınlattı; O’na ve ailesine selam eyleyin.” 

                                                 

23 Sami Efendi (ö. 1912): 20.yy’ın en önemli hattatlarındandır. İstanbul doğumlu olan hattat, sıbyan okulundayken 

Boşnak Osman Efendi’den sülüs ve nesihi, celi sülüsü Recai Efendi’den, divani yazıyı ve tuğrayı Nasıh Efendi’den, 

tâ’liki Kıbrıszade İsmail Hakkı Bey’den, celi tâ’liki Ali Haydar Bey’den, rikayı Mümtaz Efendi’den öğrenmiştir. 

Celi yazılarda ününü duyuran hattat, Mustafa Rakım ve İsmail Zühdi sülüslerinden kendisine ait bir ‘Sami Efendi 

Şivesi’ çıkarmıştır. Celi tâ’likte ise Yesarizade ve Ali Haydar Bey’den mülhem bir üslup ortaya çıkarmıştır. Önemli 

hattatların yetişmesine vesile olmuş ve günümüzde de üslubu takip edilen en önemli hattat olmuştur (Serin, 2010 

:225-229; Rado, 1984:240-242; Alparslan, 2012: 122-125). 
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Şekil 26.Sami Efendi ’ye ait celî tâ’lik levha. 

 İmza kısmını ve tarihini yazının sol alttaki noktalarla hizalayarak sağ alt kısma 

atan hattat “nemekahu el-fakir Hulûsi tilmiz Sâmi gufiralehu zunubehuma 1340” 

olarak atmıştır. Hulusi Efendi’nin öğrencisi olan hattatın levhayı yazdığı tarih M. 1921 

yılını göstermekte, bu da Sami Efendi’nin vefatından sonra zerendud ile müzehhipler 

tarafından yapıldığını göstermektedir.  

 Ayasofya içini gösteren eski fotoğrafları incelerken karşımıza önemli bir detay 

çıkmıştır. Şekil-27‘de gösterilen fotoğrafa göre mihrap duvarındaki pencere yazıları, 

bugün bulunan yazılardan farklı oldukları anlaşılmaktadır. Bu iki fotoğraf dışında 

mihrap duvarındaki cam yazıları hakkında bir belge yahut bir bahise kaynaklarda 

rastlanmamamıştır. Ancak bir sonraki bölümde değineceğimiz mihrap camı 

yazılarının, hattat Halim Özyazıcı’ya (ö.1964) ait olduğu kaynaklarda belirtilmiştir 

(Revnakoğlu, 1965:401).  
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Şekil 27.    19.yüzyılın sonlarına doğru çekilmiş Ayasofya’nın mihrap kısmı24. 

 Şekil-28’deki fotoğrafa göre okunabildiği kadarıyla, hatlatın hepsi celî sülüs 

olup girift olarak istiflenmiştir.  Sağ üst pencerenin üstünde olarak  “Allah Muhammed 

ehad?”, ortadaki üst pencerenin üstünde güzel bir istifle Besmele-i Şerif, sol üst 

pencerede girift istifler; alttaki sağ ve sol pencerede yoğun istifli hatlar ve ortadaki 

pencerede “Kale Allahu teala” ve altında da âyet-i kerime yazılmıştır. Sonradan 

değiştirilen yazılarda, istifler ve ibareler de değiştirilmiş olup; bazı kısımları daha sade 

olarak yazılmıştır. Buradan anlaşılıyor ki, camlar bir şekilde zarar görmüş ve 

değiştirilmesi zaruri olmuştur. Ancak Cumhuriyet dönemi kayıtlarının, Osmanlı 

dönemindekiler kadar açık ve detaylı olmadığı kaynaklarda zikredilmiştir  (Akgündüz 

vd, 2005:818-821).  

                                                 

24 http://eski.istanbulium.net/tagged/ayasofya-iç-görünümü. Sitede Ayasofya’nın yüksek çözünürlüklü pek çok 

eski fotoğrafı mevcuttur, ancak haklarında detaylı bilgiler verilmememiştir. Sitenin belirttiğine göre fotoğraf 

Abdullah Freres kardeşlere aittir. Aynı fotoğrafın bir başka cepheli haline “Bir fotoğrafın aynasında İstanbul’un 

Meşhur Hattatları” kitabında rastlanılmış olup, kaynak olarak ‘Yusuf Çağlar Arşivi’ olarak belirtilmiştir (Ed. Yusuf 

Çağlar, 2010:136). 

http://eski.istanbulium.net/tagged/ayasofya-iç-görünümü
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Şekil 28.  Mihrap duvarındaki revzen yazılarından detaylar. 

 Bunun gibi daha pek çok eski fotoğrafların, hattatların hayatlarının detaylı 

olarak araştırılmasıyla, Ayasofya Câmii’de bir zamanlar yazısı bulunan ve günümüzde 

kaybolan veya nakil olunan daha pek çok levhaya ulaşılabilinecektir. Şekil-29 ve 30 

araştırma yaparken karşımıza çıkan, biri resim diğeri fotoğraf olan; Ayasofya 

Câmii’nin müzeye çevrilmeden evvelki durumlarını ve hat levhalarının bazılarını 

gösteren önemli belgelerdendir. Bu kayıp levhaların detaylarına inilmesi ve 

araştırılması da başka bir araştırmanın konusunu teşkil etmekte ve ehemmiyet arz 

etmektedir.  
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Şekil 29.   Ayasofya’da namazı ve levhaları gösteren bir resim (Atatürk Kitaplığı Resim 

arşivi, n.02260). 

 

 

Şekil 30. Ayasofya Câmii içerisinde müzezzin mahfili yanında asılı olan iki levhanın eski 

bir fotoğrafı (Atatürk kitaplığı resim arşivi,n.05223). 
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3.1.1.2. Ayasofya Câmii’nde günümüzde bulunan levhalar 

 Ayasofya Câmii içerisinde levhaların bulunduğu kısımlar; mihrap sofasının 

sağında beş ve solunda iki;  yukarı pencere kısımlarında sekiz küçük levha ile üst galeri 

kısmındaki taşıyıcılara yerleştirilmiş olan sekiz büyük levhadan oluşmaktadır. Bu 

levhalar bulundukları yerlere göre bu bölümde incelenecektir.  

 

Şekil 31. Mihrap sofasının sağ kısmındaki levhalar. 

   Mihrap sofasında 18 ile 19. yüzyıl dönemlerinde yazılmış hatlar günümüze 

kadar gelmiştir. Bu dönemden önce pek çok daha levhayı barındıran bölümde bugün 

toplamda 7 adet levha sergilenmektedir. Mihrabın sağında sülüs muhakkak yazılar, 

solunda ise tâ’lik yazılar toplanarak bütünlülük düşünülmüştür. Bu hali en son 2010-

2011 yıllarında yapılan levha restorasyonları sonrasında şekillendirilmiştir (Dursun, 

2011:98).  Mihrap ile zemin arasında yaklaşık 80 cm’lik bir platform bulunmaktadır.  
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Şekil 32. Mihrap sofasının sol kısmındaki levhalar. 

1) II.Mustafa’ya ait muhakkak  hat levhası. 

 

 Câmii içerisinde mihraba asılı olup, câmiinin en eski levhası olma özelliğini 

taşıyan; Sultan II. Mustafa25’ya (hd. 1695-1703) ait Besmele-i Şerif, H.1105/M.1693 

yılı tarihlidir (Şekil-33).  Ortada büyük bir celî muhakkak besmele, sağ ve sol üst 

köşelere celî sülüs hatla Ahzab Sûresi’nin 56. âyeti yazılmış olup, levhanın metni 

şöyledir: 

Ortada : 

ِحيمِ بِْسِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ّللا   

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm 

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile. 

Sağ köşede: 

ِ يَا أَيَُّها َ َوَماَلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي   إِنَّ ّللاَّ

                                                 

25Sultan  II. Mustafa (1664-1703): 17.yy hattatlarından Hocazâde Mehmed Efendi’den ve sonra da Hafız Osman 

(ö.1698)’dan sülüs-nesih ders ve icazet almıştır.Ayasofya’daki bu Besmeleyi bir kalemde yazdığı rivayet 

edilmektedir (Rado,1984 :108).  
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Okunuşu:  İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alân nebiyyi, yâ eyyuhâ, 

Sol köşede (âyetin devamı): 

الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسل ُِموا تَْسِليًما   

Okunuşu: ellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen). 

Anlamı: “Muhakkak ki Allah ve melekleri, Nebî’ye salat ederler. Ey iman edenler, siz 

de O’na teslimiyetle salât-ü selam getirin!” (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 425). 

 

Şekil 33. II. Mustafa’ya ait hat levhası. 

 Beyaz aharlı kağıt üzerine siyah mürekkeple yazılmış olan levhanın ebatları 

120x200cm  olup, yerden yüksekliği  3m’dir. Celî muhakkak kısmının kalem kalınlığı 

40mm olup, ‘elif ‘harfi yaklaşık 13 noktadır. Bu kısmının harekelerinin kalem kalınlığı 

ise normalden biraz daha büyük tutulmuş olup 20 mm’lik kalem ile yazılmıştır.Celî 

muhakkak yazının harflerinde ve harekelerinde, kapalı kalan tüm yuvarlak kısımlar 

altın ile boyanmış; böylelikle yazıya renk katılmıştır. Muhakkak üslubu olarak Ahmed 

Karahisari’nin (ö.1556)26 besmelesiyle kıyas edildiğinde zülfelerin, kalem 

                                                 

26  Ahmed Şemseddin Karahisari (ö. 1556): Sultan II. Bayezid, Yavuz ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

yaşamış meşhur hattat. İlim tahsili ile beraber Yakut el-Mustasimi tarzında aklam-ı sitteyi Esedullah-ı 
Kırmani’den meşk etmiştir. Yakut üslubunda çalışmış ve bu yolu canlandırarak farklı eserler ortaya koymuştur. 

Şemşü’l hat olarak şöhreti yayılmıştır (Serin, 2010 :138; Rado, 1984: 69-72).  
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hareketlerininin kıvrımlarının, harekelerin daha farklı bir tavırda olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak celî yazının, muhakkaka göre daha farklı olduğunu; burada da 

Yakut el-Mustasimi (ö.1298) üslubunun halen  yazıda devam ettiğini ve II.Mustafa’nın 

da onun yolunu takip ettiğini düşünmek daha doğru olacaktır. İhtişamlı ve estetik bir 

kompozisyona sahip olan levhanın titizlikle yazıldığı açıktır. Dikey ve yatay harf 

hareketlerindeki – ‘elif’ler, ‘nun’ çanakları ve ‘mim’ –‘ra’ kurukları- uyum ve ahenk, 

levhanın  en güzel ve en dikkat çeken yönüdür.  

 Levhanın sağ ve sol üst kısımdaki celî sülüs yazılar 7 mm’lik kalemle yazılmış 

olup, etrafı dikdörtgen biçimde cetvellenip tezhiplenmiştir (Şekil-34). Bu yazılarda 

sülüs yazı tercih edilse de ‘elif’lerin uzunluğundan  ve bazı tetabuklardan muhakkak 

yazı havası hissedilmektedir. Sağ köşedeki kısımda ilk satırdaki ‘vav’ başı ile ‘mim’ 

başının bir yazılması; sol köşedeki kısımın ilk satırındaki ‘sallu aleyhi’ yazarken bu 

iki kelimedeki ortak harfler olan ‘lam’, ‘vav’ ve ‘elif’ bir yazılarak bir tetabuk 

yapılmıştır. 

 

a.sol bölüm       b.sağ bölüm 

Şekil 34. II. Mustafa’ya ait hat levhasının üstündeki celî sülüs yazının detayları. 

 Yazının imza/ ketebe kısmı besmelenin son harfi olan ‘mim’ in kuyruğu 

üzerindeki boşluğa atılmış olup ters piramit şeklinde reyhani yazıyla, okunuşu 

“Sevvedehu el-fakir el-hakir Derviş Mustafa âl-i Osman Bin Muhammed Han Gazi 

gufiralehu zünubehu ve setere uyubehu âmin 1105” ; anlamı ‘bu yazıyı Muhammed 

Gazi Hanın oğlu fakir ve hakir Derviş Mustafa âl-i Osman karaladı Allah günahları 
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affetsin ve örtsün âmin’ yazılmıştır ( Şekil-35).  Levhanın boş kalan kısımları dallı 

yapraklı motiflerle bezenmiş ve yazıya bir hareketlilik kazandırılmıştır. 

 

  Şekil 35. II. Mustafa’ya ait hat levhasının sol kısımda bulunan imzasının detayı. 

2) II. Mustafa’ya ait celî sülüs hat levhası  

 Mihrap sofasının yine sağ tarafında Sultan II. Mustafa’nın (hd. 1695-1703) 

muhakkak besmelesinin üstünde ikinci levhası olan celî sülüs yazısı bulunmaktadır. 

Siyah zemin üzerine zerendud ile yazılmış yazı bir dua olup, metni şöyledir (Şekil-

36): 

ِد عَ   اَْدِخْلنَا اْلجنَّهَ بَشفاَعِة ُمَحمَّ  َلْيِه السَّالَم،اَلل ُهم 

 Okunuşu: “allahumme edhilna el-cennete bi şefaati Muhammed aleyhi’s-selam” 

Anlamı: “Allah’ım, Muhammed (a.s)’ın şefaati ile cennete bizleri kabul eyle.” 

 

Şekil 36.  II. Mustafa’ya ait celî sülüs hat levhası 
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  Yerden yüksekliği 4.4 m, 50 x 250 cm ebadında ve 20 mm kalem kalınlığında 

olan levhada ‘elif’ uzunlukları 10 ile 7 nokta boyunda tutulmuştur. Ketebe kısmı, son 

kelime olan “el-selam’’daki keşideli ‘sin’ üzerindeki boşluğa oturtulmuş ve kırmızı 

zeminle damla formunda çerçevelenmiştir.  İmzası “sevedehu el-fakir Derviş Mustafa 

(âl-i Osman ) bin Muhammed gufiralehu zünubeh” metniyle zerendud olarak yazılmış 

ve tarih atılmamıştır (Şekil-37).  

 

Şekil 37.    II. Mustafa’ya ait celî sülüs hat levhasının imza kısmından detay. 

 Levhanın zerendudunda zamanla bazı aşınmalar meydana gelmiş, hatta 

“cennete bi şefaati”  kısmında ‘-e –be- şın’ harflerinde silinmeler olmuştur. 2010 

yılında yapılan Ayasofya levhalarının restorasyonları öncesinde bu bozulmalar çok 

daha elzem durumda olduğu Şekil-38‘deki fotoğrafından anlaşılmaktadır. Levhanın 

pek çok yerinde oluşan silinmeler başarıyla tamamlanmasına ve onarılmasına rağmen, 

orta kısımdaki bu bozulmanın neden siyaha boyanarak bırakıldığı hakkında bir cevap 

bulmak oldukça zordur. 

 

Şekil 38.   II. Mustafa’ya ait celî sülüs hat levhasının 2010’daki restorasyonundan önceki 

hâli (Akgündüz ve ark, 2009:319). 
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 Levhanın bütününe bakıldığında, yazının satıra oturduğu ve imzanın da 

boşluğu tamamlamak üzere bir kompozisyon oluşturduğu görülmektedir. Hattatın 

sülüs yazısındaki karakterinin de yine Yakut Mustasimi yolunda olduğu ‘elif’lerden, 

keşidelerinden, harekelerinden vs. anlaşılmaktadır.  

3) Sultan III.Ahmed’e ait celî sülüs yazı  

 Mihrap sofasının sağ tarafında II. Mustafa’nın celî sülüs yazısının hemen 

yanında, yine bir padişah hattat olan III. Ahmed27’in (hd. 1703-1730) celî sülüs levhası 

bulunmaktadır. Siyah zemin üzerinde zerendud ile Hadis-i Şerif yazılmış levhanın 

ibaresi şöyledir (Şekil-39): 

 ِ  َرأُس اْلِحْكَمِة  َمَخاَفةُ ّللا 

Okunuşu: “Resû’l-Hikmeti Mehâfetu’llahi” (Şuabu’l-İman, 730) 

Anlamı: Hikmetin başı Allah korkusudur.  

 

Şekil 39. Sultan III. Ahmed’e ait celî sülüs yazı. 

 Levhanın ebatları 70 x 200 cm olup, yerden yüksekliği 4.4 m,  kalem kalınlığı 

ise 25 mm’dir. ‘elif’ uzunluğu ise yaklaşık 9 nokta boyundadır. Yazının harekeleri 

sadece okutma amacıyla konulmuş; tırnak, tirfil gibi süsleyici, boşluk doldurucu 

unsurlara ihtiyaç duyulmamıştır. Yazının dört köşesine dönemin batı etkisi gözlenen 

                                                 

27 III.Ahmed (1673-1736): Edebiyat ve sanatla alakadar olan Sultan Ahmed, Hafız Osman’dan sülüs-nesih meşk 

ederek icazetini almıştır. Sultan Ahmet ve Üsküdar meydanındaki çeşmelerin celi sülüs yazılar ona aittir. Birkaç 

Kur’an yazmış olan III. Ahmed’in bir de tuğralar albümü vardır (Rado, 1984:134-135). 
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yaprak motifli tezhipler, yine sadece altın kullanılarak yapılmıştır. Yazıda tarih 

bulunmazken, hattatın Hafız Osman’dan (ö.1698) icazeti olduğundan, 17.yy sonu 

18.yy başı olarak levhanın kaleme alındığı tahmin edilebilir. 

 Hat sanatında hattatların çokça yazarak klişeleşmiş ibarelerden olan bu Hadis-

i Şerif, III. Ahmed tarafından satır şeklinde kaleme alınmıştır. Aynı yazıyı annesi adına 

inşâ ettirdiği Yeni Valide Câmii içinde ve Topkapı Sarayı’nın Mukaddes Emanetler 

kısmına giden yolda da mermere mahkuk altın varaklı bir şekilde görülebilmektedir.  

 Levhada hattatın imzası, Lafzatullahın altında kalan kısımda “Ahmed bin 

Mehmed” olarak armudi bir biçimde üsluplaştırılarak istiflenmiştir (Şekil-40). İstifli 

imzanın Mustafa Râkım (ö.1826) tarafından başladığı kaynaklarda belirtilse de, 

Râkım’dan önce, III. Ahmed’in eserinde kullanıldığını görmek ayrıca önemlidir. 

Râkım’dan itibaren istifli imza atışının geliştirdiği ve sonrasında da ana yazıyla birlikte 

imzanın kompozisyonun bir parçası olması geleneğinin başladığını belirtilmektedir 

(Derman, 1973: 730-731).  Levhada dikkat çeken bölüm ise “hikmet” kelimesindeki 

‘ha’ keşidesi ile ‘kef’ kolunun birbirine paralel şekil alması ile oluşan ahenk ve 

yazıdaki rahatlamadır. Bu tarz hareketler yazıya hem bir ritim getirmekte, hem de 

bütün olarak algılanmasını daha da kolaylaştırmaktadır (Erdal, 2006). 

 

Şekil 40.  Sultan III. Ahmed’e ait celî sülüs yazının imza kısmı. 

 

 



46 

 

4) Sultan II.Mahmud’a ait celî sülüs yazı 

 Mihrap sofasının sağ tarafında alttan üçüncü sırada yine bir padişah hattatın, 

II. Mahmud28’un (hd. 1808-1839), celî sülüs levhası bulunmaktadır. Siyah zemin 

üzerinde zerendud ile dua yazılmış levhanın ibaresi şöyledir (Şekil-41): 

ِ العَِظيمِ  ِ َوبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن ّللاَّ  ُسْبَحاَن ّللاَّ

Okunuşu: “Subhanallahi ve bi-Hamdihi Subhanallahi’l-azîm” 

Anlamı: Subhan olan Allah'ı, ona hamd ederek tesbih ederim, azim olan Allah’ı tesbih, 

ederim. 

 Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayetle aktarılan bu Hadis-i Şerifin tam hali şöyledir: 

‘Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Dile hafif, mizanda ağır, Allah'a sevgili olan iki 

kelime (iki cümlecik) vardır. Bunlar: Subhanallahi ve bi-hamdihi, subhanallahi'l-azim 

(Allah'ı, ona hamd ederek tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih, ederim)'dir." (Sahih-i 

Müslim,4860). 

 

Şekil 41.Sultan II.Mahmud’a ait celî sülüs yazı 

                                                 

28  II. Mahmud  (1785-1839): Musiki ve hat sanatıyla önemli ölçüde alakadar olmuş bir padişahtır. Önce 

Kebecizade Mehmed Vasfi’den daha sonra da Mustafa Rakım’dan sülüs nesih ders almıştır. Hatta ayrı bir titizlik 

gösteren Sultan Mahmud’un karalamalarından ve vücuda getirdiği eserlerden hattatlığının iyi derecede olduğu 

anlaşılmaktadır.(Rado, 1984:204-205; Serin, 2010: 190, ayrıca eserleri için bkz: kalemguzeli.org/sultanII.mahmud) 
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 Mustafa Râkım29’ın (ö.1826) talebelerinden olan Sultan Mahmud’un 

Ayasofya’ya hediyelerinden olan bu yazı, satır olarak yazılmıştır. Harf anatomilerine 

dikkatlice bakıldığında Râkım’ın havasının hâkim olduğu hemen anlaşılmaktadır. II. 

Mahmud’un celî yazılarının umumiyetle, hocası Râkım tarafından tashih edildiği 

rivayet edilse de, bu hususa Sultan Mahmud’un diğer yazıları incelendiğinde 

katılmamak elde değildir (Rado,1984:204,280;  İnal, 1970: 195).  

 Levhanın ebatları 70x240 cm olup, yerden yüksekliği 4 m,  kalem kalınlığı ise 

25 mm’dir. ‘elif’ uzunluğu yaklaşık 9 nokta boyundadır. Duanın sonunda ketebesi 

“Mahmud bin Abdülhamid Han” olarak damla formuyla ustaca istiflemiştir. Levhanın 

üst kısmında kalan boşluklar, dönemin rokoko tarzı tezhipleriyle tamamlanmıştır. Harf 

anatomileri ve birbirleriyle uyumu bu yüzyılda –Râkım sonrasında- önceki dönemlere 

göre farklı bir karakter kazanmıştır. Yazıdaki harekelerin ve tezyini işaretlerin 

kullanımının bu dönemde daha yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Yazının sağ ve 

solundaki kümelenmiş dikey harflerin dengesi, orta kısımda yazı kalemiyle büyükçe 

yapılmış fetha ile sağlanmıştır. Diğer fethalar, kesreler ve zammelerin gerek 

bulunduğu konumları ve harflerle olan münasebeti, gerek harflerle nispeti, gerekse de 

birbirleriyle olan ilişkileri bakımından ustaca bir hattatın elinden çıktığı açıkça 

görülmektedir.  

 

Şekil 42. Sultan II.Mahmud’a ait celî sülüs yazının imza kısmı 

                                                 

29 Mustafa Râkım (1757-1826): Hat sanatının mekteb sahibi hattatlarındandır. Abisi olan devrin meşhur hattatı 

İsmail Zühdi’den sülüs-nesih meşk etti, onun yanında hafızlığı ikmal edip ve medrese eğitimi almıştır. Hafız Osman 

yolundan ilerleyerek,  Celi sülüste kompozisyon algısını değiştirmiş ve yeni bir tavır ortaya koymuştur. Tuğra 

formunu yeniden ele almış ve onu kuralara oturtmuştur. (Serin, 2010:190; Rado,1984:196-199; Özdem, 2017:1337) 
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5) Sultan II.Mahmud’a ait bir diğer celî sülüs yazı 

 Mihrap sofasının sağ tarafında en üst sırada yine II. Mahmud’un (hd. 1808-

1839) ikinci celî sülüs levhası bulunmaktadır. Siyah zemin üzerinde zerendud olarak 

yazılmış levhanın ibaresi Kelime-i Tevhidin farklı bir metnidir (Şekil-43): 

 ال عَا  ُهو َرب يِ َو َربُّ ُ َعلَْيِه َو سَ الَ ألَهَ أالٌ ّللا  دٌ نَِبيُّ َصلَّيِ ّللا   لَّمْ لَِميْن ُمَحمَّ

Okunuşu: Lâ ilâhe illallah Hû Rabbî ve Rabb’i-âlemîn, Muhammed Nebi Sallallahu 

âleyhî ve Sellim, ketebesinde “Mahmud bin Abdülhamid Han”.  

Anlamı: “Allah’tan başka ilah yoktur, O Rab’dır ve âlemlerin Rabbi’dir; Muhammed 

(O’nun üzerine salat ve selam olsun) O’nun Peygamberidir.” 

 

Şekil 43. Sultan II. Mahmud’a ait bir diğer celî sülüs yazı. 

 

 Mihraptaki en büyük levha olma özelliği taşıyan bu levhanın ebatları 350 x 280 

cm olup, yerden yüksekliği 4.8 m; büyük yazıların kalem kalınlığı 130 mm, küçük 

yazıların kalem kalınlığı ise onun tam üçte biri yani yaklaşık 45 mm’dir. ‘elif’ 

uzunluğu yaklaşık 10,5 nokta boyundadır. Yazının çevresi rokoko tarzda tezhiplenerek 
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çerçevelenmiştir. Hattatın imzası alt kısımda ‘he’ ve ‘ha-mim’ birleşimi arasında kalan 

boşluğa ustaca yerleştirilmiştir. Hattatın bir önceki celî sülüs yazısıyla aynı istifi 

taşıyan imzası da takdire şayan bir formdadır (Şekil-44).  Harflerin birbirleri içerisine 

geçercesine istiflenmiş, bir boyut katılmış ve harfler adeta dans ettirilmiştir. Üstteki 

kuyruk ve en altta müstakil duran nokta istife ayrıca bir denge getirmiştir. Levhanın 

bu denli büyük olması da, mekânda rahatlıkla fark edilebilmesi ve uzaktan dahi 

okunabilmesi için olmalıdır. Resimsel bir gözle bakan bir hattatın oluşturduğu 

söylenebilecek bu istifin sahibinin, hiç şüphesiz Râkım olduğu rahatlıkla düşünülebilir 

(Berk, 2003:101).  

 

Şekil 44. Sultan II. Mahmud’a ait bir diğer celî sülüs yazının imza kısmı. 

Nitekim Mustafa Râkım’ında kendi imzasını taşıdığı ve imzasını atmadığı 

aynı istifteki levhası, merhum Emin Barın’ın koleksiyonunda30 ve bir benzeri de 

Sabancı Müzesi’nde bulunmaktadır. Emin Barın koleksiyonundaki yazısı 

incelediğinde, Ayasofya’daki istiften farklı olarak, “aleyhisselam” kısmındaki 

yerleştirme satır olarak yazılmış; keşideli ’sin’ ve mürsel ‘ra’ kullanılmıştır. 

Kompozisyonda başka bir değişiklik gözlenmezken, imza yerine mühmel ‘mim’ 

konulması, ‘elif’in hemen sağ yanına denge unsuru olarak hemze konulması, tirfil 

                                                 

30 Koleksiyonun sonradan dağıtıldığı bilinmektedir. Detaylı bilgi için bkz I-Emin Barın Hat Koleksiyonu, Portakal 

Sonbahar Müzayedesi kataloğu, 2008, s.148-149. Sabancı müzesindeki levhada kırmızı zeminli olup,’ rakım’olarak 

imzası bulunmaktadır (Sakıp Sabancı Müzesi Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu kataloğu,2012 ,s.264-265). Her 

ili levhanın boyutları da  49x58 cm’dir. 
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ve tırnaklarda ufak tefek oynamalar, diğer istiften farklılık olarak addedilebilir. Bu 

iki istifte kompozisyon aynılığı dışında asıl önemli olan hususun harf karakterleri 

olduğudur. Bütün harflerin, birbirleriyle birleşimlerinin ve cereyanlarının bize 

söylediği her iki yazının da sahibinin Mustafa Râkım olduğudur (Şekil-45). 

 

Şekil 45. Aynı yazının Râkım tarafından yazılmış istifi (Portakal Müzayedesi kataloğu, 

Sonbahar 2008). 

 Levhada, duanın isimler kısmı büyük kalemle; onları açıklayıcı ve hürmet 

bildiren ikincil ifadeler ise daha küçük kalemle yazılmıştır. ‘Allah’, ‘Hû’, 

‘Muhammed’, ‘Rabbi’, ‘Nebi’ lafızları büyük kalemle; ‘lâ ilâhe’, ‘ve Rabbi’l-âlemîn’, 

‘sallallahu âleyhî ve sellem’ kısımları da küçük celî kalemle yazılmıştır. Ölçülere göre 

dikdörtgen bir levha olmasına rağmen,  en boy arasındaki bu az fark ve istifin 

özelliğinden ötürü yazı kare olarak algılanmaktadır. Sol orta kısımdaki kare istifli dört 

nokta da yine bu algıyı pekiştirecek bir ahenk katmıştır.  Bunun dışında yatay ve dikey 

hareketlerin birbirleriyle olan uyumu istife ayrıca bir denge ve uyum katmıştır (Şekil-

46).  
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Şekil 46. Sultan II.Mahmud imzalı celî sülüs yazının hareketlerinin incelenmesi. 

6) Veliyüddin Efendi’ye ait celî tâlik levha 

 

 Mihrap sofasının sol tarafında Veliyüddin Efendi31’ye ait celî tâ’lik hat levhası 

bulunmaktadır. Siyah zemin üzerinde zerendud olarak dua yazılmış levhanın ibaresi 

şöyledir (Şekil-47): 

ُ تَعَالَيكَ بَارَ    ّللاَّ

Okunuşu: “Bareke Allahû Teâlâ” 

Anlamı: Allâhû Teâlâ bereketli kılsın. 

 

                                                 

31 Veliyüddin Efendi (ö.1768): Şeyhülislamdır. Tâ’lik yazıyı Durmuşzade Ahmed Efendi’den tahsil etmiştir. 

Osmanlı nesta’lik silsilesinde yer alan en önemli hattatlardan sayılmaktadır (Müstakimzâde, 2011: 691; 

Serin,2010:361-363; Rado,1984:170-171; Alparslan, 2012:164-165) . 
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Şekil 47. Veliyüddin Efendi’ye ait celî tâlik levha 

 Levhanın ebatları 60x100 cm olup, yerden yüksekliği 4.5 m,  kalem kalınlığı 

ise 25 mm’dir. Duanın sonunda imzası  “ ketebehu veliyüddin seterallah ayubihi” 

olarak yazının sol köşesine, sağdaki ‘be’nin noktasıyla dengelenerek küçük bir şekilde 

atılmıştır. ‘bareke’ deki ‘kef’ ile ‘la’nın ‘ye’ si keşideli bir biçimde yapılarak yazı istifli 

hale getirilmiştir. Keşide boşluklarındaki orta kısma ‘kef’in sereni; üst kısma ise 

dönemin rokoko tarzında yapılmış çiçekli tezhibi konularak kompozisyon 

tamamlanmıştır. Levhada tarih olmasa da, hattatın hayatına bakıldığında 18. yüzyılın 

ikinci yarısında yazıldığı söylenebilir.  

7) Muhammed Esad Yesarî’ye ait celî tâ’lik levha 

 Mihrap sofasının sol tarafında Muhammed Esad Yesâri32’ye ait celî tâ’lik hat 

levhası bulunmaktadır. Siyah zemin üzerinde zerendud olarak yazılmış dua şöyledir 

(Şekil-48): 

ُ وحدهُ  بيسح  ّللا 

Okunuşu:  Hasbiyallahû vadehu. 

                                                 

32 Muhammed Esad Yesâri (ö.1798): Doğuştan sağ tarafı felçli olan hattat, devrin meşhur hattatı Veliyyüddin 

Efendi’ye kabul alamadığından Dedezade Seyyid Mehmed Efendi’den nesta’lik öğrenerek 1754’te icazetini 

almıştır. Nesta’likte Türk üslubunun oluşmasına öncülük etmiş ve İmâd tarzının en kudretli temsilcilerinden 

olmuştur. Kitâbeleri ve murakkaları çok sayıdadır (Serin, 2010: 363-364, Rado, 1984:182-183; Alparslan, 

2012:163-171). 
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Anlamı: “Bir olan Allah bana yeter.” 

 

Şekil 48.  Muhammed Esad Yesarî’ye ait celî tâ’lik levha. 

 Levhanın ebatları 80 x150 cm olup, yerden yüksekliği 4,5 m,  kalem kalınlığı 

ise 30 mm’dir. Yazının sonunda imzası çok küçük olarak “Ketebehû abd'u-dâi 

Mehmed Esad Yesari gufirelehu 1212” olarak atılmıştır. M.1797 yılını gösteren tarih 

III. Selim (hd. 1789-1807) hükümdarlığı dönemini göstermektedir. Yazının zerendudu 

yıpranmış durumda olup, dökülme ve silinme durumuyla karşı karşıyadır. Bunun 

dışında keşideli ‘ye’nin kuyruğundaki kâğıt deformasyonu bariz bir biçimdedir. Bu 

levhanın 2010 yılında yapılan levha restorasyonlarında ele alınmadığı eski 

fotoğraflarından anlaşılmaktadır (Akgündüz, 2005: 318-319).  

 Hat sanatında sıkça yazılmış ibarelerden biri olan bu yazı, burada celî tâ’lik 

olarak istifli bir biçimde ele alınmıştır. Orijinal bir istif olan Yesari Esad Efendi’nin 

bu yazısı pek çok yerde karşımıza çıksa da, en büyük ebatlarının Ayasofya’da 

olduğunu tahmin etmekteyiz. ‘has’ ibaresinden sonra alt satıra geçilerek ince bir 

dokundurmayla bu kelimeyle birleşikliğini ifade eden ‘bi’ ibaresi, istifte ince bir nüans 

oluşturmaktadır.  ‘vah’ ibaresindeki keşideli ‘ha’ ile ‘hasbi’ helimesindeki ‘ha-se’ 

birleşimi ortak kullanılmıştır. ‘vahde’ deki ‘ha’ harfinin keşidesiyle ‘bi’deki ‘ye’ harfi 

makûs bir şekilde, paralel ama zıt hareketler olarak istifte bir bütünlük ve uyum 

sağlamışlardır.  Bu keşidelerin tam ortasına da ‘Allah’ lafzını koyarak hem ortadaki 

boşluk kapatılmış, hem de Lafzatullah ibareye de uygun olarak ön plana çıkartılmıştır.  
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8) Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait fil ayaklarındaki sekiz büyük levha 

 

 Sultan Abdülmecid33 (hd.1839-1861) döneminde câmiinin tarihindeki en geniş 

çaplı restorasyonu yapılmıştır. Hükümdarlığa geldiğinden itibaren câmii ile yakından 

alakadar olan ve bundan ötürü dönemi boyunca tamir- bakım işlemleri yaptıran Sultan, 

1947-1851 yılları arasında büyük restorasyon girişimini, mimar Gaspare Fossati34’ye 

devrederek yaptırmıştır.  

 Talip Mert’in ve Ahmet Akgündüz’ün arşiv çalışmaları neticesinde, Sadaret’e 

sunulan bir belgede konumuzla ilgili önemli detayların bir kısmı şöyledir: 

"Tamiri hâlen devam eden büyük Ayasofya Câmii-i Şerifi'nde Lafza-i Celal, İsm-i 

Celîl-i Hazreti Nebevi ve Çehar-ı Yâr-ı Güzin Hazretlerinin isimlerinin yazılı olduğu 

büyük levhaların yenilenmesi lazım geliyordu. İşbu mübarek levhaların yeni baştan 

yazılıp asılmak üzere ikinci İmam (Mustafa İzzet) Efendi Hazretleri celî yazıları 

yeniden yazıp resmetmiş olup Hasan ve Hüseyin (ra) isimlerini de ayrıca ilave etmiş 

bulunmaktadır. Bu hususta adı geçen efendi birkaç aydan beri doğrusu çok fazla 

çalışmak suretiyle şu anda hepsini bitirmiş vaziyettedir. Adı geçen bu mübarek 

levhalar çok büyük olmaları ve efendinin de bunların tanzimi hususunda gösterdiği 

gayret padişahın ihsanına layık bulunmuştur. Câmii-i şerif tahsisatından veya olmazsa 

Evkaf Hazinesinden ismi geçen (Mustafa İzzet) efendiye münasip miktar atiyye ihsan 

buyrulmak üzere durum padişahın bilgisine sunulmuş olup Sadaretçe icabına 

bakılması gerekmektedir. Fî 3 Mart 1848” (BA, İ. MES. MHM, n.692; Mert, 2007:59-

60; Akgündüz vd., 2005:508-509).  

                                                 

33 Sultan Abdülmecid (1823-1861): Hat sanatına gönül vermiş Osmanlı sultanlarındandır. Mahmud Celaleddin’in 

üslubunda ilerleyen hattat, onun en meşhur talebesi olan Tahir Efendi’den sülüs, celi sülüs ve nesih meşk etmiştir.  

Eserleri TSM, VHM, TİEM gibi pek çok yerde  bulunan Sultan’ın ne hikmetse Ayasofya’da eseri bulunmamaktadır 

(Rado,1984:210; İnal,1970:35-38; Alparslan, 2012 :133).   

34 Gaspare Fossati (1809- 1893): İsviçre’nin soylu bir ailesinden gelen Gaspare, İtalya’da mimarlık eğitimi 

almıştır. Klasik yapılarla olduğu kadar, erken dönem Hristiyanlık dönemine ve ortaçağ mimarlık yapılarına da ilgi 

gösterdi ve onların tamiratının başında bulundu.1839 yılında İstanbul’a gelerek kardeşiyle burada çalışmaya 

başladı. Kilise, villa, saray arşivi, telgraf binası, askeri hastane gibi yapı tasarladılar. Darulfünün yapımını 

gerçekleştirken, Sultan Abdülmecid tarafından Ayasofya’nın onarımıyla görevlendirildi (Doğan, 2011:23-34).  
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 Belgeye göre, var olan Teknecizade’nin altı dikdörtgen levhasının eskidiğinden 

ötürü câmiinin tamiriyle birlikte yazıların da yenilenmesi ihtiyacı doğmuştu. Söz 

konusu Ayasofya olunca, devrin en güçlü hattatı olan Mustafa İzzet Efendi35’den 

başkasının bu yazıları yazması düşünülemezdi.  

 Belgede dikkat çeken bir başka nokta da Mustafa İzzet Efendi’nin bu yazılar 

için birkaç ay yoğun bir süre çalışmış olmasıdır. Bu noktada, böylesine madden ve 

manen ağır bir işin üstesinden birkaç ayda kalkabilecek hattatın, ne kadar kudretli 

olduğu da tartışmasızdır. İsm-i Celâl, İsm-i Nebi, Çehâr-i Yâr-i Güzin ve Hasaneyn 

isimlerinin bulunduğu sekiz adet levhada geçen ibareler şöyledir (Şekil.49-57): 

د َعَلْيِه الََسالَم،  ,َجل َجاَللَهُ ّللاَّ  ُ َعْنهُ ،  ُعَمر ُمَحمَّ اَبُوَبِكر الَِصد يِق  َرِضي ّللاَّ

ُ َعْنهُ، ُ َعْنهُ،    اْلفاُروق تَعَالَي َعنهُ، ُعثَْماْن   َرِضي ّللاَّ    َرِضي ّللاَّ ُ َعْنهُ،   َعِلي  َحَسْن   َرِضي ّللاَّ

ُ َعْنهُ   ُحَسيِْن   َرِضي ّللاَّ

Okunuşu: “Allah celle celaluhû”, “Muhammed aleyhi’s-selam”, “Ebubekir Sıddîk 

radıyallahu anh”, “Ömer el-Faruk radıyallahu teala anh”, “Osman radıyallahu anh”, 

“Ali radıyallahu anh”, “Hasan radıyallahu anh”, “Hüseyin radıyallahu anh” 

 Câmii içerisinde iç kubbe kemerlerinin kasnakla birleştikleri noktalara asılmış 

olan bu levhalar; 7,5 m çapında olup yerden yükseklikleri 13m, ana yazıların kalem 

genişliği 35 cm, harekelerin kalem genişliği 10 cm, çerçeve kalınlığı ise 12cm’dir. 

Câmiideki yerlerini ve hangi levhanın nerede olduğunu gösteren fotoğraf aşağıda 

verilmiştir (Şekil-50).  

                                                 

35 Kadıasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876): Hat sanatında en meşhur hattatlarından; ayrıca neyzen, bestekâr, 

hânende, devlet adamıdır. Dede Efendi, Şakir Ağa, Numan ağa gibi devrin meşur musikişinasların bulunduğu 

Enderundaki musiki eğitiminden sonra, Çömez Mustafa Vasıf Efendi’den sülüs-nesih; Yesarizâde’den de nesta’lik 

yazısını meşk etti. II.Mahmud’un himayesinde saraya alındı. Sülüs ve nesih yazıları Şeyh Hamdullah ve Hafız 

Osman’ın yolunda; celi yazılarda ise  Mustafa Râkım ve az da olsa Mahmud Celaleddin yolunda ilerlemiş ve 

kendine özgü bir tavır yakalamıştır.  Kuran-ı Kerim, hilye, kıta ve kitâbelerinden ürettiği eserler çok fazladır (Serin, 

2010: 195-203; Özdem, 2017:1342-1343; Toprak, 2004:4-17).  
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Şekil 49.   Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait fil ayaklarındaki  sekiz büyük levhası. 

 

Şekil 50.   Ayasofya Câmii’nin içerisini bir bütün olarak gösteren fotoğraf (f.Ahmet Turan 

Köksal,2016). 
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 Arşivdeki belgelere göre bu dönemde yapılan masrafların içerisinde levhalarda 

kullanıldığı anlaşılan neft, bezir yağı, üstübeç (dolgu ve tuval yapımı malzemesi), 

levha bezi, levha bezi için iplik ve terzi, toz yeşil ala yeşil ve malta siyahı (boya), altın 

varak, fırça kılı, levha nakkaşı ve muharriri (yazıcısı veya hattatı), battal boy kağıt 

maddelerce bulunmaktadır (Mert, 2007:61). Uğur Derman’a göre bu yazılar 

muşamma’ (muşamba)36 üzerine altın varak geçilerek yapılmıştır (Derman vd., 

2015:20; Derman, 2006:306).  Bunlara ve levhaların yakından incelenmesine göre bu 

sekiz büyük levhanın yazımı kumaş veya keten tuval üzerine olup, üzerlerine koyu 

yeşil bir zemin yağlı boya tablosu gibi hazırlanarak; yazı, altın ve fırça ile zerendud 

olarak yazılmıştır (Şekil-51).  

 

Şekil 51.  Levhaların zeminini ve çerçevesini gösteren bir detay. 

 Yine kayıtlara göre levhaların çerçevelerinin hafif ve dayanıklı olan ıhlamur 

ağacından yapıldığı görülmektedir. Levhalarının arka kısmında da bu ağaçlarla 

sağlamlaştırıldığı Şekil-52’de görülmektedir. Levhaların kaba işçiliğinin Ayasofya 

dışında yapılıp, parçalar halinde câmiiye gelerek burada kumaşla birlikte monte 

edildiği bu belgelerden anlaşılmaktadır (BA, Maliyeden Müdevver defter, n.8867/69; 

Mert, 2007:59).  

                                                 

36 Balmumu, kauçuk veya yağlı boya sürülerek bir yüzeyi su geçirmeyecek duruma getirilmiş bez veya kumaş. 
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Şekil 52. Câmii içerisindeki büyük dairevi levhaların arka kısmından görünüşü. 

  Levhaların yapımını öncesinde daha küçük bir ebatta hazırlayan İzzet Efendi, 

câmii içerisine uygun büyüklüğe gelmesi için kareleme metodunu kullandığı 

belirtilmektedir (Kumbaracılar,1970:74). Diğer bir kaynakta bu bilgiyi satranç 

usulüyle37 (terbi’) olduğunu söyleyerek teyit etmektedir (Derman vd.,2015:20; 

Derman, 2006:306).  

                                                 

37 Yazı büyütme usulllerinin en meşhuru ve kolayı olan satranç yahut murabbaat usulü dışında, fotoğraflama ve 

aksi hayal usulleri eskiden kullanılan yöntemlerdi. Daha ayrıntılı bilgi için bkz (Yazır,1989: 312-319).  
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8( 

(a)  

 

Ahaxnk  

(b) 

Şekil 53.  Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı câmii içerisindeki (a) Allah(cc) (b) Muhammed(as) 

levhaları. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 54.   Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı câmii içerisindeki (a) Ebubekir (ra) (b) Ömer(ra) 

levhaları. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 55.  Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı câmii içerisindeki (a) Osman (ra) (b) Ali (ra) levhaları. 
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     (a) 

 

(b) 

Şekil 56.  Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı câmii içerisindeki (a) Hasan(ra) (b) Hüseyin(ra) 

levhaları. 

 Sıralamada en sonuncu levha olan Hz. Hüseyin levhasının altında hattatın girift 

istifli imzası yazılıdır: "Ketebehu es-seyyid el-Hâc Mustafa İzzet İmâmu's-sânî li 

emîri'l-mü'minîn Abdülmecîd han. 1265." Anlamı ise “Müminlerin emiri Abdülmecid 

Han’ın ikinci imamı  Seyyid Hacı Mustafa İzzet bunu yazdı”dır. M. 1849 tarihini 
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gösteren imza damla formunda olup, levha kaleminin onda biri kalemle istif edilmiştir. 

Burada, istifli imzanın İzzet Efendi tarafından yapılmış güzel bir örneği görülmektedir 

(Derman, 1992:204). Dengesiyle, kalem haklarıyla, ahengiyle bir istif harikası olan bu 

imza, İzzet Efendi’nin yazıdaki kudretini göstermeye tek başına yeterlidir (Şekil-57).  

 

Şekil 57. Mustafa İzzet Efendi’nin Hüseyin (ra) levhasına attığı damla formundaki istifli 

imzası. 

 Levhalar oldukça sade olup içlerinde herhangi bir tezyini unsura 

rastlanmamaktadır.  Büyükçe yazılmış harflerden kalan boşluklara, küçük kalemle 

yazılmış ibareler ustaca yerleştirilmiştir. Harekelere gerektiği kadar yer vererek, diğer 

kalan boşluklar için az da olsa tirfil ve mühmel harflere başvuran İzzet Efendi, 

levhaların kompozisyonlarında yalınlığı tercih etmiştir. Boşluk doluluk oranı iyi 

kullanılmış olup; levhalarda bu sebeple bir yoğunluk değil, aksine bir ferahlık 

yansıtılmıştır. Klasikleşmiş üslupla ana metinler yazılmış ancak,  hattat maharetini bu 

büyük isimlerin yanındaki küçük ibareleri yerleştirmede göstermiştir. Kompozisyonu 

yerleştirirken de çerçeveye kadar tuvalin tamamını kullanmıştır. Böylelikle, etkiyi 

direkt olarak yazıya vermiş ve onu daha cesametli görünmesini sağlamıştır. Halifelerin 

ve Hasaneyn levhalarında onları anarken kullanılan ‘radiyallahu anh’ ibarelerini 

Osman, Ali (‘ra’ harfinin yeri daha dışarda), Hasan ve Hüseyin levhalarında aynı 

olarak istiflemiştir. Ebubekir ve Ömer levhalarında ise ayrı olarak istiflemiş ve doğan 

boşlukların örtülmesi sebebiyle halifelerin diğer isimleri olan ‘Sıddîk’ ve ‘Fârûk’ istifli 
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biçimde eklenmiştir. (Şekil-54-55-56). Muhammed  levhasında ‘aleyhi’s-selam’ kısmı 

‘dal’ harfinin ucuna değecek biçimde istiflenmiş; ‘sin’ ve ‘lam elif’ birleşmesini kural 

dışı bir espriyle yukarı doğru yönelterek tamamlamıştır. Allah levhasında ise sol 

tarafındaki mühmel ‘he’ ve İstifli ‘celle celaluhu’ kısmındaki yoğunluğu,  uzun bir 

‘elif’ –yaklaşık 11 nokta- ile dengelemiştir.  

 Câmii içerisindeki bu yuvarlak levhaların ebatlarına ve şekline hattatın mı 

yoksa mimarın mı veyahut sultanın mı karar verdiğini belirten bir kaynak 

bulunmamaktadır. Lâkin bunlardan önceki levhalardan daha büyük ebatta ve radikal 

bir biçimde şeklinin dikdörtgenden dairevi hale getirilmesi, sadece bir hattatın fikrine 

bırakılmamış olsa gerektir. Bu levhaların mekâna verdiği etkinin ne kadar güçlü 

olduğu açıktır. Levhaların tamamının olmadığı bir Ayasofya ile bu levhaların 

varlığıyla mekânın ne kadar farklılaştığı tahmin edilebilir. Fossati restorasyonlarından 

sonra mekânda hâkim olan Neobizanten havaya, bu denli sade dairevi ve büyük 

cesametteki levhaların dikkat çekici bir hava kattığını söyleyebiliriz. Câmiinin 

kubbesini vurgulayıcı ve onun formuna da uygun düşen bu levhalar, kubbeden sonra 

en etkileyici ikinci unsur oldukları izlenimini verebilmektedir.  

9) Mihrap penceresindeki Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait sekiz küçük levha 

 Câmii içerisinde mihrap duvarında pencere aralıklarına iki sıra halinde asılmış 

olan bu levhalar; ortalama 50 cm çapında olup yerden yükseklikleri attakilerin 6.5m 

üsttekilerin 13m, ana yazıların kamış genişliği 25mm, harekelerin kalem genişliği  

7mm, çerçeve kalınlığı ise 5 cm’dir. Zeminleri ise büyük levhalarınki ile aynı olup, 

koyu yeşil tuval üzerine zerendud ile yapılmışlardır. 

 Levhaların ibareleri câmii içerisindeki büyük dairevi olanlarla aynıdır. Lâkin 

bilinenin aksine, bu levhalar onların küçük hali değil; nispeten farklı bir terkiple 

yeniden yazılmış halleridir (Şekil-58).  
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Şekil 58. Mihrap penceresindeki Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait sekiz küçük 

levha. 

 

Şekil 59.   Mihrap kısmının pencere aralıklarındaki sekiz adet madalyon levhalar. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 60. Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı mihrap duvarındaki (a) Allah(cc) (b) 

Muhammed(as) levhaları. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 61. Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı mihrap duvarındaki (a)Ebubekir (ra) (b) 

Ömer (ra) levhaları. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 62.  Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı mihrap duvarındaki (a) Osman (ra) (b) Ali 

(ra) levhaları. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 63. Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı mihrap duvarındaki (a) Hasan  (ra) (b)     

Hüseyin (ra) levhaları. 

 Mihrap duvarındaki sekiz levha ile kubbenin etrafındaki sekiz büyük levha 

arasında metinlerin tamamen aynı olmasına rağmen ibarelerin ve harekelerin 

yerleşiminde farklılıklara gidilmiştir. Mihrap duvarındaki levhaların yaklaşık yedi katı 

olan büyük levhalarda büyütmeden doğan boşlukları doldurmada yer ve kompozisyon 

değişimleri yapılmıştır. Ana metinleri ve büyük kalemle yazılmış olan ibarelerde 

kompozisyonlar aynı iken, küçük kalemle yazılmış ibare ve harekelerde değişikliklere 

gidilmiştir. İzzet Efendi’nin de farklı kalıplar kullanarak bu levhaları hazırladığı 
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anlaşılmaktadır. Aşağıdaki şekillerde, büyük levhalarda olan farklılıklar kırmızıyla, 

küçük levhalarda olanlar maviyle gösterilerek levhalardaki değişiklikler belirtilmiştir.  

 

(a)                                                 (b) 

Şekil 64. Câmii içindeki “Allah” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki küçük 

levha. 

 
(a)                                                 (b) 

Şekil 65. Câmii içindeki “Muhammed” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki 

küçük levha. 
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(a)                                                 (b) 

Şekil 66.  Câmii içindeki “Ebubekir” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki 

küçük levha. 

    

(a)                                                             (b) 

Şekil 67.  Câmii içindeki “Ömer” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki küçük 

levha. 

 
(a)                                                      (b) 

Şekil 68.  Câmii içindeki “Osman” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki küçük 

levha. 
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(a)                                                 (b) 

Şekil 69. Câmii içindeki “Ali” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki küçük 

levha. 

 
(a)                                                 (b) 

Şekil 70.   Câmii içindeki “Hasan” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki küçük 

levha. 

 En önemli değişimin  ‘Hüseyin’ ve ‘Hasan’  levhalarında olduğu görülmektedir 

(Şekil 70-71). ‘Radiyallahu anh’ istiflerini iki levhada da aynısını kullanan hattat, 

küçük levhadaki değişimi yine her ikisinde yaparak bu kısmın istifini aynı yapmıştır. 

Büyük ‘Hüseyin’ levhasındaki imzasının yerine küçük levhada mühmel ‘ha’harfi 

eklemiş ve kompozisyonu merkeze daha yaklaştırmıştır.  
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(a)                                                 (b) 

Şekil 71.  Câmii içindeki “Hüseyin” Levhası (a) büyük ebatlı levha, (b) mihrap duvarındaki küçük 

levha. 

 Elbette bu levhalarda farklılık olaraka görebileceğimiz harf anatomileri ve 

çeşitli hareketler de mevcuttur. Lâkin bu levhaların zerendud olarak hazırlanmış 

olduğundan; bu farklılıklar üzerine tartışma yapmak, kamışla yazılmış hatları 

karşılaştırmak kadar sıhhatli olmayacaktır. Bu levhaların müzehhiblerin elinden 

geçerek hazırlandığı unutulmamalıdır.  

 

3.1.1.3. Ayasofya depolarındaki levhalar 

 Ayasofya’da, muhtemelen câmiinin müzeye çevrilişinden sonra, depolara 

kaldırılan külliyenin çeşitli bölümlerine zimmetli levhalar bulunmaktadır. Envanter 

kayıtlarına göre ikona ve kilise/câmii eserleri deposuna ait 75 adet el yazması, 31 adet 

levha kayıtlı iken; türbe eserleri koleksiyonunda 4 adet yazı levha;  ikona ve kilise 

eşyaları etütlük eserlerinde ise 7 adet bez üzerine hat levhası ve 1 adet özel kâğıt 

üzerine kaligrafik yazı olduğu belirtilmektedir (Dursun, 2011: 155, 175,183). Müzenin 

iradesi tarafından alınan izin doğrultusunda, sadece ikona ve kilise eşyaları etütlük 

eserlerinde bulunan hat eserleri incelenip fotoğrafları alınabilmiştir. Burada kayıtlı 

bulunan 10 adet hat levhası, Ayasofya müze olduktan sonra ilk kez bu bölümde 

incelenecektir. 
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i. Mustafa İzzet Efendi’ye ait celî sülüs yazı 

 Kadıasker Mustafa İzzet Efendi imzalı, aharlı kâğıt üzerine altın varakla 

yazılmış olan celî sülüs istifli yazı, Hadid Sûresi’nin 3. âyetini içermektedir. Kenarları 

yine altın ile çerçevelenip, dışında da köşelerde ve ortada geometrik geçkilerle bir 

çerçeve daha yapılmıştır. Çerçeve içinde yazıdan kalan boşluklara da dönemin rokoko 

tarzında nebati motifleri iki üst köşeye yerleştirilmiştir. Yazıda geçen ibare şöyledir 

(Şekil-72): 

ُل َواْْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو ِبُكل ِ َشْيء   الَكِريِمْ    فِى ِكتَابِهِليا تَعَ َل ّللَاَّ اقَ  ُهَو اْْلَوَّ

      َعِليمٌ 

Okunuşu: kale Allahu teala fi kitabi’l kerim, Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel 

bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun). 

Anlamı: “Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de dedi ki: O, evveldir ve ahirdir, zahirdir  ve 

bâtındır. Ve O, her şeyi en iyi bilendir” (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 536). 

 

Şekil 72. Ayasofya deposunda bulunan Mustafa İzzet Efendi’ye ait celî sülüs yazı. 

Dikdörtgen olarak istiflenmiş yazı 30 x 55 cm ebatlarında olup kalem kalınlığı 

7mm ‘dir. Çerçevesiz olan yazıda baş kısmı “kale Allahu teala fi kitabi’l kerim” olarak 

hareke kalemiyle yaklaşık 2,5mm ile istiflenmiştir. Yazı metninin “Huvel evvelu vel 
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âhiru vez zâhiru vel bâtın” kısmı 7 mm ile satıra istiflenmiş ; “ ve huve bi kulli şey’in 

alîm” kısmı da “bâtın” kelimesinin son harfi olan ‘nun’ çanağı içerisine beyzi olarak 

istiflenmiştir. H. 1279/ M.1862 yılını yine aynı ‘nun’un altına atan hattat, imzasını da 

‘İzzet’ olarak tarihin yanına atmıştır. Yazının aynı tarihli bir diğer örneği Sakıp 

Sabancı Müzesi Atlı Köşk’te bulunmaktadır ( Derman, 2000: 16; Derman ve 

Küçükaşçı, 2015:78-79).  İzzet Efendi’nin kudretli zamanlarına denk gelen bu yazısı, 

iki satıra istiflenmiş olup; alt kısımda ‘vav’ ve ‘nun’çanaklarıyla tekrarlı bir ritm 

sağlanmışken, üst kısımlarında da ‘elif’lerin paralel sıralanışıyla dikey denge 

oluşturulmuştur. Yazının üstüne sülüs olarak dikdörtgen biçimde istiflenmiş olan 

“kale Allahu teala fi kitabi’l kerim” kısmı levhada tezhiplerle birlikte bir leke dengesi 

yaratmıştır. Hattat, yazının diğer örneğinde bu kısmı yerleştirmeye gerek duymamıştır. 

 

ii. Ketebesiz celî sülüs yazı 

  

 Ayasofya depolarında bulunan diğer önemli bir yazı ise, yine kumaş siyah bir 

zemin üstüne zerendud ile yazılmıştır. Ketebesi olmayan ve Âlî İmran Sûresi’nin 37. 

âyetinin bir kısmını içeren yazının ibaresi şöyledir (Şekil-73): 

 

َل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَرابَ ُكلََّما دَخَ   

Okunuşu: kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe. 

Anlamı: “Zekeriyya (a.s), onun yanına mihraba her girişinde.” (DİB Kuran-ı Kerim, 

2017: 53). 
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Şekil 73.  Ayasofya deposunda bulunan ketebesiz celî sülüs yazı. 

 Osmanlı döneminde câmii mihraplarında sıkça kullanılan bu yazının da aynı 

amaçla hazırlandığını düşünmekteyiz. Hat olarak 19. yy dönemi tavrını andıran yazı, 

muhtemelen Fossati restorasyonları esnasında Mustafa İzzet Efendi’ye yeni yapılmış 

hünkâr mahfili mihrabı için hazırlatılmıştır. Yazının tavrından, harflerin cesametinden 

ve karakterinden böyle bir tahmin yürütülebilmektedir.  20x50 cm ebatlarında olan 

yazının kalem kalınlığı 6mm’dir.  Harflerden ve harekelerden kalan boşluklar, tezyini 

işaretlerle ve mühmel harflerle estetik olarak doldurulmuştur.  

 

iii. Mustafa Aşir’e ait celî tâ’lik levhalar 

 Depolarda, ahşap zeminde ve rokoko üslulu kabartmali bir çerçevede, altın 

varakla yazılmış olan Mustafa Aşir imzalı iki adet celî tâ’lik levha bulunmaktadır. 

Metinlerin ikisi de Hadis-i Şerif olup, ilkinin ibaresi şöyledir (Şekil-74): 

ً َمْن بََنىلله َمْسِجدًا بََنى هللاُ لَهُ   فِي اْلَجنَّةِ  بَْيتا

Okunuşu: men bena lillahi mesciden bena allahu lehu beyten fi el-cenneti. 

Anlamı: "Kim, (Allah rızâsı için) bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun 

benzerini (onun gibi bir köşk) yapar.”  (Buhârî, hadis no:450, Müslim, hadis no: 533). 
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Şekil 74 . Ayasofya deposunda bulunan Mustafa Aşir’e ait celî tâ’lik levha. 

 

İkinci levhanın ibaresi de şöyledir (Şekil-75):  

َهاِت    اْلَجنَّةُ   تَْحَت أَْقدَاِم اْْلُمَّ

Okunuşu: el-Cennetü tahte akdâmi’l-ümmehât 

Anlamı: Cennet annelerin ayaklarının altındadır ( İbn-i Şihab, Musned, 1/102, Hadis 

no: 119). 

 

Şekil 75.   Ayasofya deposunda bulunan Mustafa Aşir’e ait bir diğer celî tâ’lik levha. 



78 

 

 Ebatları 30x70 cm, kalem kalınlıkları 6 mm olan levha ahşap üzerine siyah 

boyanarak zerendud ile satır celî tâ’lik yazılmıştır. Döneminin güzel tâlik 

yazılarındandır. İlk levhada ibare satıra düz bir şekilde yazılmış; ikinci levhada ise   

“akdam”da ‘kaf’ keşidelenerek ortalanmış, yazı daha ferah bir hale getirilmiştir. 

Levhaların ikisinde de yazının sol alt tarafına aynı yere imzasını atan hattat “ ed-dai 

Mustafa Aşir gufira leh H.1215” olarak, yani “duacınız Mustafa Aşir Allah onu 

bağışlasın H.1215/M.1800”  olarak imza ibaresini yazmıştır. İkinci yazının bir diğer 

örneği Türk İslam Eserleri Müzesi’nde bulunmaktadır (İnal, 1970:504). 

iv. Şefik Efendi’ye ait celî sülüs yazı 

 

 Mihrapta yazısı bulunan meşhur hattatlardan olan Şefik Efendi’nin daha önce 

bir yerde rastlamadığımız bir eseri depolarda bulunmaktadır. Çerçeve içerisinde 

muhafaza edilmiş ve Şuara Sûresi’nin 88-89. âyetlerini içeren celî sülüs ile yazılmış 

levhadaki ibare şöyledir (Şekil-76): 

َ بِّقَْلٍب َسلِّيم      يَْوَم ََّل َينفَُع َماٌل َوََّل َبنُونَ  إِّلَّ ا َمْن أَتَى َّللاَّ
 

Okunuşu: Yevme lâ yenfau mâlun ve lâ benûne. İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm). 

Anlamı: “O gün ki ne mal faide verr ne oğulları. Ancak Allah’a selim bir kalp ile varan 

başka.” (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 53). 

 

Şekil 76.  Ayasofya depolarında bulunan Şefik Efendi’ye ait celî sülüs yazı. 
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 Şefik Efendi’nin38 kaleme aldığı bu eser 15x40 cm boyutlarında olup, 4mm’lik 

kalemle satıra istiflenmiştir. Yazının en altında boşluklara yayılarak H.1292 /M. 1875 

tarihi atılmıştır. İmzası ise yazının sol üstüne doğan boşluğa “ketebehu Mehmed Şefik” 

olarak armudi şekille istiflenerek yerleştirilmiştir.  Yazının kenarları altın ve yeşil boya 

kullanılarak çift cetvel çekilmiştir. Dış kısmı ise, lila fon üzerine altın ile rokoko 

tarzında tezhiplenmiştir.  

 Şefik Bey’in ömrünün sonlarına doğru yazdığı bu eserde, tashihini çok az 

yaptığı görülmektedir. Tenvinlerde, tirfil gibi bazı harekelerinde Şefik Efendi’nin 

titizliğine rastlanılamamaktadır. Levhada, hattatın son dönemlerinde kullandığı imzası 

göze çarpmaktadır39 .  

v. Aziz Efendi’ye ait celî sülüs yazılar 

 Ayasofya depolarında, Osmanlı’nın son dönem büyük hattatlarından olan Aziz 

Efendi40’ye ait iki adet dairevi istifli celî sülüs levha bulunmaktadır. Örneğine çok az 

rastlanabilecek bu eserlerde Aziz Efendi, hanım sahâbelerden ve Peygamber 

Efendimiz (sav)’in eşlerinden olan Hz. Hatice (as) ve Hz. Ayşe (as)’ın isimlerini 

yazmıştır. Yazılarından ilkinin metni şöyledir (Şekil-77): 

َ دد يَا َحْضَرِت  خديجة الَُكْبرىم ُ َعْنها   َرِضي ّللا 

Okunuşu: Meded Yâ Hazreti Hatice‘tül- kübra (radiyallahu anha). 

                                                 

38 Mehmed Şefik Bey (1819-1880): İstanbullu’dur. Ali Vasfi efendi’den sülüs nesih derslerine başlamış, lâkin 

hocasının vefatı üzerine Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye intisab olmuştur. Ali Haydar Bey’den de tâ’lik dersleri 

almıştır. Yazının tüm inceliklerine vâkıf olan kudretli bir hattatır. Muzika-i Hümayun ve saray yazı hocalığı 

yapmıştır. Pek çok mimari yapıda ve müzelerde eserleri mevcuttur (Serin,2010:209-211; Rado,1984:220-221).  

39 Buna benzer bir imzasını gösteren yazısı için bknz: 

http://www.kalemguzeli.org/hatteserleriayrinti.php?KNO=1143&HKNO=20 

40 Aziz Efendi (1871-1934) (Şeyh Abdülaziz Rufai) : 93 harbi esnasında Trabzon’dan İstanbul’a göç etti. Filibeli 

Arif Efendi’den ve Muhsinzade Abdullah Hamid Bey’den sülüs-nesih icazeti aldı. Karinabadlı Hasan Hüsnü 

Efendi’den de nesta’lik icazeti aldı. Sami Efendi’den celi yazıların inceliklerini öğrendi. Tüm yazı çeşitlerine vâkıf 

idi. Mısır ve İstanbul’da sayısız öğrenci yetiştirdi. Çok disiplinli ve velud bir hattattır (Serin, 2010:243-250; Serin, 

1999). 
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Şekil 77.    Ayasofya depolarında bulunan Aziz Efendi’ye ait celî sülüs yazıdan ilki. 

Aziz Efendi’ye ait diğer yazının metni şöyledir (şekil-78): 

ُ َعْنهاَ    َمدَْد يَا َحْضَرِت   عائشةالََصِديقَهَ َرِضي ّللا 

Okunuşu: Meded Yâ Hazreti Aişe’tül sadıka  (radıyallahu anha ). 

 

Şekil 78.  Ayasofya depolarında bulunan Aziz Efendi’ye ait celî sülüs yazıdan ikincisi. 
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 Beyaz aharlı kâğıt üzerine siyah is mürekkebiyle dairevi bir istifle yazılan 

levhanın çapı 20 cm olup, kalem kalınlığı ise 4mm’dir. Yazı yuvarlak içerisinde kalıp 

dış kenarları kare olacak şekilde bordo renk ve altın çerçevelenmiş; içte kalan kısmı 

da olarak altınla, yeşil ve kırmızı renk çiçekli yapraklarla tezhiplenmiştir. Yazıya 

nispetle tezhibin çok acemice kaldığını söylemek mümkündür.   H.1327/M.1909 yılını 

en alta yazan hattat, istifin sol alt kısmına yakın “meded”in ‘dal’ı üzerine “ketebehu 

Aziz” olarak imzasını eklemiştir. Yazılan kişilere hürmeten onların ismi üste gelecek 

şekilde ayarlayan hattat, yazının alt kısmına “meded” ibaresini yerleştirmiştir. 

Yazıların “radıyallahu anha” kısımları nesih ile, istifin üst kısımlarında kalan boşluğa 

yazılmasını uygun görmüştür. Celî sülüs yuvarlak istiflerin genelinde görülen; dikey 

harflerin sağa yakın, mukavver olan harfler ise sola denk getirilerek istifin dairevi 

hareketi harflerle tamamlanılmaya çalışılmaktadır. Burada da hattatın aynı mantıkla 

‘ha’ ve ‘elif’li harfleri başa, ‘dal’, ‘ra’ ,’he’ gibi müdevver bitişli harfleri sona 

getirmiş; “hazreti”, “meded”, “Aişe”,”Hatice” kısımlarını ortada bırakarak keşideli 

olarak yazmıştır. Yazıların ibareleri dışında istifleri, tezhipleri hatta imza ve tarih 

yerleri bile aynı yere yazılmıştır. Çerçevesiz ve murakkaya yapışmış halde depolarda 

bu yazılar muhafaza edilmektedir.  

vi. Mustafa İzzet Efendi’ye ait celî sülüs yazılar 

 Etütlük eser depolarında, altıgen siyah kumaşlara altın varak hazırlanmış üç 

adet câmii yazısı bulunmaktadır. Bunlar ‘Allah’, ‘Osman’ ve ‘Ali’ yazılarıdır. 

Devamındaki beş levhanın diğer depolarda olabilmesi, ihtimal dâhilindedir. Bu 

yazıların, şu an pirinç ile yapılmış hünkâr kasrındaki levhaların eski halleri olduğu 

tahmin edilebilir. Ancak kesin bilgi için, diğer depolardaki eserlerin ve müzedeki 

kayıtların incelenmesi gerekmektedir. Yazıların Mustafa İzzet Efendi’ye veyahut 

Ayasofya’daki yazıları beraber hazırladığı talebesi Şefik Bey’e ait olduğu ileri 

sürülebilir. 

 Siyah kumaşın bir kenarı 20 cm olup, 35x40 cm ebatlarında; ana metin kalem 

kalınlığı 15 mm, küçük metinin kalem kalınlığı ise onun tam üçte biri ebatta, 5mm’dir. 

Aradan geçen yaklaşık 200 yıla rağmen yazıların kondisyonları oldukça iyidir. Altın 
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varakta oluşan dökülmeler ve yıpranmalar olsa da bunlar aşırı miktarda değildir 

Osman (ra) levhasında, diğer ikisine nazaran altınında daha fazla dökülmeler meydana 

gelmiştir. Bu kıymetli yadigârların restorasyonları yapıldıktan sonra, daha iyi şartlarda 

acil olarak korunması gerekmektedir.  

 

Şekil 79.    Mustafa İzzet Efendi’ye ait celî sülüs yazıların ilki. 

 

Şekil 80.   Mustafa İzzet Efendi’ye ait celî sülüs yazıların ikincisi. 



83 

 

 

Şekil 81.  Mustafa İzzet Efendi’ye ait celî sülüs yazıların üçüncüsü. 

3.1.1.4.Ayasofya Hünkâr Kasrı’ndaki levhalar 

 Hünkâr Kasrı’nda, Ayasofya’nın mihrap duvarında bulunan sekiz levhalarının 

aynı istiflenmiş halinin Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi olan Şefik Bey’in (ö.1880) 

imzasıyla var olduğunu görülmektedir. Metal kesimi ile siyah zemin üstüne altın 

varakla yazılan yazılar 35 cm çapında olup, 20 mm’lik kalemle yazılmıştır. Yerden 4m 

yüksekliklerdeki pandantiflere asılmışlardır.  

 

Şekil 82.  Ayasofya Hünkâr Kasrı’ndaki levhalar. 
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 Oymayı yapan sanatkârın ve hattatın imzaları “Hüseyin” levhasında olup 

“ketebehu Şefik” ve hemen yanına “Hüdâyi” olarak yazılmıştır.  

 

Şekil 83.   Ayasofya Hünkâr Kasrı’ndaki levhalardan Hüseyin (ra) levhasındaki hattatın ve 

levhaları yapan sanatkârın imzaları. 

Şefik Bey muhtemelen hocasına hürmeten, onun mihrap duvarındaki yazı 

kalıplarını burada kullanmıştır. Büyük celî yazıların tamamı aynı iken, harflerin hareke 

ve nokta yerlerinde ufak değişiklikler dışında yazılarda bir farklılık bulunmamaktadır. 

İstisna olarak “Hüseyin” levhasında, “radiyallahu anhu” kısmının istifinde makûs ‘ya’ 

değil mukavver ‘ya’  kullanılmıştır.  “anhu”un sonundaki ‘he’ harfi de kapalı olarak 

yazılmıştır (Şekil-84). Bu iki yazının istifinden ziyade en büyük farklılığı yazılan 

malzeme oluşturmaktadır. Madeni malzeme ile kumaş ve altının dokuları, ebatları 

birbirlerinden farklarını teşkil etmektedir.  

      

(a)                                                                             (b) 

Şekil 84. “Hüseyin” levhasının (a) Hünkâr Kasrı’ndaki  (b) câmii mihrabındaki karşılaştırılması. 
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3.2.Ayasofya Külliyesi’ndeki Kitâbeler 

Ayasofya’nın kiliseden câmiiye çevrilmesinden sonra, yapı İslami ögelerle 

ihtiyaçlara binaen donatılmaya başlanmıştır. Bu esnada da yapının karakterine halel 

getirecek hiçbir hususun doğmaması da, Osmanlı düşüncesinin temelinden 

gelmektedir. Hükümdarlığa geçen her padişah, yapının tarihi ve manevi anlamına 

binaen Ayasofya’nın ihyası için yatırımlar yapmış olup,  her dönemde kendine ait 

küçük veya büyük izler bırakmışlardır. Ayasofya’nın İstanbul’un fethinin sembolü 

olduğu kadar, dünyanın da gözbebeği olması bugün de değişmeyen bir gerçektir.  

Bu bölümde, külliyedeki kitâbelerin dışarı kısımdan içeridekilere geçecek 

şekilde incelenmesi yapılacaktır.  

3.2.1. Câmideki kitâbeler 

Câmiinin dışarısında tek bir kitâbe bulunmakta olup, İstanbul’un fethini 

müjdeleyen Hadis-i Şerifi içermektedir (Şekil-85). H.1109/ M.1698 yılında II. Mustafa 

döneminde (hd.1695-1703) celî sülüs olarak yazılan levhanın hattatı belli değildir. 

Metin ve meali şöyledir:  

 َعلَْيِه الَسَّالَُم   فَـلَنِْعَم  اْْلَِميُر  أَِميُرَها لَتُـْفتََحنَّ  اْلقُْسَطْنِطينِيَّةُ  ،قَاَل الَنَّبِيُّ

 ١١٠٩ َو لَِنْعَم اْلَجْيُش  ذَِلَك  اْلَجْيشُ  

Okunuşu: Kale nebbiyu’ aleyhi’s-selam letüftehannel Kostantiniyyetü feleni’me’l 

emîrü emîrühâ veleni’me’l ceyşü zâlike’l ceyşü 1109 

Anlamı: Nebi(as) dedi ki Konstantiniyye elbet feth olunacaktır. Onu fethedecek emîr 

ne güzel emîrdir ve o ordu ne güzel ordudur. 
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Şekil 85. Ayasofya Câmii’nin güney kapısı girişinde bulunan fetih hadisinin yazıldığı levha. 

  Siyah zemin üzerine üst üste dört kartuş içine hakkedilmiş, satır olarak 

yazılmış celî sülüs levha, câmiinin güney giriş kapısının önündeki kolonda 

bulunmaktadır. 35x70cm ebatlarında olan levhanın yerden yüksekliği 2.5m, kalem 

kalınlığı ise 8mm’dir. Dört kartuşun sonuna ortalanarak, kartuşların üçte bir oranında 

imza satırı eklenmiş; ‘sene 1109’ yazılmıştır. M. 1698 yılını gösteren levhada hattatın 

imzası bulunmamaktadır. Her ne kadar bu kitâbeyi celî sülüs olarak sınıflasak da, bu 

yazı celî tevkî41ye daha yakındır. Yine de yanlışa düşmemek adına, bunun erbabınca 

belirlenmesi daha doğru olacaktır. 

 Câmiinin içerisine girildiğinde, kitâbelerin çoğu mihrap kısmında 

bulunmaktadır.  Mihrap kısmının hemen solundaki dehlizde, III. Murad (hd.1554-

1595) döneminde yapılmış hünkâr mahfilinin kalıntıları görülmektedir. Klasik üslupta 

yapılmış 16. yy İznik çinileri üzerinde Kelime-i Tevhîd yazısı bulunmaktadır. (Dursun, 

                                                 

41 Tevkî yazısı: Aklâm-ı sitte denilen altı mevzûn kalemi içindedir. Kalem itibariyle sülüse yakın olmakla beraber, 

harfler yarısı düz yarısı yuvarlak hatlarda yapılır. Sülüs yazıya göre harflerin boyları daha kısa, çanaklar daha dar 

ve küpler daha küçüktür. Bitişmeyen harfler de birbirlerine ilişebilirler ve satır sonuna doğru yazı yükselir. Bu yazı 

çeşiti sülüsün bir nev’i daha süratli ve itinasız bir şekli olarak tarif edilmiştir (Serin, 2010:96; Yazır,1989:330-331). 
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2011:103; Akgündüz, 2005: 373).  Beyaz zemin üzerine, lacivert renkte celî sülüs 

olarak yazılan hattın kalem kalınlığı 7 mm’dir. Ebatı 20x 50cm ve 2.20m 

yüksekliğindedir. Yazıda harekeler çok az kullanılmış ve tezyini unsurlara yer 

verilmemiştir.  Metin ve anlamı şöyledir (Şekil-86):  

 

دُ َرُسوُل هللاْ لَ  ا اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ  

Okunuşu: Lâ ilâhe İllallâh, Muhammedur Rasûlullah 

Anlamı: Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Resulûdür. 

 

Şekil 86.  Eski hünkâr mahfili çini yazısı. 

 Mihrabın hemen sağ kısmındaki dehlizde ise 17.yy’a ait Kâbe tasvirli çini pano 

bulunmaktadır (Şekil-87). Tabakzade kethüda eri Mehmed Efendi’nin yaptırdığı bu 

pano, Kabeyi tasvir eden en eski ve en kıymetli çinilerden kabul edilmektedir 

(Akgündüz, 2005:401). 70x120 cm ebatlarında olan levha yerden 1,5m yüksekliktedir. 

Panonun içerisindeki tüm yazılar nesih ile yazılmış olup, kalem kalınlıkları 1.5mm’dir. 

11 parça çiniden meydana gelen levhada, Kâbe tasvirinin olduğu parça muhtemelen 

sökülmüş ve yerine aynı ebatta bambaşka bir çini parçası eklenmiştir. 
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Şekil 87.  Mihrabın sağ kısmındaki dehlizde bulunan Kâbe tasvirli çini pano. 

 Pano kendi içinde üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan panonun sağ üst 

kısmında, bir ev ve çatısı gibi Beytullah’ı tasvir eden bir kompozisyonla 

çerçevelenmiştir. Üst kısımlarda yazı, alt kısımda ise Kâbe’nin etrafı çevrelenmiş ve 

kapıların isimleri yazmaktadır.  Çatıda olan üç satırlık nesih yazıyla Âl-i İmrân Sûresi 

96 ve 97. âyetin bir kısmı; çatının kenarlarına Kelime-i Şehadet ve Allah, Muhammed, 

Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazılmıştır. Metinler şöyledir (Şekil-I): 

َل بَْيت  ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمبَاَرًكا َوُهدًى ل ِ  قَا.   ْلعَالَِمينَ إِنَّ أَوَّ ُم فِيِه آيَاٌت َبي ِنَاٌت مَّ

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسِبيالً   إِْبَراِهيَم َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمنًا َولِِل 

Okunuşu: İnne evvele beytin vudia lin nâsi lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil 

âlemin. Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu ibrâhîm(ibrâhîme), ve men dahalehu kâne 

âminâ(âminen), ve lillâhi alen nâsi hiccul beyti menistetâa ileyhi sebîlâ(sebîlen) 
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Anlamı: “Muhakkak ki, mübarek ve âlemlere hidayet vesilesi olan (beyt), elbetteki 

insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk Beyt'tir. Orada (Beytullah'da) açık beyyineler, 

Hz.İbrâhîm'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin (emniyette) olur. Ona yol 

bulmaya (Hacc’a gitmeye) gücü yetenlere, Allah için o Beyt’in hac edilmesi, 

insanların üzerine (farz)dır.” 

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ   اَْشَهُد اَْن َّلَ اِّلهَ اَِّّلَّ هللاُ َواَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

Okunuşu: Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh 

Anlamı: Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, 

Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resûlüdür. 

Kâbe’nin çevrelenmiş kısımlarında yazan kapılar okunabildiği kadarıyla sol baştan 

itibaren şöyledir: 

، باب داودية،  مقام حنيفي  ام هاني، باب وداع، باب عروس، مقام ملك، باب اير احد  باب

          .نية؛ ميزان الشمس، مدرسة سليمانية ،باب سلم  ، باب هود، باب سوقيه، باب سليما

 Okunuşu: Bab-ı ümmihani, bab-ı veda, bab-ı arus, makam-ı mülk, bab-ı ? ehad, bab-

ı  davudiyye, makam-ı Hanefi,  bab-ı hud, bab-ı sukiyye, bab-ı Süleymaniye, 

mizanu’ş-şems, medresetun Süleymaniye, bab-ı selam. 

 Çinili panonun ikinci bölümünde ise Minberü’n-Nebi ve Kubbe-i Hadra’yı 

gösteren tek parça bir çini olup, çeşitli yerlerinde nesih yazılar bulunmaktadır. Çinide 

bulunan metinler yukarıdan aşağı doğru şöyledir (Şekil-II): 

دُ َرُسوُل هللاْ  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللاْ هللا؛   ؛ُمَحمَّ

 السلم؛  صحن حرم  باب الرحمة؛  باب النبي؛ عمر؛ابوبگر؛يواجه عثمان؛ قبه النبي؛ قبه

ره؛ خزانة زيت؛ محل بيت فاطمة؛ الحاج شعبان روحي   ا   يجون فاتحهمدينه منو 
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Okunuşu: lâ ilâhe illallâh Muhammedu’r- resûlullah; kubbe en-nebi, kubbe-i osman, 

ömer, Ebubekir; yuvacihu en-nebi, babu’r-rahmetu, bab’s-selam, sahnu haram 

medine-i münevvere; hizane zit, mahlu beyt fatıma, el hac şa’ban ruhu içün el-fatiha.   

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resuludür. Nebi kubbesi, 

Osman, Ömer, Ebubekir kubbesi,  peygamber yüzleri, rahmet kapısı, selam kapısı, 

medine-i münevvere, bulaşıkhanesi, yağ dolabı, Fatıma’nın evinin yeri (?), el hacı 

şaban ruhu için Fatiha. 

Çinili panonun üçüncü bölümünde ise imza bölümü bulunmaktadır. Metin Osmanlı 

Türkçesi yazılmış olup, transkripsiyonu şöyledir (Şekil-III): 

ن  محمد  ب ايري دخطباقذاده  كت يرات والحسناتخصاحب ال

 كرماً كاتبن   كيم اڭرسه   انك   شرني  يزسون  يرهخ  . االزنقي  الجندي

 هثالث  لسنه   المرجب  صاحبن تحريرا  في اوايل رجب يرك خبر دعادن   اشبو 

 ١٠٥٣ سنه    و لقاريه  ولكاتبه ال همَّ الغفر لصاحبه  .سين   والف و حم

Okunuşu: “Sâhibü’l hayrât ve‘l-hasenât Tabak-zâde Kethüdâ Yeri Mehmed Beg el-

İznikî el-Cündî. Hayra yazsun şerrini anın Kirâmen Kâtibin.Kim anarsa bir duâdan 

işbu hayrın sâhibin. Tahriren fi evail –i Recep el-Mürecceb. Li sene selase ve hamsin 

ve elf. Allahümme’ğafirli-sahibihi ve li-katibihi ve li kariihi. Sene  1053 (1643)” 
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I.                                     II. 

 
     III.  

Şekil 88.  Kâbe tasvirli çini panodan detaylar (I., II., III. Bölümler). 

 Mâbedin Osmanlı zamanındaki en eski eklerinden biri de minberdir. III. Murad 

(hd. 1574-1595) döneminde, mahfillerle birlikte minberin ve mihrabın yapıldığı 

kaynaklarda geçmektedir (Eyice, 1993:456; Çakmak ve Mark, 1992:205-210). Minber 

bütünüyle mermerden klasik üslupta yapılmış olup, 16.yy tarzını yansıtmaktadır. 
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Minberin taç şeklindeki başlığında ve hemen altındaki kısımda yazılar bulunmaktadır. 

Taç başlığın arkasında da, ön yüzündeki yazının aynısı bulunmaktadır (Şekil-89 ). 

Mermere altın varakta yazılmış olan hatların metinleri şöyledir: 

Taç başlıkta:  Esmaü’l-Hüsna 

 الص مد قياالب هو

Okunuşu: Hüvelbaki es-samed. 

Anlamı: Bâki ve Samed olan O’dur.  

Başlığın altında: Kelime-i Tevhid 

دُ َرسُ  وُل هللاْ اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ  

Okunuşu: Lâ ilâhe İllallâh, Muhammedur Rasûlullah 

Anlamı: Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Resulûdür. 

 Taç başlıkta yazı celî sülüs ve müsenna42  formda, iyi bir istifle yazılmıştır. 

Hareke kullanılmayan yazı okunuş sırası gözetilerek değil, harflerin kompozisyona 

uygun düşmesi önceliğiyle istiflenmiştir.  Tepeliğin altındaki yazıda ise, Kelime-i 

Tevhid’in etrafını helezonik bir şekilde rumi motifler sarmalamıştır. Yazıda hareke 

kullanılmamıştır. Her iki yazı da mermer işçiliği ile yazılmış olup, üzerlerinde imza ve 

tarih bulunmamaktadır. Taç başlığın ebatları 30x 100 cm ve kalem kalınlığı 15 mm 

olup; alttaki alınlığın ebatları 20x 80 cm, kalem kalınlığı yine 15mm’dir. 

                                                 

42 Aynalı yazı.  
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(a) 

 
(b) 

Şekil 89.  Ayasofya Câmii’nin mermer minberinin başındaki kitâbe. (a) Ön yüzey, (b) 

arka yüzey. 

 15.yy’da II. Bayezid döneminde (hd.1481-1512) yapılan mihrap, sonrasında 

gelen padişahlarca ve en son Fossati onarımları esnasında tezyinatı ve yazı eklemeleri 

gibi bir takım yeniliklerle bugünkü halini almıştır (Şekil-90). II. Bayezid dönemindeki 

maliye defterlerinde yeni bir mihrap yapımının kayıtları bulunmaktadır. Beyaz 

mermerden yapılan mihrabın tarihinin M.1487/88 yıllları olduğu kaynaklarda 

geçmektedir (Ayverdi, 1989:317; Akgündüz vd, 2005: 314-315; Urun,2010:395-397). 

Mihrap yapılan en son tamirle oldukça gösterişli ve süslü bir hal almıştır. Mermer 

üzerine altın varakla ampir usulde yaprak motifleri, gösterişli bir taç ve tepelik 

kısımları, şemse ile yıldız motifleriyde donatılmış nişi, yarım kubbeli bir kavsara ile 
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ihtişamlı bir durumdadır. Farklı dönemden eklemelerin yer aldığı bu eklektik bölüm, 

Ayasofya’nın en kıymetli parçalarındandır.  

 

Şekil 90. Ayasofya’nın mihrabı. 

 Mihrapta farklı dönemlerde eklenmiş dört kat kitâbe bulunmaktadır.  Mihrabın 

en üstünde bulunan alınlık kısmında, koyu yeşil zemin üstüne altın varak ile celî sülüs 

yazı hakkedilmiştir. Âli İmran Sûresi 37.âyetin bir kısmı yazılı olan kitâbe, 1203/1789 

tarihini ve Sultan Selim’in Silahdarı Yahya’nın43 imzasını taşımaktadır. Kalem 

kalınlığı 15mm, 25x120 cm boyutlarında ve 3.5 m yerden yüksekliği olan kitâbenin 

etrafı altın varak ile çerçevelenmiştir. Metni şöyledir (Şekil-91):  

                                                 

43 Silahdar Yahya: Hattat hakkında kaynaklardan malumat edinilememiştir. Devhatü’l-Küttab’ta “Yahya Paşa”  

isminde Sultan II. Mahmud Han devrinde yaşamış bir hattattan bahis olunmaktadır; lâkin Sultan Selim’in 

Silahdarlığından veyahut Ayasofya’daki bu yazısına dair bir bilgi bulunmamaktadır  (Yaman, 2003:350-351). 

Tuhfe-i Hattatin’de ise “Mir Yahya Bin Yusuf evliya bin Nuh” isimli sultanın silahşörü olmuş bir hattattan 

bahsedilmektedir. Lâkin hattatın ölüm tarihi hakkında “yüz elli tarihinden sonra rıhlet ve ceddi merakına azm-i 

cennet eyledi” demiştir. Eğer bu tarih H.1150 yani M.1737 tarihi ise, yine Sultan III. Selim dönemindeki Yahya’yı 

kast etmemektedir (Mustakimzade, 2011: 696-697). 
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 ُكلََّما دََخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَرابَ 

Okunuşu: kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe. 

Anlamı: “Zekeriyya (a.s), onun yanına mihraba her girişinde” 

 

Şekil 91.  Mihrabın en üstünde bulunan kitâbe. 

 Celî sülüs ile satır olarak yazılmış yazınının sonunda kalan boşluğa hattat, 

imzasını damla formunda atmıştır. “ ketebehu Yahya Silahdar Sultan Selim Han 1203”  

yazan metin M.1789 tarihinde III. Selim (hd.1789-1807)  döneminde yapılan bir tamir 

esnasında yazıldığını göstermektedir. Yazıda, harekelerin yanında tezyini işaretlerden 

‘tırnak’, ‘mühmel ha, mim’, ve ‘tirfil’ kullanılarak boşlukların doldurulduğu 

görülmektedir.  

 Mihrabın ikinci sırasında ise bu kısımdaki en eski kitâbedir. Yazı karakterinin 

de, istifinin de farklılığıyla dikkat çeken bu yazıda, yıpranmaların ve bozulmaların 

olduğu görülmektedir. Koyu yeşil zemin üzerine altın varakla hakkedilmiş yazı, 

Kelime-i Tevhid ile başlayıp, Cin Sûresi’nin 18. âyeti ile tamamlanmaktadır. Yazının 

metni şöyledir (Şekil-92): 

 ِّ ِّ فَََل تَْدُعوا َمَع َّللاَّ َّ َد ّلِلِّ دُ َرُسوُل هللاْ     أََحًداَوأَنَّ اْلَمَساجِّ  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu: Lâ ilâhe İllallâh, Muhammedur Rasûlullah Ve ennel mesâcide lillâhi fe lâ 

ted’û meallâhi ehadâ. 

Anlamı: “Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Resulûdür. 

Ve muhakkak ki mescidler, Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua 

etmeyin” . (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 572). 
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Şekil 92.  Mihrabın üstten ikinci sırasında bulunan kitâbe. 

 Hattatı ve tarihi belli olmayan kitâbenin ölçüleri 20x110 olup yerden 

yüksekliği 3m ve kalem kalınlığı ise 10mm’dir. Kitâbenin zemininde dökülmeler 

meydana gelmiş olup, altın varağının da daha iyi bir restorasyondan geçmesi 

gerekmektedir (Şekil-93).  Yazıda harekelere; ‘fetha’, ‘esre’, mühmel harfler, ‘ötre’ye,  

az da olsa yer verilmiştir. 15.yy’da yapılan mihraba, bu tarihte yazı eklenmiş olma 

olasılığı akla gelmektedir. Bu kitâbenin yazı karakteri detaylıca incelendiğinde, 

özellikle ‘Lafzatullah’ların karakteri, Şeyh Hamdullah44 (ö.1520) kıtalarındakileri 

hatıra getirmektedir. Buna binaen, H.891/M.1491 tarihli Şeyh Hamdullah’a ait 

Firuzağa Câmii’nin inşâ kitâbesi ile mihraptaki bu yazının aynı dönemde yapıldığı 

ihtimalinden, karşılaştırma gereği duyulmuştur. Şekil- 94’e göre,  satırın dağılışının, 

‘vav’ başlarının, çanak hareketlerinin mihraptaki hatta yakın olduğu anlaşılmaktadır. 

‘elif’lerin mihraptaki yazıda da uzun yapıldığı görülse de anatomik olarak ve 

zülfeleriyle karakterlerinin benzediği söylenebilir. ‘ra’ kuyrukları, ‘cim’ başları, ‘dal’ 

hareketleri ve harekelerinden mihraptaki yazıyla dönemlerinin yakın olduğu kanısına 

varılmaktadır. Şekil 89a’da gösterilen minberdeki yazının 16.yy ortalarında yazıldığı 

göz önüne alındığında, buradaki yazı karakteriyle ayrı olduğu ve aralarında uzun bir 

yıl farkı olduğu anlaşılır. Neticede tarihi belli olmamakla birlikte, mihraptaki bu 

yazının Ayasofya Külliyesi içerisindeki en eski yazı olduğu ve 15.yy’a ait olduğu ileri 

sürülebilir.   

                                                 

44 Şeyh Hamdullah (1436-1520) : Kıbletü’l-Küttab, Hattatların kıblesi olarak nam salmış Şeyh, 

Osmanlı hat mektebinin kurucusu sayılmaktadır. II. Bayezid’in de hat hocası olan zat,  padişahın isteği 

üzerine Yakut el-Mustasimi’nin murakkalarını inceleyerek, Osmanlı hat üslubunu oluşturmuş; aklam-ı 

sitteyi üst mertebeye çıkarmıştır. Çok sayıda eseri günümüze kadar gelmiştir (Celal,1948; Serin,2007).  
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Şekil 93.   Mihrabın üstten ikinci sırasında bulunan kitâbeden ayrıntılar. 

 

Şekil 94.    15.yüzyıla ait Şeyh Hamdullah hattıyla Firuzağa Câmii’nin inşâ kitâbesi. 

 Mihrab nişinde yarım kubbe içerisinde celî sülüs madalyon istifinde Hac Sûresi 

29. âyeti koyu yeşil zemin üzerine altın varakla işlenmiştir. Abdülmecid dönemindeki 

tamir esnasında yerleştirilen yazının en altında istifle “ketebehu Mehmed Şefik 1265” 

imzası atılmıştır. M.1849 yılını gösteren tarih, Fossati restorasyonlarında hattat Şefik 

Bey’in45 de bir katkısı olduğuna delil bir yazıdır. Boyutları 20x30 cm, yerden 

yüksekliği 2.4m, kalem kalınlığı 7mm olan kitâbede, Hac Sûresi’nin 29. âyetinin bir 

kısmı yazmaktadır (Şekil-95): 

فُوا بِاْلبَْيِت اْلعَتِيقِ   َوْليَطَّوَّ

Okunuşu: vel yettavvefû bil beytil atîk 

                                                 

45 Hattattan 3.1.1.3 depolardaki levhalar bölümünde bahsedilmiştir.  
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Anlamı: Ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler. (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 334). 

 

Şekil 95. Mihrap nişinde bulunan kitâbe. 

Mihrapta son yazı olarak en altta kavsaranın bitiminde ve nişin tam 

ortasında bulunan kitâbede, Âl-i İmran Sûresi 39. âyetinin bir kısmı yazılıdır.  

H.1151/M.1738 tarihli yazı İsmail Efendi46ye aittir (Şekil-96). Âyet şöyledir:  

 

ْحَرابِّ   فَنَاَدتْهُ اْلَمآلئَِّكةُ َوُهَو قَائٌِّم يَُصل ِّي فِّي اْلمِّ

Okunuşu: Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fîl mihrâbi 

Anlamı: Bunun üzerine, o (Zekeriyya A.S) mihrabda kaim olarak namaz kılarken, 

melekler nida etti. (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 53). 

 

                                                 

46 İsmail Efendi (ö. ? 1775):  İstanbullu’dur, sülüs ve nesih yazıyı Anbarcızade merhum Derviş Ali’den 

öğrenmiştir. Beşir Ağa’dan da divani yazıyı öğrenmiştir. Sultan I.Mahmud Han’ın maliye ve mukabele 

süvari emsali yüksek makamlarda bulunmuştur ( Yaman,2003:74).  
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Şekil 96. Mihrabın en alt sırasında bulunan kitâbe. 

 Celî sülüs olarak istifle yazılmış kitâbe, siyah zemin üzerine altın varakla 

hakkedilmiştir. Ebatları 20x50 cm, yerden yüksekliği 1.8m olan yazının kalem 

kalınlığı 7mm’dir. Hareke kullanılmamış lâkin dikdörtgen şeklini muhafaza ederek, 

harflerden kalan boşluklara altınla yaprak motifleri eklenmiştir. Yazıda imza satırı en 

alta çok küçük biçimde “ketebehu İsmail ruznamçe-i Ayasofya-i kebir sene Recep 

1151” olarak yazılmıştır. M.1738 tarihi I. Mahmud (hd.1730-1754) dönemini 

gösterirken, mihrabın tamirini belirten bir yazı olarak eklenmiştir.  Devrin güzel sülüs 

yazı örneklerindendir.  

 Mihrap sofası ortalarında çini üstüne bir yarım kuşak yazısı bulunmaktadır 

(Şekil-97). Bakara Sûresi’nin 255. âyeti olan Âyetü’l-kürsi, burada Besmele ile 

birlikte celî sülüs olarak satıra yazılmıştır. Kuşağın sonunda imzası bulunan yazı 

H.1016/M.1607 tarihli olup Hattat Üsküdari Mehmed Efendi47’ye aittir. Âyet ve meali 

şöyledir:   

ِحيمِ    ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ الَ إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ َنْوٌم لَّهُ َما   بِْسِم ّللا  ّللا 

ِض َمن ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْندَهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَرْ 

                                                 

47 Üsküdari  Mehmed Efendi ( ö. 1010/1601?) : Mehmed bin Mahmud olarak ismi kayıtlı olan hattatın diğer 

bilinen lakabı ‘Gül Hafız’dır. Üsküdarlı olan hattat, Şükrullah Halife’nin oğlu pir Mehmed’den yazıyı meşk 

etmiştir. Tuhfe’de belirtildiğine göre, hattat yazısını sonraları Şeyh Hamdullah ve Mustafa Dede vadisine 

döndürerek letafetlendirdi. Ayasofta mihrabındaki yazı tarihi h.1010 olarak burada belirtilmektedir. Ancak bugün 

çinide bulunan h.1016 tarihi yazının çiniye aktarımının bittiği tarih olabilir. Rado’nun kitabında da hattatın ölüm 

tarihi H.1010 olarak yazılmışsa da başka bir kaynakta bu ibareye rastlayamadık (Müstakimzade, 2011:410; Rado, 

1984:84). 
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ْن ِعْلِمِه إاِلَّ ِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السََّماَواِت َواْلَْرَض َوالَ  َخْلفَُهْم َوالَ يُِحيُطوَن بَِشْيء  م ِ

 عَِظيمُ يَُؤودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ الْ 

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum lâ 

te’huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard, menzellezî yeşfeu 

indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in 

min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ 

ve huvel aliyyul azîm 

Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.  Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. 

Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde 

ve yerde olan her şey O’nundur. O'nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme 

yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Ve O’nun ilminden, 

O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri 

kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır,  Azîm’dir” 

(DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 41). 

 
(a) 

 
  (b)  

Şekil 97.  Mihrabın  (a) sağında ve (b)  solunda yer alan çini kuşak yazısı. 
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 Mihraptaki çini kuşak yazısı, mihrabın ortada olmasından dolayı iki bölüme 

ayrılmıştır. “Besmele”den “ve ma fil ard” kısmı sağ tarafa; “menzellezî” kısmından 

sonuna kadar da mihrabın sol tarafına yerleştirilmiştir. Sol bölümde ilk kelime olan 

“menzellezî”, mihrabın arkasında kalarak izleyiciye pek gözükememektedir. Lacivert 

zemin üzerine beyaz ile yazılmış yazıda, gözlü harflerin bazıları ve imza bölümü 

kırmızıya boyanmıştır. Harekeleme eksik de olsa yapılmış; tezyini işaretlere yer 

verilmemiş olmasına rağmen arada kalan boşluklar dönemin üsluplarında sıkça 

gördüğümüz yaprak motifleri ile doldurulmuştur (Şekil-98).   

 

Şekil 98.  Mihrabın çini kuşak yazısının imzası ve yazıda yer alan yaprak motifleri. 

 Çini yazının boyu 60 cm olup, kalem kalınlıkları 20mm ve yerden yüksekliği 

4m’dir. Sol taraftaki çinilerin bir tanesinin ebatı 20x20 cm iken sağ taraftakilerin ebatı 

40x40 cm’dir. Sol tarafın uzunluğu 8,8 m sağ tarafın uzunluğu 4 m’dir Celî sülüs satır 

olarak yazılmış yazının toplam uzunluğu 12,8 m’dir. Yazının sağ tarafında ve sol 

tarafının başlarında lacivert ve beyaz renklerin daha soluk olduğu görülen bu 

kısımların, onarımdan geçtikleri anlaşılmaktadır. Hattat, “ketebehu el-fakir Mehmed 

1016” olarak imzasını âyetin bittiği noktaya atmıştır. Bu kısım beyaz dendanlı bir 

biçimde tahrirlenmiş;  kırmızı zemin üzerine beyaz ile imzası yazılmış ve harflerin 

gözleri mavi ile doldurulmuştur  (Şekil-99).  
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Şekil 99.  Mihraptaki çini yazının detayları. 

 Mihrap kısmında bulunan kitâbelere son örnekler ise, mihrap duvarındaki 

pencerelerde bulunan yazılardır. Renkli cam vitraylarla hazırlanmış bu yazılar altı 

pencerenin alt ve üst kısımlarında bulunmaktadır. Celî sülüs istifle hazırlanmış 

yazıların imzası ve tarihi bulunmamakla birlikte, çağdaşları Cemaleddin Revnakoğlu 

ve Uğur Derman’ın birlikte hazırladıkları makalede bu yazıların Hattat Halim 

Özyazıcı48’ya ait olduğu söylenmektedir (Revnakoğlu, 1965:401).  

                                                 

48 Hattat Mustafa  Halim Özyazıcı ( ö.1964): 20.yy’ın en kudretli hattatlarından olan Halim Efendi İstanbullu’dur. 

Rüştiye mektebindeyken ilk hat derslerini Hamid Aytaç’tan aldı ve Hamid Bey onu özel olarak yetiştirdi. 1915’te 

yetişmiş bir sanatkar olarak Medresetü’l-Hattatin’e kayıt oldu. Burada Hasan Rıza ve Kamil Akdik’ten sülüs ve 

nesih, Hulusi Efendi’den tâ’lik, Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey’den celi sülüs ve tuğrayı, Ferid Bey’den divani, Said 

Bey’den rika meşk ederek üç yılda mezun oldu. Evkaf Matbaasında daha sonra da kendi atölyesinde çalıştı. 

Bağbanlık da yapan hattat, 1946 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde eski güzel yazı öğretmenliğine tayin 

edildi. Süratli yazmasıyla meşhur olan hattatın sayısız kıta, cüz ve levhalarının yanı sıra kitâbeleri ve câmii yazıları 

da mevcuttur (Serin, 2010:281:289; Alparslan, 2012:128; Rado,1984: 260,261). 
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Şekil 100.   Mihrap duvarı ve  pencereleri. 

Üstteki  pencerelerde geçen metinler sırasıyla  şöyledir: 

Ortadaki pencerede (Şekil-101); 

Üstte:   
دْ مُ   هللاُ   َحمَّ

Okunuşu: Allah, Muhammed 
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Altta: (Ali-İmran 37) 

 ُكلََّما دََخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَرابَ 
 

Okunuşu: kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe. 

Anlamı: “Zekeriyya (a.s), onun yanına mihraba her girişinde”  

(a) 

(b) 

Şekil 101.   Mihrap duvarında üstte ortaki pencere revzenleri yazıları (a) üst kısım (b) 

alt kısım. 

Sağdaki pencerede (Şekil-102); 

Üstte:   

َمراَبُوَبِكر،  عُ   

Okunuşu: Ebubekir, Ömer 

Altta: 

ُ َعْنهُ  َ     َرِضي ّللاَّ  ما

Okunuşu: radıyallahu anhüma 
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 (a) 

 (b) 

Şekil 102.  Mihrap duvarında üstte sağdaki pencere revzenleri yazıları (a) üst kısım (b) alt kısım. 

Soldaki pencerede (Şekil103); 

Üstte: 

 ُعثَْمانْ    َعِلي     

Okunuşu: Osman, Ali 

Altta: 

 ُ  َعْنُهماَ      َرِضي ّللاَّ

Okunuşu: radıyallahu anhüma. 
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 (a) 

 (b) 

Şekil 103.   Mihrap duvarında üstte soldaki  pencere revzenleri yazıları (a) üst kısım (b) 

alt kısım. 

Alttaki  pencerelerde geçen metinler sırasıyla  şöyledir  

Ortadaki pencerede (Şekil-104); 

Üstte:  

ُ تَبَاَرَك َو تَعَ اقَ   ِلياَل ّللَاَّ

Okunuşu: Kale Allahu tebareke ve teala 

Anlamı: Yüce Allah dedi ki. 

Altta: Necm Sûresi,63.   

 

ِّ َواْعبُ ُدوا َّ  فَاْسُجُدوا ّلِلِّ
Okunuşu: Fescudû lillâhi va’budû 

Anlamı: “Artık Allah’a secde edin ve (O’na) kul olun!” (DİB Kuran-ı Kerim, 2017: 

527). 
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(a) 

(b) 

Şekil 104. Mihrap duvarında altta ortaki pencere revzenleri yazıları (a) üst kısım (b) alt 

kısım. 

Sağdaki pencerede (Şekil-105); 

Üstte:   

 َعلَْيِه الَسَّالَمُ   قَاَل الَنَّبِيُّ

Okunuşu: Kalen- nebi aleyhis-selam 

Anlamı: Nebi (as) şöyle buyurdular. 

Altta: 

 اَحدَُكْم    49نََّما يُنَاجيِ َربَّهُ اذَا قَاَم يَُصل ِي ا اِن ِ
 

Okunuşu: inni ehadekum iza kame yusalli innema yünaci rabbehu. 

Anlamı: “Sizden biriniz namazını ikame ediyorsa şüphesiz Rabbi ona cevap 

verecektir.” 

                                                 

49 Yazı okunamadığı için Akgündüz’ün okuduğu şekilde nakledilmiştir (Akgündüz, 2005: 318). 
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 (a) 

(b) 

Şekil 105.Mihrap duvarında altta sağdaki pencere revzenleri yazıları (a) üst kısım (b) 

alt kısım. 

Soldaki pencerede (Şekil-106); 

Üstte: 

     َعلَْيِه الَسَّالَمُ   قَاَل الَنَّبِيُّ  

Okunuşu: Kalen- nebi aleyhis-selam 

Anlamı: Nebi (as) şöyle buyurdular. 

Altta: 

 اَحدَُكْم  أذَاَ َكاِن  فِي َصالَتَِه   يُنَاجيِ َربَّهُ   اِن ِ

Okunuşu: inni ehadekum eze e kani fi salatehi yünaci rabbehu. 

Anlamı: Eğer sizden biriniz namazında ise Rabbi ona cevap verecektir. 
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 (a) 

 (b) 

Şekil 106.   Mihrap duvarında altta soldaki pencere revzenleri yazıları (a) üst kısım (b) alt kısım. 

 Revakların zeminleri mavi renkte olup yazıların olduğu kısımlar sarı renk cam 

ile kesik kesik bir şekilde birleştirilmiştir. Hatların hareke ve yazı karakterinde oldukça 

itina gözlenmektedir.  

 İç mekânın şüphesiz en etkileyici bölümlerinden olan kubbede Kadıasker 

Mustafa İzzet Efendi’nin şaheseri, müdevver celî sülüs kitâbesi bulunmaktadır. Nur 

Sûresi’nin 35. âyetinin bir kısmını içeren yazının metni şöyledir (Şekil-107): 

ِحيِم       ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ نُوُر السََّماَواتِّ َواْْلَْرضِّ َمثَُل نُ بِْسِم ّللا  هِّ َّللاَّ ٍة  َكِمْشكو ورِّ

ن فِّي يٌّ يُوقَُد مِّ َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدر ِّ ْصبَاُح فِّي ُزَجاَجٍة الزُّ ْصبَاٌح اْلمِّ َها مِّ

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍِّة َّلَّ َشْرقِّيٍَّة َوََّل َغْربِّيَّةٍ   َشَجَرةٍ مُّ

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu 

nûrihî ke mişkutin fîhâ mısbâhun, el mısbâhu fî zucâcetin, ez zucâcetu ke ennehâ 

kevkebun durriyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyyetin ve lâ 

garbiyyetin.  
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Anlamı:” Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.  Allah, Semavât-ü arzın nûrudur, 

nûrunun temsili sanki bir mişkât; içinde bir mısbah, mısbah bir sırçada, sırça sanki 

bir kevkebi dürrî (bir inci yıldız), mübarek bir ağaçtan tutuşturulur: bir zeytundan ki 

ne şarkîdir ne garbî, yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile ziya verir”. (DİB Kuran-

ı Kerim, 2017: 353). 

 

Şekil 107.  Ayasofya kubbesi ve kitâbesi. 

 

 Çapı 4,5 m, toplam uzunluğu 18 m,  yerden yüksekliği 56 m olan yazının kalem 

kalınlığı 15 cm; istifin kalınlığı ise 3,10 m’dir (Mert,2014:301; Akgündüz, 2005:505). 

Kubbe yazısı satıra istiflenmiş olup, başlarda iki satır, sonlara doğru da üç satır üst üste 

yazılmıştır. Siyaha yakın koyu yeşil zemin,  bir yağlı boya tabakası ile hazırlanmış 

olup; yazı zerendud olarak yazılmıştır. Yazıda imza ve tarih bulunmamaktadır. Kubbe 

yazılarının dairesel olarak celî sülüs istifle yazılması, Osmanlı döneminde yerleşerek 

bir gelenek halini almıştır. İstifteki dikey harflerin merkeze doğru yönelenerek, ortada 

bir geometrik kompozisyon oluşturmalarını görmeğe alışkın olduğumuz kubbe 
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yazılarından farklı olarak burada, ortada Fossati restorasyonlarında tepelik olarak 

kullanılmış bir güneş ve ışığı tasvirini andıran süsleme kullanılmıştır. Kalemişi ile ve 

yazıyı tamamlayıcı unsur olarak, tek bir noktada birleşme izlemini veren bir detay 

yapılmıştır.   

 

Şekil 108.  Ayasofya kubbesindeki kitâbeden detaylar. 

 Kubbedeki yazının oldukça hareketli ve izleyiciyi etkileyen bir yapıda 

olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa İzzet Efendi’nin yazı üslubunda kimi zaman 

Mahmud Celaleddin50 tavrının, kimi zaman da Mustafa Râkım tavrının etkisi olduğu 

tartışma konusu olmuştur. Bu konuda Uğur Derman’ın görüşü şöyledir: 

“Mahmud Celaleddin’in celî sülüs hattının sert ve durgun ifadesinden, ayrıca 

harekelerinin zayıflığından dolayı Mustafa Râkım’ın hareketli ve gergin görünüşlü 

mükemmel tavrına karşı pek tutunamamıştır. Fakat Sultan Abdülmecid’in, hüsn-i hattı 

                                                 

50 Mahmud Celaleddin Efendi (ö.1829): Osmanlı döneminin meşhur hattatlarındandır. Dikbaşlılığı ile nam salmış 

hattat, yazıyı Hafız Osman ve Şeyh Hamdullah’ın murakkalarına bakarak öğrenmiştir. Üstad seviyesine çıkarak, 

tavır sahibi bir hattat olarak tarihe adını yazdırmış ender kişilerdendir (Derman, 2003:359; Alparslan,1992:102-

109). 
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Mahmud Celâleddin’in önde gelen talebesi Mehmed Tâhir Efendi’den meşketmesi 

sebebiyle devrin bir kısım hattatları bir müddet daha bu yolda devam etmişlerse de 

Sultan Abdülmecid’in vefatı üzerine bunların çoğu Mustafa Râkım yoluna 

dönmüştür.” (Derman,2003:359). 

 Mustafa İzzet Efendi’nin buradaki kubbe yazısında, harflerin ve 

kompozisyonun bütünlüğüne bakıldığında bir durağanlık değil, aksine bir dinamiklik 

hissedilmektedir. Hattatın Râkım hayranlığının sıklıkla dile getirildiğini kaynaklardan 

biliyoruz ki,  Râkım, celî yazıda yaptığı yeniliklerle tam da o dönemde bir devrim 

yaratmıştır (Derman, 2017:386-387,440; Derman, 2015;13-14). Bu devrimin etkisinde 

bir kubbe yazısı olduğu, harflerin tavırlarını, birbirleriyle ahengini hatta harekelerinin 

detayları incelendiğinde net bir şekilde anlaşılmaktadır. Şekil-109 ve 110’da iki 

hattatın celî sülüs kitâbe yazılarındaki Besmeleleri incelendiğinde, ‘bismi’deki ‘be’ ve 

‘sin’ harflerinin dişleri ve duruşları, ‘elif’lerin sert duruşları ve zülfeleri, 

‘Lafzatullah’ın hareket tavırlarının birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. 

Râkım’ın istif anlayışında olduğu gibi, harfler tek tek cesametleriyle öne çıkmakta ve 

birbirleriyle de uyum içindedir. Dengeli bir istif anlayışı yapılmış; boşluklarda tezyini 

işaretlere ve harekelere, yazı kaleminin üçte biriyle yer verilmiştir. Yer yer yuvarlak 

nokta da kullanmıştır. İstifteki harfler tek tek olduğu kadar, bir bütündeki uyumu da 

meydana getirmişlerdir. İzzet Efendi’nin bu yazısından Râkım mektebine dâhil olduğu 

rahatlıkla söylenebilir (Özcan,2009:124) .  
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Şekil 109.  Ayasofya kubbe yazısındaki Besmele’den detaylar. 

 

 

Şekil 110.  Mustafa Râkım’ın Nakşidil Türbesi kuşak yazısı kalıbındaki Besmele’den bir detay 

(Berk, 2003:110). 
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 Ayasofya’nın İzzet Efendi’nin yazılarıyla birlikte son görünümü Şekil-

111’de verilmiştir. Fotoğraf dikkatlice incelendiğinde akla, 18. ve 19. yy 

gravürlerini getirmektedir. Bu gravürlerden farklı olarak, Mustafa İzzet Efendi’nin 

8 dairevi levhası ve kubbe yazısı adeta göz alıcıdır. Bu denli büyük ve gösterişli bir 

alanda hatların dikkat çekiciliği, onların önemli bir işlevi yerine getirdiklerine 

işarettir. Hatların uzak mesafeden dahi okunması oldukça rahattır.  Mekânla uyumu 

da gözden kaçmayan bu yazıların, Ayasofya içerisinde ne kadar önemli bir anlam 

ihtiva ettikleri, bu fotoğrafta oldukça açıktır.  

 

Şekil 111.Ayasofya’nın üst galeriden çekilmiş doğu cephesini ve kubbesini gösteren fotoğraf 51. 

                                                 
51 http://khooll.com/post/136636179612/archatlas-hagia-sophia-istanbul-erich 
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 Abdülmecid devrinde yeni bir hünkâr mahfili yapılmış buranın mihrabına 

ise Al-i İmran Sûresi 37. âyetinin bir kısmı mermere hakkedilmiştir.  Koyu yeşil 

zemin üzerine altın varakla celî sülüs satır olarak yazılmış yazının ebatları 20x50 

cm olup; yerden yüksekliği 2m, kalem kalınlığı 15 mm’dir. Yazının metni 

klasikleşmiş mihrap âyetlerindendir. Hattatın imzası ve tarih bulunmazken; yazı 

karakterinden ve aynı yazının bir diğer örneği olan İzmir Hisar Câmii mihrabı 

yazısının hattatının Mustafa İzzet Efendi olduğu malumdur52 (Şekil-112-113). 

Mihrabın metni şöyledir: 

 ُكلََّما دََخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَرابَ 

 

Okunuşu: kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe. 

Anlamı: “Zekeriyya (a.s), onun yanına mihraba her girişinde” 

 

Şekil 112.  Hünkâr mahfilinin mihrabı ve yazısı. 

                                                 

52 Ayrıca bkz : (Alparslan, 2012:138; Serin, 2010:203). 
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Şekil 113.  İzmir Hisar Câmii mihrabındaki yazı (2015). 

 Câmii içerisindeki son kitâbe ise Sultan Abdülmecid’in53 1847-1849 yıllarında 

Fossati onarımlarından sonra yapılmış mozaik kitâbesidir.  Levhanın çapı 50 cm olup 

zemini altın ile yazının bulunduğu yer ise yeşil mozaik ile yapılmıştır. Levha, dış 

narteksin giriş kapısının sağında bulunmaktadır. Tuğranın metni “Abdülmecid Han 

Bin Mahmud El-Muzaffer Daima”dır.  (Şekil-114).  

 

Şekil 114. Sultan Abdülmecid Efendi’nin Fossati restorasyonunda yapılmış mozaik tuğrası. 

                                                 

53 Sultan Abdülmecid (1823-1861): Babası Sultan II. Mahmud gibi kendisi de hattat olan sultan, Mahmud 

Celaleddin’in talebesi olan Tahir Efendi’den sülüs –nesih icazetini almıştır. Mahmud Celaleddin üslubunda celi 

sülüs ve sülüs-nesih eserleri onun hat ile ciddi uğraştığına delildir. Ayrıca Ortaköy, Dolmabahçe, Küçük Mecidiye 

Teşvikiye, Hırka-yı Şerif gibi pek çok câmiide eseri bulunan sultanın, döneminde ihyası için pek çok emek 

harcadığı Ayasofya’da tek bir eserinin dahi bulunmayışı enteresandır (Derman, 2017:418-419; Rado,1984:210) . 
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 Tuğranın en alt kısmına, serenin kaidesine yerleştirlmiş “han” ibaresi ile 

“Abdülmecid” kelimesi bunun hemen üstüne ve iki parça halinde yazılmıştır. 

Mozaikte “han” kelimesinin ‘ha’ harfinin başının daha aşağıya doğru uzatıldığı ve 

beyzelerin forma göre küçük kaldığı görülmektedir. Mozaiklerle yapınan tuğrada harf 

formları sıkıştırılmış ve zorlanmış görünse de, bu kullanılan malzemenin doğal sonucu 

olarak yorumlanabilir. Tuğranın detaylı çözümlemesi Şekil-115’te gösterilmiştir 

(Umur, 1980: 296-301). 

 

Şekil 115.  Sultan Abdülmecid Efendi’nin tuğrasının çözümlemesi (Umur, 1980: 301). 

3.2.2. Kütüphanedeki kitâbeler 

 Ayasofya’nın I.Mahmud Kütüphanesi,  câmi içine I. Mahmud tarafından 1739 

yılında yaptırılmıştır. Okuma odası, koridor ve kitap deposu bölümlerinden oluşan 

kütüphane, câmiinin güneyde bulunan iki payandasının arasına eklenmiştir.  Barok 

üsluba sahip olan yapı, câmii içinde sağ tarafa inşâ edilmiş olup, tunç şebekelerle câmii 
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hariminden ayrılmıştır. Okuma odası, kütüphane girişinin hemen sol tarafındadır. 

Çinilerle kaplanmış uzun bir L koridor sonunda kitap deposuna geçilmektedir. 

Kütüphanenin içerisinde 18. yüzyıla ait İznik ve Kütahya çinilerinin enfes örnekleri 

ile depo bölümünde de ahşap sedef kakma işçilikleri ve kuşak yazıları dönemin 

görülmeye değer miraslarındandır. 9000 civarı kitabın bulunduğu kayıtlı olan 

kütüphanenin kitapları 1968’de Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir (Eyice, 

1993: 459; Akgündüz, 2003: 42-428; Dursun, 2011: 61).  

 

Şekil 116.  Câmiinin güneyinde bulunan Ayasofya Kütüphanesi 

 Kütüphanenin Câmii içerisinde kalan bölümü mermer sütunlar içinde, palmet 

motifli pirinç bölmelerle muhafaza edilip ayrılmıştır. Bu pirinç bölümlerin alınlık 

kısımlarında koyu yeşil zemin üzerine mermere mahkuk celî sülüs ile yazılar 

bulunmaktadır. Nebi (as)’a selam ve methiyeden sonra, Esmâü’l-Hüsna’dan bazıları 

hemen iç tarafındaki diğer bölüme yazılmıştır. Bir kartuşun ebatları 15 x 100 cm, 

kalem kalınlığı 5 mm, yerden yüksekliği ise 3m’dir. Kütüphane kapısı bölümünde 4, 

okuma odası bölümü duvarında 5 pirinç alınlıkta geçen yazılar, sağ baştan itibaren 

sırasıyla şöyledir (Şekil-117): 
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Kütüphane kapısı bölümü: 

 وحبيبك المنتقي نبك        المصطفي عبدك

 ابي القاسم سيدنا محمد    المرتضي و رسولك المجتبي     

  كل الصحابه أجمعينعن   و رضي هللا تعلي            

 مخلق قاتڭ َو زي َن ِعبَاِدكَ            اللُهم صل و سلم علي اسعد    

Okunuşu  : 

Abdukel mustafa      nebik  el-munteka ve habibik 

El-murtaza ve resuluk el-müctebi   ebil-kasım seyyidina muhammed 

Ve radıyallahu teala      an külli essahabehi ecmain 

Allahümme salli ala sellim es’ad   mahlukatikeve zeyyin ibadik 

 

Anlamı:  

Kulun Mustafa      Nebin Münteka ve Habibin 

Murtaza ve Resulun Mücteba    Ebulkasım seyyidimiz Muhammed 

Allah razı olsun      O’nun tüm sahabilerinden  

Allahım salat ve selam eyle    mutlu kıldığın mahlukatı ve süslediğin kularına 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 117.  Kütüphanenin dış cephe giriş bölümündeki pirinç alınlıkları üzerindeki yazılar. 
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Kütüphane okuma salonu dış cephesi; 

   1اَلـُْمعـِيِدُ ى لـُْمْبدِ  اَلـَْحِميدُالـُْمْحِصي اَلـْـَوِليُّ  اَلـَْمتِينُ  اَلـْقَِويُّ  اَلـَْوِكيل اَلـَْحـقُّ  اَلشَِّهيد اَلـْبَاِعثُ 

ـَمدُ  اَلـَْماِجدُاَلـْواِحدُ  اَلـَْواِجدُ  اَلـْقَـيُّومُ  اَلـَْحــيُّ  اَلـُْمِميتُ   اَلـُْمْحيِ   2          اَلـُْمقتَِدرُ  اَلـْــقَاِدرُ  اَلصَّ

مُ  رُ  اَلـُْمقَد ِ لُ  اَلـُْمَؤخ ِ ابُ  اَلـَْواِلي الـْبَاَِطنُ  الظَّاِهرُ  اْلِخرُ  اْلوَّ اَلتَّوَّ                   3      اَلـُْمتَعَاِلياَلـْبـَـــرُّ

ؤفُ  اَلـْعــَفـُوُّ ااَلـُْمنـْتَِقمُ   اَلـْغــَنِيُّ  اَلـَْجـاِمعُ ا اَلـُْمْقِسط َواإلكـَْرامِ  ذ ُوالـَْجاللِ   الـُْملـكِ  َماِلكُ  الـرَّ

 4                                                                                         اَلـُْمغـْنِي 

ـارُّ   اَلـْمــَانِعُ  ورُ  اَلنَّافـِعُ  اَلضَّ شــِيدُ   اَلـْواَِرثُ  قِي اَلـْـبَا اَلـْبَــِديعُ   اَلـْـَهاِدي  اَلنُـّ  5      اَلصـَّبُورُ   اَلرَّ

                                                                                              

Okunuşu ve anlamı: 

1    el-Bais (öldürten, sonra dirilten ve peygamberler gönderen), el-Şehid(her şeye 

şahit olan), el-Hakk (Hakkın kendisi), el-Vekil (kulların işlerini yerine getiren), el-

Kaviyyu (güçlü, kuvvetli), el-Metin (çok sağlam), el-Veli (Müminlere Dost ve 

Yardımcı), el-Hamid (övgüye lâyık), el-Muhsi (tek tek herşeyin sayısını bilen), el-

Mubdi (Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan), el-Muid 

(Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan). 

2    el- Muhyi (Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren), el-Mumit (Canlı bir mahlukun 

ölümünü yaratan), el-Hayy (diri olan), el-Kayyum (her şeyi ayakta tutucu), el- Vacid 

(İstediğini istediği anda bulan), el-Mecid (Şanı büyük ve yüksek), el-Vahid (Zatında, 

sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan,tek), 

es-Samed (muhtaç olmayan), el-Kadir (kudret sahibi), el-Muktedir (her şeye gücü 

yeten). 

3 el-Mukaddim(İstediğini Öne Alan) , el –Müahhir (İstediğini geri koyan, arkaya 

bırakan), el-Evvel ( başlangıcı olmayan), el-Âhir (sonu olmayan), ez-Zâhir (varlığı 

açık olan), el-Bâtın (zat ve mahiyeti gizli olan), el-Vâlî (sahip), el-Müte’âli 

(noksanlıklardan yüce), el-Berr (iyiliği çok), Et-Tevvâb (tövbeleri kabul edici) 
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4 el-Müntekım (asilerden intikam alan), el-Afüvv (affedici), er-Raûf (Şefkati çok ), 

Mâlik-ül Mülki (mülkün gerçek sahibi), Zülcelâli Vel İkram (ululuk ve ikram sahibi), 

el-Muksit (Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan),el-

Câmi’(birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen), el-Ğaniyy (zengin, kimseye muhtaç 

olmayan), el-Muğnî (İstediğini zengin eden). 

5 el-Mani' (istediği şeylere engel olan), ed-Darr (dilediğini zarara sokan), en-Nafi' 

(dilediğine fayda veren), en-Nûr (Âlemleri nurlandıran), el-Hâdî (hidayete erdiren), 

el-Bedî' (çok güzel yaratan), el-Bâkî (varlığı sürekli olan), el-Vâris (mülkün gerçek 

sahibi), er-Reşîd (yol gösterici), Es-Sabûr (çok sabırlı). 

 

 

 

 

 

Şekil 118.  Kütüphanenin dış cephe okuma bölümündeki pirinç alınlıkları üzerindeki 

yazılar. 

 Pirinç alınlık üzerindeki yazılar döneminin sülüs hattının özelliklerini 

taşımaktadır. Kıvrak ve hareketli bir karakteri olan, harekelere çok az da olsa yer 

verilen bu kitâbeler; hem görsel olarak, hem de mekâna uygun bir ibareyi ihtiva etmesi 

amacıyla yazılmış olduğunu düşünebiliriz. Geleneğin inceliklerinden biri olan “Ya 

Fettah”, (ey kapıları açan) yazısı, kütüphanenin giriş kapısı tokmağına müsenna istifle 

yazılmıştır (Şekil-119). 
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Şekil 119.    Kütüphaneni pirinç kapısının “Ya Fettah” yazılı tokmakları. 

 Kütüphane, okuma salonu ve kitap deposu olarak iki ana mekândan 

oluşmaktadır. Okuma odasından kitapların muhafaza edildiği hazine bölümüne L 

şeklinde bir koridorla ulaşılmaktadır. Bu koridora girişte siyah-yeşil zeminde mermere 

mahkuk celî sülüs yazı karşılamaktadır. Ebatları 30x 140 cm, yerden yüksekliği 3m, 

kalem kalınlığı 20mm olan yazıda ibare dönemin motiflerine uygun altın varakla 

köşeli olarak çerçevelenmiştir.  Kelime-i Şehadet yazılı kitâbenin metni şöyledir 

(Şekil-120): 

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ    اَْشَهُد اَْن َّلَ اِّلهَ اَِّّلَّ هللاُ َواَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

Okunuşu: Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh 

Anlamı: “Ben şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, 

Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resûlüdür.” 
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Şekil 120.  Kütüphane girişinde bulunan celî sülüs Kelime-i Şehadet kitâbesi. 

 Kütüphaneye girişin sol kısmında bulunan okuma odasındaki duvarda çini 

üzerinde kuşak şeklinde celî sülüs Besmele ile Esmaü’l-Hüsna’dan bir kısım ve altında 

daha büyükçe Kelime-i Tevhid ile altında mermer üzerine Sultan I.Mahmud’un tuğrası 

bulunmaktadır. Hattatı belli olmayan bu yazılarda geçen metinler şöyledir: 

ِحيِم           ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ الَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن  بِْسِم ّللا  ُهَو ّللاَّ

ُر    اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر    ِ ـاُر    ـفَّاُر    اَلــْغَــ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو   اَلـْـقَــه 

 اَلـْـقَابضُ    اَلـْـعَـِليمُ  اَلـْـَوهَّاُب  

Okunuşu:  "Bismillâhirrahmanirrahim Huva'l-lahullezî lâ ilâhe illâ huve'r-rahmâni'r-

rahîm. El- Melik'l- kuddûsu's -selâmu'l- mu'minu'l- müheyminu'l cebbâru'l- 

mütekebbiru'l  hâliku'l bâriu'l- musavviru'l ğaffâru'l- kahhâru'l- vehhâbu'r- rezzâku'l- 

fettâhu'l- alîmu'l kâbidu.”  

Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. O Allah ki; O’ndan başka İlâh 

yoktur, Melik’tir, Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), 

Mü’min’dir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir 

(yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır), Halik‘dir 

(yaratandır), Bâriü’dir ( eksiksiz yaratan), Musavvir’dir (şekil verendir) , Gaffar’dır 

(günahları örtücü, mağfireti bol olan), Kahhar’dır (kahredicidir), Vehhab’dır, 
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Rezzak’tır (rızıklandıran), Fettah’tır (hayır kapılarını açandır), Âlim’dir (her şeyi 

bilendir), Kabid’dir (ruhları kabz eden).”(Konevi, 2004). 

 

Şekil 121.  Kütüphanenin okuma odasının iç cepheden görüntüsü. 

Bu yazının alt kısmında yine lâcivert çini zemin üzerine, beyaz renkle celî muhakkak 

ile Kelime-i Tevhîd yazılıdır. (Şekil-122).  

 

Şekil 122.   Okuma odasındaki çini yazılardan detaylar. 

 Lacivert zemin üzerine beyaz ile yazılmış olan çini yazılarının harflerinin etrafı 

siyah çizgi ile konturlanmıştır. Üst satırdaki yazının eni 4,75 m, boyu 30 cm, kalem 

kalınlığı 15 mm, yerden yüksekliği 2,90 m’dir. Celî sülüs olarak satıra yazılmış yazıda 
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harekeler çok az kullanılmış olup bir adet cezm, med ve tırnak boşluğu doldurma 

amaçlı kullanılmıştır. Üç adet şedde dışında da harf dışında başka ögeye kullanıma 

gidilmemiştir. Bu harekeler de esas formlarından çok uzaktır. ‘fe’, ‘vav, ‘kaf’, ‘ayn’, 

‘mim’, ‘he’ gibi gözlü harflerin içi mavi renk ile doldurulmuştur.  Bazı harflerin nokta 

ölçülerinden büyük, bazılarının ki ise normalinden küçük olması, harf aralıklarındaki 

mesafeler, harflerin dengesi gibi farklılıklardan anlaşıldığı kadarıyla, dönemin yazı 

estetiği bahsi bugünden çok farklıdır.  

 

Şekil 123.  Kütüphanedeki okuma odasında bulunan I. Mahmud’un tuğrası 

 Bu satırın altındaki Kelime-i Tevhid yazısının kalem ebatı daha büyük olup, 20 

mm ile yazılmıştır. Ebatları 40 x160 cm, yerden yüksekliği 2,5m olan yazıda ‘elif’ 

harflerinden doğan dikey hareketlilik şedde, ötre, tirfil, mürsel harflerle ve çiçek 

motifiyle dengelenmiş ve yazının boşlukları doldurulmuştur. Burada da yukarıdaki 

kuşak yazısından farklı olarak ‘vav’ harfi ile ‘ötre’nin, ‘mürsel he’nin içleri kırmızı 

renk ile doldurulmuştur. Üstteki yazıya nispetle daha dengeli bir biçimde yazılmıştır. 

Hemen altında ise “Mahmud han bin Mustafa el-muzaffer daima” yazılı I. 

Mahmud’un tuğrası bulunmaktadır. Pembe renkli somaki taşın üzerine çekilen 

tuğranın üzeri, altın varakla boyanmıştır. İçteki çerçeveyle birlikte ebatları 50 x 80 cm 

olup, kalem kalınlığı 6mm, yerden yüksekliği 1,40 m’dir (Şekil-123).  I. Mahmud’un 

tuğrası itibariyle, metinde baba ismine bağlı olan “han” kelimesi padişahın ismine 

bağlandırılmış ve yeri de serenin kaidesine yerleştirilmiştir. Bunun dışında, “bin” 
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kelimesinin yeri iç beyzeden sere kısmına padişahın ve babasının isimleri arasına 

yazılmıştır. Tuğranın ayrıntıları Şekil-124’te gösterilmiştir (Umur: 1980: 246-259).  

 

Şekil 124.   Sultan I. Mahmud’un tuğrasının çözümlemesi (Umur, 1980 :247). 

 

Şekil 125.   Kütüphanenin okuma odasının iç cepheden bir diğer fotoğrafı. 
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 Okuma odasının iç cepheye bakan pirinç bölümün alınlıklarında yine Esmâü’l-

Hüsna’dan bir bölüm yer almaktadır. Toplamda beş kartuşta bulunan kitâbenin metni 

şöyledir (Şekil-126): 

ِحيِم           ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ الَِّذي اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس ا بِْسِم ّللا  لسَّاَلُم اْلُمْؤِمُن ُهَو ّللاَّ

ُر     ِ ـاُر    اَلــْغَـــفَّاُر     اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر   اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو   اَلـْـقَــه 

افِـــُع  اَلـَْخافُِض     اَلـْــبَاِسطُ  اَلـْـعَـِليُم   اَلـْـقَابضُ  اَلـْـَوهَّاُب    اَلسَّمـِيعُ  ـُمِعــزُّ الـْـُمذ ِلُّ الـْ  اَلرَّ

 ــُكورُ اَلشَّ  اَلـْغــَفُورُ  اَلـْعَظـِيُم  اَلـَْحلــِيمُ  اَلـَْخـبـِيرُ  اللـِطيفُ  اَلـْعـَْد لُ  اَلـَْحكـَمُ  اَلـْـبَِصيرُ 

قِيبُ  َكِريـمُ اَلـْــ اَلـَْجِليــلُ  اَلـَْحِسيبُ  اَلـْـُمِقيتُ  اَلـْـَحِفيظُ  اَلـْـَكبـِيرُ  اَلـْــعَِليُّ   ـُْمِجيبُ اَل اَلر 

 اَلـَْمِجيدُ  اَلـَْودُودُ  اَلـَْحـِكيمُ  اَلـْواسـعُ 

Okunuşu:  "Bismillâhirrahmanirrahim Huva'l-lahullezî lâ ilâhe illâ huve'r-rahmâni'r-

rahîm. El- Melik'l- kuddûsu's selâmu'l- mu'minu'l- müheyminu'l cebbâru'l- 

mütekebbiru'l  hâliku'l bâriu'l- musavviru'l ğaffâru'l- kahhâru'l- vehhâbu'r- rezzâku'l- 

fettâhu'l- alîmu'l kâbidu.- El-Bâsitu El-Hâfidu Er-Râfi’u El-Mu’izzü El-Müzillü Es-

Semî’ü El-Basîru El-Hakemü El-Adlü El-Latîfü El-Habîru El-Halîmü El-Azîmü El-

Ğafûru Eş-Şekûrü El-Aliyyü El-Kebîru El-Hafîzu El-Mukîtü El-Hasîbü El-Celîlü El-

Kerîmü Er-Rakîbü El-Mücîbü El-Vâsi’ü El-Hakîmü El-Vedûdü El-Mecîdü”  

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. O Allah ki; O’ndan başka İlâh 

yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete 

erdirendir), Mü’min’dir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), 

Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır), 

Halik‘dir (yaratandır), Bâriü’dir ( eksiksiz yaratan), Musavvir’dir (şekil verendir) , 

Gaffar’dır (mağfireti bol olan), Kahhar’dır (kahredicidir), Vehhab’dır (karşılıksız 

verendir), Rezzak’tır (rızıklandıran), Fettah’tır (hayır kapılarını açandır), Âlim’dir 

(her şeyi bilendir), Kabid’dir (ruhları kabz eden).Basid’tir (rızkı genişleten, ömürleri 

uzatan), Hafid’dir (kafirleri  alçaltan), Rafiu’dur (müminleri yükselten), Muizzü 

(yücelten), Müzillu (değersiz kılan), Semi’dir (işiten), Basir ‘dir (gören), Hakem’dir 

(hükmedici), Adil’dir (adaletli), Latif’dir (kullarına lütfeden), Habir’dir (her şeyden 

haberdar), Halim’dir (yumuşaklık sahibi), Azim’dir, Gafur’dur (bağışlayıcı olan), 

Şekür’dür (kullarını rızıklandıran), Aliy’dir (yüce, yüceltici), Kebir’dir (zatı ve 
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sıfatlarında büyük), Hafız’dır (koruyucu), Mukit’tir (rızıkları yaratıcı), Hasib’tir 

(hesaba çeken), Celîl’dir (yücelik sıfatları bulunan), Kerim’dir (çok cömert), Rakib’tir 

(gözeten),  Mücib’dir (duaları kabul eden), Vasi’dir (ilmi ve rahmeti geniş), Hakim’dir 

(hikmet sahibi), Vedud’dur (müminleri seven), Mecid’dir (şerefi yüksek) 

(Konevî,2004). 

 

 

 

 

 

Şekil 126. Kütüphanenin okuma odasının iç cepheye bakan pirinç bölümün 

alınlıklarında yer alan yazılar.  

 Kütüphanenin okuma odasından çıkıp, kitap deposuna giderken koridorlarda 

18.yy’ın en güzel çini örnekleri görülmektedir. Her panoda farklı motif örnekleri olan 

bu çiniler, ayrıca bir araştırma konusu olarak incelenmesi gerekmektedir. Çini 

panoların üstünde koridor boyunca celî sülüs tek satır olarak bir kuşak yazısı 

bulunmaktadır. Okuma odasındaki çini yazılarıyla karakterleri aynı olan bu yazıların, 

kalem ebatları daha küçüktür (Şekil-127).  
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Şekil 127.  Kütüphane koridorundaki çini örnekleri ve kuşak yazısı. 

 Yazılar girişte sağ tarafta başlamakta ve köşeler ve pencerelerden doğan 

sebeplerle kesilmelere uğramaktadır. Hattatın imzası veyahut tarih bulunmamaktadır. 

Boyu 20 cm,  toplam uzunluğu 12m, kalem kalınlığı 10mm ve yerden yükseklikleri 

260 cm’dir. Kitap deposunun dar koridorlarına kadar bulunan bu yazılar Arapça bir 

dua olup, geçen metin şöyledir (Şekil-128): 

اللهم  اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاءصدورنا وجَلء احزاننا وذهاب همومنا وسعة 

. اللهم .وسائقنا إلى جناتك النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين وبه نسعتين في ارزاقنا

من كل سوء وشفاء وامنا من كل خوف وعصمة  اجعل الدعاء لنا نجاة من كل كرب

اللهم سكر صدمة . كل يوم هو في شأنمن كل داء برحمتك يا كريم شديد السلطان 

ازيال لطفك ب  بسم هللا ما شاءهللا كان بسم هللا علي الشان عظيم البرهان حتى نتشبث

وبك نعتصم من نزول قهرك يا كريم بحرمة سيد المرسلين و سند المقربين حيث 

قهرمان ولجبرت باللطيفة النازلة الواردة من فيضان الملكوت هيبت   انزلت في كتابك

يا وهاب الشاملة يا أرحم  وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنينالمبين 

 الراحمين يا ذا القوة الكاملة والقدرة

 Okunuşu: Allahümme ec"al el-kur'âne rebi'a kulubina ve şifae sudurina ve cilâe 

ahzanina ve zihâbe humuminâ ve seate fi erzakına ve saikena ila cennatike en-naim 
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birahmetike ya erhame'r-râhimin ve bihi nes'atin. Allahümme ec'al ed-duâ'u lena 

necati min kulli kerbi. ve emnan min külli havfi ve ismeti min külli sui ve şifâu min 

külli da'e birahmetike ya kerim şedidu's-sultani külli yevmin huve fi şe'ni. Allahümme 

sekkir sadmete bismillahi mâ şâellahu kane bismillahi aliyyi'ş-şâni azim el-burhan 

hatta neteşebbese. Heybet kahraman ve’ ceberut bi'l-latifeti'n-nazileti'l-varideti min 

feyezaani el-melekuti el-mübeyyin ve nunezzilu mine'l-kur'ân ma huve şifaun ve 

rahmetun li'l-mu'minine yâ vehhâbe 'ş-şâmileti yâ erhame'r-râhimin yâ zâ'l-kuvveti'l-

kamileti ve'l-kudreti. 

Anlamı:54 “Allah'ım, Kur'ân'ı, kalplerimizin baharı, yüreğimizin şifası,  

hüzünlerimizin cilası, endişelerimizin süsü, rızkımızın bereketi (eyle). Bizi naim 

cennetlerinin yolcusu eyle ey merhametlilerin en merhametlisi, senden bu konuda 

yardım isteriz.  Allah'ım duamızı bütün ıstıraplarımızın kazancı, korkularımızı emin, 

bütün kötülüklerden uzak,  bütün hastalıklarımıza şifa eyle merhametinle ey her 

durumda sultanların en güçlüsü, ey her anı bir tecelli içinde olan55 hükümranlığı 

şiddetli cömert olan Allah’ım. Peygamberlerin Efendisi ve Kitabında indirdiğin 

mukarrabinin senedi hürmetine ey kerim olan Allah’ım kahrının nüzulünden ancak 

sana sığınırız. Ey Allah’ım! ‘‘Biz de Kur'an'dan müminler için bir şifa ve bir rahmet 

olan âyetleri peyderpey indiririz’’56 âyetinin apaçık Melekût feyzinden gelen bir 

letafetle Ceberût’un sillesini teskin et Ey rahmeti her şeyi kaplayan Vehhâb olan, 

Merhametlilerin en merhametlisi, Kuvvet ve Kudret sahibi olan Allah’ım.” 

 

 

                                                 

54 Kalın ile yazılanlar,  âyetleri belirtmek içindir. 

55 Rahman Sûresi, 29. 

56 İsra Sûresi, 82. 
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Şekil 128.  Kütüphane koridorundaki kuşak yazısı. 

 



132 

 

 

 

Şekil 129.  Kütüphane koridorundaki kuşak yazısının devamı. 

 Mimari unsurlarda kullanılan bu yazılar, mekânı tezyin etme ve mekânlara 

uygun metinlerden istifade edilmesi amacıyla yazılmışlardır. Bu sebeplerden ötürü 

harfler kimi yerlerde tek sıra, kimi yerlerde sıkışık, kimi satırlar üst üste iki sıra, üç 

sıra, harf anatomileri kimi yerde büyük veya küçük görülebilmektedir. Harekelere de 

tam kullanılmaması, yine dönemin yazısının özelliklerindendir.   

 Koridordan kitap deposu girişinin üstündeki kirişte mermere mahkuk altın 

varakla celî sülüs yazılmış Besmele bulunmaktadır. Yazının zemini renklendirilmemiş 

olup, etrafı da palmet motifli desenlerle cetvellenip çevrelenmiştir. Harekeleri harflere 

uygun yerlere konulmuş yazının, çinideki sülüs yazılara oranla, yazı karakterinin daha 

oturmuş olduğu söylenebilir. Harf kalınlığı 15 mm, yerden yüksekliği 2.5 m olan 

yazının ebadı 30 x70 cm’dir (Şekil-130). 

 

Şekil 130.  Koridordan kitap deposuna giriş kapısı üzerinde, mermere mahkûk celî sülüs Besmele. 
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  Koridorların sonundan, kitap hazinesi de denilen depo kısmına geçilmektedir. 

Kitap deposu iki kısımdan oluşmakta olup; ilk kısımda ahşap kitaplık, ikinci bölümde 

ise sekizgen bir kubbe kasnak ve üstünü örten beşik kubbe bulunmaktadır. Yazılarına 

gelindiğinde ise, kapısında inşâ kitâbesi, tuğra; kubbe kasnağı kuşak yazısı,  duvarlarda 

pencere üstlerinde bulunan kuşak yazısı ve kitaplıkların alınlıklarında rafların 

üstlerinde yazılar bulunmaktadır (Şekil-131).  

 

Şekil 131.Ayasofya Kütüphanesi kitap deposu kapısı ve kuşak yazıları. 

 Kitap deposunun kapısının üzerinde inşâ kitâbesi ve baninin tuğrası 

bulunmaktadır. Mermere mahkûk I. Mahmud tuğrasının üst tarafında, yeşil zemin 

üzerine altın varakla celî tâ’lik olarak yazılmış yatayda 3, dikeyde 5 kartuş içerisine 

on dört beyitlik Arapça methiye bulunmaktadır. Bir kartuşun içerisinde de hattat imza 
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satırı, hemen onun yanındaki kartuşta da H.1153/ M.1740 tarihi bulunmaktadır. Bir 

kartuşun ebatı 10 x 50 cm olup kitâbenin toplam ebatı 50x 150 cm’dir. Kalem kalınlığı 

9 mm olan yazının yerden yüksekliği 310 cm’dir.  Hattatın imzası “İsmail Refîk b. Eş-

Şeyh Mustafa Şefik”57 olarak atılmıştır. Kitâbenin metni şöyledir (Şekil-132): 

  

      ولب  فهم  ذي  كل ويحمي العلم يحب من               المسلمين مولى الملك ولى هللا ايد

 ماض المع مثل الشهب العرم         سيفه المسلول  كالسيل    الهيجا في المنصور جيشه

 استار الحجب مستغثين   السلم  ونيسأل       الثخان حتي استامنوا         با الكفار  جاهد

 صبناصحاب ال  في اعدام  بعد نصر هللا          لنعم  الشكر    باالخالص  ات الخير اشأن

   كتب من  ما يباهي   كل  فن   في تحتوي       الهم           د ااسع للطالب  دار العلم   شاد

 ما جاد السحب  مفيض الجود  دام مسعودا    عن عين الكمال   في االقبال  صانه الر حمن 

  الكتبمحمود دار بنا سلطاننا  تاريخاله                   قد    االتمام في  بااللهام  قلت

  ١١٥٣        غفرله اسمعيل المذنب العبد حرره

Okunuşu: 

Eyyid Allah veliyyu’l-mülki Mavle el-müslimin. 

Men yuhibbu’l-ilm ve yehmi kullu zihi fehmin ve lubbi 

Ceyşuhu el mansur fi’l-heyca’i kesseyli’l-erimi 

Seyfuhu el meslul mazi la mea misli eş şuhub 

Cahid el küffar bil eshan hatta iste’menu 

Yes’elun es-seleme müsteğisin estaru’l hucubi 

İnşau’l-hayrate bil ihlasi şükrü linni’mi 

Ba’de nasrullahifi i’dam eshabe’nusubi 

Şade daru’l ilm littullub es’ade’l-lehum 

Tahtuvi fi külli fennin meyubahi men kutubi 

Sanehur’r-rahman fi’l-ikbali an ayni’l-kemali 

Dame mes’uden mufid el cudi ma cade es’suhubu 

Kultü bi’l-ilhami fi’l-etmami tarihen lehu  

                                                 

57 İsmail Refîk bin eş-Şeyh Mustafa Şefik [Refik] (ö:?):  I.Mahmud dönemi hattatlarındandır. Rumeli kadısı olan 

İsmail Efendi, nesta’liki Katibzâde Mehmed Refi’ Efendi’den öğrendi. Yazı üslubunda İmad’ı takip etmiştir. ‘El-

Hac İsmail’ olarak da imzası vardır (Yaman, 2003:80; Müstakimzâde, 2011:580; Alparslan, 2012:163). 
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Kad bana sultanena mahmud darü’l-kutübi 

Harrarehu el abdu muzenneb İsmail gaferalehu 1153 

 

Anlamı: 

“Allah mülkün sahibini Müslümanların dostunu güçlendirsin  

O ki, ilmi sever, akıl ve anlayış sahiplerini himaye eder  

Harpte coşkun seller gibi ordusu mansur olsun  

Yıldız gibi parlar çekilmiş yalın kılıçlarıyla  

Düşmanı zayıf düşürüp aman dileyinceye kadar cihad ettiler  

O küffar ki utanç perdelerine sarılıp sulh istediler  

Nimetlere şükür olmak üzere ihlas ile hayratı inşâ etti 

 Allahın yardımı ile şer kuvvetlerini def ettikten sonra  

Talebeyi mutlu kılmak için güzel bir ilim yuvası oldu  

Her fenne itibar eden kitapları ihtiva eder  

Cenâb-ı Hak ikbalinde onu gözden korusun  

Dolgun bulutlardan bereket akıtarak saadetle daim eylesin  

Tamamlanmasına ilham ile tarihini dedim  

Sultanımız Mahmûd kütüphane bina eyledi  

Bu (kitâbeyi) günahkâr kul İsmail yazdı, mağfiret olunsun. 1153” 

 

 

Şekil 132.  Kitap deposunun inşâ kitâbesi. 

 Kapının hemen üstünde büyükçe bir formda mermere mahkuk, altın varakla 

yazılmış Sultan I.Mahmud’un tuğrası bulunmaktadır. Yarım daire içine alınmış 
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tuğranın hançeresi üzerine de beyaz renkli gül buketi işlenmiştir. Altın varakla palmet 

motiflerine ek olarak aralarına kırmızı ve yeşil renkte çiçek motifleri eklenerek yazı 

çerçevelenmiştir. Tuğranın ebatları 50x100 cm, yerden yüksekliği 2m, kalem kalınlığı 

20 mm’dir (Şekil-133). Tuğranın detaylı incelenmesi, kütüphanenin okuma salonu 

bölümünde yapılmıştı.  

 

Şekil 133.  Kitap deposunun inşâ kitâbesinin altında bulunan I.Mahmud’un tuğrası. 

 Kitap deposu kubbe kasnağında mermere mahkûk, celî sülüs ile Fâtır Sûresi 

29-35. âyetleri yazılıdır. Siyah zemin üzerine altın varakla yazılmış yazının metni 

şöyledir (Şekil-134): 

ا َرزَ  اَلةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ ِحيِم  ِإنَّ الَِّذيَن َيتْلُوَن ِكتَاَب ّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ْقنَاُهْم بِْسِم ّللا 

ا َوَعاَلِنيَةً يَ  ن فَ ِسرًّ  ْضِلِه إِنَّهُ َغفُورٌ ْرُجوَن تَِجاَرةً لَّن تَبُوَر ِليَُوف ِيَُهْم أُُجوَرُهْم َويَِزيدَُهم م ِ

َ بِِعبَاِدهِ لَخَ  َشُكورٌ  قًا ل َِما بَْيَن يَدَْيِه إِنَّ ّللاَّ يٌر بِ َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصد ِ

ْقتَِصدٌ بَِصيٌر ثُمَّ  أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطفَْينَا ِمْن ِعبَاِدَنا فَِمْنُهْم َظاِلٌم ل ِنَْفِسِه َوِمْنُهم مُّ

ِ ذَ  يَها َجنَّاُت َعْدن  يَْدُخلُونََها يَُحلَّْوَن فِ ِلَك ُهَو اْلفَْضُل اْلَكبِيرُ َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن ّللاَّ

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن  اِوَر ِمن ذََهب  َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم فِيَها َحِريرٌ ِمْن أَسَ  َوقَالُوا اْلَحْمدُ لِِلَّ

نَا إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر َشُكوٌر  الَِّذي أََحلَّنَا دَاَر اْلُمقَاَمِة ِمن َفْضِلِه اَل يََمسُّنَا فِيَها نََصٌب َواَل يََمسُّ 

 ا لُغُوبٌ فِيهَ 

Okunuşu: Bismillahirahmanirrahim İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmûs salâte 

ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâraten len tebûr. Li 
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yuveffîyehum ucûrahum ve yezîdehum min fadlihi, innehu gafûrun şekûr. Vellezî 

evhaynâ ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan limâ beyne yedeyhi, innallâhe bi 

ibâdihî le habîrun basîr. Summe evresnâl kitâbellezînastafeynâ min ibâdinâ, fe 

minhum zâlimun li nefsihî, ve minhum muktesidun, ve minhum sâbikun bil hayrâti bi 

iznillâhi, zâlike huvel fadlul kebîr. Cennâtu adnin yedhulûnehâ yuhallevne fîhâ min 

esâvire min zehebin ve lu’luen, ve libâsuhum fîhâ harir. e kâlûl hamdu lillâhillezî 

ezhebe annâl hazen, inne rabbenâ le gafûrun şekûr. Ellezî ehallenâ dârel mukâmeti 

min fadlihî, lâ yemessunâ fîhâ nasabun ve lâ yemessunâ fîhâ lugûb.  

Anlamı: “Muhakkak ki Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazı ikame edenler, onları 

rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infâk edenler, asla kesilmeyecek bir ticaret 

ümit ederler. Onların ecirleri onlara vefa edilir. Ve (Allah), onlara fazlından artırır. 

Muhakkak ki O; Gafûr’dur, Şekûr’dur. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz, onların 

ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah, kullarından mutlaka 

haberdar olandır, görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. 

Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. 

Onlardan bir kısmı da Allah’ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki o, büyük 

fazıldır. (Onlar), adn cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler 

takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah’a 

hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz, gerçekten Gafûr’dur, Şekûr’dur.” dediler. Ki O, 

bizi fazlından kalınacak bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve 

orada bize bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz.”  
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Şekil 134.   Kitap deposu kubbe kasnağındaki kuşak yazısı. 

 Sekizgen kubbe kasnağına yerleştirilmiş yazının bir kenarının ebatı 30x200 cm 

olup toplamda 16 m’dir. Yerden yüksekliği 4m, kalem kalınlığı 15mm olan bu yazıda 

harekeler yine boşluk doldurma amaçlı kullanılmıştır. Tirfil, cezm, ötrenin yanı sıra 

bazı mühmel harflere de yer verilmiştir. Üst üste iki satır olarak yazılmış yazının 

imzası bulunmamakla birlikte, hattatının kaynaklarda Baltacı Mehmed Paşazade 
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Mustafa Paşa58 olduğu kayıtlıdır (Eyice,1994:459; Akgündüz,2005:437). Dönemin 

güzel celî sülüs yazılarındandır. Okuma odası ile kitap deposu arasında bulunan çini 

kuşak yazılarından karakterleri ve istifi oldukça farklı olan bu yazıların hattatlarının 

aynı kişi olmadığı anlaşılmaktadır. Mustafa Râkım’la birlikte bir devrimin yaşandığı 

celî sülüs yazılarının, öncesinde ne seviyede yazıldıklarını anlamak için burada ve 

sonrasında incelenecek olan imaret kitâbelerindeki celî sülüsler 18. yy’ın önemli 

örneklerini teşkil etmektedirler. 

 Kütüphanenin bir diğer kuşak yazısı ise duvarların tam ortasında yer alan, 

kırmızı zeminli mermere mahkuk celî tâ’lik yazılardır. Altın varakla boyanmış yazılar 

toplamda 33 kartuş içine yazılmıştır. Tek satırlık Arapça manzumeler içeren metin 

Ebü’l-Fad Yusuf el-Mağribi’ye ait olan Kaside-i Münferice59’den anlınmış bazı 

beyitlerdir (Akgündüz,2005: 438). Kartuşların bir tanesinin ebatı 10x 60cm olup 

toplam uzunluğu yaklaşık 20 m, kalem kalınlığı 9 mm, yerden yüksekliği ise 180 

cm’dir. Hattatının imzası kuşağa atılmamıştır, ancak kapı üstündeki celî tâ’lik inşâ 

kitâbesi yazan hattat İsmail Refik’e ait olasığı yüksektir.  Kuşağın metni şöyledir 

(Şekil-135): 

Batı Duvarında: 

 ِ ِحيِم   بِْسِم ّللا  ْحَمِن الرَّ  ده   والخلق جميعا في ي                              الرَّ

               ونزولهم و طلوعهم              فذو وسعة وذو وحرج

  و معايشهم و عواقبهم               فالى درك والى درج
و اذا انفتحت ابواب هدى         ليست في المشى على عوج  

Okunuşu:  

Bismillahirrahmanirrahim.    Ve'l-halku cemi'an fi yedihi.  

                                                 

58 Baltacı Mehmed Paşazade Mustafa Paşa (Baltacızâde Silahdar Mustafa Paşa) (ö.1762):  Enderun’da sikke 

ressamı Ömer Efendi’den sülüs ve nesih hattı tâlim etmiştir. Sarayda silahdar görevindeyken Ayasofya 

şadırvanındaki ve kütüphanesindeki celi sülüsleri yazmıştır. Şeş kalemde mahir olduğu belirtilir (Müstakimzâde, 

2011: 482,483; Yaman, 2003:291,292; Rado, 1984:165,166). 

59Şair ve nahiv âlimi Ebü’l-Fazl Yûsuf b. Muhammed b. Yûsuf et-Tevzerî (ö. 513/1119)’nin yazdığı  

meşhur manzumesinin ismidir. Kendisi Tevzer dışında iken malının gaspedildiğini duyması üzerine nazmettiği 

rivayet edilir. Allah’a teslimiyeti dile getiren bu kaside büyük bir üne kavuşmuş, sıkıntılı ve kederli insanların virdi 

haline gelmiştir. Nüshalarına göre kırk ile elli beyit arasında değişen kaside, çok az kullanılan ve “feilün” 

tef‘ilesinin sekiz defa tekrarından oluşan “habeb” bahrinde yazılmıştır (Durmuş, Elmalı, :163-164). 
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Fe zu ves'atun ve zu veharacun.   Ve nuzuluhüm ve tulu'uhum,  

Fe ila derki ve ila dereci,    Ve meâyişihim ve avakıbahum,  

Leyset fi'l-meşi ala avaci    Ve izâ infetehat abvabe hüda.  

 

Anlamı: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.     Bütün mahlukat tümüyle O'nun yed-kudretindedir.  

Darlık da bolluk da O'nun elindedir.   Ve onların inişleri de çıkışları da, 

İster yükselişe ister alçalışa,                 Onların maişetleri de akıbetleri de.  

Onların yürüyüşlerinde ağırlık yoktur.     Hidayet'in kapıları açıldığında.  

 

 

 

 

 
 

Şekil 135.  Kütüphanenin batı duvarındaki alt pencere üzerinde dolaşan kuşak yazıları. 

 Güney Duvarında: 

ولت نهايتها و اذا حا                    فاعجل لخزائنها ولج  

 لتكون من السباق اذا             فاحذر اذ ذاك من العرج

و لطاعته وصباحتها               ما جئت الى تلك الفرج  
 انوار صباح مبتلج

Okunuşu:   

Fa’cel lihazainiha veluc  Ve iza havelet nihayetuha 

Fahzer iz zalik mine'l-araci  Li tekune mine's-sebaki iza 

Ma ci'te ila tilke el farac  Ve lita'atihi ve sabahatiha 

Envaru sabahu mubtelec 
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Anlamı: 

Hidayet'in hazineleri için acele et ve sımsıkı sarıl.      Eğer hidayet'in sonucuna ulaşabilirsen 

Dikkat et. Zira bu bir inhiraf olabilir           Ki hayırda yarışanlardan olasın, Ta ki 

O mahud ferece ulaşasın.          Allah'a itaatte ve onun dostu olmakta ısrarcı ol. 

O zaman sabahın nurları aydınlatacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil 136.  Kütüphanenin güney duvarındaki alt pencere üzerinde dolaşan kuşak yazıları. 

Doğu Duvarında: 

 يظفر بالحور و بالغنج              من يخطب حور الخلد بها

 وهو ى متول عنه هج                  مدح العقل اآلتيه هدى

لعقول الخلق بمندرج                       وكتاب هللا رياضته  
 الهمج وسواهم من همج                            وخيار الناس هداتهم

 رمجتجزع في الحرب من ال                    واذا كنت المقدام فَل

 فاذا ابصرت منار هدى

Okunuşu:   

Men yahtebu hurre el-huldi biha   Yezfuru bi'i-hurri ve bi'l-ğanci 

Medhul el-aklu el-âtiyeti huda                Ve heva mutevelli anhu hec 

Ve kitabu'llahi riyadetuhu    Liukul el-halki bi münderec 

Ve hıyaru'n-nâs hudatihim               Ve sivahum min hemeci'l  hemec 

Ve iza künte el-mukdam fela    Teczeu fi el-harb min el-ramec 

Fe iza ebsarta menar huda 

 

Anlamı: 

Her kim ebediyetin hurileriyle nişanlanırsan Huriye de doğru yola da ulaşırsın  

Onun yoluna giren övülmüştür               Ondan yüz çeviren heva ve hevesler hicv olunmuştur 
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Allah'ın kitabı rehberdir.        Varlıkların akılları da bununla münderictir  

Varlıkların en hayırlısı hidayete erenlerdir    Onların dışındakiler ızdırapla muzdaribtir 

Eğer hak yolunda mücadeleye azimli isen      Harpte kopacak tozlardan endişe etmemelisin  

Eğer hidayetin ışık saçan alametlerini görürsen  

 

 

 

 

 

 

Şekil 137.  Kütüphanenin doğu duvarındaki alt pencere üzerinde dolaşan kuşak yazıları. 

Kuzey Duvarında: 

 فاذا اشتاقت نفس وجدت           فاظهر فردا فوق البثج

 وثنايا الحسنى ضاحكة             المسابا لشوق المعتلج

 وهدو الضيا الذكر         وتمام الضحك على لفلج

 وذل القوم على اسنانهج

Okunuşu:  

Fezhur ferden fevka'l-besec  Fe iza iştakat nefsun vecedet  

El mesaha bi- şevki'l-mü’telec Ve sensye el-hüsna dahideken 

Ve tamam el-dehki alal felc             Ve hudu’ ed-diya ez-zikru 

Ve zillu l kavmi ala esnanehec 
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Anlamı: 

Görünenlerin en üstünde yer alan dertlerden ol           Can şiddetle bir şeyi arzuladığı zaman 

Önlenemez olan şevk sebebiyle elem çekmeye başlar Güzeller güzelinin ön dişleri gülerek 

parlamaktadır 

Gülümsemenin tamamına ise sabaha kavuşunca ulaşılır     Zikrullahın ışığı ile sükunet bulunur 

İnsanlar,  solukların en güzeline ulaşır ve nefes alırlar. 

 

 

 

 

Şekil 138. Kütüphanenin kuzey duvarındaki alt pencere üzerinde dolaşan kuşak yazıları. 

 Okuma odasının kubbesinden ve yarım kubbesinden pirinçten yapılmış yazılar 

sarkıtılmıştır. Birisi ‘müsenna vav’, bir diğeri de ‘müsenna Muhammed’ olan bu 

yazılar celî sülüs ile yazılmış ve yaklaşık 15 mm’lik kalem ile yazılmışlardır (Şekil-

139). 

             

Şekil 139. Kubbeden sarkıtılmış pirinç müsenna yazılar. 

 Kubbeli bölümün ortasında ahşap bir kitaplık yer almaktadır. Şu anda 

raflarında kitap bulunmayan kitaplığın üst alınlıklarında, kırmızı ve ahşap zemin 

üzerine altın varak ile yazılmış celî tâ’lik yazılar bulunmaktadır ve bir kuşak boyunca 
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kitaplığın etrafını çevrelemektedir. Yerden yüksekliği 2m, ebatları 9 x30 cm,  kalem 

kalınlığı 7,5mm’dir. Hattatı ve tarihi belli olmayan yazıların metinleri Arapça bir 

manzume olup, padişaha dualar içermektedir. H.1156/M.1743 tarihi bulunan 

paftaların metinleri sırasıyla söyledir: 

Güney tarafının sağ kısmı: 

 وجوده المة جود                   لنا سلطاننا رحمة رب

 الريب قد احبه ربه                    اذ هو للعباد مودود

 

Okunuşu:  sultanena rahmetu rabbu lena,     vücudehu li amme cud,  

la raybe kud uhibbuhu rabbehu     iz hüve abbad mevdud. 

 

Anlamı:  

Sultanım Rabbim bize verdiği rahmettir,          onun halk için varlığı berekettir.  

Şüphesiz onun Rabbi onu sevdi,                      çünkü o kulları için sevgilidir.  

 

 

 

 

Şekil 140. Kitap deposundaki kitaplığın güney tarafının sağ kısmının alınlıklarındaki yazılar. 

Batı tarafı: 

 علي روس الناس ممدود                              واَّلءة دهل لناط

 علي افعاله محمودان جادا و انفق اواحسنا                     
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  رهانب القاجنور الهدي من وجهه َّلمع                  مؤيد من 

                     محشود الناس في وامره
 

Okunuşu:          Talle eyadehu ve ilaehu                              ala ra’sun nasi memdud 

    in cade ev enfaka ev /ahsena                     Ala fialehi  li mahmud 

   nurul hüda min vechihi lami’u          Mu’eyyed min canibil kahır 

  ve emrihi finnasi mahşud 

Anlamı:          

"Onun yardım elleri ve nimetlerinin gölgeleri insanların başlarının üzerindedir.  

Eğer iyilik etse, hayırda veya ihsanda bulunsa      onun fiilleri daima övgüye layıktır. 

Hidayet nuru yüzünden parlamaktadır. O kahır yüce allah tarafından müceyyeddir . 

İnsanlara emri geçelidir “ 

 

 

 

 

 

Şekil 141.  Kitap deposundaki kitaplığın batı tarafının alınlıklarındaki yazılar. 

 

Kuzey tarafı: 

 

 اسلم مقصود   من لكل                 انصافه عرش في هدوام

               يعرفه اذ هو مسعود                وممدوحنا مستبقي الخير

 بها وحبور سرور صنف               مرصوصة الكتب دار شد
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Okunuşu:            Devamehu fi arşı insafehi                       likülli men eslem maksud  

      El hayr müstebka ve memduhina         Ya’refuhu iza hüve mesud 

       şedd dar el kütüb mersusa            Sınnufe  sururin ve huburin biha 

 

Anlamı: “Tahtında durması adaletindendir. Müslüman olan herkesin arzusu da 

maksuddur 

 Ondan hayır ve dostluk beklemektir.    Bilinir ki daima bahtiyardır o  

 Kütüphaneyi kurşunla bina eylemiş ve inşâ kılmıştır 

 Onunla ulaşılan her türlü sevinç ve mutluluk”  

 

 

 

 

 

 

Şekil 142.  Kitap deposundaki kitaplığın kuzey tarafının alınlıklarındaki yazılar. 

Doğu tarafı: 

 

 واليسر لموجود                    لعل من دارس علمابها  باليمن

 موعود بالفهم رب نه من                      الحافظ و البواب منظمة 

 قارنا سلطانه في ابقاه                  مطرود ماله جهول عنها

 معبود ات الخير  بمظم
 

Okunuşu:   Bil yumni vel yusri lemevcudun             lealle min daris ilmen biha 
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  Munazzama evvab ve el hafız                       min rabbihi bilfehmi mev’ud 

  Anha cuhulun hemmi matrudu                         ebkahu fi sultanihi karinen 

             Bi muazzamil hayrati ma’bud 

 

Anlamı: “O daima uğru ve göstediği kolaylıklarla mevcuddur 

  Umulur ki âlimler bu kütüphanede araştırma yapsınlar 

  Kapıcısı ve hafız kütü de onları mühürlesinler 

  O Rabbinden idrak nimetiyle va’d olunmuştur 

  Onda cehalet tamamen tard olunmuştur 

  Saltanatı boyunca çok büyük hayırları 

  Ubudiyet için yapması onu bekaya mal etti.” 

 

 

 

 

 

Şekil 143.  Kitap deposundaki kitaplığın doğu tarafının alınlıklarındaki yazılar. 

 

Güney tarafının sol kısmı: 

ختها خها الشك مجدود                 من ان   مؤم ال ار   ار 

 ١١٥٣             الكتب دار للطالب اوجد              محمود مجد اال سلطاننا

Okunuşu: Errahtuha müemmilen inne men                 arrahaha la şekke mecdudu 
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  Sultan el-emced mahmud           evcede li’t-tullab dar el kütüb 

 

Anlamı:       “hiç şüphe yok ki benim yazdığım bu tarih yenilenecek .  

                          Unutulmayan Sultan Mahmud.  

                          Okuyanlara bir kütüphane kurmuş1153” 

   

 

 

 

Şekil 144.  Kitap deposundaki kitaplığın güney tarafının sol kısmının alınlıklarındaki yazılar. 

 Kitaplıkta bu alınlıkların bir kısmının altında ve içeri bir kısımlarda kuşak 

dışında bulunan celî sülüs yazılar mevcuttur. Ahşap üstüne zerendud ile bu alınlıklara 

yazılmışlardır. Üzerlerinde tarih veyahut imza bulunmazken, alınlıklardaki yazılarda 

âyetler yazılıdır. Kırmızı kartuşların altında duran yazılarda da kitap raflarında 

bulunan kitapların tasnif isimleri yazmaktadır. Harekelenmiş yazıların kalem kalınlığı 

4mm olup ölçüleri alınlıktarla aynıdır. Az bir kısmı da silinmiş olup yazılar okunamaz 

durumdadır. Yazılarda geçen metinler şöyledir: 

 

Kitap tasnif isimleri : (Şekil-145) 

 

 

ف      كتب التواريح االحاديث كتب  الشريفه          كتب التصو 

 االفقه     الشريفه   كتب
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Okunuşu ve anlamı:    Kütübü’l-Hadisi’ş-Şerife  (Hadis-i Şerif kitapları), Kütübü’t-

Tasavvuf (Tasavvuf kitapları),  Kütübü’t-Tevarih (Tarih kitapları), Kütübü’l-Fıkhi’ş-

Şerif (Fıkıh-ı Şerif kitapları). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 145. Kitaplıklarda geçen kitap tasnif isimleri. 

 

Âyetler : ( Şekil-146) 

 Beyyine  ( 98/3):                                 

ِحيِم   فِيَها ُكتٌُب َقي َِمةٌ        ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّللا 

 

Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim. Fîhâ kutubun kayyimetun. 
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Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (O sayfalar) içinde temel, değişmez 

hükümler yazılı olan kitaplardır.” (TİB Kur’an-ı Kerim,2017:598). 

 Yasin ( 36/ 58) :  

ِحيم    ب   رَّ ِحيمِ      َساَلٌم قَْواًل ِمن رَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللا 

Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim. Selâmun kavlen min rabbin rahîm. 

 

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Rahîm olan Rab’ten "selâm" sözü 

(vardır). (TİB Kur’an-ı Kerim,2017:539) 

 

 

 

 

 

Şekil 146.  Kitaplığın alınlığında geçen âyetler. 
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3.2.3. Şadırvandaki kitâbeler 

 I. Mahmud (hd.1730-1754) tarafından Ayasofya’nın külliyeye dönüşümü 

eklemeleri esnasında, külliyeye ana girişin yan kapısının yakınına şadırvan inşâ 

edilmiştir. Şadırvan, çağın barok üslubunu ihtişamlı bir biçimde yansıtmaktadır. 

Revağı, bir sekizgenin köşelerine oturtulmuş ve mukarnaslı başlıklarla donatılmış 

sütunların taşıdığı sivri kemerlerden oluşmaktadır.  Bu sekizgen sütunların içinde ise 

dairevi bir su şebekesi bulunmaktadır. Yazı bakımından yoğun olan şadırvanın kubbe 

altı saçaklarında, kemerlerin iç kısmının üstündeki kısımlarda ve şebekenin üstündeki 

pirinç bölmelerin alınlıklarında kitâbeler bulunmaktadır. 

 

Şekil 147.   Ayasofya şadırvanı. 

 Mermerle örülmüş olan revak kemerlerinin üstünde dış yüzde celî sülüs ile 

Baltacızade Mustafa Paşa60’nın kabartma olarak yaldızlanmış bir kuşak yazısı 

dolaşmaktadır. Bu kuşakta sekizgenin her bir kenarına iki beyit gelecek şekilde İmam 

Muhammed b. Said el- Busîrî'nin Hz. Peygamber (s.a.v) hakkında Arapça olarak 

kaleme aldığı Kasîde-i Bürde'den on altı beyit yazılmıştır (Dursun, 2011:72; 

Akgündüz, 2005: 454). 

                                                 

60 Baltacızade Mustafa Paşa için bkz s.139. 
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ْقلَة  ِبدَم  اَِمْن تَذَكُِّر َجيران  بِِذي َسلَم                      َمَزْجَت دَْمعاً َجَري    ِمْن مُّ

 َضم  ا    فِي الظَّْلَما ِء ِمنْ   اْلبَْرق ْو اَْوَمَض      أَْم َهبَِّت الِريُح ِمْن تِْلقَاِء َكاِظَمـة  

     َوماَ ِلقَْلِبَك اِْن قُْلَت اْستَِفْق يَِهمِ            فَماَ ِلعَْيَنيَك اِْن قُْلَت اْكفُفَا َهَمتَا     

ْنه َو ُمْضَطِرمِ   اَيَْحَسُب الصَّبُّ اَنَّ اْلُحبَّ ُمْنَكتٌِم               ماَ َبْيَن ُمْنتََسِجم  م 

 اً َعلَي َطَلل           َوالَ اَِرْقَت ِلِذْكِر اْلباَِن َواْلعَلَمِ لَْو الَ اْلَهَوي لَْم تُِرْق دَْمع

 فََكْيَف تُْنِكُر ُحبَّا َبْعدَ ماَ َشِهدَْت                بِِه َعلَْيَك َعدُْوُل الدَّْمعِ َوالسَّقَمِ 

 ـمِ ْيَكَواْلَعنََهاِر َعلَى َخدَّ ـنًى       ِمثَْل اْلبَ َخطَّْي َعْبَرة  َوضَ  ْجدُ وَ  الْ َوأَثْبََت 

 ـمِ بِاْلَلَ  َيْعتَِرُض اللَّذَّاتِ َواْلُحبُّ           فَأََرقـَنِينَعَْم َسَرى َطْيُف َمْن أَْهَوى 

ِ َمْعِذَرةً   ـمِ َولَْو أَْنَصْفَت لَْم تَلُ  ِمن ِي إِلَْيكَ           يَا الَئِِمي فِي اْلَهَوى اْلعُْذِري 

ي َعدَتْكَ   ـمِ اةِ َوالَ دَائِْي ِبُمْنَحسِ َعِن اْلُوشَّ          ــتَتِر  ِبُمسْ  َحاِلَي َو الَ ِسر ِ

 ـَممِ ُمِحبَّ َعِن اْلعُذَّاِل فيِ صَ إِنَّ الْ         َمَحْضتَِني النُّْصَح لَِكْن لَْسُت أَْسَمعُهُ 

 التَُّهــمِ  َوالشَّْيُب أَْبعَدُ فِي نَِصيَح َعنِ        إِن ِى اتََّهمُت ِصيَح الشَّْيِب فيِ َعذَِلي

 ـَرمِ ا بِنَِذيِر الشَّْيِب َواْلهَ ِمْن َجْهِلهَ            تْ بِالسُّْوِء َما أتَّعََظـ فَإِنَّ أَماَرتِي

 مِ مَّ بَِرأِْسي َغْيَر ُمْحتَشَ َوالَ أَعدَّْت ِمَن اْلِفعَِل اْلَجِميِل قِـَرى        َضْيف  أَلَ 

 ـمِ راً بَدَا ِلي ِمْنهُ بِاْلَكتَ ـُرهُ                َكتَْمُت سِ لَْو ُكْنُت أْعلَُم أَن ِي َما أَُوق ِــ

 َكَما يَُردُّ ِجَماُح اْلَخْيِل بِاْللُُجمِ              َمْن ِلي بَِرد ِ ِجَماح  ِمْن َغَوايَتَِها
Okunuşu:  

E min tezekküri cirânin bi zî selemin, 

Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demin. 

Em hebbeti’r-rîhu min tilkâi kâzimetin 

Ve evmeda’l-berku fi’z-zalmâi min idamin 

Femâ liayneyke in kulte ekfüfâ hemetâ 

Ve mâ likalbike in kulte estefik yehimi 

E yahsebu’s-sabbu ennel-hubbe münketimun 

Mâ beyne münsecimin minhü ve muztarimin 

Levlâ’l- hevâ lem turık dem’an alâ talelin 

Ve lâ erikte zikri’l-bâni ve’l-alemi 

Fe keyfe tunkiru hubben bâ’de mâ şehidet 

Bihî aleyke, udûli’d-dem’ı ve’s-sekami 

Ve esbete’l-vecdü hattay abretin ve danâ. 

Misle’l-behârı alâ haddeyke ve’l-anemi. 

Neam serâ tayfü men ehvâ fe-errekani 

Ve’l-hubbu ya’terizu’l-lezzâti bi’l-elemi 

Yâ lâimî fî’l-hevâ’l-uzriyyi mâ’zireten 

Minnî ileyke ve lev ensafte lem telümi 

Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin. 

Ani’l- vüşâti ve lâ dâî bi münhasimin. 

Mehadteni’n – nusha lâkin lestü esmeuhû. 
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lnne’l-muhibbe ani’l uzzâli fî samemin. 

İnnî e tehemtü nâsîha’ş-şeybi fî azelî, 

Ve’ş – şeybü eb’adü fî nushin ani’t – tûhemi. 

Fe inne emmâreti bi’s-sûi me’t-te’azet 

Min cehlihâ bi nezîri’ş – şeybi ve’l- heremi. 

Ve lâ eaddet mine’l – fî’li’l -cemili kırâ 

Dayfin eleme bi re’sî gayre muhteşemi 

Lev küntü a’lemü ennî mâ uvakkıruhû. 

Ketemtü sırren bedâ lî minhü bi’l-ketemi 

Men lî bi reddi cimâhin min gavayetihâ  

Kemâ yüreddü cimühu'l-hayli bi'l-lücümi 

 

Anlamı:  

“Selem ağaçlarını mı, oradaki dostları mı andın ki birden 

Gözbebeğin kanlandı, gözyaşın aktı kırmızı kırmızı.. 

 

Yoksa bir yel mi esti Kâzime yönünden; 

Yoksa Eden Dağı’nın üstünde, kapkaranlık gecede Şimşek mi çaktı?.. 

 

Gözlerine ne oldu ki, “dur ağlama” desen çoşar ırmak olur; 

Ya kalbine ne dersin, “yetiş huzur” dedikçe artar acısı gamı.. 

 

Aşk gizli kalır mı kimseden, niçin aldatır kendini insan? 

Gönül yanıp dururken, gözden akarken çeşme gibi gözyaşı.. 

 

Aşk olmasaydı döker miydin gözyaşını böyle taze toprağa?.. 

Gözün uykudan kaçar mıydı, andığında Ban Ağacını, Alem Dağını.. 

 

Âşık inkar etse ne çıkar, gerçek şahitler var: 

Yaşa batık gözler, sararmış yüz, zayıf ten ve göz çukurları… 

 

Aşktan değil de neden bu peki, bir yanağında kırmızı gül; 

Bir yanağında sarı gül döküntüsü, izi; Kızılırmak, Yeşilırmak yatağı.. 

 

Evet, yârin hayali gelip beni birden uyandırdı; 

Sevgi, zaten gelir gamlarla, mahveder vücut hazlarını.. 

 

Aşkım sebebiyle bana dil uzatan, utanır mıydın ki bilseydin, 

Yanık aşklarıyla meşhur Özr oymağı gençlerinden daha mazurum, beterim hakçası… 

 

Gizlenir gibi değil ki bu sır, işte sen de öğrendin; 

Şimdi, de diyeceğini, kat be derde bir dert de sen.. Zaten yok sonu yok başı.. 

 

Öğüdünü esirgemedin sağol benden ama; 

Tutamadım onları, çünkü tutuktur zaten sevenin kulakları.. 

 

Yaşlı adama, ağarmış saça, utanmadan; “yalan söylüyorsun” dedim.. 
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Nasıl inkâr, itham edilebilir oysa, ağaran saçın beyazlığı?.. 

 

Günaha batık nefs, öğüt mü dinler! 

Kendi karanlığına gömülmüş ak saç, nasıl ışıtsın bu karanlığı?. 

 

Güzel fiillerle bir şölen hazırlayamadı nefsim; 

Misafirse sessiz, ihtişamsız apak çıkageldi, karşılayan bile olmadı.. 

 

Bilseydim ki, yok bende bir karşılama gücü bile, 

Siyaha boyadığım bir panonun ardına saklardım kendimi ve bu sırrı... 

 

Kim kurtarır beni şu serkeş nefsin azgın sapıklığının elinden! 

Gemlerin süvarisini dinlemeyen inatçı-azgın atları yola getirdiği gibi! ” 

(Armutçuoğlu, 2009) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 148.  Şadırvanın saçak altı kuşak yazısı. 

 Siyah  zemin üzerine altın varakla hakkedilmiş yazıların yerden yüksekliği 

5,5m, kalem kalınlığı ise 20 mm’dir. Bir kartuşunun ebatı 25 x 100 cm olan yazının 
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bir kenarının ebatı 25 x 400 cm olup toplamda 32 m dış kuşak yazısı bulunmaktadır.  

Yazının celî sülüs satır olarak yazılmıştır. Harf anatomileri ve yazının üslubundan 18. 

yy’ın güzel sülüs yazılarındandır. Harekeler,  süs ve boşluk doldurmak için kullanılmış 

olup; harflerin estetiğinden daha geri plandadırlar. Yazılarda ötre, cezm, şedde, 

mühmel harfler yaygın olarak kullanılmışken, fetha, esra, med, tirfil, tenvin çok daha 

az kullanılmıştır.  

 Ayasofya Şadırvanı’nın iç kısmında sekizgen kubbenin kemerlerinin üstünde 

mermere mahkûk halde bulunan ta'lik yazılar ile havuzun üst kısmında şebekede 

bulunan ta'lik ile yazılmış manzumun metni Emin adlı bir şaire aittir. Hatları ise 

Eyice’ye göre hattat Ahmed Ârif Efendi’'nindir (Eyice, 1993). Ali Alparslan ise 

Dedezâde’ye ait olduğunu belirtmiştir. 18.yy hattatlarından Ahmed Arif Efendi adlı 

hattata kaynaklarda rastlayamazken, Dedezâde lakabıyla meşhur hattat Seyyid 

Mehmed Said61 devrin ünlü tâ’lik üstadlarındandır. Yesârî’nin talebelerinden olan 

Mektubî İbrahim Ethem Efendi’nin 1799-1800 yıllarında tamamladığı Ruhu’t-ta’lîk62 

isimli risalesinde, şadırvanın tâ’lik hatlarının Kethudâzâde Kadıasker İsmail 

Efendi63’nin yazdığını belirtmiştir (Aktan,1994:264). Türkçe olan bu metinler, 

revakların altında iç tarafta bir kuşak halinde yazılmıştır. Koyu yeşil zemin üzerine 

altın varakla hakkedilmiş yazıların yerden yüksekliği 5,5 m, kalem kalınlığı ise 15 

mm’dir. Bir kartuşunun ebatı 25 x 100 cm olan yazının bir kenarının ebatı 25 x 400 

cm olup toplamda 32 m iç kuşak yazısı bulunmaktadır.  Son kartuşta M.1740 olarak 

tarih atılmıştır. Yazının metni şöyledir (Şekil-150-151): 

                                                 

61 Seyyid Mehmed Said bin Mustafa  (Dedezâde Efendi) (ö.1759): İstanbullu’dur. Tâ’lik yazıyı Kâtibzâde 

mezunlarından İsmail Refik’ten öğrenmiştir. Türk nes’tâ’liki kurucularından sayılan Mustafa Es’ad Yesari onun 

talebesidir  (Müstakimzâde, 2011:660; Yaman, 2003: 175; Rado, 1984: 164; Alparslan, 2012: 163). 

62 Ruhu’t-ta’lîk risalesinde, ta’lik yazının araç ve gereçlerine dair bilgilele birlikte onun tâlimi ve çeşitleri hakkında 

tarifler içermektedir.  Ayrıca bu hattın üstadtarından sonra İstanbul’da yetişen meşhur tâ’lik hattatlarından da bahis 

olunmuştur. Detaylı bilgi için bkz. Erbaş, A., ‘Mektubi İbrahim Edhem Efendi`nin "Ruhu`t-talik" adlı eserinin hat 

sanatı bakımından analizi (2 cilt)’, DEÜ SBE, yayımlanmamış sanatta yeterlilik tezi, İzmir, 1995. 

63 Osman Kethudâzâde Kadıasker İsmail Efendi (ö.1750): İstanbullu’dur. Tâ’lik yazıyı Veliyüddin Efendi’den 

ve Fındıkzâde İbrahim Efendi’den meşk etmiştir. Bir ara İstanbul kadısı da olmuştur (Müstakimzâde, 2011:578-

579; Rado, 1984: 147). 
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Şekil 149. Şadırvan kubbesinin içten görünümü. 

 طان محمود زمان سل نهو شا سپهر مجدمهر 

 قولي هر فعلي همان نامی کبی محموددر هر 

 نندن کرم حوض عطاسی مزدحمبازجاري 

 امواجيم احساني نامعدوددرماننده 

 شمس خَلقت مطلعيمنبىع وَّليت غين 

 حقك مجمعی شاهنشه مسعوددر  القخا

ٓبو 
 
تی خوبی روی شوکتي بب و تاا  هم 

 معبوددر ?يشبخستافطنتی معين  شجو

 ىمعدل قاءمي ايلر حمايت ناءمشير ش
 داءمی بستان ملکه روددر يدعافيض 

 در ترك وطن  عدلنده محن قلمقدهاي ام 
 سوددر فکره کلن شمدی زيان نابوددرهب 
 عارف صاحب سلوك دلدن ايدر رفع شکوكاول 

 رخسوددروفد ايله ملوك درکاهنه توسيط 

 خادم بيت الحرمهم الحرمه هم امام بيت 
 ه رام بر داور پور جوددر أمرينپيغمبريك 

 خواستکار ايشار خيره زرنثار  عهشراجرای 

 پك چار يار ذاتنده هب موجوددر اوصاف 
 بو موقعده بنا شادروان جانفزاايتدي 
ا   نه حوش خير بجا اجری بونك محسوددرام 

 بديع دلنشين تصويری کتدی تا چين رسم 
 قصر فردوس برين قلبه فرح افروددرچون 
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 بر طبق ابي نباته ماصدق مزه ب سقفی 

 ا مودوددرخدخير پاکه پکجه بق نزد بو

 صولره سرور ميدر زمزممی يا کوثر ميدربو 
 يا مظهر ميدر احيايه محض سوددرمحييه 
 شرفمند خسن روح حسيين کلبدنجان 
 عين صفوتمايه دن  از جان و دل خشنوددربو 

 خسرو عالی نژاد اولسون سرير ارای داداول 

ٓده دهر ايچنتا 
 
 ب و زاد ابرار اچون موجوددرا

 دلجوسن امزين صو کبي تقرير ايلديتاريح 

 ١١٥٣محموده بو شادروان بو صوده جوددر. سلطان 

     
Transkripsiyonu64: 

 

“Mihr-u sipihr-i mecd u şân Sultan Mahmud-ı zaman  

Her kavli her fi'ili heman nâmı gibi mahmuddur  

Câri zebânından kerem havz-ı atâsı müzdahim  

Mânende-i emvâcım ihsanı nâma’dûddur  

 

Ayn-ı velâyet menbaı şems-i hilâfet matla’ı 

Ahlâk-ı Hakk’ın mecma’ı Şâhınşehi mes’ûddur  

Bu âb u tâb himmeti hûbi-i rû-ı şevketi  

Cûş-ı mu’in fıtnatı behestâyiş-i(?) ma'buddur  

 

Simşîr-i adl-i kâimi eyler himâyet nâ’imi  

Feyz-i duâ-ı dâimi bostân-ı mülke rûddur  

Eyyâm-ı adlinde mihen kılmaktadır terk-i vatan  

Hep sûddur fikre gelen şimdi ziyân-ı nâ-bûddur  

 

O ârif sâhib-i sülûk dilden eder ref’-i şükûk  

Tevsît-i vefd ile mülûk dergâhına ruhsûddur  

Beytu'l-harama hem imam hem hâdimu Beyti'l-harâm  

Peygamberin emrine râm bir dâver-i pür cûddur  

 

Icrâ-i şer'a hâstgâr isar-ı hayra zer-nisâr  

Evsâf-ı pâk çâr-ı yâr zâtında hep mevcuddur  

Etti bu mevki’de bina şadırvân-ı can-fezâ  

Amma ne hoş hayr-ı becâ ecri bunun mahsuddur  

 

Resm-i bedîi dil-nişîn Tasvîri gitdi tâ be-Çin  

Çün kasr-ı firdevs-i berin kalbe ferh-efzûddur  

                                                 

64 Traskripsiyonunda emin olunmayan yerlerin yanına ‘(?)’ eklenmiştir.  
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Sakfı müzehheb bir tabak âbı nebata mâ-sadak  

Bu hayr-ı pake pakce bak, nezd-i Hüda mevduddur 

 

Bu sulara server midir zemzem mi yâ Kevser midir?  

Muhyiye  ya mahzar mıdır İhyaya mahz-ı sûddur  

Cân-ı şerefmend-i hasen rûh-ı Hüseyn-i gül-beden  

Bu ayn-ı safetmâyeden ez-cân u dil hoşnuddur  

 

Ol Hüsrev u âli nejat olsun serîr-ârâ-yı dâd 

Tâ dehr içinde âb u zâd ebrâr içün mevcuddur  

Târih-i dilcûsun Emin su gibi takrir eyledi  

"Sultan Mahmud'a bu şadırvan bu su da cûddur" 1153/1740” 

 

 

 

 

 

Şekil 150. Şadırvanın iç revak kuşak yazısı. 
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Şekil 151. Şadırvanın iç revak kuşak yazısını devamı. 
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 Şebekenin üst tarafında bulunan tâ'lik yazılar yeşil zemin mermer üzerine altın 

varakla yazılmışlardır. Orjinaline yakın biçimde 2011-2013 yılları arasında restore 

edilmiş ancak bugün yazılarda yıpranmalar ve silinmeler meydana gelmiştir 

(Altunbaş,2014:362). 8 mm kalem kalınlığı,  yerden yüksekliği 2 m ve bir kartuşun 

ebadı 10 x50 cm olan yazı, toplamda 16 kartuşa yazılmış olup 16 m uzunluğundadır.  

İç taraftaki şebeke üstündeki Türkçe tâ’lik manzum yine Emin adlı şaire ait olup, metni 

şöyledir (Şekil 152-153): 

 

 شهنشاه زمان سلطان محمود جليل الشان          
 مزاب کلکندن عيون رفت و احسان روان 
 ث ايلدی دامان شرع فحر کونينه                 تشب  

 انی ذاتينه قيلدی سايبان معدلت عنوان
 فيض رايندن اکر ايتستدی استيمداد          سکندر 

 جوشان اولوردی اب حيوان در کهنده ناکهان 
 رس تشتکان تيه ظلمه اب شمشري              مدد 

 دکل عهدنده بيدای جفاده کمسه سر کردان
 ابنه داير شکايت ايلسه کوحر                  رکود 

 اولور صويی روان بحش ايلر ايسه جرينه فرمان
 عدلی ايله خندندر                حال اهالی جویکل 

 لييه افکانمکر دست عطاسندن دنانير اي

 وجودی عين رحمت اولديغنه اکی شاهددر.          

 جبين انورنده نور دين و پرتو ايمان 

 کريمان زمانك جودو احسانی موق ددر                

 بو سلطان کرامت روزو شب اولمقده سم افشان 

 رضا جويی حقده ايتدي نقد يمن مبزول              

 شادروان بو جای دلکشاده ايلدی ايجاد

 نه شادروان بيهمتا نه زيبا طرح روح افزا           

 بونك رسمن کورنجه اولدی هب رس امار خيران

 بو صو ابحياتك سود قرنداشميدر صورسم          

 که شرينکامی حاويده مالك نوش ايدن عطشان 

 ب ناب تسنيمه                  ا  لطافتده مشابهدر بو 

 جن تدن روا رضوان  نی کوندرسهسبونك ساقي

 حريرين کش ايدوب بق عين تعظيم ايله بو عينه     

 هميشه اولمده تسبيح کوی حضرت يزدان
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 کوکللرده لب جو سيرينه هج قالمدی حواهيش        

 بو موقع اولدی نزهتکاه  اهل دانش و عرفان 

 سرير سلطانتده مستدام اولسون او ثانشاه             

 ايدن عطشان اوله ريان جهانده تا که نوش 

 امين التون صوييله ايلدم تاريحنی تحرير               

 ١١٥٣بو شادروان  كمحل ی جوديدرسلطان محمود
 

 

 Transkripsiyonu: 

 

“Şehinşâh-ı zaman Sultan Mahmûd celîlu'ş-şân  

Revân-ı mîzâb kilkinden uyûn re'fet u ihsân  

Teşebbüs eyledi dâman-ı şer'i-fahr-i kevnine(kevneyne)  

Anı zâtına kıldı sâyebân ma'delet ünvân  

Skender-feyz reyinden eğer etseydi istimdâd  

Olurdu âb-ı hayvan der kühende nâgehân coşan  

Meded-res-i teşt-gân-ı tîh zulme âb-ı şimşîri  

Değil ahdinde beyda-yı cefâda kimse ser-gerdân  

Rükûd u âbına dâir şikâyet eylese gevher  

Olur suyu revan bahş eyler ise cerrîne ferman  

Küllihâl-i ahâli cûy-ı adlî ile handândır  

Meğer dest-i atâsından denânîr eyleye efgân  

Vücûdi ayn-ı rahmet olduğuna iki şâhiddir  

Cebîn-i enverinde nur u dîn u pertev-i îmân  

Kerîmân-ı zamanın cûd u ihsânı muvakkatdır  

Bu sultan-ı kerâmet rûz u şeb olmakda sîm-efşân  

Rıza cûy-ı hakta etdi nakd-i yumn-i mebzûl  

Bu cây-ı dilküşâda eyledi icâd-ı şadırvan  

Ne şadırvan-ı bî hemtâ ne zîbâ tarh-ı ruh-efzâ  

Bunun resmin görünce oldu hep ressamlar hayran  

Bu su âb-ı hayatın sud-ı karındaşı mıdır sorsam 

Ki şîringâmi-i câvide mâlik nûş eden atşân  

Letafette müşabihdir bu âb-ı nâb-ı tesnîme  

Bunun sâkisini gönderse cennetden revâ-rıdvân 

Harîrin gûş edib bak ayn-ı ta’zim ile bu ayna  

Hemîşe olmada tesbih gûy-i Hazret-i Yezdân  

Gönüllerde leb-i cû seyrine hiç kalmadı hâhiş(?)  

Bu mevki oldu nüzhetgâh ehl-i dâniş u irfan  

Serîr-i saltanatta müstedam olsun o şâhenşâh  

Cihanda tâ ki nûş iden atşân ola reyyan  

Emîn altun suyla eyledim tarihini tahrir  

Muhallâ cûdıdır Sultan Mahmud'un bu şadırvan" 1153/1740” 
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Şekil 152.  Şadırvanın şebekesinin üstünde bulunan kuşak yazısı. 
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Şekil 153.  Şadırvanın şebekesinin üstünde bulunan kuşak yazısının devamı. 
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 Şadırvanda dikkat çeken diğer bir yazı ise, şebekenin üst kısmında alem 

şeklinde bulunan tombak, ve şadırvanın kubbesinin alemindeki yazıdır. Şebekenin her 

bölümünün üstünde bulunan pirinç kesmeden yazılmış celî sülüs tombak toplamda 8 

adettir. İstif olarak Enbiya Sûresi 30. âyeti yazılıdır. Metni şöyledir (Şekil-154): 

  َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيء  َحي   

Okunuşu: ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy 

Anlamı: “Ve her canlı şeyi sudan yarattık.”  

 

Şekil 154. Şebekenin üst kısmında alem şeklinde pirinç kesmeden yazılmış yazı. 

Kubbenin aleminde ise yine celî sülüs müsenna istifle yazılan metin şöyledir:  

د        ّللا    محم 

 “Muhammed” kısmı altta ve müsenna olarak yazılmış; “Allah” lafzı ise onun 

yukarısında ortalayarak tek biçimde yazılmıştır. Rumi motifle yukarı kısımları 

birleştirilerek alem, damla formuna getirilmiştir. Aynı yazı kütüphanenin kubbesinde 

de bulunmakta olup, türbeler bölümünden görülmektedir (Şekil-155).   
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Şekil 155.  Şadırvanın kubbesinde bulunan alemdeki yazı. 

3.2.4. Sebillerdeki kitâbeler 

 Üç adet sebil bulunan Ayasofya Külliyesi’nde, köşe sebilinde ve I. İbrahim 

döneminde yapılan sebilde herhangi bir kitâbe bulunmazken; Alemdar Caddesi 

üzerindeki Üç yüzlü sebilde hat kitâbeleri bulunmaktadır (Şekil-156, 158).   

 

Şekil 156. I.İbrahim döneminde yaptırılan kubbeli sebil. 
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Şekil 157.  Köşe sebili. 

 

Şekil 158.   Ayasofya üç yüzlü sebili. 

 Sultan Reşad (hd.1909-1918) döneminde yapılan Üç yüzlü sebilnin her üç 

tarafında da kitâbeler bulunmaktadır. Sebilin sol cephesindeki alınlıkta ve su 

kurnasının hemen üstünde yazılar bulunmaktadır. Metinler ve açıklamaları şöyledir 

(Şekil-159): 

Üstteki yazı: (İnsan Sûresi,21) 
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ة  َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا  َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمن فِضَّ

Okunuşu: ve sekâhum rabbuhum şarâben tahûrâ 

Anlamı: “Ve Rab’leri onlara temiz (lezzetli) içecekler (şaraplar) sundu.” (DİB 

Kur’an-ı Kerim,2017:578) 

 Koyu yeşil zemin üzerine altın varakla mermere hakkedilmiş yazı celî sülüs 

satıra yazılmıştır. Ebatları 20x100 cm olup, kalem kalınlığı 15mm, yerden yüksekliği 

3m’dir. 

Alttaki yazı: (İnsan Sûresi,18) 

ى َسْلَسبِّيًَل   َعْينًا فِّيَها تَُسمَّ

Okunuşu: Aynen fîhâ tusemmâ selsebîlâ 

Anlamı: “Orada “selsebîl” diye isimlendirilen bir pınar vardır” (DİB Kur’an-ı 

Kerim,2017:578) 

 Koyu yeşil zemin üzerine altın varakla mermere hakkedilmiş yazı, celî tâ’lik 

olarak satıra yazılmıştır. Ebatları 10x30 cm, kalem kalınlığı 6mm, yerden yüksekliği 

1m’dir. Altın varak uygulaması kaliteli biçimde yapılamadığından, kalem tabiatları ve 

yazının görüntüsü net değildir. Yazının hemen ortasında H.1330/M.1912 tarihi 

atılmıştır. 

(a) 

 (b) 

Şekil 159. Üç yüzlü sebilin sol cephesinin (a) üst, (b) alt kısımlarındaki yazıları. 
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 Sebilin orta cephesinin üst kısmında bulunan yuvarlak içinde Sultan Reşad’ın 

tuğrasının kazınmış olduğu görülmektedir. Bu cephede, su kurnasının hemen üstünde 

celî sülüs ile koyu yeşil zemine altın varakla yazılmış yazı bulunmaktadır. Yazının 

hemen ortasında H.1330/M.1912 tarihi atılmıştır. Yazı, altın varağın yine kötü bir 

uygulaması sonucunda özelliğini kaybetmiştir. Ebatları 15x70 cm, kalem kalınlığı 

10mm, yerden yüksekliği 180 cm olan yazının metni şöyledir (Şekil-160): 

( İnsan Sûresi, 17)       َويُْسَقْوَن فِيَها َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِياًل  

Okunuşu: Ve yuskavne fîhâ ke’sen kâne mizâcuhâ zencebîlâ 

Anlamı: “Ve orada, muhtevası zencefil olan kadehler sunulur.” (DİB Kur’an-ı 

Kerim,2017:578) 

 

Şekil 160.  Üç yüzlü sebilin ortadaki kitâbe. 

 Sebilin sağ cephesindeki alınlıkta koyu yeşil zemin üzerine altın varakla 

hakkedilmiş celî sülüs satıra yazılmış 20x100 cm ebatında, 15mm kalem kalınlığında 

ve 2 m yerden yükseklikte yazı bulunmaktadır. Su kurnasının hemen üstünde ise yine 

koyu yeşil zemin üzerine altın varakla hakkedilmiş tâ’lik yazı bulunmaktadır. Ebatları 

10x30 cm, kalem kalınlığı 5mm, yerden yüksekliği 70 cm’dir. Yazıların metinleri 

şöyledir (Şekil-161): 

Üstteki yazı: (Enbiya,30 bir kısmı) 

ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيء  َحي   َوَجعَْلنَا   

Okunuşu: ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy 
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Anlamı: “Ve her canlı şeyi sudan yarattık.” (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:321) 

Alttaki yazı:  

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللا 

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm 

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile. 

(a) 

 (b) 

Şekil 161.  Üç yüzlü sebilin sağ cephesinin (a) üst, (b) alt kısımlarındaki yazıları. 

 Sebil, bugün İstanbul’daki diğer çeşmelerle aynı kaderi taşıyıp işlevini 

görememekte ve bakımsız bir haldedir. Yazıların vaziyetleri ise yakın bir tarihte 

yazılmasına rağmen, iyi bir restorasyon ve bakım göremediklerinden iyi durumda 

değildir. Altın varaklarda ve yeşil zeminlerde yosunlaşmalar meydana gelmiştir. 

Ayasofya Külliyesi içerisinde 20.yy Osmanlı dönemine ait tek yapı ve kitâbeleri65 

olmaları hasebiyle sebilin durumu ayrıca mühimdir.  

3.2.5. İmaretteki kitâbeler 

 Ayasofya Külliyesi kapsamında aşevi, fırın, erzak ambarı gibi binalardan 

oluşan imaret, I. Mahmud’un Ayasofya’ya yaptığı büyük çaplı yatırımlar esnasında 

1743 yılında yapılmıştır (Dursun, 2011:65-66; Akgündüz, 2005:447-452). İmaret 

                                                 

65 Câmii içerisinde mihraptaki Hâlim Efendi’ye ait vitray yazıları da 20.yy’a ait olup, Cumhuriyet döneminde 

yapılan bir restorasyon sonucunda yazılmıştır. Lâkin bu sebildeki yazılar Osmanlı döneminde yapılmış son 

kitâbeler olması açısından önemlidir.  
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binasının erzak kapı girişi ve diğer kapılarının üzerinde bulunan kitâbeler, devrin iyi 

hattatlarından sayılan Hazinedar Beşir Ağa66’ya aittir.  

 

Şekil 162.   Ayasofya İmareti Bab-ı Humayûn Taç kapısı. 

 İmaretin Bab-ı Hûmayun‘daki avluya giriş kapısı (taç kapı) üzerinde inşâ 

kitâbesi bulunmaktadır. Kapı, dönemin önemli mimari eserlerinden olup, barok 

etkisinin izinde yapılmış bir üsluptadır. Büyük palmet yaprakları, yoğun tezyini 

unsurlar arasında,  hattın da fark edilebilirliği ve uyumu bu yoğunlukta olmuştur. 

Kitâbe koyu yeşil zemin üzerine altın varak ile mermere hakkedilmiş olup celî sülüs 

ile satıra yazılmıştır. Dörder satırlı yatay ve dikey kartuşlar içerisinde olan inşâ 

kitâbesinde yazan manzum, devrin meşhur şairi Ni’metullah Efendi67’ye ait olup metni 

şöyledir (Şekil-163): 

 شهنشاه جهان سلطان محمود مكارمكار

 دهره نعمت عظمابنظير اولدى وجودى 

 نعم فرمای اورنك حَلفت کيمخاقان او 

                                                 

66 Beşir Ağa (ö.1752): I.Mahmud döneminde 1731 yılında Hazinedar, 1746 yılında ise Kızlarağası olmuştur. 

Hasırcılar İmamı Hafız Mustafa Efendi’den sülüs nesih dersi almış, daha sonra da Mumcuzâde Mehmed Ağa’dan 

icazet almıştır. Dönemin bazı hayratlarındaki kitâbe hatları ona aittir  (Müstakimzâde,2011: 130,131; Yaman, 2003: 

100,101; Rado, 1984: 150,151).  

67 İstanbullu olan şairin bir de divanı bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Alkan, S., “Ni’met Divanı”, SDÜ 

SBE, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Isparta, 2011.  
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 معموره دنيا جوديدر خوانايوان  انك

 عهد فاتحدن بری بو خير واَّليهخصوصا 

اموف ق   اولمامش اسَلفی شاهاندن بری ام 

 مرهون ايمش وقت همايون جهانبانهمکر 

 ياپدي بويله بر دارالنعم شاهنشه داناکه 

 زهی دارالنعم کيم کاسه شوی مطبح جودی

 يکاوس و خسرو داور دارااولسه کسزادر 

 هله بر بی بدل خير جزيل اولدیمحل نده 

 لطفنه سير اولدی الحق پير ايله برناسماط 

 ءي د ايليوب اقبال و شوكتله او سلطانيمو

 ايلسون اثار خيره حضرت موَّلموف ق 

 نعمت بندسى وجه جميل ايله ديدي تاريحبو 

 ١١٥٥عمارت ايلدى سلطان محمود النوال اخيا   

 ه الحكير المحتاج الي رحمته ربه القدر حازن شهرياري بشيربكت

 

Transkripsiyonu: 

“Sehinşâh-ı cihân Sultân Mahmud mekârimkâr  

Vücûd-ı bî-nazîri oldu dehre Ni’met-i ‘uzmâ  

O hakân-ı ni’am68 fermâ-yı evreng-i hilâfet kim  

Anın eyvân hân-ı cûdıdur ma’mûre-i dünya 

Hususa ahd-i Fatihden beri bu hayr-ı vâlâya 

Muvaffak olmamış eslâfı şâhândan beri amma69 

Meger merhûn imiş vakt-i hümâyun-ı cihanbâna  

Ki yapdı böyle bir dârü'n-ni’am şâhinşeh-i dâna70  

Zihî darü'n-ni’am kîm kâse şuy-ı matbah-ı cûdi  

Sezâdır olsa Keykâvus u Hüsrev dâver-i dârâ  

Mahallinde hele bir bî bedel hayr-ı cezîl oldu  

                                                 

68 Divanın aslında bu kelime yerine ‘kerem’ kullanılmıştır. 

69 Divanın aslında bu mısra ‘Muvaffak olmamış şahân-ı âlemden beri amma’ olarak yazılıdır (Alkan,2011:144). 

70 Divanın aslında bu mısra ‘Ki yapdı böyle bir dârü'n-ni’am ol mekremet-pira’ dır. 
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Simât-ı lütfuna sîr oldu el-hak pîr ile bernâ  

Mü’eyyed eyleyüp ikbâl u şevketle o sultânı 

Muvaffak eylesün âsâr-ı hayra hazret-i Mevlâ 

Bu nimet bendesi vech-i cemîl ile dedi târih 71 

İmaret eyledi Sultan Mahmud en-neval olsun ihyâ 1155” 

 

Alttaki tek kartuşta da tarih ve hattatın imzası atılmıştır: “Ketebehu'l-hakîru'l-muhtâc 

ilâ rahmeti Rabbihi'l-kadîr Hâzin-i Şehriyâri Beşîr” (Şekil-164). 

 

 

Şekil 163. Bab-ı Hûmayun Caddesi köşesindeki Ayasofya İmareti’nin giriş kapısı kitâbesi. 

 

Şekil 164. Ayasofya İmareti’nin giriş kapısı kitâbesinden imza satırı ve yazıdan detaylar. 

                                                 

71 Bu mısra divanda şu şekildedir: ‘Didüm vech-i cemil ile görince Ni’meta tarih’ (Alkan, 2011:145). 
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 Kitâbenin boyutları 60 x 200 cm olup bir kartuşun ebatı 15 x 50 cm;  Yerden 

yüksekliği 4 m ve kalem kalınlığı 10mm’dir.  Yazı karakterine bakıldığında hareketli 

bir sülüs tavrı görülmektedir. Yazının boşluklarından doğan kısımlara cezm, mühmel 

harfler, tirfil gibi hem hareke hem de tezyini işaretlere yer verirken; kesra ve fethalar 

yazıda kullanılmamıştır.  Yine dikey harflerden doğan boşluklarda satır yatay olarak 

‘makus ya’ ile dengelenmeye çalışılmıştır. Yer yer tetabuklara da yer verilmiştir.  

 İmaretin giriş kapısındaki diğer önemli kitâbe müsenna olarak yazılmış I. 

Mahmud’un tuğralarıdır. Mimari ögelerde örneğine ilk kez rastladığımız bir hat olan 

bu yazıda, sağ tarafta tuğranın normal hali yazılmış; kapının sol tarafına aynı hizada 

da tuğranın aksi hali yazılmıştır. Altın varakla mermere gömme şeklinde kazınıp içi 

boyanmıştır. Etrafı kabartma olarak çerçevelenmiş tuğranın hançer kısmının üstünde, 

yine altınla boyanmış yaprak dalı bulunmaktadır. Ebatları 20x30cm, kalem kalınlığı 

6mm, yerden yüksekliği ise 3.5m’dir. Tuğranın metni “Mahmud Han bin Mustafa el-

Muzaffer daima” (Şekil-165). 

   

Şekil 165.  Ayasofya İmaretinin giriş kapısı üzerinde bulunan aynalı olarak yazılmış tuğralar. 

 Bu kapının arkasında da yine celî sülüs mermere mahkuk bir kitâbe 

bulunmaktadır. Besmele ile Nisa Sûresi 59.âyetin bir kısmı yazılı olan kitâbe şöyledir 

(Şekil-166-167):   

ِجيِم   عُ اَْست ُ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ ُ  يِذُ  بَالِل  ِحيِم      ّللاَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللا 

ُسوَل َوأُْوِلي اْلَْمِر ِمنُكمْ  َ َوأَِطيعُواْ الرَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ ّللا 
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Okunuşu: Esta’zubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Yâ 

eyyuhâllezîne âmenû atîûllâhe ve atîûr resûle ve ulil emri minkum. 

Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allaha sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah’ın 

ismiyle. Ey îmân edenler! Allah’a ve Resûl’e ve sizden olan idarecilere (emir verme 

yetkisinin sahiplerine) itaat edin.” (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:86) 

 

Şekil 166.  İmaret taç kapınısının arka kısmı. 

 

Şekil 167 .  İmaretin taç kapısının arkasındaki kitâbe. 

 Kitâbenin boyutları 50 x 200 cm olup, yerden yüksekliği 2,5 m ve kalem 

kalınlığı 20 mm’dir.  Koyu yeşil zemin üzerine mermere mahkuk bir şekilde altın 

varaklanmış celî sülüs yazı iki satır halindedir. İlk satırında oklu Besmele ve üzerinde 

“Esta’zubillahimineşşeytanirracim” yazılmış ve yanlarına çiçek motifleri 

kondurulmuş; alt satıra ise Âyet-i Kerime yazılmıştır. Üstteki istife uygun olması ve 

dikeydeki harfleri dengelemek amacıyla alt satırdaki “resule” kelimesindeki ‘ye’ 
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keşideli yapılıp âyetin en başına kadar uzatılmıştır. Bu satırın sonuna imzasını damla 

şeklinde düşen hattat, tarihi de M.1752 olduğunu belirtmiştir, “ketebehu Beşir 1155”.  

 İmaret ana binası girişinde, sütunlar üzerine oturan üç bölümlü revakta bulunan 

mermere mahkuk altın varak celî sülüs ile tarih kitâbesi bulunmaktadır.  Kitâbede şu 

manzum yazmaktadır (Şekil-168): 

 هللا شهنشاه زمنك عهد جودنده  بحمد

 معمورو اباد اولدي دستور عدالتلهجهان 

 ماليسلطان سَلطين جهانکم حط ه او 

 ا عدددن الدی زور بازو جَلدتلهيد
 زکيمعالی علم سلطان محمود خان غاشه 

 خيره مصروف اولدي اوقاتي عبادتلهامور 
 کيم ابو الفتحك ايدوب اثارنی اتمام خصوصا 

ت   حق ن ايفا ايلدي حق  رعايتلهابو 
 اثارك ختامنده شمدي اياصوفي هده بو 
 معَل  عمارت ايلدي انشا متانتلهبر 

 اولدقده تاريحن ديدي صاحب بو مصرعلهتمام 
 ١١٥٥مارتله اباد اولدي الحق بو عاياصوفي ه 

 الفقير بشير حازن حضرت شهريارينمقه 
 

Transkripsiyonu: 

“Bihamdillah şehinşâh-ı zamânın ahd-ı cûdunda  

Cihan ma'mûr u âbad oldu düstûr-u adâletle  

O sultân-ı selâtîn-i cihân-kîm hıtta-i melâi 

Yed-i a'dâdan aldı zor bâzû-yı celâdetle  

Şeh-i âli ilm-i sultan Mahmud han gâzikîm  

Umûr-ı hayra masruf oldu evkâtı ibâdetle  

Husûsan-kîm Ebu'l-Fethin edüb âsârını itmâm  

Übüvvet hakkın îfâ eyledi hakk-ı riâyetle  

Bu âsârın hitâmında şimdi Ayasofiyye'de  

Bir mu’allâ imâret eyledi inşâ metânetle 

Tamam oldukda târihin dedi sâhib bu mısrayla  

Ayasofiyye âbâd oldu el-hak bu imâretle 1155  
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İmza satırı: Nemekahu'l-fakîr Beşîr Hâzin-i Hazret-i Şehriyâri” 

 

 

Şekil 168.  İmaret ana binası girişinde bulunan kitâbe. 

 Yatayda 3, dikeyde 4 kartuşa yazılmış kitâbenin boyutları 60 x 120 cm olup bir 

kartuşun ebatı 15 x 40 cm;  yerden yüksekliği 2 m ve kalem kalınlığı 10mm’dir.  

Kitâbenin en altında ortalanmış bir biçimde hattatın imzası farklı bir ifadeyle 

bulunmaktadır: “ Hazreti padişahın haznedarı fakir Beşir bunu yazdı”  (Şekil-169). 

 

 

Şekil 169.  İmaret ana binası girişinde bulunan kitâbeden detaylar. 

  Fırına bitişik mutfak kapısı üzerinde iki satır halinde celî sülüs satır olarak altın 

varak ile kırmızı zemin mermere İnsan Sûresi 8. ve 9. âyetleri yazılmıştır. Kitâbenin 

ebatı 30 x 100 cm olup, yerden yüksekliği 2m, kalem kalınlığı 10 mm’dir. Harekelere 
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gereğinden fazlaca yer vererek yatay denge için burada farklı olarak tenvinlere yer 

vermiştir.  Kitâbenin metni şöyledir  (Şekil-170):   

  َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحب ِِه ِمْسِكينًا َوَيتِيًما َوأَِسيًرا

ِ اَل نُِريدُ ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا  ١١٥٥       إِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ّللاَّ

 

Okunuşu: Ve yut’imûnet taâme alâ hubbihî miskînen ve yetîmen ve esîrâ. İnnemâ 

nut’imukum li vechillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şukûrâ 

Anlamı:” Ve sevdiği taamı, miskinlere, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz 

sadece Allah’ın vechi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz 

1155.” (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:578) 

İmza satırında ise “ ketebehu biinâyetillâhi'l- kadîr abduhu Beşîr” yazılmıştır 

 

Şekil 170.   İmaretin mutfak kapısı üzerinde bulunan kitâbe. 

 İmaretin batı tarafında yer alan fırının kapısı üstünde, kırmızı zemin üzerine 

altın varakla mermere mahkuk, celî sülüs ile satıra yazılmış Maide Sûresinin 88. 

âyeti bulunmaktadır: Metni şöyledir (Şekil-171): 

َ الَّذِ   ُ َحالاَلً َطي ِبًا َواتَّقُواْ ّللا  ا َرَزقَُكُم ّللا  ِحيِم    َوُكلُواْ ِممَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  أَنتُم بِِه يَ بِْسِم ّللا 

 ُمْؤِمنُونَ 
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Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Ve kulû mimmâ razakakumullâhu halâlen 

tayyiben vettekûllâhellezî entum bihî mu’minûn. 

Anlamı:” Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Allah'ın size verdiği temiz, helâl 

rızıklardan yiyin ve kendisine îmân ettiğiniz Allah’a karşı takva sahibi olun  1155.” 

(DİB Kur’an-ı Kerim,2017:121). 

Kitâbenin ebatı 30 x 80 cm olup, yerden yüksekliği 2 m, kalem kalınlığı 10mm’dir. 

 

Şekil 171.  İmaretin batı tarafında yer alan fırın binası kitâbesi. 

 İmarete ait erzak depolarından biri olan imaretin doğu avlusuna açılan kapısı 

üzerinde bulunan, siyah zemin üzerine altın varakla mermere mahkuk iki satırlık celî 

sülüs kitâbede Nahl Sûresi 114. âyeti yazılıdır. Yerden 2m yükseklikte, 40 x 70 cm 

ebatında ve kalem kalınlığı 10 mm olan kitâbenin metni şöyledir (Şekil-172):  

ِ إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُدُونَ  ُ َحالالً َطي ِبًا َواْشُكُرواْ ِنْعَمَت ّللا  ا َرَزقَُكُم ّللا      ١١٥٥فَُكلُواْ ِممَّ

Okunuşu: Fe kulû mimmâ razakakumullâhu halâlen tayyiben veşkurû ni’metallâhi in 

kuntum iyyâhu ta’budûn.1155 
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Anlamı:” Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı helâl ve tayyib (güzel, temiz) olan 

şeylerden yiyin! Ve eğer siz, yalnız O’na kul olduysanız, Allah’ın nimetlerine 

şükredin!”.  (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:279). 

 

Şekil 172.  İmaretin doğu avlusuna açılan erzak deposunun kapısı üzerinde bulunan kitâbe. 

 İmaret avlusu ile câmii arasında bulunan yolda Vezir bahçesinin medrese 

tarafındaki giriş kapısının üzerinde yalın bir biçimde mermere mahkuk kitâbe 

bulunmaktadır. Yerden yüksekliği 2.5m, ebatları çerçevesiz 20 x 50 cm, kalem 

kalınlığı 15 mm olan kitâbede imza ve tarih bulunmamaktadır.  Yasin Sûresi’nin 58. 

âyeti yazılı olan kitâbenin metni şöyledir (Şekil-173): 

ب    ِحيم  َساَلٌم قَْواًل ِمن رَّ رَّ  

Okunuşu: Selâmun kavlen min rabbin rahîm 

Anlamı: “Rahîm olan Rab’ten "selâm" sözü (vardır).” 
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Şekil 173.  İmaret avlusundan Vezir bahçesine gidişte bulunan kitâbe. 

 İmaret avlusunun batı tarafından Soğuksu Sokağı’na açılan büyük kapının dış 

tarafının üstünde beş satır yatay dörder kartuş içerisinde kırmızı zemin mermere 

mahkuk, altın varak celî sülüs kitâbe bulunmaktadır. Kitâbe, imaretteki ikinci inşâ 

kitâbesidir ve tarihi yine Ni’metullah Efendi atmıştır. Manzum aşağıdaki gibidir 

(Şekil-174): 

 شهر يار دادکر حاقان اسکندر ظفر 
 و بر شاهنشه چرخ استان  بحرپادشاه 

 سلطان محمود فَلطون رای کيمحضرت 
 ذاتی باعث اسايش کون و مکان اولدي 
 شهك اولمقده مرأت جهانده نو بنواول 
 پاکندن نيجه اثار خيري ه عيانوجه 
 ازجمله اياصوفي ه کيبی معبدكاشته 

 اطرافن نيجه اثار ايله جن ت نشانلدي ق
 و دارالکتب دلجو سبيل انشاد ايدوب مکتب
 کران سک اننی غرق اب جود بیايلدی 
 ازين بنياد دار النعم ايدوب اول کامکاربعد 
 ي سير احساننه صد وجهله پيرو جواناولد

 کلدي جهانه کرچه چوق شاه کريمحاصلي 
 امتنانبويله ولي النعمت بي کلمدي 

 ر ايده بوعالمیااداي سکرينه اقد حق

 نظيرن کورمدي دورانده بونی اسمانکيم 
 ايتسون همان هللا شاه اکرميپايدار 
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 نعمت احسانی اولسون بندکاندار  وايه
 ين  دولتی تاريخناحو رانعمت حوديدي 

 ١١٥٥نعمت ياپدي نو سلطان محمود جهان   دار 
فقر بشير الشهير باالخزن هذالحط  وساءر الخطوط المسطوره  العبدال کتب

 السلطاني
Transkripsiyonu: 

“Şehriyâr-ı dâdger Hâkânı İskender zafer  

Padişâh-ı bahr u ber şâhenşeh-i çerh-i âsitan  

Hazret-i Sultan Mahmud-ı Felâtun re'y kîm  

Oldu zâtı bâ’is-i âsayiş-i kevn ü mekân 

Ol şehin olmakta mir'ât-ı cihânda nev-be-nev 

Vech-i pâkinden nice âsâr-ı hayriyye a’yân  

İşte ezcümle Ayasofiyye gibi ma’bedün  

Kıldı etrâfın nice âsar ile cennet-nişân  

Mekteb ü dâru'l-kütüb dilcû sebîl inşâd idüb  

Eyledi sükkânını gark âb-ı cûd-ı bî-gerân  

Ba'd- ezîn bünyâd-ı dârü'n-ni’am idüb ol kâmkâr  

Oldu sîr ihsânına sad vechle pîr ü civân  

Hâsılı geldi cihâna gerçi çok Şâh-ı kerîm  

Gelmedi böyle veliyyü'n- ni’mete bî itminân  

Hakk edâ-yı şükrine ikdâr ide bu ‘âlemi  

Kîm nazîrin görmedi devrânda bunu âsuman  

Pâyidâr itsün heman Allah o şâh-ı ekremi  

Vâyedâr-ı ni’met ihsânı olsun bendegân  

Didi Ni’met hâr-hânı devleti tarihini  

Dâr-ı ni’met yapdı nev Sultan Mahmud-ı cihân 1155. 

İmza satırı: 

 Ketebehu haze'l-hatt vesâ’ire'l-hutûtu'l-mesture el-Abdu'l -fakîr Beşîrü’ş-Şehir bi’l-

Hazini’s- Sultanî”  (Bu hattı ve diğer hat satırlarını Sultanın haznedarı fakir kul Beşir 

yazdı).72 

 

                                                 

72  Divanda bulunan manzumdan son kısımları değiştirilerek kitâbeye aktarılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. ( Alkan, 

2011:254,255; Özkök, 2016:8-16).  
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Şekil 174.  İmaretin Soğuksu Sokağı’na açılan kapısının inşâ kitâbesi. 

 H.1155/M.1742 yılında yapılan kitâbenin boyutları 60 x 200 cm olup; bir 

kartuşun ebatı 15 x 50 cm,  yerden yüksekliği 4 m ve kalem kalınlığı 5 mm’dir.  

Kitâbenin en altında sol köşede hattatın imzası üst üste iki yarım kartuş içinde 

bulunmaktadır (Şekil-175). 

 

Şekil 175.  İmaretin Soğuksu Sokağı’na açılan kapısının kitâbesinden detaylar. 
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3.2.6. Hazine binasındaki kitâbeler 

 Hazine binası, Ayasofya Külliyesi’nin içinde Bizans döneminden kalma bir 

yapısıdır. Ayasofya’nın kuzeydoğusu köşesinin dışında, imaretin yanında yuvarlak 

bir binadır. I. Mahmud döneminde imaret ile birlikte erzak ambarı olarak 

kullanılmaya devam edilmiştir ve bu dönemde kapısının hemen üstüne bir kitâbe 

konulmuştur. Kelime-i Tevhîd ibaresi celî sülüs hatla, mermere mahkuk bir 

biçimde yine Hattat Beşir Ağa tarafından H. 1155’te yazılmıştır.   

 

Şekil 176. Ayasofya hazine binası. 

دُ َرُسوُل هللاْ   ١١٥٥سنه  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu: Lâ ilâhe İllallâh, Muhammedur Rasûlullah sene 1155 

Anlamı: Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Resulûdür. 
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Şekil 177.  Hazine binasının girişinde bulunan kitâbe. 

 Mavi-mor bir zemin üzerine altın varakla hakkedilmiş yazının yerden 

yüksekliği 3 m, kalem kalınlığı 20 mm, ebatları 50 x 120 cm olup; kenarlarında da 10 

cm’lik bir palmet motifli bir tezhip geçilmiştir. İmzasını da bu çerçevenin içine altta 

orta kısıma yerleştiren hattat “ketebehu el-hakir Beşir Haznedâr-ı Hazret-i Şehriyâr” 

olarak küçük biçimde sülüs olarak yazmıştır.  Levhada mermerin zemininden sonra 

dikkati çeken husus, yazıdaki ‘elif’lerin boylarıdır. Yaklaşık 12 nokta boyunda olan 

‘elif’lerin yarattığı dikey hareket, harekeler ve tezyini işaretlerle doldurularak 

dengelenmeye çalışılmıştır. Bu denge için ayrıca, “Muhammed” kelimesindeki ‘ha’ 

uzatılmış; üzerine biri büyük , biri küçük fethalar yerleştirilerek satır ferahlatılmıştır. 

Hattat; cezmlerin, tirfil ve ötrelerin harflerin üzerine gelmesi yerine, birlikte 

kümeleyerek yazmayı tercih etmiştir. Böylece başta ve sonda bulunan ‘elif’ 

hareketlerinin kümelenmesiyle bütünlük oluşturmaya çalışılmıştır.  

3.2.7. Hünkâr kasrındaki kitâbeler 

Kasr-ı Humayun olarak adlandırılan bu bölüm I.Mahmud (hd.1730-1754) 

dönemininde yapılmış olup, eski hünkâr mahfiliyle bağlantılı olarak inşâ edilmiştir. 

Bab-ı Humayun Caddesi üzerinden bir taç kapıyla girilen kasır, padişahın dinlenme 

yeri olarak yapılmıştır (Ayvansarayî; 2001:42; Eyice, 1993:456). Bugün Ayasofya 

mescidi olarak kullanılan bölümde, çeşitli sultanlar dönemlerinde bakım ve tamir 

geçirdiği için bunları belirten kitâbeler yer almaktadır. I. Mahmud döneminde 

(hd.1740-1754) yapılan ve I.Abdülmecid döneminde (hd.1839-1861) Fossati 
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onarımları sırasında genişletilen kasırda toplamda üç adet kitâbe bulunmaktadır 

(Akgündüz, 2005:460-461; Diker, 2016:92).  

 Kasra dışarıdan girişte Fossati onarımları sırasında yapılan kapıda iki satırlık 

celî tâ’lik tamir kitâbesi ile bir tuğra bulunmaktadır. Mahfilin giriş kapısı ile avlu kapısı 

üzerine Ziver Efendi tarafından iki tarih kıtası yazılmıştır (Akgündüz, 2005:513). 

Sultan Abdülmecid Tuğrası, hattat Hâşim73 imzalı olup altında H.1265 tarihi ile 

birlikte yazılmıştır. Tuğra renklendirilmemiş olup, hançeresinin hemen üstüne yaprak 

dalı ile mermere hakkedilmiştir. Tuğranın alt kısmında imzası bulunmasa da 

belgelerde Mustafa İzzet Efendi’ye ait olduğu bilinen, H.1265/M.1849 tarihli celî 

tâ’lik ile yazılan kitâbenin metni şöyledir (Mert, 2014:29),  (Şekil-178):  

 فل بنا قيلدیحبو واَّل جامع تعمير ايدب م

 عالی همم سعی ايليوب تحکيم بنيانهه ش

 زيور بر باشقه فر رخيره تاريم وير دعای 

 ١۲٦٥لمجيد خانه  ا دايليه حق محفلی عبهمايون 
Transkripsiyonu: 

"Bu vâlâ câmi’i ta’mir idüb mahfel binâ kıldı  

Şeh-î ‘âli-himem-i sa'y eyleyüb tahkîm-i bünyâna  

Du’â-i hayra târihim virir bir başka fer Ziver  

Hümâyun eyleye Hakk mahfeli, ‘Abdülmecid Hân'a 1265"   

 

 Ebatları 40x200 cm olup, kalem kalınlığı 10 mm ve yerden yüksekliği 2m’dir. 

Kitâbenin sol tarafındaki üst satırında bulunan “âlî” kelimesi restorasyon hatası 

sonucunda ‘ayın’ harfinin içi tamamen boyanmış ve ‘mim’ harfine benzemiştir. 

Kitâbenin sağ alt satırının sonlarındaki “verir bir başka fer ziver” kısmındaki harflerin 

anatomileri yine tamir sonucu bozulmuş olup, “başka” kelimesindeki ‘be’ harfinin 

                                                 

73 Mehmed Haşim Efendi (ö. 1845): Mustafa Rakım’ın kölesi, öğrencisi ve manevi evladıdır. Darphanede sikke 

ressamlığına tayin edildi. Sonraları Divan-ı Humayun’da hat hocalığı yapmıştır. Özellikle sülüs, nesih, celi sülüs 

ve tuğrada ustalaşmıştır.  Sultan II. Mahmud ve Abdülmecid’in tuğralarını yapmıştır. Hocasının ölümü üzerine 

Nusretiye Câmii’ndeki kitâbeleri o tamamlamıştır. Ayrıca II. Mahmud Türbesi’ndeki celi sülüs yazıları da 

yazmıştır. Üstadının yanına defnedilmiştir.(Rado, 1984: 205;  İnal, 1970: 129; Alparslan, 2012: 121).  
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noktası düşmüştür. Yine sol alt kısımdaki “eyleye” kelimesinindeki ilk ‘ye’ harfinin 

bir noktası eksiktir. Yazının genel olarak raspası alınıp, tekrardan yaldızla elden 

geçirilmesi gerekmektedir.  

 

Şekil 178.  Hünkâr kasrı giriş kapısı kitâbesi. 

 

Şekil 179.  Hünkâr kasrı dış kapısındaki tuğra. 

 Kasrın iç kısmındaki kapının üstünde uzunca bir kitâbe bulunmaktadır. Üst 

kısmında celî muhakkak ile yazılmış Besmele, ikinci bölümde celî sülüs hattı ile 

Zümer Sûresi’nin 73. âyetinin bir kısmı, üçüncü kısımda ise Beşir Ağa’ya ait 7 satırlık 

celî tâ’lik Türkçe metin, dördüncü kısımda ise yine celî tâ’lik Türkçe tarih kitâbesi 

bulunmaktadır. Metinler sırasıyla şöyledir: 
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Şekil 180.  Hünkâr kasrı iç kapısı kitâbesi. 

1. Kısım                   ِِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ       بِْسِم ّللا 

2. Kısım  (Zümer,73)                  ٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِدينَ َساَل     

Okunuşu: selâmun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn(hâlidîne) 

Anlamı: “"Selâmun aleykum, siz temize çıktınız (aklandınız) ve öyleyse ebedi olarak 

ona (cennete) girin" derler (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:465) (Şekil-181) 

 

Şekil 181.  Hünkâr kasrı iç kapısındaki kitâbenin üst kısmı. 

 



188 

 

3. Kısım  

 كيم انك ىحضرت سلطان محمود خان غاز

 چرخ برين جامع اقبالنه  قب در 

 قبله شاهان دوران نخبه عثمانيان

 باعث اسايش عالم امير المومنين

 محرابده (?)س ی اصحاب کمالك ارقهداول

 لی اجالل ايله ذاتی امام المسلمين اوله

 ق اتدی هللا انی کمنيچه خيراته موف  

 اولممش ملحوظ اسالف سالطين گزين 

س طاقلر ال تشييد ايدوب علی مقو   او 

 ء معينندن اجرا  ايلدی ما  تشنگانه ا  

  ىشمدي اياصويه گبي معال  معبد

 ايليوب تعمير ايله مقصوره خلد برين 

 له باطنن معمور ايدوب صوفى گبي ظاهر اي

 ثيه معلوم اصحاب يقين وجه ت ىاولد

 سنگلر اظهار نقشيله ايدوب کشف ضمير 

  ينزضه كاوله خلوت  كدونديلر اول مرد مرتا

ين پوللر سنده زر   قب ه و طاق معال 

 اهل کفرن سينهسنده اولدی داغ اتشين

 قب ه چرخ انجم سيمين ايله پر زين ايسه 

ين خا  ندن دلنشينايله اولدی بو ا  تر زر 

 منار اولدی همان  (?)خرقٔه بيضا کيوب پر

 مش برر شيخ کزينتذکرو تحليله قيام اي

 حافظ دارالس عاده ناظر وقف شريف

 ذات عاليشان بشر اغا ايدوب رأی رزين

 سن خفظ ايليوب رفع تداخل ايلدی غل ه

 امر سلطانيله صرف اتدی بو تعميره همين

 جامعده طاعاته قيام  تا جماعت ايده بو

 زيب تخت شوکت اوله اول امام المسلمين
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Transkripsiyonu: 

 

“Hazret-i Sultan Mahmud Hân Gâzi kim ânın 

Câmii ikbâline bir kubbedir çerh berin  

Kıble-i şâhân devrân nuhbe-i Osmâniyân 

Bâ’is-i âsâyiş-i â’lem emîri'l-mü'minîn  

Oldu ashâb-ı kemâlin arka-sı mihrabda  

Olalı iclâl ile zâtı imamu'l-Müslimîn  

Niçe hayrâta muvaffak etdi Allah ânı kîm  

Olmamış malhuz eslâf-ı selâtîn güzîn  

Evvelâ teşyîd idüb ‘âlî mukavves tâklar 

Teşnegâne andan icrâ eyledi mâ-i mu’ayyen  

Şimdi Ayasofiyye gibi mu’allâ ma'bedi  

Eyleyüb ta’mir ile maksûre-i huld-i berîn  

Zâhir ile bâtının ma'mûr idüp sûfi gibi  

Oldu vech-i tesye ma'lûm ashâb-ı yakîn  

Sengler ızhâr-ı nakşile idüb keşf-i zamir  

Döndiler ol merd-i mürtaza kâvle halvet-i güzîn  

Kubbe ü tâk-ı mu’allâsında  zerrîn pullar  

Ehl-i küfrün sînesinde oldu dâğ-ı âteşin  

Kubbe-i çerh-i encüm-i sîmîn ile pür zeyn ise  

Ahter-i zerrîn ile oldu bu ândan dil-nişîn  

Hırka-i beyzâ giyip pür menâr oldu hemân  

Zikr u tehlîle kıyâm itmiş birer şeyh-i güzîn  

Hâfız-ı dâru's-sa’âde nâzır-ı vakf-ı şerîf  

Zât-ı ‘âlişân Beşîr Ağa idüb re'y-i rezin  

Gûlle-sin hıfz eyleyüb ref’-i tedâhül eyledi 

Emr-i sultâniyle sarf etdi bu tâ’mire hemin 

Tâ cemâ’at ide bu câmide tâ’ata kıyâm  

Zîb-i taht-ı şevket ola ol imâmu'l-Müslimîn” 

 

 

Şekil 182. Hünkâr kasrı iç kapısındaki tamir kitâbesi. 
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4. Kısım   

 ثنانام ظل  هللا اوله تا زيب منشور 

 سيله زين ايده دنيايی رب  العالمين سايه

 صاحبا يکمصرع برجستهدر تاريخ اکا

 ١١٤٦ياصوفيه واال بيت معمور کزين   اولدی ا  
 

Transkripsiyonu: 

“Nâm-ı zıll-ullah ola tâ zîb-u menşûr-ı senâ  

Sâye-siyle zeyn ide dünyâyı Rabbû'l-Âlemîn  

Sâhibâ yek-mısra' bercestedir târih âna  

Oldu Ayasofiyye vâlâ beyt-i ma'mûr-ı güzîn 1146” 

 

 

Şekil 183.  Hünkâr kasrı iç kapısındaki tarih kitâbesi. 

 En son kısımda tarihi M. 1734’ü gösteren bu tarih kitâbesinin ebatı 50x150 cm, 

kalem kalınlığı 10mm, yerden yüksekliği 2m’dir. Üstündeki tahtla çevrelenmiş 

kitâbenin toplam ebatı 150x200 cm olup yerden yükseklikleri de 2.70m’dir. Bir taht 

veya taç formunu andıran kenar ve üst süslemelerinin hemen altında bulunan 

muhakkak besmelenin ebatları 40x60 cm ve kalem kalınlığı da 15mm’dir. Hemen 

altındaki dendanlarla çevrelenmiş celî sülüs ile satıra istiflenmiş âyetin ebatı 60x140 

cm olup kalem kalınlığı 20mm’dir. Türkçe methiyenin yazıldığı celî tâ’lik kısımın 

ebatları 70x200 cm olup, bir kartuşun ebatı 10x50 mm ve kalem kalınlığı 6mm’dir. 

Kitâbenin metninden anlaşıldığı üzere bir tamir kitâbesi olan bu yazıda, I.Mahmud 

döneminde geçirilen tamiri belgelemektedir. Eski hünkâr mahfiline bağlantı yapıldığı 

için buranın tamir olduğu düşünülmüş olabilir.  
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 Eski mahfille I. Mahmud’un eklediği kısma giden kapı üzerinde tamir kitâbesi 

bulunmaktadır. Lacivert zemin mermer üzerine altın varakla hakkedilmiş levhada üç 

satır yazı bulunmaktadır. 1.ve 2. satırı celî sülüs yazılmış olup, 3. satırı celî tâ’likle 

yazılmıştır. Yazının 1.ve 2. sırası celî muhakkak havasında yazıldığı görülse de, 

burada kesin olarak ayrımı yapmak zordur.  Ebatları 70 x100cm olup kalem kalınlıkları 

sülüslerin 13mm, tâ’likin 10mm ve yerden yüksekliği 220cm’dir. Yine I.Mahmud 

döneminde yapıldığını işaret eden metinde, tarih ve imza bulunmamaktadır. Kitâbenin 

metni şöyledir (Şekil-185): 

Celî sülüs: (Tövbe,18’in bir kısmı ve Esmâü’l-Hüsna’dan bazıları ) 

 الَوَهابَ العل يِ اْلعَِزيزْ          ِ ِ َمْن آَمَن بِالِل   إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجدَ ّللا 

Okunuşu: İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi; el alimu el-azizu el- 

vehhab. 

Anlamı:” Allah’ın mescidlerini ancak, Allah’a îmân edenler imar eder. Âlîm, Azim ve 

Vehhâb ” (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:188). 

Celî tâ’lik:  

 خان محمد ىالغاز لطانالس   زمن في عميرللت    تاريخ

Okunuşu: Târihu-t- ta’mir fi zeman es-Sultan el-Gazi Mahmud Hân 

Anlamı: “Sultan Gazi Mahmud Han zamanında yapılan tamir için tarihtir.” 

 

Şekil 184.  Hünkâr kasrındaki eski mahfille I. Mahmud’un eklediği kısma giden kapı. 
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Şekil 185.  Eski mahfille I. Mahmud’un eklediği kısma giden kapı üzerinde tamir 

kitâbesi. 

 

3.2.8. Türbelerdeki kitâbeler 

  Ayasofya’nın güneyindeki büyük kapıdan çıkıp, vaftizhanenin yanında 

bulunan kapılardan türbeler bahçesine gidilmektedir. Buradaki türbelere, beş Osmanlı 

padişahı, onların hanımları ve çok sayıda şehzade defnedilmiştir.  Toplam 5 türbe 

bulunan yapıda 3 tanesinde yazı ve tezyinat bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla II. Selim 

Türbesi, III. Murad Türbesi ve III. Mehmed Türbesi’dir. Geriye kalan Şehzadeler 

Türbesi ve I. İbrahim ve I. Mustafa Türbesi’nde yazı bulunmamaktadır veya günümüze 

ulaşmamıştır. Yapılış sıralarına göre türbedeki yazılar bu bölümde ele alınacaktır. 

3.2.8.1.II. Selim Türbesi 

  Ayasofya’daki sultan türbelerinin yapımına ilk olarak Sultan II. Selim (hd 

1566- 1574) döneminde başlanmıştır. Mimar Sinan’ın Ayasofya etrafındaki binalardan 

temizlemesi sonrasında, buraya bir bahçe duvarı eklemiş ve ilk türbeyi inşâ etmiştir.  

Türbeler bahçesine girildiğinde sağda bulunan dört türbeden üçüncüsü olan ve H.984 

/M.1576’da tamamlanan yapı, klasik dönemin türbe özelliklerini taşımaktadır (Önal, 

1992: 164; Doğanay, 2009:291-293). 
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Şekil 186.  II. Selim Türbesi’nin ön cepheden görünüşü. 

 Türbenin önünde üç kemerli, saçaklı bir revakı vardır. Bu saçağın hemen 

altında mermere mahkuk celî sülüs ile sağ ve sol köşedeki küçük kemerlerin 

üzerlerinde edebi bir şekilde metin eklenmiş Kelime-i Tevhid yazısı bulunmaktadır.  

Yazılar ve metinleri şöyledir (Şekil-187): 

Sağ tarafta: 

   المبىن ال إله إال هللا الملك الحق  

Okunuşu: Lâ ilahe illallahu el-meliku’l-hakku’l mübin 

Anlamı: “Apaçık gerçeğin sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.” 

Sol tarafta: 

 مىن   مد رسول  هللا صادق الوعد االمح

Okunuşu: Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va'dil emîn 

Anlamı: “Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah'ın Rasulüdür” 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 187. II. Selim türbe saçağı altında bulunan yazılar a. Sağ kısım, b. Sol kısım. 

 Lacivert mermer zemin üzerine altın varakla yazılmış yazıların ebatları 50x150 

cm, yerden yüksekliği 4m ve kalem kalınlıkları 30 mm’dir. Yazılar altın varak ile 

kıvrımlı köşelerle çerçeve içine alınmış; dikdörtgenden köşelerde kalan boşluklar 

kırmızıya boyanmıştır. ‘mim’, ‘kaf’, ‘lam elif’, ‘vav’ gibi gözlü harflerin içi yine 

kırmızıya boyanmıştır.  Harekeler yazıda çok az kullanılmış olup, şedde dışında, cezm 

ve ötre kullanılmıştır. Sol taraftaki kitâbede bazı mühmel harfler de alttaki boşluğu 

doldurmak için kullanılmıştır.  Yazılarda dikkati çeken bir öge de bazı yaprak ve rumi 

motiflerin tezyini unsur olarak kullanılmasıdır. 16. yy’ın mimari hatlarında sıkça 

rastladığımız bu kullanım sonraki yıllarda rafa kaldırılacaktır. ‘Elif’lerin 

uzunluğundan ve yazı karakterinden doğan durağanlılık, bu motifler ve renk unsuruyla 

gelen hareketle giderilmeye çalışılmıştır.  

  Türbenin önündeki revak kubbesinin altında,  iç tarafında,  dört köşeye 

mahkuk celî sülüs kitâbeler yazılmıştır. Lacivert mermer zemin üzerine altın 

varakla yazılmış yazıların ebatları 20x70 cm, yerden yüksekliği 4 m’dir ve kalem 

kalınlıkları 20mm’dir. Yine saçak altındaki yazılar özellikleriyle aynı olup, daha 

küçük ebatları burada görülmektedir. Giriş kapısının üstünde Besmele ve Şuara 

Sûresisi 88 ve 89. âyetleri yazılı olan kitâbelerin metinleri şöyledir (Şekil 188 ve 

189): 
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Şekil 188. Türbenin revak kubbesinin altında bulunan celî sülüs kitâbeler. 

Giriş kapısının üstünde: 

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يمِ بِْسِم ّللا   

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm 

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile. 

Besmelenin Sağında: ( Şuara, 88) 

 يَْوَم ََّل َينفَُع َماٌل َوََّل بَنُونَ 

Okunuşu: Yevme lâ yenfau mâlun ve lâ benûn 

Anlamı: O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. 

 

Onun sağında: (Şuara, 89) 

َ بِّقَْلٍب َسلِّيمٍ   إَِّّلَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

Okunuşu: İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm 

Anlamı:” Allah’a Selim (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç.”  

 

Besmelenin Solunda: 
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    ميالعظ  ِصدِق هللاِ 

Okunuşu: Sadakallahul azim 

Anlamı:” Azim olan Allah doğru söyledi.” 

 

 Kitâbede yazılı Şuara 89 ‘da ‘selim kalple’ derken türbenin banisi II.Selim’e 

de ithaf olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 189.  Türbenin revak kubbesinin altında bulunan celî sülüs kitâbelerin detayları. 

 Besmelenin hemen altında, türbeye giriş kapısının hemen üstünde inşâ-tarih 

kitâbesi bulunmaktadır. Celî sülüs ile çini üzerinde bulunan yazının zemini lacivert 

olup, yazısı beyazdır. II. Selim Türbesi Kitâbesi metni şöyledir:  
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 اکا رحمت ايده رب العالمين              ليماتدی حضرت سلطان سرحلت 
 رحمته هللا عليهم اجمعين                       اوَّلد کراميله او شاهکجدی 
 دينسه َّليق قصر فردوس برين             بر تربه جن ت مثل     ياپديلر 
 ٩٨٤تربه سلطان سليم پاك دين                     قدسی ددی تارينیهاتف 

 

Transkripsiyonu: 

Rıhlet etti hazret-i sultan Selim              Ana rahmet ide rabbu'l-âlemîn  

Geçdi evlâd-ı kirâmıyla o şâh               Rahmetullahi aleyhim ecmaîn  

Yaptılar bir türbe-i cennet-misâl          Dense lâyık kasr-ı firdevs-i berîn   

Hâtif-i kudsî dedi târihini                    "Türbe-i Sultân Selîm-i pâk-ı dîn" 984  

 

 

Şekil 190.  Türbeye giriş kapısının üstünde bulunan inşâ kitâbesi. 

 Lacivert çini zemin üzerine beyaz yazıyla yazılarak, harflerin etrafı siyah ile 

tahrirlenmiş ve beyitlerin yan yana konularak bir dörtlük olarak yazılmış olduğu 

kitâbenin etrafı kırmız zemin üstüne çiçek motifleriyle çerçevelenmiştir. Beyitlerin her 

biri de beyaz çerçeve içine alınmış dikdörtgen kısımdan arta kalan boşluklar yeşil ile 
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renklendirilmiştir. Kitâbenin en altında ortadaki yeşil bölmeye H.984 /M.1576 tarihi 

atılmıştır. Her gözlü harfin içi doldurulmamış, bazıları seçilerek – ‘Ayın’, vav’, ‘mim’ 

gibi- içleri kırmızıya boyanmıştır. Satır halinde yazılmış celî sülüs yazının ölçüleri 

70x80 cm, kalem kalınlığı 5mm ve yerden yüksekliği 2 m’dir.  Girişteki mermere 

mahkuk kitâbeler gibi bu yazıların içinde çiçek ve dal motifleri görülmemektedir. 

Harekeler, boşlukları doldurma amacıyla az olarak kullanılmıştır. 

 Türbe kapısının sağ ve sol kanadının üstlerinde ahşap üzerinde sedef kakma ile 

yazılar bulunmaktadır. Dönemin özelliklerinden biri olan ayrıntılardaki incelik ve 

letafet yine burada da kendini göstermektedir. Kasas Sûresi 88. âyetinin bir kısmı 

yazılı olan bu kitâbelerin metni şöyledir (Şekil-191): 

 

Sağ kanatta: 

 ُكلُّ َشْيٍء َهالٌِّك إَِّّلَّ َوْجَههُ 

Okunuşu: kullu şey’in hâlikun illâ vechehu 

Anlamı: “O’nun Zat’ı hariç herşey helâk olucudur.” 

 

Sol kanatta: 

اْلُحْكُم َوإِلَْيِه تُْرَجعُونلَهُ     

Okunuşu: lehul hukmu ve ileyhi turceûn 

Anlamı: “Hüküm O’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.” (DİB Kur’an-ı 

Kerim,2017:370). 

 

 

Şekil 191. Türbenin kapısının üzerinde bulunan sedef yazılar. 
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 Türbenin içerisine girildiğinde yoğun bir kalemişi ve çini tezyinat dikkati 

çekmektedir. II. Selim Türbesi 16.yy’ın çini örneklerinin sergilendiği önemli bir 

yapıdır. İçeride çini pano ve alt pencere üstünde çini üzerine yazılmış bir kuşak yazısı, 

pandantiflere yazılmış Lafzatullah, İsm-i Nebevi, Çehar-ı yâr-i güzin ve Hasaneyn 

levhaları ile kubbe yazısı bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 192.  II. Selim Türbesi. 

 Sekizgen kubbenin pandantiflerine yazılmış olan levhalar lacivert çini zemin 

üzerine siyah ile tahrirlenmiş beyaz yazıyla yazılmışlardır. Kitâbelerin çapı 50cm, 

kalem kalınlığı 25mm ve yerden yükseklikleri 5.5m’dir. Yazılarda harekelere çok az 

yer verilmiş olup, boşluklar daha çok çiçek ve yaprak motifleriyle doldurulmuştur.  

Sekiz adet levhada geçen ibareler şöyledir (Şekil-194): 

د  ، اَبُوَبِكر   ،  عُ   َحَسْن ، ُحَسيِْن     َعِلي  ،   َمر   ، ُعثَْماْن ،ّللاَّ ُمَحمَّ

Okunuşu: “Allah”, “Muhammed”, “Ebubekir”, “Ömer ”, “Osman”, “Ali”, 

“Hasan”, “Hüseyin”. 
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Şekil 193.Pandantiflerde bulunan çini kitâbeler. 
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 Türbe dıştan mermer ile kaplı olup sekizgen bir plana kubbesi oturtulmuştur. 

İki kubbeli olan binanın iç kubbesinde Ra’d Sûresi 16. âyetinin bir kısmı tekrarlı olarak 

dört defa yazılmıştır. Yazı çeşidi celî sülüs olup madalyon biçiminde istiflenmiş ve 

ortasında geometrik bir tasarım yapılmıştır. Yazı zemini açık mavi olup, kalem işiyle 

yazı beyaz olarak yazılmıştır. Çapı 3m, kalem kalınlığı 50mm, yerden yüksekliği 

yaklaşık 15m’dir. Metni şöyledir: 

 

ُ َخالُِّق ُكل ِّ َشْيءٍ   قُلِّ َّللا 

Okunuşu: kulillâhu hâliku kulli şey’in 

Anlamı: “De ki: “Allah, herşeyin yaratıcısıdır.” (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:250). 

 

 

Şekil 194.  II. Selim Türbesi kubbe yazısı. 

 Türbede pencere üstlerine çini üzerine yerleştirilmiş kuşak yazısı 

bulunmaktadır. Kapıdan girildikten sonra hemen sağ taraftan başlayan bu celî sülüs 

yazıda Besmele ile Bakara Sûresi’nin 255-258. âyetleri yazılmıştır.  Bu âyetler ve 

meali şöyledir: 



202 

 

يمِّ    حِّ ْحَمنِّ الرَّ ِّ الرَّ ُ َّلَ إِّلَهَ إَِّّلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم َّلَ تَأُْخذُهُ سِّ   بِّْسمِّ َّللا  نَةٌ َوَّلَ نَْوٌم لَّهُ َما َّللا 

ْم َومَ  يهِّ ْنَدهُ إَِّّلَّ بِّإِّْذنِّهِّ َيْعلَُم َما بَْيَن أَْيدِّ ي يَْشفَُع عِّ  افِّي السََّماَواتِّ َوَما فِّي اْلَْرضِّ َمن َذا الَّذِّ

يُّهُ السََّماَواتِّ  َع ُكْرسِّ هِّ إَِّّلَّ بَِّما َشاء َوسِّ ْلمِّ ْن عِّ يُطوَن بَِّشْيٍء م ِّ  َواْلَْرَض َوَّلَ  َخْلفَُهْم َوَّلَ يُحِّ

يمُ  ْفُظُهَما َوُهَو اْلعَلِّيُّ اْلعَظِّ ِّ فََمْن    يَُؤوُدهُ حِّ َن اْلغَي  ْشُد مِّ ينِّ قَد تَّبَيََّن الرُّ َّلَ إِّْكَراهَ فِّي الد ِّ

 ُ ِّ فَقَدِّ اْستَْمَسَك بِّاْلعُْرَوةِّ اْلُوثْقََى َّلَ انفَِّصاَم لََها َوَّللا  ن بِّاّلِل  يٌع يَْكفُْر بِّالطَّاُغوتِّ َويُْؤمِّ  َسمِّ

يَن َكَفُرواْ أَْولِّيَآُؤُهُم  َعلِّيمٌ  َن الظُّلَُماتِّ إِّلَى النُُّورِّ َوالَّذِّ ُجُهم م ِّ يَن آَمنُواْ يُْخرِّ ُ َولِّيُّ الَّذِّ َّللا 

َن النُّورِّ إِّلَى الظُّلَُماتِّ أُْولَئَِّك أَْصَحاُب النَّارِّ ُهْم فِّيَها َخالُِّدوَن    ُجوَنُهم م ِّ      الطَّاُغوُت يُْخرِّ

يُم َرب َِّي الَّذِّ  ُ اْلُمْلَك إِّْذ قَاَل إِّْبَراهِّ ب ِّهِّ أَْن آتَاهُ َّللا  يَم فِّي رِّ ي َحآجَّ إِّْبَراهِّ يُْحيِّي  يأَلَْم تََر إِّلَى الَّذِّ

قِّ فَأْتِّ  َن اْلَمْشرِّ َ يَأْتِّي بِّالشَّْمسِّ مِّ يُم فَإِّنَّ َّللا  يُت قَاَل إِّْبَراهِّ يُت قَاَل أَنَا أُْحيِّي َوأُمِّ َها بِّ  َويُمِّ

ينَ  ي اْلقَْوَم الظَّالِّمِّ ُ َّلَ َيْهدِّ ي َكفََر َوَّللا  َت الَّذِّ بِّ َفبُهِّ َن اْلَمْغرِّ  مِّ

 

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum, lâ 

te’huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard, menzellezî yeşfeu 

indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in 

min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ 

ve huvel aliyyul azîm. Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy, fe men yekfur 

bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu 

semîun alîm. Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûr, 

vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), 

ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. E lem tera ilellezî hâcce ibrâhîme fî rabbihî en 

âtâhullâhul mulk, iz kâle ibrâhîmu rabbiyellezî yuhyî ve yumîtu, kâle ene uhyî ve umît, 

kâle ibrâhîmu fe innallâhe ye’tî biş şemsi minel maşrıkı fe’ti bihâ minel magribi fe 

buhitellezî kefer, vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn. 

 

Anlamı:“Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir 

uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. 

O'nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların 

önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun ilminden, 
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O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri 

kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır, Azîm’dir. 

Dînde zorlama yoktur. irşad yolu, dalâlet yolundan açıkça ortaya çıkmıştır. Artık kim 

tagutu inkâr edip de Allah’a îmân ederse, böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün 

olmayan sağlam bir kulba tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir. Allah, inananların 

dostudur, onları zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur, onları (onların 

nefslerinin kalplerini) nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar, ateş ehlidir. Onlar, orada 

ebedî kalacak olanlardır. Allah’ın kendisine hükümdarlık vermesi sebebiyle (azarak) 

Rabbi hakkında İbrâhîm ile tartışan kimseyi görmedin mi? İbrâhîm (a.s) (ona): 

“Benim Rabbim ki O, diriltir ve öldürür.”demişti. (O da): “Ben de diriltir ve 

öldürürüm.”dedi. İbrâhîm (a.s): “Öyleyse muhakkak ki Allah, Güneş’i doğudan 

getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir.”dedi. O zaman (Allah’ı) inkâr eden kimse 

şaşırıp kaldı. Allah zâlimler kavmini hidayete erdirmez.”  (DİB Kur’an-ı 

Kerim,2017:41). 

 

 

 

 

 

Şekil 195.  II.Selim Türbesi’ndeki çini kuşak yazısı. 
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Şekil 196.  II.Selim Türbesi’ndeki çini kuşak yazısının devamı. 

 1577 tarihli İznik çinileri kullanılan türbede, lacivert çini zemin üzerine beyaz 

yazıyla yazılarak, harflerin etrafı siyah ile tahrirlenmiş  tek satırlık sade bir sülüs hattı 

yazılmıştır. Pencere üstlerinden geçen kuşak yazısının yerden yüksekliği 2m, eni 

80cm, kalem kalınlığı ise 25 mm’dir. Bir karenin etrafında yazılmış kuşak yazısının 
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toplam uzunluğu 48m’dir. Hattatı belli olmayan yazıda ‘mim’, ‘kaf’, ‘vav’ ve mühmel 

harflerin gözleri ile cezmlerin içi kırmızıya boyanmıştır. Harekelerden daha çok fetha, 

cezm, şedde ve ötrelere yer verilen yazıda bunlar daha çok kümelenmiş ve sıralanmış 

bir şekilde istife yerleştirilmiştir. Dikey harflerin boyu, tek satırlık kompozisyon 

olmasından da kaynaklı olarak boyları normalden fazla uzundur. Harflerden ve 

harekelerden kalan boşluklar yaprak, penç, hatai, gonca gibi motiflerle beyaz, yeşil, 

kırmızı renkle birlikte kullanılmıştır.  Kuşak yazısının başlangıç ve bitiş yerleri beyaz 

kavisli şekilde cetvellenerek arta kalan koltuk kısımları, kırmızı beyaz rumilerle 

bezenmiştir (Şekil-197).  

 

 
 

 

Şekil 197.  II. Selim Türbesi’ndeki çini kuşak yazısından detaylar. 

3.2.8.2.Şehzadeler Türbesi  

  III. Murad Türbesi’nin hemen sağında bulunan bu küçük türbe, 1580’lerin 

başında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. II. Selim’in şehzadeleri ve ve annesi 
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medfun bulunmaktadır (Akgündüz, 2005: 234). Türbede günümüzde herhangi bir 

yazı bulunmamaktadır.  

 

3.2.8.3.III. Murad Türbesi  

 Bab-ı Humayun kapısından girişe göre, Ayasofya bahçesinde bulunan beş 

türbeden üçüncüsüdür.  Kapı üstündeki mermer kitâbelik boş bırakılmıştır. Ancak 

Ayvansarayi’nin bildirdiğine göre, Hâşimi’nin beytinde74 düşürmüş olduğu tarih  

1008/1599-1600 olup, türbenin yapılış zamanını işaret etmektedir. 

(Ayvansarayi,2001:45-46; Doğanay,2009:369)  

 Altıgen planlı klasik üsluptaki türbenin mimarı Davud Ağa olup, 1598’de 

onun vefat etmesinden sonra Dalgıç Ahmed’in yapıyı tamamladığı 

belirtilmektedir. Çift kubbeli,  mermer kaplı olan ve önünde de revaklı giriş 

bulunan yapı,  büyük bir hanedan türbesidir. Çinileri dönemin en kıymetli İznik 

çinileri arasındadır. İç tezyinatı külliyede bulunan diğer türbelere nazaran daha 

yoğundur.   

 

Şekil 198.  III. Murad Türbesi cepheden görünüşü. 

                                                 

74  Beytin son kısmı Ayvansarayi’nin kitabından alınmış olup, aslı söyle yazılmıştır: 

 ”١٠٠٨ مرقد سلطن مراد انجن عديل  اولدي“
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  Türbenin girişinde bulunan üç tonozlu revaklı kısımda pek çok önemli 

detay bulunmaktadır. Giriş kubbesinin hemen altında, kare istifli ma’kili yazı ile 

Kelime-i Tevhid kalem işi ile yazılmıştır. Tonozların sağ ve sol üst kısımlarında ise 

yine ma’kili ancak daha büyük dikdörtgen bir istifle müsenna olarak yazılmış 

Hadis-i Şerif yazısı bulunmaktadır (Şekil-200). Dikdörtgen olanın ebatları 

25x100cm, kare olanın ebatı ise 25x25cm ve kalem kalınlıkları da 10mm’dir.  

Yazıların üçü de mavi zemin üzerine beyaz hat ile yazılmışlardır. Külliyedeki nadir 

yazılmış ma’kili yazı örneklerindendir. Metinleri şöyledir: 

Kare ma’kili: 

دُ َرُسوُل هللاْ   اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu: Lâ ilâhe İllallâh, Muhammedur Rasûlullah 

Anlamı: “Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın 

Resulûdür.” 

 

Dikdörtgen ma’kililer:75 

 ُ    َوْحدَهُ اٰل  َشِريَك لَْه ، لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ اْلَحْمدُ َو ُهَو َعٰلى ُكل ِ َشْىء  قَِديراٰل اِلهَ ااِلً ّللاَّ

Okunuşu: lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve 

âlâ külli şey'in kadîr. 

Anlamı: “Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, 

hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir” 

 

                                                 

75 Hadis-i Şerifin tamamı şöyledir : "Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki 

peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve 

hüve alâ külli şey'in kadîr. (Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na 

aittir. O, herşeye kâdirdir) sözüdür." [Muvatta, Kur'ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da'avât 133, (3579)] 
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Şekil 199.    III. Murad Türbesi’ndeki revakların sağ ve solunda ma’kili yazılar. 

  

Şekil 200. III. Murad Türbesi’ndeki revak ortasında bulunan ma’kili yazı. 
 

 Yine revağın altında, sivri kemerlerin çevrelediği duvar satıhları İznik çinisi 

levhaları ile kaplanmıştır. Kemerlere kadar yükselen dikdörtgen alan, armudi profili 

mermer çerçeve içine alınmıştır. Sivri kemer kavsarasında ise çini dua yazıları 

bulunmaktadır. Girişte sağ ve sol taraftaki alınlıkta yazan metinler şöyledir (Şekil-

201): 

Sağ kısım: 

َرةِّ    اَللَُّهمَّ إِّن ِّي أَْسأَلـَُك اْلعَْفَو َواْلعَافِّيَةَ فيِّ الدُّْنيَا َواآلخِّ

Okunuşu: Allahümme inni es-elüke el afve vel afiyete fi’d-dünya vel ahireti. 
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Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve âhirette afiyet dilerim. 

Sol kısım: 

بُّ اْلعَْفَو فَاْعُف َعنِّ ياَللّٰهُ   مَّ تُحِّ  
Okunuşu: Allahümme tuhibbu el-afve feaffe inna  

Anlamı: “Allah’ın sen affı seversin, bu yüzden beni affet” 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 201.  III. Murad Türbesi’ giriş kapısının (a) solunda ve (b) sağında bulunan çini kitâbeler. 

 Armudi olarak istiflenmiş celî sülüs yazının ebatları 80x120 cm, kalem 

kalınlığı 20mm, yerden yüksekliği ise 3m’dir. Lacivert zemin üzerine beyaz ile 

yazılmış yazının kenarları siyah ile tahrirlenmiştir. 16.yy’ın özelliklerinden olan ‘he’, 
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‘mim’,’vav’,’ayın’ gibi gözlü harflerin içi kırmızıyla doldurulmuş, harflerden kalan 

boşluklar harekelerden ziyade yaprak motifleri ile süslenmiştir.  

 Türbe girişi kapılarında ahşap üzerine sedef kakma sülüs istifte yazılar 

bulunmaktadır.  Ankebut Sûresi’nin 57. âyeti sağ ve sol kanada yazılmış olup; sol 

kanatta sanatkârın imzası bulunmaktadır. Sedefkâr ustası da olan türbenin mimarı 

Dalgıç Mehmed Ağa, “ameli Dalgıç Mehmed Ağa” olarak imzasını bu yazılara 

atmıştır. Kapının üzerindeki metinler şöyledir (Şekil-202): 

Sağ kanatta : 

  ُكلُّ نَْفٍس َذائِّقَةُ اْلَمْوتِّ 

Okunuşu: Kullu nefsin zâikatul mevti 

Anlamı: “Bütün nefsler ölümü tadıcıdır.”  

Sol kanatta : 

 ثُمَّ إِّلَْينَا تُْرَجعُونَ 
Okunuşu: Summe ileynâ turceûn 

Anlamı:” Sonra Bize döndürüleceksiniz”. (DİB Kur’an-ı Kerim,2017:402). 

             

Şekil 202.  Türbenin kapısının üzerinde bulunan sedef kakma yazılar. 

 Türbenin içerisine girildiğinde çok yoğun bir kalemişi ve çini tezyinat dikkati 

çekmektedir. III. Murad Türbesi 16.yy’ın çini örneklerinin sergilendiği önemli bir 

yapıdır. İçeride çini pano ve alt pencere üstünde çini üzerine yazılmış bir kuşak yazısı, 
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pandantiflere yazılmış altı adet madalyon çini kitâbeler ve 2. ve 3. kat pencere arasına 

2’şer tane yazılmış toplamda 10 adet madalyon kalem işi kitâbe ile kubbe yazısı 

bulunmaktadır (Şekil-202).  

 

Şekil 203.  III. Murad Türbesi’nin iç görünüşü. 

 

  Kubbede kalemişi tekniğiyle yazılmış, mavi zemin üzerine beyaz ile celî sülüs 

ile Fâtiha Sûresi etrafında makili hat ile Allah ve Muhammed isimleri tekrarlanmıştır. 

Kubbede geçen metin şöyledir (Şekil-203): 

يمِّ َملِّكِّ َيْومِّ  حِّ ْحمنِّ الرَّ يَن الرَّ ِّ اْلعَالَمِّ ِّ َرب    اْلَحْمُد ّلِل  يمِّ حِّ ْحَمنِّ الرَّ ِّ الرَّ ينِّ إِّ  بِّْسمِّ َّللا  يَّاَك الد ِّ

ْم َغيرِّ الَمغُضوبِّ نَْعبُدُ وإِّيَّاَك نَسْ  يَن أَنعَمَت َعلَيهِّ َراطَ الَّذِّ َراطَ الُمستَقِّيمَ صِّ نَا الص ِّ يُن اهدِّ تَعِّ

ال ِّينَ  ْم َوَّلَ الضَّ  َعلَيهِّ

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemin Er rahmânir 

rahîm Mâliki yevmid dîn İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn İhdinâs sırâtel mustakîm 

Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn. 
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Anlamı: “Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismi ile. Hamd, âlemlerin Rabbi olan 

Allah’adır. Rahmân’dır, Rahîm’dir. Dîn gününün mâlikidir. Yalnız Sana kul oluruz ve 

yalnız Senden istiane isteriz. bizi, sıratı mustakîm'e hidayet et. O yol ki; üzerlerine 

nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların 

(Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin) yolu değil.” (DİB Kur’an-ı Kerim,2017: 1). 

 

Şekil 204.    III. Murad Kubbesi yazıları. 

 Yazının istifinin kalınlığı 1m, çapı 3m, kalem kalınlığı makili ve sülüsün aynı 

ve 50mm, yerden yüksekliği 16m’dir. Celî sülüs satıra müdevver olarak yazılmış 

kubbe yazısında metin iki sıraya yerleştirilmiş, şakuli harflerin ortada birleşerek 

birbirleriyle geometrik bir motif oluşturulmuştur. Klasik dönem câmiilerinde 

kubbelerde görmeye alışkın olduğumuz bu kompozisyon tek noktada birleşerek adeta 

sonsuz bir döngüyü ve birliği temsil etmektedir. ‘sad’, ‘tı, ‘he’, ‘ha’ gibi gözlü harfler 

ile cezmlerin içleri kırmızıya boyanmıştır. Kompozisyona üçüncü bir satır olarak 

keşideli ‘be’ ve ‘ya’ bir daireyi andırarak birbirlerini tamamlamışlardır. Üstte kalan az 

boşluklara da ağırlıkla cezm ve şedde; seyrek olarak da tırnak, tirfil ve med eklenmiştir. 
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Diğer boşluklara da kısmen mühmel harfler yerleştirilmiştir. İyi bir restorasyondan 

geçtiği anlaşılan kubbe yazısının,  bugün iyi durumda olduğunu söylenilebilir. 

 

Şekil 205.  III. Murad Kubbesi yazılarından detaylar. 

 Türbenin içerisinde, altıgen yapının beş duvarında ikinci ve üçüncü 

pencereler arasında ikişerden toplamda on adet madalyon bulunmaktadır. 

Duvarlarda beş tane  "Yâ Hannân- Yâ Mennân" beş tane ise "Yâ Burhân- Yâ 

Deyyân" madalyon içinde dörder kez tekrarlı, müdevver biçimde,  celî sülüs yazı 

olarak kalemişi tekniği ile yazılıdır. Yazılardaki ‘ya’ kelimesi birbirleriyle simetrik 

olarak merkezde birleşerek sekizli bir yıldız ve daha içinde de yine sekizgen 

geometrik bir motif ortaya çıkarmışlardır. Lacivert zemine beyaz olarak yazılmış 

yazıların istifinin çapı 100cm, kalem kalınlığı 15 mm ve yerden yüksekliği 6m’dir. 

Allah’ın esmalarından olan bu yazıların metinleri şöyledir (Şekil-206): 

Bir duvardaki madalyonlardan sağdaki: 

 ياَ َحن اَُن   يَا َمن انُ 
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Okunuşu ve anlamı: Ya Hannan (Sonsuz merhamet sahibi.), Ya Mennan (çok iyilik ve 

ihsan sahibi) 

Hemen yanında bulunan duvardaki madalyonlardan sağdaki: 

 ياَ   بُْرَهاُن    ياَ   دَيَّانُ 

Okunuşu ve anlamı: Ya Burhan (delili kesin olan), Ya Deyyan (saltanat sahibi) 

 

Şekil 206. İkinci ve üçüncü pencere aralıklarında bulunan madalyon yazılar. 

 Yine türbenin içinde pandantiflerin üzerinde çini madalyonlar bulunmaktadır. 

Toplamda altı adet panolarda Esmâü’l Hüsna’nın bir kısmı lacivert çini zemin üzerine 

beyaz olarak celî sülüs ile müdevver biçimde yazılmıştır. Şakuli harfler yine merkezde 

birleşerek oratada aynı desende bir motif oluşturmuşlardır. Çini madalyonların 

başlangıç yeri mihrap duvarının sağındaki pandantif olup, sola doğru sırasıyla 

metinleri ve anlamları şöyledir (Şekil-207-212) (Konevi, 2004). 

1. Çini madalyon 

ِحيـُم      اَلـْـَمِلـُك     اَلـْـقـُدُّوُس     اَلسَّــالَُم    اَلــُْمْؤِمُن اَلـْمُ  ْحَمُن   اَلرَّ  ـزُ َهْيِمُن اَلـْعَـِزيُهو   هللا     اَلرَّ

     اَلـْـبَاِرئُ   اَلـُْمتَكـَب ِر   اَلـَْخــاِلقُ  اَلــْجــَبَّارُ 

Okunuşu ve anlamı: Hu Allah, Er-Rahman (esirgeyen), Er-Rahîm (bağışlayan), El-

Melik (buyrukları tutulan ), El-Kuddûs (noksanlıklardan arınmış), Es-Selâm 

(yarattıklarını selamette kılan), El-Mü’min (inananları güvenlikte kılan), El-

Müheymin (hükmü altına alan), El-Azîz (ulu, galip), El-Cebbâr (dilediğini zorla 
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yaptırma gücüne sahip olan), El-Mütekebbir (yegâne, büyük), El-Hâlik (yaratıcı), El-

Bâri (eksiksiz yaratan). 

2. Çini madalyon 

َّاُح  اَلـْـعَـِليُم   اَلـْـقَابُض    اَلـْــبَااَلـْ  ا ُق   اَلـْـفـَت زَّ ـاُر  اَلـرَّ ُر  اَلــْغَـــفَّاُر  اَلـْـقَــه  ِ ِسُط   ُمَصو 

   اَلسَّمـِيُع   اَلـْـبَِصيرُ  اَلـَْخافُِض      الـْـُمذ ِلُّ افِـــُع   الـْـُمِعــزُّ  اَلرَّ

Okunuşu ve anlamı: El-Müsavvir (Her Şeye Şekil Veren), El-Ğaffar (Günahları 

Örtücü, Mağfireti Bol Olan), El-Kahhar (İsyankârları Kahreden), Er-Rezzâk 

(Rızıklandıran), El-Fettâh (Hayır Kapılarını Açan), El-Alîm (Her Şeyi Bilen), El-

Kabid (Ruhları Kabzeden), El-Bâsit (Rızkı Genişleten, Ömürleri Uzatan), El-Hâfid 

(Kâfirleri  Alçaltan), Er-Râfi’u (Müminleri Yükselten), El-Mu’izz (Yücelten), El-Müzil 

(Değersiz Kılan), Es-Semî’ (İşiten), El-Basîr (Gören). 

 

3. Çini madalyon 

   اللـِطيُف   اَلـَْخـبـِيُر  اَلـَْحلــِي    اَلـَْحكـَُم   اَلـْعـَْد لُ  ُم  اَلـْعَظـِيُم   اَلـْغــَفُوُر   اَلشَّــُكوُر  اَلـْــعَِليُّ

قِيُب    اَلـْـَكبـِيُر  اَلـْـَحِفيُظ  اَلـْـُمِقيُت  اَلـَْحِسيُب   اَلـَْجِليــُل   اَلـْــَكِريـُم   اَلر 

Okunuşu ve anlamı: El-Hakem (hükmedici, iyiyi kötüden ayırteden), El-Adl (adaletli), 

El-Latîf (kullarına lütfeden), El-Habîr (her şeyden haberdar), El-Halîm (yumuşaklık 

sahibi), El-Azîm (zat ve sıfatlarında azâmetli olan), El-Ğafûr (bağışlayıcı olan), Eş-

Şekûr (az amele bile çok sevap veren), El-Aliyy (yüce, yüceltici), El-Kebîr (zatı ve 

sıfatlarında büyük), El-Hafîz (koruyucu), El-Mukît (rızıkları yaratıcı), El-Hasîb 

(hesaba çeken),  El-Celîl (yücelik sıfatları bulunan), El-Kerîm (çok cömert), Er-Rakîb 

(gözeten). 

4. Çini madalyon 

   اَلـُْمْحيِ   اَلـُْمِميُت   اَلـُْمِجيُب  اَلـْواسـُع   اَلـَْحـِكيُم اَلـَْودُودُ اَلـَْمِجيدُ  اَلـْبَاِعُث   اَلشَِّهيد  اَلـَْحـقُّ

  اَلـَْمتِيُن   اَلـْـَوِلي  اَلـَْحِميدُ الـُْمْحِصي    اَلـُْمْبِدُئ اَلـُْمعـِيِدُ  اَلـَْوِكيُل  اَلـْقَِويُّ
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Okunuşu ve anlamı: El-Muhyî (hayat veren, dirilten), El-Mümît (öldüren), El-Mücîb 

(duaları kabul eden), El-Vâsi’ (ilmi ve rahmeti geniş), El-Hakîm (hikmet sahibi), El-

Vedûd (müminleri seven), El-Mecîd (şerefi yüksek), El-Bâ’is (öldürten, sonra dirilten 

ve peygamberler gönderen), Eş-Şehîd (her şeye şahit olan), El-Hakk (hakkın kendisi), 

El-Vekîl (kulların işlerini yerine getiren), El-Kaviy (güçlü, kuvvetli), El-Metîn (güçlü, 

kudretli), El-Veli (müminlere dost ve yardımcı), El-Hamîd (övgüye lâyık), El-Muhsî 

(her şeyi sayan), El-Mübdi (her şeyi yokluktan çıkaran), El-Mü’îd (öldürüp yeniden 

dirilten).  

5. Çini madalyon 

ُر     الفردَ   اْلَحدِ اَلـَْواِجدُ   اَلـَْماِجدُ   اَلـْواِحدُ    ُم  اَلـُْمَؤخ ِ ـَمدُ   اَلـْــقَاِدُر  اَلـُْمقتَِدُر  اَلـُْمقَد ِ اَلصَّ

ُل  اْلِخُر  الظَّاِهرُ   اْلوَّ

Okunuşu ve anlamı : El-Vâcid (istediğini istediği anda bulan), El-Mâcid (şanı yüce ve 

keremi çok), El-Vahid-ül Ehed (Bir ),   َالفرد ?, Es-Samed (muhtaç olmayan), El-Kadir 

(kudret sahibi), El-Muktedir (her şeye gücü yeten), El-Mukaddim (istediğini öne 

alan),El-Müehhir (geri bırakan), El-Evvel (başlangıcı olmayan), El-Âhir (sonu 

olmayan), Ez-Zâhir (varlığı açık olan). 

6. Çini madalyon 

ؤُف   َمالِ    الـرَّ اُب   اَلـُْمنـْتَِقُم  اَلـْعــَفـُوُّ   اَلتَّوَّ ـِك ُك الـُْملالـْبَاَِطُن اَلـَْواِلي اَلـُْمتَعَاِلي  اَلـْبـَـــرُّ

 لـُْمْقِسط ُ اَلـَْجـاِمُع اَلـْغــَنِيُّ اَلـُْمغـْنِي اَلـْمــَانِعُ ذ ُوالـَْجالِل َواإلكـَْراِم اَ 

Okunuşu ve anlamı : El-Batin (zat ve mahiyeti gizli olan), El-Vâlî (sahip), El-Müte’âli 

(noksanlıklardan yüce), El-Berr (iyiliği çok), Et-Tevvâb (tövbeleri kabul edici), El-

Müntekım (intikam alan), El-Afüvv (affedici), Er-Raûfü (şefkati çok), Mâlik-ül Mülk 

(mülkün gerçek sahibi), Zülcelâli Vel İkram (ululuk ve ikram Sahibi), El-Muksit 

(adaletli), El-Câmi’ (birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen), El-Ğaniyy (zengin, 

kimseye muhtaç olmayan), El-Muğnî (dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran), El-Mani' 

(istediği şeylere engel olan).  
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Şekil 207.  Pandantiflerdeki 1. Çini madalyon. 

 

Şekil 208.Pandantiflerdeki 2. Çini madalyon. 
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Şekil 209.Pandantiflerdeki 3. Çini madalyon. 

 

Şekil 210. Pandantiflerdeki 4. Çini madalyon. 
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Şekil 211.  Pandantiflerdeki 5. Çini madalyon. 

 

Şekil 212.  Pandantiflerdeki 6. Çini madalyon. 
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 Türbenin yoğun süslemelerine ek olarak, pandantiflere burada Hulefa-i Raşidin 

isimleri yerine bir farklılığa gidilmiş ve bu üçgen kısmı dolduracak büyüklükte, 

Esmâü’l-Hüsna’dan bazı kısımlar celî sülüs ile satıra yazılmıştır. İstifin eni 40cm, 

madalyonun çapı 140cm, kalem kalınlığı 20mm ve yerden yüksekliği 8m’dir.  4. 

Madalyon iki sıra satırla, diğerleri ise te satıra istiflenmişlerdir. ‘ayn’, ‘mim’, ‘vav’ gibi 

küçük gözlü harflerin içleri kırmızıya boyanmıştır. Ortadaki motif de, turkuaz ve 

kırmızı renklerle boşlukları doldurulmuştur.  Harekeler çok az kullanılmış olup, 

istiften kalan boşlukları doldurucu işlevle kullanılmıştır. Bunun yanında az da olsa 

rumi ve yaprak motifleri kompozisyona eklenmiştir.         

 Türbede yoğun yazı bölgesini girişten başlayarak etrafı dolanan, birinci 

pencere ile ikinci pencere arasında kuşak yazısı bulunmaktadır. Mülk süresinin 1-22 

âyetleri yazılıdır. Celî sülüs ve çini üzerine yazılı olan kuşakta hattat imzası ve tarih 

yoktur. Kuşak yazısının metni şöyledir: 

يمِّ  حِّ ْحَمنِّ الرَّ ِّ الرَّ ي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ لِّيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًَل َوُهَو  بِّْسمِّ َّللا  الَّذِّ

ن تَفَاُوٍت  ْحَمنِّ مِّ ا تََرى فِّي َخْلقِّ الرَّ بَاقًا مَّ ي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت طِّ يُز اْلغَفُوُر    الَّذِّ اْلعَزِّ

عِّ  ن فُُطوٍر  فَاْرجِّ أً  اْلبََصَر َهْل تََرى مِّ تَْينِّ يَنقَلِّْب إِّلَْيَك اْلبََصُر َخاسِّ عِّ اْلَبَصَر َكرَّ ثُمَّ اْرجِّ

يٌر    ينِّ َوأَْعتَْدنَا لَُهْم  َوُهَو َحسِّ َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماء الدُّْنيَا بَِّمَصابِّيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ل ِّلشَّيَاطِّ

ي    َعَذاَب السَّعِّ يُر    رِّ ْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِّئَْس اْلَمصِّ يَن َكَفُروا بَِّرب ِّهِّ لَّذِّ عُوا إَِّذا أُْلقُوا فِّيَها َسمِّ  َولِّ

َي تَفُوُر     يقًا َوهِّ َن اْلغَْيظِّ ُكلََّما أُْلقَِّي فِّيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزَنتَُها أَلَْم يَأْتُِّكْم  لََها َشهِّ تََكاُد تََميَُّز مِّ

ن َشْيٍء إِّْن أَنتُْم إَِّّلَّ فِّي َضََلٍل  يٌر  نَذِّ  ُ مِّ َل َّللاَّ يٌر َفَكذَّْبنَا َوقُْلنَا َما نَزَّ قَالُوا بَلَى قَْد َجاءنَا نَذِّ

   َكبِّيٍر   يرِّ ْم فَُسْحقًا فَاْعتََرفُوا بَِّذنبِّهِّ  َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو َنْعقُِّل َما ُكنَّا فِّي أَْصَحابِّ السَّعِّ

    يرِّ َْصَحابِّ السَّعِّ ْغفَِّرةٌ َوأَْجٌر َكبِّيٌر    ْل ِّ يَن يَْخَشْوَن َربَُّهم بِّاْلَغْيبِّ لَُهم مَّ رُّ  إِّنَّ الَّذِّ وا َوأَسِّ

   ُدورِّ يُف اْلَخبِّيُر   قَْولَُكْم أَوِّ اْجَهُروا بِّهِّ إِّنَّهُ َعلِّيٌم بَِّذاتِّ الصُّ  أَََّل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَّطِّ

ْزقِّهِّ َوإِّلَْيهِّ النُُّشوُر   ُهَو  ن ر ِّ بَِّها َوُكلُوا مِّ ي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض َذلُوًَّل فَاْمُشوا فِّي َمنَاكِّ  الَّذِّ

َي تَُموُر    َف بُِّكُم اْلَْرَض فَإَِّذا هِّ ن فِّي السََّماء أَن يَْخسِّ نتُم مَّ ن فِّي السََّماء  أَأَمِّ نتُم مَّ أَْم أَمِّ

َل َعلَْيُكْم    أَن يُْرسِّ يرِّ بًا فََستَْعلَُموَن َكْيَف نَذِّ ْم فََكْيَف َكا َحاصِّ ن قَْبلِّهِّ يَن مِّ َن َوَلقَْد َكذََّب الَّذِّ
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    يرِّ ْحَمُن إِّنَّهُ بُِّكل ِّ  نَكِّ ُكُهنَّ إَِّّلَّ الرَّ أََولَْم يََرْوا إِّلَى الطَّْيرِّ فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَْقبِّْضَن َما يُْمسِّ

يٌر    ْن  َشْيٍء بَصِّ ْحَمنِّ إِّنِّ اْلَكافُِّروَن إَِّّلَّ أَمَّ ن ُدونِّ الرَّ ي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم يَنُصُرُكم م ِّ َهَذا الَّذِّ

ٍ َونُفُوٍر    فِّي ُغُروٍر    وا فِّي ُعتُو  ْزقَهُ بَل لَّجُّ ي يَْرُزقُُكْم إِّْن أَْمَسَك رِّ ْن َهَذا الَّذِّ أَفََمن  أَمَّ

هِّ أَْهَدى أَمَّ  بًّا َعلَى َوْجهِّ ي ُمكِّ ْستَقِّيمٍ يَْمشِّ َراٍط مُّ يًّا َعلَى صِّ ي َسوِّ  ن َيْمشِّ

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim  Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli 

şey’in kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve 

huvel azî zul gafur. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ, mâ terâ fî halkır rahmâni 

min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib 

lieykel basaru hâsien ve huve haşir. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve 

cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr. Ve lillezîne keferû bi 

rabbihim azâbu cehennem, ve bi’sel masîr. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye 

tefûr. Tekâdu temeyyezu minel gayz, kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ 

e lem ye’tikum nezîr. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ 

nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu 

mâ kunnâ fî ashâbis saîr. Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr. İnnellezîne 

yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr. Ve esirrû kavlekum 

evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudur. E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful 

habîr. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, 

ve ileyhin nuşûr. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr. 

Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ fe se ta’lemûne keyfe nezîr. Ve 

lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr. E ve lem yerav ilât tayri 

fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi 

kulli şey’in basîr. em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir 

rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurur. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke 

rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em 

men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm. 

Anlamı: “Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismi ile. Mülk elinde (kudretinde) olan O 

(Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli 

yapacağını” imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, 
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Gafûr’dur. Gökleri yedi tabaka olarak yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında bir 

uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir (tekrar bak), bir yarık görüyor musun? 

Sonra iki defa daha bakışını çevir (bak). Bakışın aciz ve yorgun olarak sana (geri) 

döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik. Ve onları, şeytanlar 

için (atılacak) taşlar kıldık. Ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık. Ve Rab’lerini 

inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ve (o), ne kötü varış yeri! Oraya 

(cehenneme) atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini (gürlemesini) işittiler. 

Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya herbir grup atılışında 

onun (cehennemin) bekçileri onlara: “Size nezir (uyarıcı) gelmedi mi?” diye sordu. 

Onlar (cehenneme atılanlar) dediler ki: “Evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu 

yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz, 

dedik.” Ve: “Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında 

olmazdık.” dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli (Allah’ın 

rahmetinden) uzak olsun. Muhakkak ki onlar, gaybda Rab’lerine huşû duyarlar. Onlar 

için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak 

ki O (Allah), gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; 

Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır). Arzı size zelil kılan (boyun eğdiren) O’dur. 

Artık onun omuzlarında (üzerinde, dağlarda, ovalarda) dönüp dolaşın ve O’nun 

rızkından yeyin. Ve neşir (yeniden var olup huzurunda toplanma) O’nadır. 

Gökyüzündeki Kişinin (Allah’ın), o (yer) sallandığı zaman sizi, yere geçirmesinden 

(geçirmeyeceğinden) emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan Kişinin (Allah’ın) sizin 

üzerinize (taş yağdıran) fırtına göndermesinden (göndermeyeceğinden) emin mi 

oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz (bileceksiniz). Ve 

andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar, 

üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları 

Rahmân’dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O, herşeyi en iyi görendir. Veya 

Rahmân’dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kâfirler sadece gurur 

(aldanma) içindeler. Ya da eğer (Allah), onun rızkını tutarsa (keserse), sizi 

rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve (haktan) uzak 

olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok 
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hidayete ermiştir, yoksa Sıratı Mustakîm üzerinde düzgün yürüyen mi?” (DİB Kur’an-

ı Kerim,2017:561-562). 

 

 

 

Şekil 213.  III. Murad Türbesi’nin kuşak yazıları. 
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Şekil 214  III. Murad Türbesi’nin kuşak yazılarının devamı. 
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 III. Murad Türbesi’nin kuşak yazısı, II. Selim Türbesi’ninkinden sonra çok 

yoğun ve çok hareketli bir izlenim sunmaktadır. İki satıra yazılmış yazı, kısım kısım 

üç satıra kadar çıkmaktadır. Kuşak ebatı boyunca neredeyse boşluk kalmayacak 

biçimde yazılmıştır. Buna ek olarak yine kubbe ve madalyon levhalarda görülen  ‘he’, 

‘mim’, ‘vav’ gibi gibi gözlü harfler çoğunlukla kırmızıya boyanmışlardır. Eni 65 cm 

olan yazının toplam uzunluğu yaklaşık 40 m ve kalem kalınlığı 25mm’dir. Yerden 

yüksekliği 2.5m olan yazının tüm boşlukları harekerle ve tezyini unsurlarla 

doldurulmuştur. Yapraklar ve araya serpiştirilen rumi motiflerden bazıları harflerin 

ucuna bağlanmıştır. Beyaz ile yazılan yazının etrafı siyah ile tahrirlernmiş; bir gelenek 

olan üst üste gelen harflerin kısımlarında karışıklık meydana gelmemesi için bir altta 

biri üste algılanacak biçimde çizgiler çekilmiştir.  Çinilerin renkliliği ve renklerinin 

canlılığı dikkat çekicidir. Döneminin güzel sülüs yazılarından olan türbenin tüm 

yazılarının tek bir hattattan çıktığı anlaşılsa da adı henüz kesin olarak 

bilinememektedir.  

 

 

Şekil 215. III. Murad Türbesi’nin kuşak yazısından detaylar. 
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3.2.8.4.III. Mehmed Türbesi  

 Türbeler avlusunda Bab-ı Humayun Caddesi üzerindeki kapıdan girişte 

hemen solda bulunan türbe III. Mehmed ’in Türbesi’dir. Mimar Dalgıç Ahmed 

tarafından H.1017/M.1608 yılında yapılan türbe sekizgen biçimli olup kubbe ile 

örtülüdür (Önal, 1992:56). 17.yüzyılın başına ait İznik çinileri ile türbe 

süslenmiştir. 

 

         Şekil 216.   Türbeler avlusunda bulunan Bab-ı Humayun Caddesi üzerindeki III. 

Mehmed’in Türbesi. 
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  Bu türbenin dışında, Bab-ı Humayun Caddesi üzerindeki Marmara Denizi'ne 

bakan kısımda, alt pencere ile orta pencereler arasında celî sülüs, girift istifli ve yirmi 

dört kartuş içerisinde bir tarih kitâbesi bulunmaktadır. (Şekil-217). Kitâbenin sonunda 

H.1017/M.1608 tarihi bulunmakta, hattat imzası ise bulunmamaktadır.  Kitâbenin 

metni şöyledir: 

 سلطان محمد اول شه صاحب قرن کيم   

  كايدی  مل تی بيضای احمدحاميسی 

 قلعه سنی  ضرب تيغ ايله يايتدی اگرفتح 

 كطعمه شمشير او سرحد ياعداسن ايتد

 چشم احتره يسمندی سرمه ايدرد ك

 كنه فرقديتقفر يتوز يغاي يايدتاج 

 نگهان  ياجل دريغ کی طی اتددست 

 كعمرين اول شه خرشيد مسندمنشور 

 قلوب مشاغل دنيای دوندننفرت 

 كسرمد كملنعيم و رحتنه  يايد

 ردهكاصحفه ورق روز يقالد

 دكشاه موي  و ا يداد وعدل اثار 

 اوزره بنا يخاك مرقد ياتدامر 

 مشي دك يتربهٔ رفع و بنابو 

 سرير كيمدون ركاحمد اول شه سلطان 

 جانشينيدر اول شاه امجدكفرزند 

 ينوبتعرش مرتبه کيم پنج خاقان 

 چالنور هفت فلك کنبدكبامنده 

 تحت سلطنتده انی پايدر ايدوبحق 

 نه رواقی بو طاق زبرجدك طوردقجه 

 صبح دك اوله پر نور و پر ضيا هرنشو

 بو مرقدك ينرحمت ايله دروانور 

 ياچون ديد تاريح يبناسينکورب  يکمح

 سلطان محمدك يمرقد ياولدفردوس 
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Transkripsiyonu: 

"Sultan Mehmed ol şeh-i sâhib kıran kim  

Hâmisi idi millet-i beyzâ-yı Ahmed'in  

Feth etdi Eğri kal'asını darb-ı tığ ile  

A'dâsın itdi tu'ma-i şemşir o serhadin  

Gerd-i semendî sürme idi çeşm-i ahtere  

Tâc idi ayağı tozu firkatine ferkadin   

Dest-i ecel-i diriğ ki tay idi nâgehân  

Menşur-i ömrin ol şeh-i hurşid mesnedin  

Nefret kılub meşâğıl-i dünyâ-yı dûndan  

İrdi naîm u rahatına mülk-i sermedin  

Kaldı sahife-i varak rüzgârda   

Âsar-ı adl u dâdı o şâh-ı müeyyedin  

Emr etdi hâk-i merkadi üzre bina  

Bu türbe-i refi' ve bina-yı mûşeyyedin 

Sultan Ahmed ol şeh-i gerdûn serîr kim  

Ferzend-i canşinîdir ol şâh-ı emcedin 

Hâkân-ı arş mertebe kim penc nevbeti  

Bamında çalınır heft felek künbedin  

Hakk taht-ı saltanatda anı pâyidâr idüb 

Durdukca nüh revâkı bu tâk-ı zebercedin  

Nüşûr-ı subhdek ola pür nur u pür ziya  

Envâr-ı rahmet ile derunu bu merkadin  

Hükmî görüb binasını tarih için didi  

 Firdevs oldi merkadi Sultan Mehmed’in 1017"  
 

 

Şekil 217. . III. Mehmed Türbesi’nin Bab-ı Humayun Caddesi tarafında bulunan tarih 

kitâbesi. 

 Yatayda 8, düşeyde 3 adetten toplamda 24 kartuşa yazılmış kitâbenin ebatları 

70 x400 cm, yerden yüksekliği 3 m ve kalem kalınlığı 10 mm’dir. Mavi zemin üzerine 

altın varakla mermere hakkedilmiş celî sülüs yazı iki satır üst üste istiflenmiştir. ‘ha, 

‘sad’, ‘tı’ gibi büyük gözlü harflerin içi kırmızıya boyanmış yazı da harekeler tüm 

boşluklara yerleştirilmiş ve oldukça girift bir hale getirilmiştir. Kartuşlar birbirlerinden 

dendanlı çerçeve ile ayrılmışlardır. İyi bir işçilikle yazının mermere aktarıldığı 
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söylenebilir. Beyitlerden ve H.1017 tarihinden türbenin Sultan I.Ahmed tarafından 

babası için inşâ ettirildiği anlaşılmaktadır (Önal,1992: 190).  

 

Şekil 218.  III. Mehmed Türbesi’nin Bab-ı Humayun Caddesi tarafında bulunan inşâ 

kitâbesinden detaylar. 

 Türbenin giriş kapısı üzerindeki Türkçe inşâ kitâbesi bulunmaktadır. Siyah 

zemin üzerine altın varakla mermere hakkedilmiş yazı celî sülüsle; yatayda 3, dikeyde 

2, toplamda 6 kartuşa satır istifi olarak iki sıra yazılmıştır. Çerçevelenmiş kısımlardan 

arta kalan bölümler kırmızıya boyanmıştır. Yerden yüksekliği 2m, ebatları 30 x 90 cm, 

kalem kalınlığı 10 mm olan kitâbenin metni şöyledir: 

 حان ايچون     دسلطان محم  روح  پک حضرت 

 شام و سحر هر صالحه يعين اولد دعافرض 

 ما  فردوس اعَلده مشام  جاننهءدا

 ر قدسيدن رايحه لزاكايريشه  

 رحکميافردوس ايتدگينه تاريحدر عزم 

 سلطان محمد حان جانيچن فاتحهاوقيون 
Transkripsiyonu: 

“ Rûh-ı pâk-i hazret-i Sultan Mehemmed Han içün  

Farz-ı ayn oldu duâ şâm u seher her sâlihe  

Dâimâ firdevs-i a'lâda meşâmm-ı cânına  

Erişe gülzâr-ı kudsîden mu’attar râyiha  

Azm-i firdevs etdiğine tarihdir Hükmiyâr  

"Okuyun Sultan Mehemmed cânı-çün fâtiha"  
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Ebced hesabıyla 1012(1603) tarihini veren mısra, III. Mehmed’in ölüm tarihini 

belirtmektedir (Önal, 1992:189).  

 

 

Şekil 219.  Sultan III. Mehmed Türbesi’ inşâ kitâbesi. 

 Türbeden içeri girildiğinde klasik dönem tezyinatlarını ayniyetle burada da 

görülmektedir. Pencerelerin üstünü dolanan kuşak yazısı, pandantiflerde bulunan 

dairevi Hulefa-i Raşidin yazıları ve kubbe yazıları mekânda bulunan kitâbelerdir 

(Şekil-220).  

 

 

Şekil 220. III. Mehmed Türbesi’nin içinden bir görünüm. 
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 Kubbede iç içe üç kuşak yazı bulunmaktadır. Bunların en dışında celî sülüsle 

mavi zemin üzerine 99 Esmâü’l-Hüsna’nın tamamı; ortadaki kuşakta kırmızı zemin 

üzerine beyaz ma’kili olarak “Allah-Rabbi” yazılarının tekrarı ve en içte ise, celî sülüs 

mavi zemin üzerine beyaz ile Âl-i İmran Sûresi 26.âyeti yazılıdır. Kubbenin en içinde 

birinci sırada yazılı bulunan bu âyet ve meali şöyledir:  

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ن قُِل اللَّ    بِْسِم ّللا  ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

 تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِيَِدَك اْلَخْيُر إِنََّك َعلََى ُكل ِ َشْيء  قَِديرٌ 

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men 

teşâ ve tenziul mulke mimmen teşâ’, ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’, bi yedikel 

hayr, inneke alâ kulli şey’in kadîr 

Anlamı: “Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile. De ki: "Mülkün mâliki olan Allah'ım. 

Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve 

dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kadirsin.” 

2. sırada :    

ِ  َرب ِي    ّللا 
3. sırada : 

 

ِحيِم           ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُ الَِّذي اَل إِلَ  بِْسِم ّللا  هَ إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن ُهَو ّللاَّ

ُر     ِ ـاُر    اَلــْغَـــفَّاُر     اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر   اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو   اَلـْـقَــه 

افِـــُع  اَلـَْخافُِض     اَلـْــبَاِسطُ  اَلـْـعَـِليُم   اَلـْـقَابضُ  اَلـْـَوهَّاُب    اَلسَّمـِيعُ  الـْـُمِعــزُّ الـْـُمذ ِلُّ  اَلرَّ

 اَلـْــعَِليُّ  رُ اَلشَّــكُو اَلـْغــَفُورُ  اَلـْعَظـِيُم  اَلـَْحلــِيمُ  اَلـَْخـبـِيرُ  اللـِطيفُ  اَلـْعـَدْ لُ  اَلـَْحكـَمُ  اَلـْـبَِصيرُ 

قِيبُ  اَلـْــَكِريـمُ  اَلـَْجِليــلُ  اَلـَْحِسيبُ  يتُ اَلـْـُمقِ  اَلـْـَحِفيظُ  اَلـْـَكبـِيرُ   اسـعُ اَلـْو اَلـُْمِجيبُ  اَلر 

  اَلـَْمِتيُن   اَلـْـَوِلي  اَلـَْمِجيدُ  اَلـَْودُودُ  اَلـَْحـِكيمُ    اَلـَْوِكيُل  اَلـْقَِويُّ     اَلـْبَاِعُث   اَلشَِّهيد  اَلـَْحـقُّ

  اَلـْقَـيُّوُم   اَلـَْواِجدُ    اَلـُْمْحيِ   اَلـُْمِميُت   ْبِدُئ اَلـُْمعـِيِدُ اَلـَْحِميدُ الـُْمْحِصي  اَلـْمُ  اَلـَْحــيُّ

ُل اْلِخُر ا ُر اْلوَّ ُم اَلـُْمَؤخ ِ ـَمدُ اَلـْــقَاِدُر اَلـُْمقتَِدُر اَلـُْمقَد ِ لظَّاِهُر اَلـَْماِجدُ اَلـْواِحدُ اْلَحِد   اَلصَّ

ؤُف َماِلُك الـُْملـِك  الـْبَاَِطُن اَلـَْواِلي اُب اَلـُْمنـْتَِقُم اَلـْعــَفـُوُّ الـرَّ اَلـُْمتَعَاِلي اَلـْبـَـــرُّ اَلتَّوَّ

ـا ــارُّ اَلنّـَ  فـِعُ ذ ُوالـَْجالِل َواإلكـَْراِم اَلـُْمْقِسط ُ اَلـَْجـاِمُع اَلـْغــَنِيُّ اَلـُْمغـْنِي  اَلـْمــَانُِع اَلضَّ
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ـــوُر اَلـْ  شــِيدُ اَلصـَّبُوُر اَلنُـّ ُ االَ َعِلي    ـَهاِدي  اَلـْبَــِديُع اَلـْـبَا قِي اَلـْواَِرُث اَلرَّ ُسْبَحاْن ّللَا 

اَ يُْشِركونْ   ُسْبَحانَهُ َو تَعَاِلي َعم 

Okunuşu:  "Bismillâhirrahmanirrahim Huva'l-lahullezî lâ ilâhe illâ hu.  El- Melik'l- 

kuddûsu's selâmu'l- mu'minu'l- müheyminu'l cebbâru'l- mütekebbiru'l  hâliku'l bâriu'l- 

musavviru'l ğaffâru'l- kahhâru'l- vehhâbu'r- rezzâku'l- fettâhu'l- alîmu'l kâbidu.- El-

Bâsitu El-Hâfidu Er-Râfi’u El-Mu’izzü El-Müzillü Es-Semî’ü El-Basîru El-Hakemü 

El-Adlü El-Latîfü El-Habîru El-Halîmü El-Azîmü El-Ğafûru Eş-Şekûrü El-Aliyyü El-

Kebîru El-Hafîzu El-Mukîtü El-Hasîbü El-Celîlü El-Kerîmü Er-Rakîbü El-Mücîbü El-

Vâsi’ü El-Hakîmü El-Vedûdü El-Mecîdü El-Bâ’isü Eş-Şehîdü El-Hakku El-Vekîlü El-

Kaviyyü El-Metînü El-Veliyyü El-Hamîdü  El-Muhsî El-Mübdiü El-Mü’îdü El-Muhyî 

El-Mümîtü El-Hayyü El-Kayyûmü El-Vâcidü El-Mâcidü El-Vahid-ül Ehed Es-Samedü 

El-Kadiru El-Muktediru El-Mukaddimü  El-Müehhiru El-Evvelü El-Âhiru Ez-Zâhiru 

El-Batinü El-Vâlî El-Müte’âli El-Berru Et-Tevvâbü El-Müntekımü El-Afüvvü Er-

Raûfü Mâlik-ül Mülki Zülcelâli Vel İkram El-Muksitü El-Câmi’u El-Ğaniyyü El-Muğnî  

El-Mani'ü Ed-Darru En-Nafi'ü En-Nûru El-Hâdî El-Bedî'ü El-Bâkî El-Vârisü Er-

Reşîdü Es-Sabûru Subhanallahu’l – a’la subhanehu ve teala amma yuşrikun ”  

Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, 

Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), 

Mü’min’dir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), 

Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır), Halik‘dir (yaratandır), 

Bâriü’dir ( eksiksiz yaratan), Musavvir’dir (şekil verendir) , Gaffar’dır (günahları örtücü, 

mağfireti bol olan), Kahhar’dır (kahredicidir), Vehhab’dır (karşılıksız verendir), Rezzak’tır 

(rızıklandıran), Fettah’tır (hayır kapılarını açandır), Âlim’dir (her şeyi bilendir), Kabid’dir 

(ruhları kabz eden).Basid’tir (rızkı genişleten, ömürleri uzatan), Hafid’dir 

(kafirleri  alçaltan), Rafiu’dur (müminleri yükselten), Muizzü (yücelten), Müzillu (değersiz 

kılan), Semi’dir (işiten), Basir ‘dir (gören), Hakem’dir (hükmedici, iyiyi kötüden ayırteden), 

Adil’dir (adaletli), Latif’dir (kullarına lütfeden), Habir’dir (her şeyden haberdar), Halim’dir 

(yumuşaklık sahibi), Azim’dir (zat ve sıfatlarında azâmetli olan), Gafur’dur (bağışlayıcı olan), 

Şekür’dür (kullarını rızıklandıran, onara dilediklerini veren ), Aliy’dir (yüce, yüceltici), 

Kebir’dir (zatı ve sıfatlarında büyük), Hafız’dır (koruyucu), Mukit’tir (rızıkları yaratıcı), 

Hasib’tir (hesaba çeken), Celîl’dir (yücelik sıfatları bulunan), Kerim’dir (çok cömert), 
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Rakib’tir (gözeten),  Mücib’dir (duaları kabul eden), Vasi’dir (ilmi ve rahmeti geniş), 

Hakim’dir (hikmet sahibi), Vedud’dur (müminleri seven), Mecid’dir (şerefi yüksek), Bâ’is 

(öldürten, sonra dirilten ve peygamberler gönderen), Şehîd (her şeye şahit olan), Hakk (hakkın 

kendisi), Vekîl (kulların işlerini yerine getiren), Kaviy (güçlü, kuvvetli), Metîn (güçlü, 

kudretli), Veli (müminlere dost ve yardımcı), Hamîd (övgüye lâyık), Muhsî (her şeyi sayan), 

Mübdi (her şeyi yokluktan çıkaran), Mü’îd (öldürüp yeniden dirilten), Muhyî (hayat veren, 

dirilten), Mümît (öldüren), Hayy (diri), Kayyûm (her şeyi ayakta tutucu), Vâcid (istediğini 

istediği anda bulan), Mâcid (şanı yüce ve keremi çok), Vahid-ül Ehed (bir), Samed (Muhtaç 

Olmayan), Kadir (Kudret Sahibi), Muktedir (Her Şeye Gücü Yeten), Mukaddim  (İstediğini 

Öne Alan), Müehhir (geri bırakan ), Evvel (başlangıcı olmayan) , Âhir (sonu olmayan), Zâhir 

(varlığı açık olan), Batin (zat ve mahiyeti gizli olan), El-Vâlî (sahip), El-Müte’âli 

(noksanlıklardan yüce), El-Berr (iyiliği çok), Et-Tevvâb (tövbeleri kabul edici), El-Müntekım 

(intikam alan), El-Afüvv (affedici), Er-Raûfü (şefkati çok), Mâlik-ül Mülk (mülkün gerçek 

sahibi), Zülcelâli Vel İkram (ululuk ve ikram Sahibi), El-Muksit (adaletli), El-Câmi’ (birbirine 

zıt şeyleri bir araya getirebilen), El-Ğaniyy (zengin, kimseye muhtaç olmayan), El-Muğnî 

(dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran), El-Mani' (istediği şeylere engel olan), Darr (dilediğini 

zarara sokan), Nafi'ü (dilediğine fayda veren), Nûr (aydınlatan), Hâdî (hidayete erdiren), 

Bedî' (çok güzel yaratan), Bâkî (varlığı sürekli olan), Vâris (mülkün gerçek sahibi), Reşîd (yol 

gösterici), Sabûr (çok sabırlı) Şanı en yüce olan Allah noksan sıfatlardan ve müşriklerin ortak 

koştuğu şeylerden münezzehtir” (Konevi, 2004). 

 

Şekil 221.   III. Mehmed Türbesi kubbe yazıları. 
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 Mavi zemin üzerine beyaz ile kalemişi tekniğiyle yazılmış yazının kenarları 

siyahla tahrirlenmiş, gözlü harflerin içi kırmızıya boyanmıştır. Şakuli harfler merkezde 

toplanacak biçimde ortada bir motif oluşturmuşlardır. Tek satır olarak müdevver 

biçimde yazılmış celî sülüs yazıda, dikey hafleri dengelemek için ikinci satıra yatay 

hareket getirecek ‘be’, ‘makus ya’ gibi harfler denk getirilmiştir. Harekeler çok az 

kullanılmış olup; yaprak motifleri ve mühmel harflerle birlikte boşlukları 

doldurmuşlardır. Kalem kalınlığı 50 mm, yerden yüksekliği 15,5 m ve çapı 3m’dir . 

İkinci sırada dolanan “Allah-Rabbi” makili yazısı kırmızı zemin üzerine beyaz olarak 

aynı kalem ebadıyla yazılmıştır. Kubbe yazısında, renk farkı gözüken üçgen yerde 

restorasyon yapıldığı anlaşılmaktadır. Şekil-222’deki detaylarından anlaşılacağı üzere,  

yazı iyi bir restorasyondan geçmemiş ve dolayısıyla bu bölgenin yazı karakteri 

kaybolmuştur.   

 

Şekil 222.  III. Mehmed Türbesi birinci ve ikinci sıradaki kubbe yazılarından detaylar. 

 Üçüncü sıradaki kubbe yazısı da yine mavi zemin üzerine beyaz olarak 

yazılmış ve harflerin gözleri kırmızıya boyanmıştır. Kalem kalınlığı kubbe 

yazısının yarısı kadar 25 mm ile yazılmıştır. Eni 50 cm olan kubbe kuşağı yazının 

uzunluğu 18 m’dir.  Tek satıra yazılmış bu uzun metinde dikey hareketler keşideli 

ve yatay harfler ikinci satıra getirerek boşluklar doldurulmuş ve istif 
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dengelenmiştir. Restorasyondaki bozukluklar bu kısımda da görülmektedir (Şekil-

223) 

 

 

Şekil 223.  III.Mehmed Türbesi üçüncü sıra kubbe yazılarından detaylar. 

 Türbede pandantiflerin üzerinde sarı zemin üzerine beyazla Allah, 

Muhammed, Hulefa-i Raşidin, Hasan ve Hüseyin celî sülüs kalem işi tekniği ile 

yazılmıştır. Sekiz adet levhada geçen ibareler şöyledir (Şekil-224): 

د  ، اَبُوَبِكر   ،  ُعَمر   ، ُعثَْماْن ،   َحَسْن ، ُحَسيِْن    َعِلي  ،   ّللاَّ ُمَحمَّ

Okunuşu: “Allah”, “Muhammed”, “Ebubekir”, “Ömer ”, “Osman”, “Ali”, “Hasan”, 

“Hüseyin”. 
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Şekil 224.  Pandantiflerde bulunan dairevi kitâbeler. 



237 

 

Pandantiflerde bulunan ‘Ömer’ levhası yeşil zemin üzerine altın yaldızla 

yazılmış durumdadır, diğerleri ise belirtildiği üzere sarı zemine beyaz ile 

yazılmışlardır. Yine restorasyondan sonra olduğunu düşündüğümüz bu değişiklikte 

beyaz ile yazılmış yazılar orijinal renklerinden ve yazı özelliklerinden uzaklaşıp 

vahim hale dönüşmüşlerdir. Nitekim Ahmet Akgündüz’ün 2005’te yayınlanmış 

Ayasofya kitabında bu kitâbelerin aslında yeşil üzerine yaldızla yazıldıkları 

görülmektedir (Şekil-225) (Akgündüz , 2005: 401). 

 

 

Şekil 225.  III. Mehmed Türbesinin restorasyondan önceki fotoğrafı. 

 Türbe içinde pencere arasında türbeyi dolanan çini kuşak yazıları 

bulunmaktadır. Celî sülüs ile Cum’a Sûresi’nin tamamı, Ayasofya Câmii 

içerisindeki mihrabın çini hattatı Üsküdari Mehmed Efendi76 tarafından 

yazılmıştır. Hattat imzasını yazının en sonuna “ketebehu el-fakir Mehmed” olarak 

atmış olup, çerçeve içerisine almıştır.  Sûre ve meali söyledir:  

                                                 

76 Hattatın bilgisi için bkz s.99. 
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يمِّ    حِّ ْحَمنِّ الرَّ ِّ الرَّ ِّ َما فِّي السََّماَواتِّ َوَما فِّي اْْلَْرضِّ اْلَملِّكِّ اْلقُدُّوسِّ  بِّْسمِّ َّللا  َّ يَُسب ُِّح ّلِلِّ

يزِّ      اْلعَزِّ يمِّ ْم  اْلَحكِّ يهِّ ْم آيَاتِّهِّ َويَُزك ِّ ْنُهْم َيتْلُو َعلَْيهِّ ي ِّيَن َرُسوًَّل م ِّ ي بَعََث فِّي اْْلُم ِّ ُهَو الَّذِّ

بِّيٍن    ن َقْبُل لَفِّي َضََلٍل مُّ ْكَمةَ َوإِّن َكانُوا مِّ تَاَب َواْلحِّ ا  َويُعَل ُِّمُهُم اْلكِّ ْنُهْم لَمَّ يَن مِّ َوآَخرِّ

ْم َوهُ  يُم  يَْلَحقُوا بِّهِّ يُز اْلَحكِّ ُ ذُو اْلفَْضلِّ  َو اْلعَزِّ ِّ يُْؤتِّيهِّ َمن يََشاء َوَّللاَّ َذلَِّك فَْضُل َّللاَّ

   يمِّ ُل أَْسفَاًرا بِّئَْس  اْلعَظِّ َمارِّ يَْحمِّ لُوَها َكَمثَلِّ اْلحِّ لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم َيْحمِّ يَن ُحم ِّ َمثَُل الَّذِّ

يَن َكذَّبُوا  يَن    َمثَُل اْلقَْومِّ الَّذِّ ي اْلقَْوَم الظَّالِّمِّ ُ ََّل يَْهدِّ ِّ َوَّللاَّ يَن قُْل يَا أَيَُّها الَّ  بِّآيَاتِّ َّللاَّ ذِّ

قِّيَن   ن ُدونِّ النَّاسِّ فَتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِّن ُكنتُْم َصادِّ ِّ مِّ َّ ََّل وَ  َهاُدوا إِّن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْولِّيَاء ّلِلِّ

يَن   يَتََمنَّْونَهُ أَبًَدا بَِّما قَدَّمَ  ُ َعلِّيٌم بِّالظَّالِّمِّ ْم َوَّللاَّ يهِّ وَن مِّ  ْت أَْيدِّ ي تَفِّرُّ ْنهُ قُْل إِّنَّ اْلَمْوَت الَّذِّ

ا أَيَُّها يَ  فَإِّنَّهُ ُمََلقِّيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إِّلَى َعالِّمِّ اْلغَْيبِّ َوالشََّهاَدةِّ فَيُنَب ِّئُُكم بَِّما ُكنتُْم تَْعَملُوَن  

يَن آَمنُوا إِّذَ  ِّ َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِّكْم الَّذِّ ْكرِّ َّللاَّ ن يَْومِّ اْلُجُمعَةِّ فَاْسعَْوا إِّلَى ذِّ ي لِّلصَََّلةِّ مِّ ا نُودِّ

ن  َخْيٌر لَُّكْم إِّن ُكنتُْم تَْعلَُموَن   ُروا فِّي اْْلَْرضِّ َواْبتَغُوا مِّ ََلةُ فَانتَشِّ يَتِّ الصَّ فَإَِّذا قُضِّ

َ َكثِّ  ِّ َواْذُكُروا َّللاَّ وا إِّلَْيهَ  يًرا لَّعَلَُّكْم تُْفلُِّحوَن   فَْضلِّ َّللاَّ ا َوإَِّذا َرأَْوا تَِّجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّ

قِّيَن   ازِّ ُ َخْيُر الرَّ َن الت َِّجاَرةِّ َوَّللاَّ َن اللَّْهوِّ َومِّ ِّ َخْيٌر م ِّ نَد َّللاَّ  َوتََرُكوَك قَائًِّما قُْل َما عِّ

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl 

ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm. Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum 

yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in 

kânû min kablu le fî dalâlin mubîn. Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve 

huvel azîzul hakîm. Zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm. 

Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilu 

esfârâ, bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh, vallâhu lâ yehdîl kavmez 

zâlimîn. ul yâ eyyuhâllezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin 

nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn. Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ 

kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu 

fe innehu mulâkîkum summe turaddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe 
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yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti 

min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in 

kuntum ta’lemûn. Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi 

vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû 

ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet 

ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn. 

Anlamı: “Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismi ile. Göklerde ve yerde olanlar, 

Allah’ı tespih eder ki; (O) Mâlik’tir, Kuddüs’tür (mukaddestir), Azîz’dir, 

Hakîm’dir. Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl görevlendiren O’dur. 

Onlara, O’nun âyetlerini okur, onları tezkiye eder, onlara Kur’ân-ı Kerim’i ve 

hikmeti öğretir. Ve daha önce elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler. 

Ve henüz kendilerine ilhak olmamış olan, onlardan sonrakilere de... Ve O; Azîz’dir, 

Hakîm’dir . İşte bu, Allah’ın fazlıdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve Allah, büyük fazl 

sahibidir. Kendilerine Tevrat yüklenip de, sonra O’nu taşımayanların  hali, 

ciltlerle kitap taşıyan merkebin hali gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlayan kavmin 

durumu ne kötü. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. De ki: “Ey 

yahudiler! Eğer siz, insanlardan ayrı olarak, (yalnız) kendinizin Allah’ın dostu 

olduğunuzu zannettiyseniz, şâyet siz doğru söyleyen kimseler iseniz, ölümü temenni 

edin.” Ve ebediyyen onu (ölümü) temenni edemezler, elleriyle takdim ettikleri 

şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir. De ki: “Muhakkak ki o, sizin 

kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka siz ölümle karşılaşacaksınız. Sonra 

görünmeyeni ve görüneni bilen (Allah’a) döndürüleceksiniz. O zaman (Allah), 

yapmış olduklarınızı size haber verecek.” Ey ölmeden önce Allah’a ulaşmayı 

dileyenler! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman hemen Allah’ın zikrine koşun 

ve alışverişi bırakın. İşte bu, sizin için daha hayırlıdır, keşke bilseniz. Artık namazı 

kaza ettiğiniz zaman yeryüzüne yayılın ve Allah’ın fazlından isteyin ve Allah’ı çok 

zikredin. Umulur ki, böylece siz felâha erersiniz. Ve ticaret veya eğlenceyi görünce 

ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki: “Allah’ın katında olan 
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şeyler, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır ve Allah, rızık verenlerin en 

hayırlısıdır.”  (DİB,Kur’an-ı Kerim,2017:552-553). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 226.  III. Mehmed Türbesi’nin kuşak yazısı. 
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Şekil 227.  III. Mehmed Türbesi’nin kuşak yazısının devamı. 

 

Şekil 228. III. Mehmed Türbesi’nin  kuşak yazısının son bölümü ve hattatın imzası. 

 Eni 60 cm, uzunluğu yaklaşık 48m, yerden yüksekliği 2.60m, kalem ebatı olan 

kuşak yazısı klasik formlarda yine lacivert zemin üzerine siyah tahrir çekilerek beyaz 

ile yazılmışlardır. ‘mim, ‘vav’, ‘he’ gibi gözlü harflerin bazılarının içleri kırmızıyla 

doldurulmuştur. III. Murad Türbesi’ne nazaran daha boşluklu olsa da yine yoğun bir 

kuşak yazısıdır. İki satır üst üste istiflenerek hazırlanan yazıda boşlukları irice 

cezmlerle, şeddelerle diğer harekelerle doldurulmuştur. Yaprak, rumi gibi çiniyi 
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dolduran tezyini unsurlar bu kompozisyonda çok az görülmekte olup,  zamanla 

kullanımı tamamen terk edilecektir. Çini renkleri oldukça canlı olan yazıda,  harflerin 

çanaklarının bazıları dar, bazıları da muhakkak havasında genişçe yapılmıştır.  

 

 

Şekil 229.  III. Mehmed Türbesi’nin kuşak yazılarından detaylar. 

3.2.8.5.  I. İbrahim ve I. Mustafa Türbesi  

 Ayasofya’nın Justinianus döneminden kalma vaftizhanesi 1623’te I. 

Mustafa’nın ölümü ile türbeye çevrilmiştir. I. İbrahim ise 1648’de buraya 

defnedilmiştir. Türbe içerisinde tezyinat ve yazı bulunmamaktadır.  
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3.2.9. Muvakkithane  

 Namaz vakitlerinin düzenli bir şekilde takip edilebilmesi için muvakkithane 

inşâsı, Abdülmecid döneminde Fossati kardeşler tarafından 1853’te inşâ edilmiştir. 

Muvakkithane, avlu kapısının hemen bitişiğinde, cephesi yaya kaldırımı üzerinde 

olacak şekilde yapılmıştır. Bina içerisindeki levhaların ise dağıtıldığı belirtilmekte 

olup, günümüzde güvenlik kulübesi olarak kullanılmaktadır (Eyice, 1993:461).  

 

3.2.10. Sıbyan Mektebi  

 1740’da I. Mahmud döneminde yapılmış olan Sıbyan Mektebi iki katlı taş 

ve tuğladan oluşan almaşık bir yapıdır. Binada inşâ kitâbesi veya herhangi bir hat 

levhası günümüzde bulunmamaktadır.   
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4. DEĞERLENDİRME 

 

 Ayasofya Külliyesi’ndeki levha ve kitâbelerin incelendiği bu çalışmada, 

yazıların geçmişteki durumlarının kısaca incelenmesinden sonra günümüzde var olan 

yazılar teknik ve estetik yönden ele alınmışlardır. Şu an hünkâr kasrının mescid olarak 

kullanılması dışında, külliyedeki tüm mimari elemanlar varlıklarını işlevleriyle değil; 

müze olarak sürdürmektedirler.  Müze olarak kullanılan câmiisi, kütüphanesi, 

şadırvanı, sebili, imareti ve türbeleriyle büyük bir alanda bulunan külliyede, Fossati 

restorasyonlarında yeniden yapılmış sıbyan mektebi ve muvakkithane dışındaki tüm 

elemanlarında kitâbelere rastlamaktayız. Külliye içerisindeki levhaların büyük bir 

kısmı müzeye çevrildikten sonra kaldırılmış olup, bugün yalnızca câmii içerisinde ve 

hünkâr kasrında az bir kısmı sergilenmektedir. İslam mimarisinin vazgeçilmez unsuru 

olan yazılar, Osmanlı eklerinin hepsinde kitâbe olarak yapılmış ve bugün de halen 

varlıklarını sürdürmektedirler. Külliye içerisinde yazıların bulunduğu yerleri, kısaca 

yapının planı ile Şekil-230’da gösterilmiştir.  Sarı ile doldurulmuş ve işaretlenmiş 

yerler bugün yazıların bulunduğu kısımları göstermektedir. Ayasofya Külliyesi’nde 

levha ve kitâbelerin bulunduğu kısımlar şöyledir: 

i. Câmii  ( Kubbe, Fil ayaklarında 8 büyük levha, mihrapta kitâbe ve levhalar, 

dışında bir kitâbe), 

ii. Şadırvan ( şebeke üstü kitâbeler, saçak altı ve iç tarafta kuşak yazıları), 

iii. III.Murad Türbesi ( Kubbe, kuşak yazısı pandantifteki yazılar, dış kısımda 

kitâbeler,duvardaki yazılar), 

iv. II.Selim Türbesi (dış kısımda kitâbeler, kubbe, kuşak yazısı, pandantif 

yazıları), 

v. III.Mehmed Türbesi (dış kısımda kitâbeler, inşâ kitâbeleri,  kubbe, kuşak 

yazısı, pandantif yazıları), 

vi. Kütüphane (pirinç bölmelerdeki yazılar, okuma odası kitâbeleri, koridorda 

kuşak yazısı, kitap deposunda kubbe kuşağı ve pencere altı kuşak yazıları, 

kitaplıklardaki yazılar, inşâ kitâbeleri), 

vii. Hünkâr kasrı (İnşa ve tamir kitâbeleri (iç ve dışta), pandantifte levhalar), 
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viii. Hazine Binası (kapıdaki kitâbe), 

ix. İmaret ( giriş kapısı yazıları, inşâ kitâbesi, 3 binası girişinde kitâbeler), 

x. Vezir bahçesi-eski medrese arası (kapısındaki kitâbe), 

xi. Üç yüzlü sebil ( üç yüzünde de kitâbeler). 

 

Şekil 230.  Ayasofya Külliyesi planı üzerinden yazıları bulunduğu bölümler. 

[ 1) Câmii, 2) Şadırvan, 3) III.Murad Türbesi, 4) II.Selim Türbesi, 5) III.Mehmed 

Türbesi, 6) Kütüphane, 7) Hünkâr Kasrı, 8) Hazine , 9) İmaret, 10)vezir bahçesi-eski 

medrese arası , 11) Üç yüzlü sebil] 

 

 Ayasofya Külliyesi’nde yapının İslamileştirilmesinden Cumhuriyet dönemine 

kadar yapıya kitâbe ve levha eklenmesi yapılmıştır. Yaklaşık 16. yy ile 20. yy hat 
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örnekleri ile bu sanatın estetik seyrini incelemek mümkündür. Ancak bu kıyasta şu 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır: Kamış kalemle yazılmış bir yazı ile mermere 

mahkuk, zerendud veya çini yazılarını birbirleriyle karşılaştırmak doğru bir yöntem 

olmayabilir. En azından harf anatomileri gibi ince hususiyet gerektiren detaylar ancak 

hattat elinden çıkmış olmalıdır ki birbirleriyle kıyas edilebilsin.  Bu sebeple yazıların 

birbiriyle karşılaştırılmasında bu detay göz önünde bulundurulmalıdır.  

Ayasofya Külliyesi’nde kitâbe ve levhalarında; 

 Dönemsel sınıflandırma, 

 Yazı çeşitleri, 

 Hattatlar, 

 Yazılarda geçen metinler ve dilleri (âyet, hadis, dua, manzume vs), 

 Dönemlere göre değişen yazı karakterleri (harf anatomileri kıyasları), 

 Yazılardaki tezyini unsurlar, 

 Yazıların bulunduğu yerler, 

 Yazılarda kullanılan malzemeler ve yapım malzemeleri (taş, kâğıt, çini, metal 

vs), 

 Zeminin ve yazıların renk hususiyetleri, 

 Kalem ve yazıların ebatları 

araştırma ve değerlendirme konuları olacaktır. Açıklanması daha anlaşılır olması için 

karşılaştırmalar tablolar üzerinden yapılacaktır.  

4.1.  Kitâbe ve levhalar 

 Ayasofya Külliyesi içerisindeki kitâbe ve levhalar, külliyenin çeşitli yerlerinde 

dağılmış olup; bazı alanlarda yoğun, bazı alanlarda daha seyrek olarak 

bulunmaktadırlar. Ayasofya’nın müzeye çevrilmesinden sonra levhaların bir kısmı 

çeşitli yerlere (müze, câmii vs.), bir kısmı depolara, bir kısmının da kayboldukları 

düşünülmektedir. Bugün levhaların kalanları câmii içerisinde ve hünkâr kasrında 

bulunmaktadır. Ayasofya’nın üst galerisinde bulunan depo da câmii bölümüne dâhil 

edilmiş olup; buradaki etütlük eserlere bağlı levhalar da inceleme altına tutulmuştur. 
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Büyük yazıların oluşturulması için hazırlanan kalıpların da hazırlanma biçimlerinini 

göz önünde tutarak, levhaların oldukları bölümde incelenecektir.   

 Kitâbelerin77 taş, maden, ahşap vb. malzemeler üzerine oyularak veyahut 

kabartılarak yapıldıkları belirtilmiştir (Alparslan: 2002, 76-77). Ancak burada, 

levhaların78, taşınabilir eşya olduklarını düşüncesinden ve ebatlarının küçüklüğünden 

hareketle, hünkâr kasrındaki pirince mahkuk yazıları da levhalar listesine dâhil 

edilmiştir. Ayasofya Külliyesi’nde bulunan levhalar ve kitâbelerin detayları aşağıdaki 

tablolarda özetlenmiştir (Tablo-1,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

77 Kitâbe: Arapça’da yazmak anlamına gelen ‘ketebe’ fiilinden gelmektedir.  Dini, sivil veya askeri 

binaların içine veya dışına mermer, pirinç, ahşap gibi malzemeleri işleyerek yapılan, mekâna kimlik 

kazandırıcı yazılardır. Bâni/inşa, tarih, tamir, usta kitâbeleri gibi çeşitleri olduğu gibi yapının içinde 

duvarlarında, pencerelerde, kubbede bulunan yazılar da dekoratif unsurlu kullanılan kitâbelerdendir 

(Önal, 1989:307; Alparslan, 2002;76-77). 

78  Levha: Bir yere asılmak üzere yazılmış yazı veya yapılmış yazı veya resim (Develioğlu, 1997:838). 
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Tablo 1.   Külliyedeki levhaların yerlerini ve özelliklerini gösteren tablo. 

 

Külliyedeki 

bölümü 

Eserin 

bulunduğu 

yer 

Hattatı 
Döne

mi 

Yazı 

türü 

 

Ebatları/ 

Kalem 

kalınlıkla

rı 

 

Mürekke

p çeşiti 

/renk 

 

Yazıldığı 

malzeme 

/renk 

 

Adet/ 

Topla

m sayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMİİ 

Mihrap 

sofası 

 

II.Mustafa 

(ö.1703) 
17.yy 

Celî 

Muhakkak 

 

120x200 

cm/ 

40mm 

 
İs 

mürekkebi 

Beyaz 

aharlı 

kağıt  

Top:2 

Celî Sülüs 

 

50x250cm

/ 20mm 

 

Altın/ 

zerendud 

Siyah 

aharlı 

kağıt 

.III.Ahmed 

(ö.1736) 

17.yy 

sonu-

18 yy 

başı 

Celî Sülüs 

 

70x200cm

/25mm 

 

Altın/ 

zerendud 

Siyah 

aharlı 

kağıt 

1 

Veliyüddin 

Efendi (ö.1768) 
18.yy Celî Tâ’lik 

60x100cm

/25mm 

 

Altın/ 

zerendud 

Siyah 

aharlı 

kağıt 

1 

Muhammed 

Esad Yesari 

(ö.1798) 

18.yy Celî Tâ’lik 

80x150cm

/30mm 

 

Altın/ 

zerendud 

Siyah 

aharlı 

kağıt 

1 

II.Mahmud 

(ö.1839) 
19.yy 

Celî 

Sülüs  

70x240cm

/25mm 

 

Altın/zerendud 

Siyah aharlı kağıt Top:2 350x280 

cm/ 

130mm 

Câmii içi 

Mustafa İzzet 

Efendi (ö.1876) 
19.yy 

Celî 

Sülüs 

 

R=7.5m/ 

350mm 

Altın/ 

zerendud 
Siyah 

keten 

tuval 

 

8 

mihrap 

duvarı 

R=50cm/ 

25mm 

Altın/ 

zerendud 
8 

 

DEPO 

30x55cm/

7mm 

 

 

Altın/  

zerendud 

 

 

Siyah 

aharlı 

kağıt 

1 

20x50cm/

6mm 
Siyah 

kumaş 

 

1 

35x40 

cm/15mm 3 

Top:22 

DEPO 

Mustafa Aşir 

(ö.1804) 
19.yy 

Celî 

Tâ’lik 

30x70cm/

6mm 

Altın/  

zerendud 

 

Siyah 

ahşap 
2 

Aziz Efendi 

(ö.1934) 
20.yy 

Celî 

Sülüs 

R=20cm 

/4mm 

 

İs 
mürekkebi 

Beyaz 

aharlı 

kağıt 

2 

DEPO 

Şefik Bey 

(ö.1880) 
19.yy 

Celî 

Sülüs 

15x40/  

4mm 

İs 

mürekkebi 
Beyaz 

aharlı 

kağıt 

1 

HÜNKÂR 
KASRI Hünkâr 

kasrı içi  

R=35cm 

/20mm 

 

Pirinç Siyah 

plaka 

 

8 

 

Top:9 
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Tablo 2. Külliyedeki kitâbelerin yerlerini ve özelliklerini gösteren tablo-I. 

 

Külliyedeki yer Eserin 

bulunduğu 

yer 

Yazı 

türü 

 

İstif 

(yazım) 

çeşiti/ 

kalem 

kalınlığı 

Hattatı 
Döne

mi 

 

Malzeme/ 

renk 

Toplam 

sayı/  

Uzunluk/ 

ebat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.CÂMİİ 

Câmii dışı 
Celî 

Sülüs 

 
Kıta satır / 

8mm 

? 17.yy 
Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 

35x70cm 

Eski 
h.mahfili 

Celî 
Sülüs 

 

Satır/ 
7mm 

? 16.yy 

Çini/beyaz 

zemin/lacivert 

yazı 

13x45cm 

Minber  
Celî 

Sülüs 

 

Satır /15mm 
? 16.yy 

Mermer/ 
Yeşilzemin/ 

Altın varak 

30x100cm 

Müsenna     

15mm 
20x80cm 

Mihraptaki 

dehliz 
Nesih 

 

Satır / 
1.5mm 

? 17.yy 
Çini/beyaz 

zemin/siyah 

yazı 

70x120cm 

Mihrap 
duvarı  

Celî 
Sülüs 

 

Kuşak 

yazısı/ 
20mm 

Üsküdarî 

Mehmed 

Efendi  

17.yy 

Çini/ lacivert 

zemin/ beyaz 

yazı 

60x1280cm 

Mihrap 
Celî 

Sülüs 

 

Satır/ 

10mm 
? 15.yy 

Mermer/ 
Yeşilzemin/ 

Altın varak 

20x110cm 

Mihrap 
Celî 

Sülüs 

 

Satır/ 

15mm 

Silahdar 
Yahya  

18.yy 

Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 

20x150cm 

Mihrap 
Celî 

Sülüs 

 

Satır istif/ 

7mm 

İsmail 
Efendi  

18.yy 

Mermer/ 

Siyah zemin/ 

Altın varak 

20x50cm 

Mihrap 
Celî 

Sülüs 

 

Madalyon 

istif /7mm 

Şefik Bey  19.yy 

Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 

20x30cm 

Son cemaat 

yeri 

Celî 

Divani 

Madalyon 

/tuğra 
 19.yy 

Sarı-yeşil 

mozaik 
R=50 

Kubbe 
Celî 

Sülüs 
 

  

Müdevver 

satır 
istif/150mm 

Mustafa 

İzzet 
Efendi  

19.yy 

Sıva,yağlıboya/  
K.Yeşilzemin/ 

zerendud 

R=4.5m 

Ç=18m 

Hünkâr 

mahfil 

mihrabı 

 

Satır/15mm 
Mermer/ 

Yeşil zemin/ 

Altın varak 

20x50cm 

Mihrap 
duvarı 

camları 

Celî 
Sülüs 

 

 
Satır istif 

Halim 

Özyazıcı 
20.yy Renkli cam 

6 adet 

ölçüleri ? 

 

 

2.ŞADIRVAN 

şadırvan iç 

saçak 

Celî 

Tâ’lik 

 

Kuşak/ 
1mm 

Kethudâzâ

de 
Kadıasker 

İsmail 

Efendi 

18.yy 
Mermer/ 

Yeşil zemin/ 

Altın varak 

25x3200cm 

şadırvan dış 

saçak 

Celî 

Sülüs 

 

Kuşak/ 

20mm 

Baltacızâd

e Silahdar 

Mustafa 
Paşa  

18.yy 
Mermer/ 

Siyah zemin/ 

Altın varak 

25x3200cm 

Şebeke üstü 
Celî 

Tâ’lik 

 

Kuşak/ 
8mm 

Kethudâzâ

de 
Kadıasker 

İsmail 

Efendi 

18.yy 
Mermer/ 

Yeşil zemin/ 

Altın varak 

10x1600 
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Tablo 3.Külliyedeki kitâbelerin yerlerini ve özelliklerini gösteren tablo-II. 

Külliyedeki yer 
Eserin 

bulunduğ

u yer 

Yazı 

türü 

İstif çeşiti/ 

kalem 

kalınlığı 

Hattatı 
Döne

mi 

 

Malzeme/ 

renk 

Toplam sayı/ 

Uzunluk/ 

ebat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KÜTÜPHANE 

Pirinç 

alınlıklar 

Celî 

Sülüs 

 
Kuşak 

/5mm 

? 

18.yy 
 

Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 
14m 

Giriş iç 

kapısı 

Celî 

Sülüs 

 

Satır/20mm ? 
Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 
30x140cm 

Okuma 

odası  

Celî 

Sülüs 

Satır/15mm 

? 

Çini/ lacivert 

zemin/ beyaz yazı 

30x475cm 

Celî 
Muhakka

k 

Satır/20mm 
40x120cm 

Celîdivan

i 

Tuğra/6mm Somaki taş/altın 

varak 
25x40cm 

Koridor  
Celî 

Sülüs 

 Kuşak 

/10mm 
? 

Çini/ mavi zemin/ 

beyaz yazı 
12m 

k.deposu 

kapısı 
üzeri 

Celî 

Sülüs 

 

Satır/15mm ? 
Mermer/ 

Gri zemin/ 

Altın varak 
30x70cm 

inşâ 

kitâbesi 
 

Celî 

Tâ’lik 

 

Satır kıta 
/9mm 

İsmail 

Refik 

Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 
50x150cm 

Kitap 
deposu 

Celî 
Divani 

 

Tuğra/ 

20mm 

? 
Mermer/ 

Gri zemin/ 

Altın varak 
50x100cm 

Kitap 

deposu 

kasnak 
kuşağı 

Celî 

Sülüs 

 

Kuşak 

yazısı/ 
15mm 

Baltacızâde 

Silahdar 

Mustafa 

Paşa  

Mermer/ 

Siyah  zemin/ 

Altın varak 
30x1600cm 

Kitap 

deposu 
duvar 

kuşağı 

Celî 
Tâ’lik 

 

Kuşak 
yazısı/ 9 

mm 

İsmail 
Refik 

Mermer/ 

kırmızı  zemin/ 

Altın varak 
10x2000cm 

Kitaplık 
kuşağı 

Celî 
Tâ’lik 

 

Kuşak 
yazısı/ 

7.5mm 

? 
Ahşap/ 

kırmızı  zemin/ 

Altın varak 
9x840cm 

Kitaplık 
üstü 

alınlıklar 

Celî 

Sülüs 

Kuşak 
yazısı/ 4 

mm 

? 
Aharlı kağıt/ 

kahverengi zemin/ 

Altın varak 

10x30cm 

Top.2.7m 

 

 

 

 

 

 

 

4.İMARET 

Taç kapısı 

Celî 

Sülüs 

 

 

Satır kıta/ 
10mm 

Beşir 

Ağa  
18.yy 

Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 

60x200cm 

Taç kapısı 

arkası 

Satır/20mm 
50x200cm 

Ana bina 

girişi 

 
Satır kıta/ 

10mm 

Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 
60x120cm 

Mutfak 
kapısı 

üzeri 

Satır/10mm Mermer/ 

Kırmızı zemin/ 

Altın varak 
30x80cm 

Fırın 

binası 
kapısı üzri 

Satır/10mm Mermer/ 

Kırmızı zemin/ 

Altın varak 
30x80cm 

Erzak 

binası üzr 

Satır/10mm Mermer/ 

Siyah  zemin/ 

Altın varak 
40x70cm 

Vezir 

bahçesine 

gidiş 

Satır/15mm Mermer/ 

gri  zemin/ 

Altın varak 
20x50cm 

Soğuksu 

kapısı üzr 

Satır kıta/ 
5mm 

Mermer/ 

Kırmızı zemin/ 

Altın varak 
60x200cm 

Taç kapısı 
Celî 

Divani 

Tuğra/6mm 
? 

Mermer/ 

Altın varak 
20x30cm 
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Tablo 4.Külliyedeki kitâbelerin yerlerini ve özelliklerini gösteren tablo-III. 

 

 

Külliyedeki yer 

Eserin 

bulundu

ğu yer 

Yazı 

türü 

 

İstif 

(yazım) 

çeşiti/ 

kalem 

kalınlığı 

Hattatı 
Dönem

i 

 

Malzeme/ 

renk 

Toplam 

sayı/  

Uzunluk/ 

ebat 

 

 

 

 

 

 

 

5.HÜNKÂR 

KASRI 

Giriş taç 

kapısı 

Celî 

tâ’lik 

 

satır/ 

10mm 

Mustafa 

İzzet 

Efendi 
19.yy 

Mermer/ 

Gri-
yeşilzemin/ 

Altın varak 

40x200cm 

Giriş taç 

kapısı 

Celî 

divani 

 

Tuğra 

/5mm 

Hâşim 

Efendi  

Mermer/ 

renksiz 
R=20cm 

İç kapısı 

Celî 

muhakk

ak 

Satır/ 

15mm 

? 

 
18.yy 

Mermer/ 

yeşilzemin/ 

Altın varak 

40x60cm 

Celî 

sülüs 

Satır/ 

20mm 
60x140cm 

Celî 

tâ’lik 

Satır 

kıta/6mm 
70x200cm 

Celî 

tâ’lik 

Satır 

kıta/10mm 
50x150cm 

Tamir 

kitâbesi 

Celî 

tâ’lik/10

mm 

 

Satır kıta 

? ? 

Mermer/ 

yeşilzemin/ 

Altın varak 

70x100cm 
Celî 

sülüs/ 

13mm 

 

6.SEBİL 

(ÜÇYÜZLÜ) 

Üst 

alınlıklar 

Celî 

sülüs/ 

15- 

10mm 

 

 

Satır  

? 20.yy 

Mermer/ 

Yeşilzemin/ 

Altın varak 

10x30 cm 

20x100cm 

Sebil 

üzeri 

Celî 

tâ’lik/ 5-

6mm 

20x100cm 

15x70cm 

10x30cm 

 

7.HAZİNE 

BİNASI 
Girişi 

üzerinde 

Celî 

Sülüs 

 

 

 

Satır/ 

20mm   
?  

Mermer/ 

Mavi-mor 

zemin/ 

Altın varak 

50x120cm 

 

 

 

 

8.II.SELİM 

TÜRBESİ 

Dış sacak 

altı 

Celî 
Sülüs 

 

 

Satır / 

30mm 

? 

 
16.yy 

Mermer/ 

yeşilzemin/ 

Altın varak 

50x150 cm 

2ad. 

Revak  

altı 

Celî 

Sülüs 

 

    Satır / 

     20mm 

Mermer/ 

yeşilzemin/ 

Altın varak 

20x70cm 

4 ad. 

Giriş 

kapısı  
Celî 

Sülüs 

 

Satır 

kıta/5mm 

Çini/ lacivert 

zemin/ beyaz 

yazı 
70x80cm 

Pandantif 
Celî 
Sülüs 

Müdevver/ 

25mm 

Çini/ lacivert 

zemin/ beyaz 

yazı 

R=50cm/      

8 ad. 

Kubbe  
Celî 

Sülüs 

Müdevver 

satır istif / 

50mm 

kalemişi/ 
lacivert 

zemin/ beyaz 

yazı 

R= 3m 

Pencere 
üstü türbe 

çevresi 

Celî 

Sülüs 

 

Kuşak 

yazısı 

/25mm 

Çini/ lacivert 
zemin/ beyaz 

yazı 

70 

x4800cm 
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 Tablo 5.  Külliyedeki kitâbelerin yerlerini ve özelliklerini gösteren tablo-IV. 

 

 

Külliyedeki yer 
Eserin 

bulundu

ğu yer 

Yazı 

türü 

 

İstif 

(yazım) 

çeşiti/ 

kalem 

kalınlığı 

Hattatı Dönemi 

 

Malzeme/ 

renk 

Toplam 

sayı/  

Uzunluk/ 

ebat 

 

 

 

 

9.III.MURAD 

TÜRBESİ 

Revak 

altı 
Ma’kili 

 

Dikdörtge

n/kare 

/10mm 

? 16.yy 

Kalemişi/ 

mavi zemin/ 

beyaz yazı 

25x100cm 

25x25cm 

3ad. 

Kemer 

kavsarası 
Celî 

Sülüs 

 

Armudi 

istif 

/20mm 

Çini/ 

lacivert 

zemin/ 

beyaz yazı 

80x120cm 

 

2ad. 

Kubbe  

Celî 

Sülüs 

Müdevver 

satır istif / 

50mm 

Kalemişi/ 

mavi zemin/ 

beyaz yazı 

R=3m 

Ma’kili 

Pencere 

aralıklar

ındaki 

duvar 

Celî 

Sülüs 

Müdevver 

satır istif / 

15mm 

Kalemişi/ 

lacivert 

zemin/ 

beyaz yazı 

R=1m 

pandantif 
Celî 

Sülüs 

Müdevver 

satır istif / 

20 mm 

Çini/ 

lacivert 

zemin/ 

beyaz yazı 

R=1.4m 

Pencere 

üstü 

türbe 

çevresi  

 

Celî 

Sülüs 

Kuşak 

yazısı 

/25mm 

Çini/ 

lacivert 

zemin/ 

beyaz yazı 

65 

x4000cm 

 

 

9.III.MEHMED 

TÜRBESİ 

Cadde 
üzeri inşâ 

kitâbesi 

Celî 

Sülüs 

Satır 

kıta/10mm 

 

17.yy 

Mermer/ 

Mavi 

zemin/ 

Altın varak 

35x240cm 

Girişte 

tarih 
kitâbesi 

Celî 

Sülüs 

Satır kıta/ 

10mm 

Mermer/ 

Siyah 

zemin/ 

Altın varak 

25x90cm 

Kubbe  

Celî 

Sülüs 

Müdevver 

satır istif / 

50mm/25

mm 

Kalemişi/ 

mavi zemin/ 

beyaz yazı 

R=3m 

Ma’kili 

Pandantif 
Celî 

Sülüs 

Müdevver/ 

25mm 

Kalemişi/ 

sarı zemin/ 

beyaz yazı 

R=50cm/      

8 ad. 

Pencere 

üstü 

türbe 

çevresi 

Celî 

Sülüs 

 

Kuşak 

yazısı 

 

Üsküdarî 

Mehmed 
Efendi  

Çini/ 

lacivert 

zemin/ 

beyaz yazı 

60 

x4800cm 
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 Bu sonuçlara göre câmii içerisinde teşhirlenen levha sayısı 23, depolarda 

incelenen levha sayısı 10, hünkâr kasrındaki levha sayısı 8; külliyedeki toplam levha 

sayısı 41’dir.  

 Külliyedeki kitâbelerin sayısı ise levhalara göre hayli fazladır. Özellikle Sultan 

I.Mahmud’un ilaveleriyle külliye halini alan yapıda, adeta tüm eksikleri gidermiş ve 

kendisinden sonra da külliyeye çok az ilaveler yapılmıştır. Kitâbelerin yazım yerleri 

ve formları inşâ ve tarih yazısı, tamir kitâbesi, kubbe yazısı, kuşak yazısı, pandantif 

yazıları, vitray yazıları, mihrap/minber yazıları,  mekânlara giriş kitâbeleri (dua/hadis 

vb) olarak bulunmaktadırlar.  

 Külliyede çok fazla kuşak yazısı79 bulunurken, onun akabininde mekânlara 

uygun kıtalara/ manzumlara80 yer verilmiştir. Türbelerde toplamda 3 adet, şadırvanda 

3 kat, kütüphanede 5 adet, câmii içinde mihrap dıvarında 1 adet; toplamda ise 12 adet 

kuşak yazısı külliyede bulunmaktadır.  Câmii, imaret, hazine, kütüphane ve sebilde 

mekâna uygun âyet/hadis gibi ibarelerle bir bütünlük düşünülmüş ve mimari ile 

yazının birbiriyle ayrılmayan geleneğini yansıtmışlardır. Câmiiye girişte İstanbul’un 

fethini müjdeleyen Hadis-i Şerifle, kütüphaneye girişte “Ya Fettah” “Ey kapıları açan” 

esması ve Kelime-i Şehadet ile imarete girişte ‘yetimleri, esirleri miskinleri yedirme’, 

‘yiyeceklerin helalinden yemeyi’ öğütleyen; vezir bahçesine giderken ‘Rabbinden 

selam vardır’ âyeti, mekânda insanlara bir idrak oluştururken; Kur’an ve Hadis-i 

Şerifler ile de üzerine kurdukları medeniyetin şükrünü ve görevini yerine 

getirmektedirler. İnşa ve tarih kitâbeleri81 daha çok ehemmiyet arz eden yerlere 

konulmayı tercih edilmiştir. Sıbyan mektebi, Şehzadeler Türbesi gibi küçük 

                                                 

79  Kuşak yazısı: Birbiriyle kesintisiz olarak devamlılık arz eden ve belli bir uzunluktaki bir metnin yapıda yazılmış 

formudur. Yazıda kullanılan tekniğin de bir bütünlük sergilemesi beklenir. Câmii veya türbe duvarlarında, kubbe 

kasnaklarında, şadıvan şaçak altlarında, son cemaat mahallinde kuşak yazıları görülebilmektedir. Genellikle çini 

veya mermere işlenmiş yazılar olmakla beraber, kalem işi ile yazılmış örneklerine de rastgelinebilinmektedir.  

(Özkafa, 2008: 40-42) 

80 Manzum kitâbe yazılmasının İran’da başlayıp Osmanlı’da geliştiği belirtilmektedir. Şiir, vezin, ebced hesabı gibi 

bir geleneğin nasıl geliştiğini anlamak için kitâbelerin incelenmesi çok önemlidir. 

81Manzum kitâbelerde yapılış tarihini vermesi açısından kullanılan ebced hesabı yöntemi önemli bir edebi sanat 

sahasının doğmasına sebebiyet vermiştir. ‘Tarih düşürme’ denilen bu gelenek, kitâbelerde tarih kitâbesi olarak 

anılmaktadır.  Bu kitâbeler inşa kitâbesinde tarih bölümünün yer almaması halinde yapılabileceği belirtilmektedir 

(Önal,1989:321). İnşa kitâbesi, manzum şeklinde yazılmış ve son satırında yapının bânisinin isminin zikredildiği 

kitâbelerdir. Tamir kitâbesi, yapıların gördüğü tamirleri ve tadilatları belirten kitâbelerdir. 
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mekânlarda değil, imaret, kütüphane, hünkâr kasrı, ve türbelerde yer verilmiştir. Tamir 

kitâbesine ise hünkâr kasrında rastlanılmakta olup, tarihinin belli olmadığı 

görülmektedir.  

4.2. Yazıların Dönemleri 

 Ayasofya’ya fetihten sonra çeşitli eklemeler ve bakım onarım çalışmaları 

hemen hemen her padişah döneminde yapılmıştır. Ancak bugüne ulaşan en eski yazı 

mihraptaki celî sülüs yazıdır. II.Bayezid (hd.1481-1512) döneminde yapılan mihrabın 

o zamandan kalan tek yazısıdır. Külliyede 15.yy’a ait pek çok ilaveler kayıtlarda geçse 

de, bu döneme ait başka bir yazı örneği ne yazık ki bulunmamaktadır. Sonrasında 

16.,17.,18.,19. yüzyıllarda yazı eklenmesine daha ağırlık verilmiş olup; en son 

20.yy’da Sultan Reşad döneminde Üçyüzlü sebil yapılmış ve kitâbeleri eklenmiştir. 

  II.Selim’in (hd.1566-1574) bânisi olduğu türbesi, 1576’da tamamlanmış olup, 

külliyenin en eski yazılarını ihtiva etmektedir. İçerisinde revaklardaki yazıları, çiniye 

yazılan inşâ kitâbesi, pandantif yazıları ve kuşak yazısı celî sülüs ile yazılmış olup, 

orjinalliğini muhafaza etmektedir. Kalem işiyle yazılmış kubbe yazısının asıl haline 

uygun olup olmadığı şüpheli olacağından diğer kalıcı kitâbelere bakarak yazıların 

incelenmesi daha sıhhatli olacaktır.  

 Eski hünkâr mahfili çini yazısı ve minber yazısı da külliyenin sonrasında gelen 

en eski yazılardandır.   III. Murad (hd. 1574-1595) dönemini gösteren bu yapılardardan 

minberdeki yazılar da 16.yy’a aittir. III. Murad’ın türbesi de 1599 yılında inşâ edilmiş 

olup, 16. yy’ın sonunda yapılmış eserlerdendir. Türbede yine revak altlarında ve 

duvardaki kemer üstlerinde; içerde ise kubbe yazısı, kuşak yazısı ve pandantifteki 

istifli müdevver madalyon levhalar ile duvarlardaki madalyon levhalarda yazılar 

bulunmaktadır. Türbeler içerisinde yazıyı en çok barındıran türbe özelliğindedir.  İki 

türbenin varlığı ve III. Murad dönemindeki mihrap ve eski hünkâr mahfili yazılarıyla, 

16.yy’ın yazılarına olan ağırlık oldukça fazladır.  

 17.yy’a ait kitâbe ve levhaların 16.yy’a nazaran daha az oldukları 

görülmektedir. Külliyedeki en eski levhaların 17.yy’a ait oldukları görülmektedir. II. 
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Mustafa’nın (hd.1695-1703) şehzadelik dönemlerine ait olan bu levhalar celî 

muhakkak ve celî sülüsle yazılmışlardır. 17.yy sonuna 18.yy başına ait olduğu bilinen 

bir diğer levha ise yine bir padişaha, III. Ahmed’e (hd.1703-1730) ait olup, celî sülüsle 

yazılmıştır. Câmiinin hemen girişinde bulunan İstanbul’un fethini müjdeleyen Hadis-

i Şerif de bu yüzyıla aittir. 17.yy’ın külliyedeki son eseri ise III. Mehmed Türbesi’dir. 

İnşa ve uzun bir tarih kitâbelerini barındıran türbede, kubbede 3 kat yazı, pandantif 

yazıları ile kuşak yazısı bulunmaktadır.  

 18.yy’a gelindiğinde ise I.Mahmud (hd. 1730-1754) döneminde Ayasofya’ya 

iç kısmına kütüphane, dış kısmına şadırvan, imaret, hünkâr kasrı, sıbyan mektebi 

eklenmiş olup; yapı külliye halini almıştır. Bu yapılardan sıbyan mektebi hariç 

hepsinde kitâbeler bulunmaktadır. Özellikle kütüphanede yoğun bir yazı ile süslenmiş 

olup, pirinç alınlıklarında, koridorda, kitaplıkta, kubbe çevresinde ve kitap deposunun 

çevresinde toplamda 74m kuşak yazısı bulunmaktadır. Şadırvanda da yoğun bir yazı 

bulunmakta ve toplamda 80m kuşak yazısı bulunmaktadır. İmarette de, inşâ ve tarih 

kitâbeleri ile binaların girişinde bulunan kitâbelerle süslemeye ve mekânı 

anlamlandırma yoluna gidilmiştir. Bu ilaveler sebebiyle, külliyede en fazla yazı 

18.yy’a aittir.  Bunlar dışında ise câmii içinde mihrap sofasında bulunan Veliyüddin 

Efendi’ye ve M. Esad Yesari’ye ait tâ’lik levhalar da 18.yy’da eklenmişlerdir.  

 19.yy’da,  II. Mahmud’un imzasını taşıyan mihrap sofasında iki önemli levhası 

bulunmaktadır. Bir tanesi mihraptaki en gösterişli levha olup, câmiideki büyük dairevi 

levhalardan sonra yazılmış en büyük levhadır. Bu yüzyılda külliye,  I.Abdülmecid 

(hd.1839-1861) döneminde büyük bir tamirat geçirmiş olup; kubbe yazısı, dairevi 

levhalar, yeni hünkâr mahfili, mihrabın tamiri ve yazı eklenmesi,  hünkâr kasrının 

tamiri yapılmış olup yazılar eklenmiştir. Câmiinin en gösterişli ve büyük yazıları 

Mustafa İzzet Efendi tarafından 1849 tarihinde yazılmışlardır.  

 20.yy’a gelindiğinde ise külliyeye eklenmiş son parça olan Üç yüzlü sebil, 

Sultan Reşad (hd.1909-1918) döneminde yapılmıştır. Üzerinde bulunan sülüs ve tâ’lik 

yazılar 20.yy Osmanlı dönemine ait tek kitâbe örnekleridir. Bu yüzyıla ait diğer kitâbe 

örnekleri ise mihrap duvarındaki Halim Özyazıcı’ya ait vitray yazılarıdır. Cumhuriyet 



256 

 

döneminde bir tamir esnasında değiştirildikleri tahmin edilmektedir. Bunlar dışında 

depolarda Aziz Efendi’ye ait levhalar, yine bu yüzyıla ait külliyedeki nadir 

eserlerdendir. 

4.3. Kullanılan malzeme, renk ve ölçüler  

 Levhalarda kullanılan malzemeler zeminde kâğıt, keten /tuval, kumaş, tahta ve 

pirinç olarak değişiklik göstermektedir. Mihrap sofasındaki levhalarda kâğıt, İzzet 

Efendi’ye ait 16 levhada da koyu yeşile boyanmış keten kumaş/tuval kullanılmıştır. 

Hünkâr kasrındaki levhalar ise pirinçten yapılmıştır. Depolarda bulunan ve celî 

yazıların kalıpları için yazılmış yazılar siyah kumaşa yazılmış olup 2 adet de tahta 

üzerine yazılmış levha da bulunmaktadır. Levhalarda yazı mürekkeplerinin çoğu 

zerendud ile yazılmıştır. Bunun istisnası olarak 41 levhadan yalnızca 4 tanesi beyaz 

aharlı kâğıda siyah is mürekkebi ile yazılmıştır. 

 Kitâbelerde kullanılan malzemeler külliyedeki bulunma sıralarına göre; 

mermer, çini, kalemişi, ahşap, cam, pirinç, taş, mozaik olmak üzere farklılık 

göstermektedir. İnşa, tarih ve tamir kitâbeleri (II. Selim Türbesi’nin inşâ kitâbesi 

hâricinde), şadırvandaki kuşak yazıları, imaretteki ve kütüphanedeki binaya giriş 

öncesi kitâbeler, kütüphanedeki duvarlarda bulunan kuşak yazıları, sebildeki kitâbeler 

mermere mahkuk olarak yazılmışlar ve altın varak ile kaplanmışlardır (vezir 

bahçesindeki yazı ve hünkâr kasrındaki tuğra hâricinde). Zemin renkleri ise 

çoğunlukla koyu yeşil/siyah tercih edilmiş olup az da olsa kırmızı, mavi, yeşil ve gri 

renklere yer verilmiştir.  

 Levhalarda en büyük yazılmış yazı, İzzet Efendi’nin câmii içerisindeki dairevi 

levhalarıdır. 7.5m çapında ve 35cm’lik kalem kalınlığıyla dünyadaki en büyük levha 

olma özelliklerini taşımaktadırlar. Mihrap sofasındaki II. Mahmud imzalı ve aslen 

Mustafa Râkım’a ait olan levha sonrasında gelen en büyük levha olup 350x280 cm 

ebatlarında ve 13cm kalem kalınlığına sahiptir. Kitâbelerde ise en uzun ve kalem 

kalınlığı en büyük levha Ayasofya kubbesini taçlandıran İzzet Efendi’ye ait kitâbedir. 

Çapı 4.5m ve kalem kalınlığı 15cm tutulan yazının zemini, sıva üzerine koyu yeşil bir 
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yağlı boya tabakasıdır. 56m yerden yüksekliği olan bu yazının izleyiciye olan aksinin 

çok net ve rahat okunabilir olması sebebiyle, perspektif açısından düşünülerek 

yapıldığı açıktır. Külliyede toplamda 4 kubbe yazısı, 12 kuşak yazısı bulunmaktadır. 

En uzun kuşak yazısı II. Selim ve III. Mehmed türbelerinde olup, toplamda 48m’yi 

bulmaktadırlar.  

 Ahşaba yazılmış kitâbeler külliyede sadece, kütüphanenin kitap deposu 

bölümündeki kitaplığın alınlarında bulunmaktadır. Taşa yazılmış yazı yine 

kütüphanede okuma odasında bulunan I.Mahmud’a ait tuğrasır. Pembe-kırmızı bir 

somaki taş üzerine altın varakta tuğrası yazılmıştır. Mozaik kitâbe ise, Ayasofya’da 

son cemaat yerinde bulunan I.Abdülmecid’e ait tuğradır. Pirince yazılmış yazılar ise 

kütüphanede bulunan kapı tokmakları, kitap deposundaki sarkıtlar, kütüphane 

kubbesinin tepeliğinde ve şadırvandaki şebeke ile kubbesinde bulunan istifli 

başlıklardır. Cama yazılmış yazılar ise, câmiinin mihrap duvarındaki 6 adet 

pencere/revzen yazılarıdır.  

4.4. Yazı Çeşitleri 

 15.yy’dan başlayıp 20.yy’a kitâbe bulunan Ayasofya Külliyesi’nin geneline 

hâkim olan yazı çeşiti celî sülüstür. Sonrasında onu celî tâ’lik ve celî muhakkak 

izlemektedir. Celî divani yalnızca tuğralarda kullanmıştır. Mâ’kili yazı örneği ise 

türbeler kısmında, nesih yazı da câmii içerisindeki kabe tasvirli pano yazısında 

kullanılmıştır.  

 Osmanlılarda celî sülüs yazı Fatih Sultan Mehmed döneminden sonra yavaş 

yavaş kendi karakterini oluşturmaya başlamıştır. 15.yy’da Şeyh Hamdullah ile kurulan 

Osmanlı hat mektebinden sonra da bu yazı, yavaş yavaş daha da tekâmül etmiştir. 

Kitâbelerde de 18.yy’a kadar en çok kullanılan yazı çeşiti olmuştur. 18.yy’ın 

sonlarından itibaren Mustafa Râkım’ın vesilesiyle, celî sülüste kompozisyon algısı ve 

harf anatomilerinde farklı bir yol açılarak günümüze kadar bu tavır süregelmiştir. İran 

nestâ’likinin 13.yy’da yayılmaya başlamasından sonra 17.yy’dan itibaren celî tâ’lik 

olarak Osmanlı’da estetik ölçülerini bulmaya başlamıştır. 18.yy’da Yesari Esad Efendi 
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ile gelişme göstermiş ve 18.yy sonu 19.yy başında da Yesarizade Mustafa İzzet Efendi 

ile Osmanlı nestâ’lik mektebi kurulmuştur. 20.yy hattatları ile de bu okul devam 

ederek günümüze kadar gelmiştir. 

 Ayasofya Külliyesi’nde 15.yy’dan itibaren görmeye başladığımız celî sülüs 

yazı, 17.yy’a kadar en çok kullanılan tek yazı çeşiti olmuştur. 18.yy’da yapının 

külliyeye çevrilmesinde de yine en çok celî sülüs yazı kullanımı tercih edilmiştir. 

19.yy’da da Abdülmecid dönemi onarımlarında değiştirilen iç görünümde, levhaların 

ve kubbe yazısının celî sülüse yazılması uygun görülmüştür. Külliyede 20.yy’a ait olan 

tek kitâbe82 örneği Üç yüzlü sebilde bulunmaktadır. Depolardaki Azizi Efendi’ye ait 

iki levha da yine bu yüzyıldaki tek örnekleridir. 

 Kullanımını Osmanlı kitâbelerinde çok az gördüğümüz ma’kili yazı örnekleri; 

II. Selim Türbesi revaklarında, III. Murad Türbesi kubbesinde ve III. Mehmed Türbesi 

kubbesinde müdevver olarak bulunmaktadır.  

18.yy’da külliyedeki ilk tâ’lik hattı örneklerine rastlanmaktadır. I.Mahmud’un 

hükümdarlığında yapılan ve 1739-1740 tarihlerinde biten kütüphane ve şadırvanda 

tâ’lik kuşak yazıları bulunmaktadır. Hünkâr kasrı ve kütüphanenin inşâ kitâbeleri de 

uzun mazumeler olarak yine tâ’lik ile yazılmışlardır. 18.yy’ın ortalarında yazdığı 

tahmin edilen mihrap sofasındaki Veliyyüddin Efendi’ye ait celî tâ’lik yazının, hat 

sanat açısından önemli bir yeri bulunmaktadır. 18.yy’ın sonunu işaret eden mihrap 

sofasındaki diğer celî tâ’lik yazı da Yesari’ye ait olup, yine önemli bir anlam 

taşımaktadır.   Yazan kişilerin bu hatta katkıları, yazının gelişiminin geldiği nokta ve 

yazıların kompoziyonları gibi değerleri açısından özel olarak incelenmeleri 

gerekmektedir.   

 Celî muhakkakın çok az örneklerine rastlanılan külliyede, toplamda 3 adet 

örneği bulunmaktadır. Birisi mihrap sofasındaki en eski levhadan birisi olma özelliğini 

                                                 

82 Halim Efendiye ait olan mihrap duvarındaki vitray yazılarında teknik ölçüm yapılamamış olup; yazı karakterinin 

de cam ile mermer kitâbenin kıyasının sıhhatli olamayacığı düşüncesinden bu bölüme ve harf anatomileri bölümüne 

dâhil edilmemiştir. Ancak bu yazıların kompozisyonları açısından kendi içinde veyahut daha genel olarak bir 

yoruma gidilebilir. 
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taşıyan, 17.yy’ın ikinci yarısında yazılmış,  II. Mustafa’ya (ö.1703) ait büyük levhadır. 

Celî muhakkak yazının diğer 2 örneği ise 18.yy’a ait olup; birisi kütüphanenin okuma 

odasındaki çini yazısında, diğeri ise hünkâr kasrındaki inşâ kitâbesinde küçük ebatta 

mermere mahkuk olarak bulunmaktadır. 

 Celî divani yazının kitâbelerde rastladığımız formu olan tuğralar külliye 

içerisinde toplamda 6 adettir. En eskisi ve sayıca 4 adeti I.Mahmud  (hd.1730-1753) 

dönemine ait olup; kütüphanenin okuma odasında ve kitap deposunda, imaret taç 

kapısı üzerinde müsenna olarak yazılmış bulunmaktadır.  Diğer iki tuğra ise Sultan 

Abdülmecid (hd.1839-1861) dönemine aittir. Üçyüzlü sebilde bulunan Sultan Reşad’a 

ait olanın ise silindiği görülmektedir.  

4.5. Hattatlar 

 Külliye içerisinde 17.yy’dan sonraki hattatların isimlerinin belirlenebildiği 

görülmektedir. 17.yy’dan 20.yy’a kadar geçen hattatlar toplamda 18 adet olup, 

aşağıdaki Tablo-6’da külliyedeki eserleri ve detayları verilmiştir. Külliyede en fazla 

yazısı bulunan hattat Kadıasker Mustafa İzzet Efendi olup, toplamda 23 yazısı tespit 

edilmiştir. Sonrasında ise, onun talebesi olan Şefik Bey de 10 adet yazıyla hocasını 

takip etmektedir. 
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Tablo 6. Külliyede isimleri belirlenebilmiş olan hattatların tablosu. 

Hattat Dönemi Yazı türü 
Eserin 

bulunduğu yer 

 

Eserin 

türü 

Toplam sayı 

1.Üsküdarî Mehmed 

Efendi (ö.1601?) 
17.yy Celî Sülüs 

Mihrap duvarı kuşak 

yazısı 

III.Mehmed Türbesi 

kitâbe 2 

2.II.Mustafa( ö.1703) 17.yy -18 yy 
Celî Muhakkak, Celî 

Sülüs 
Mihrap sofası levha 2 

3.III.Ahmed (ö.1736) 17.yy -18 yy  Celî Sülüs Mihrap sofası levha 1 

4.Beşir Ağa (ö.1752) 18.yy Celî Sülüs İmaret kitâbe 7 

5. Kethudâzâde 

Kadıasker İsmail Efendi  

(ö.1750) 

18.yy Celî Tâ’lik 
şadırvan iç saçak, 

şebeke kuşağı 
kitâbe 1 

6.Baltacızâde Silahdar 

Mustafa Paşa(ö.1762) 
18.yy Celî Sülüs 

Kütüphne kasnak 

kuşağı, şadırvan dış 

saçak 

kitâbe 2 

7.Veliyüddin Efendi 

(ö.1768) 
18.yy Celî Tâ’lik Mihrap sofası levha 1 

8.İsmail Efendi (ö.1775) 18.yy Celî Sülüs Mihrap kitâbe 1 

9.İsmail Refik (ö.?) 18.yy Celî Tâ’lik 

Kütüphane inşâ 

kitâbesi , 

Şadırvan iç kasnak 

kuşağı 

kitâbe 2 

10.Muhammed Esad 

Yesari (ö.1798) 
18.yy Celî Tâ’lik Mihrap sofası levha 1 

11.Silahdar Yahya( ö.?) 18.yy Celî Sülüs Mihrap kitâbe 1 

12.Mustafa Aşir (ö.1804) 19.yy Celî Tâ’lik Depo levha 2 

13.II.Mahmud (ö.1839) 19.yy Celî Sülüs Mihrap sofası levha 2 

14.Hâşim Efendi (ö.1845) 19.yy Celî Divani Hünkâr kasrı kitâbe 1 

15.Mustafa İzzet Efendi 

(ö.1876) 
19.yy 

Celî Sülüs, 

Celî Tâ’lik 

Câmii içi, kubbe, 

hünkâr mahfili 

mihrabı,mihrap 

duvarı, hünkâr 

kasrı,depo 

Levha ve 

kitâbe 
23 

16.Şefik Bey (ö.1880) 19.yy Celî Sülüs 
Mihrap, hünkâr kasrı, 

depo 

Levha ve 

kitâbe 
10 

17.Aziz Efendi (ö.1934) 20.yy Celî Sülüs depo levha 2 

18.Hâlim Özyazıcı 

(ö.1964) 
20.yy Celî Sülüs 

Câmii mihrap d.. 

camları 
kitâbe 6 
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4.6. Metinler 

Ayasofya Külliyesi içindeki kitâbeler Arapça ve Türkçe’dir. Osmanlı’nın edebi 

dili olan Farsça, metinlerde kullanılmamıştır. Arapça olarak yazılanlar daha ziyade 

âyetler, hadisler ve Esmâü’l-Hüsna’dır. Dualar ve manzumlar az da olsa külliyede 

bulunmaktadır. Türkçe olan kitâbelerin metinleri inşâ, tarih ve tamir kitâbeleri ile 

manzumlardır.  Bulundukları yerlere göre Arapça kitâbeler, külliyedeki yazıların 

yaklaşık %80’ini ihtiva etmektedir. Aşağıdaki tabloda bu kitâbeler, bulundukları yer 

ve metinleriyle birlikte özetlenmiştir.   
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Tablo 7. Ayasofya Külliyesi’nde bulunan levha ve kitâbelerinin metin dillerinin 

gösterimi. 

 

Metin dili Metin içeriği Yazı türü Bulunduğu yerler 
Dönemi 

(yy) 

Arapça 

Âyet Celî Sülüs 

Mihrap sofası (7),, mihrap, 

vitray, mihrap kuşağı, 

minber, kuşak, revak, kubbe, 

alınlıklar, kitaplık, kapı 

üstleri, giriş kapısı, depo, 

sebil, imaret, şadırvan, 

hünkâr kasrı 

15,16, 17, 

18,19,20 

Hadis-i Şerif Celî Sülüs 
Câmii girişi,  Hünkâr sofası, 

vitraylar, depo 
18,20 

Dua Celî Sülüs 

Hünkâr sofası Kütüphane 

koridor, II.SelimT. kemer 

kavsarası 

17,18,19 

Kelime-i Tevhid 
Celî Sülüs, 

Ma’kili 

Hünkâr sofası, 

minber,,dehliz,hazine, 

II. Selim Türbesi revak ve 

saçak 

16,18 

Kelime-i şehadet Celî Sülüs 
Kütüphane giriş, eski hünkâr 

mahfili 
17,18 

Besmele  

Celî Sülüs  

Celî Muhakkak 

Celî Tâ’lik  

Kütüphane koridor, türbeler, 

kubbe, mihrap kuşağı, imaret 

16, 17, 

18,19,20 

Mihrap sofası, kütüphane, 

hünkâr kasrı  

Sebil, kütüphane kuşağı 

Esmaü’l-Hüsna Celî Sülüs 

Kütüphane pirinç alınlıklar, 

okuma odası, ııı.Murad türbe 

duvarları,minber 

 

İsim Celî Sülüs 

Câmii, türbeler, hünkâr 

kasrındaki pandantifler, 

mihrap duvarı, depo,vitraylar 

16,17,19,20 

Manzume/kıta 
Celî Sülüs, 

Celî Tâ’lik 

Şadırvan dış kuşak, 

kütüphane pirinç alınlık, 

kütüphane kuşağı,kitaplık 

kuşağı, 

18 

Türkçe 

İnşa/tarih 
Celî Tâ’lik, 

Celî Sülüs 

imaret giriş kapısı, imaret ana 
binası, imaret arka kapısı, 

türbeler, hünkâr kasrı giriş 

18.,19.yy 

Tamir 
Celî Tâ’lik, 

Celî Sülüs 

hünkâr kasrı girişi, hünkâr 

kasrı içi 
18 

Manzume Celî Tâ’lik 
Şadırvan iç kuşağı, şadırvan 

şebeke kuşağı, 
18 
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4.7. Harf anatomileri, yazılardaki harekeler ve tezyini unsurlar 

Hat sanatının uzun yıllık serüveni içinde coğrafi etkileşimler, dönemsel 

değişikliklerden etkilenmesi, içtimai ve kültürel sebeplerden doğan gelişmelerin 

sanata yansıması, dil değişimleri gibi sebeplerin yanı sıra bazı hattatların da bu sanata 

olan farklı etkileri ile yazı karakterleri ve üsluplarında değişmeler ve gelişimler 

yaşanmıştır. Bu sebeplerden ötürü, yüzyıllara göre hatların karakterileri de kendini 

belli etmektedir.  

 Harf anatomilerinin, harekelerin ve yazıdaki tezyini unsurların yüzyıllara göre 

seyri levhalarda ve kitâbelerde kendi içlerinde ve birbirleriyle kıyas edilerek 

yapılmaya çalışılmıştır. Kitâbelerin kalemişlerinden ziyade kalıcı özellikte yapılmış 

olan çinilerden ve mermerlerden kıyaslama yapmak daha sıhhatli olacaktır. Külliyede 

yer alan yazı çeşitlerinden celî sülüs ve celî tâ’lik yazılardaki harflerin kıyaslanması 

ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bölümde kitâbe ve levhalarda sık geçen ibare olan 

“Lafzatullah” ile ”elif” ve “vav” harfleri, keşideler gibi kıyaslanabilecek unsurlar ve 

detaylar incelenecektir. 

4.7.1. Celî Sülüs kıyaslamaları 

 15. Yüzyılda: Bu yüzyıla ait külliyede bulunan tek yazı örneği, câmii içinde 

mihrapta bulunmaktadır. Kitâbenin mermerinde aşınmalar meydana gelmiş ve 

altın varak uygulaması da sıhhatli biçimde yapılmamıştır. Bundan ötürü harflerin 

anatomilerinin incelenmesi detaylıca yapılamamıştır. Yazı istif ve harflerin genel 

karakteri bakımından değerlendirilebilinecektir. Şekil-231’de görülen kitâbenin 

satır çizgisi mavi ile gösterilmiştir. Satıra sığabilmesi ve dikey harflerden kalan 

boşlukların doldurulabilmesi amacıyla satırdan bir üst kısma, ‘vav’, ‘nun’, ‘re’ ve 

‘sin’ harfleri eklenmiştir.  ‘Elif’lerin boyu harflere nispetle daha uzun ve zülfeleri 

de oldukça küt ve karakteristiktir. Lafzatulah’ların birinci ve ikinci ‘lam’ları 

kademeli olarak kısaltımış ve ikinci ‘lam’ ile ‘he’ boyu arasındaki fark 1 nokta 

kadar bırakılmıştır.  Kitâbede kalem hareketleri bozulduğundan daha fazla yorum 

yapılmayacaktır. 
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Şekil 231.  Mihraptaki 15.yy kitâbesi ve Lafzatullah’ın yazımı. 

 16. Yüzyılda: Bu yüzyıla ait külliyede bulunan kitâbeler, ağılıklı olarak II.Selim 

ve III.Murad Türbesi’ndedir. Câmii içerisinde minber alınlığında ve dehliz 

kısmında da birer yazı bulunmaktadır. Bu kitâbelerde yazan ‘Lafzatullah’ların 

kıyaslaması yapıldığında birbirleriyle hemen hemen aynı karakterleri 

sergilemektedir ve 15.yüzyılda yapılanın tavrına benzemektedir (Şekil-232). 

Birinci ve ikinci ‘lam’ arasındaki uzunluk farkı,  15.yüzyılda yazılandaki gibi az 

da olsa bellidir. Yazıların içinde rumi, çiçek motifleri ve helezon gibi süsleme 

unsurları bulunmaktadır. Çiniye ve mermere yazılan lafzatullah ibaresinde nüans 

farklılıkları bulunmaktadır. Şekil-232b’de gösterilen ibare, II.Selim Türbesi’nin 

saçak altında bulunan celi sülüs yazıdan alınmıştır. Buradaki mermere mahkuk 

yazının, Şekil-232c’deki çini yazısının kıvraklığından ziyade daha sert ve 

durağan bir yapıda olduğu söylenebilir. 
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a.                                         b. 

    
c.                                         d.      

Şekil 232.  16.yy kitâbelerindeki Lafzatullah yazımı. 

(a.Câmii içi mihrap dehlizi, b. II. Selim Türbesi saçak altı, c. II. Selim Türbesi pandantifi, d.minber 

kitâbesinden) 

 II. Selim Türbesi’ndeki çini yazılarına baktığımızda, hatların kalıpsız bir 

biçimde fırça ile yazıldıkları izlenimini vermektedir. Hattatların çıkardıkları kalıptan, 

iğneleme veyahut silkeleme83 usulû ile zemine aktarıldığı bilinen çini yazıları, 

sonrasında çini ustalarınca içleri doldurularak zuhura getirilirdi. Ancak buradaki 

yazılar kalem ölçülerini ve hareketlerini birçok yerde kaybetmiş, harfler ve bağlantıları 

kimi yerlerde (harf bitimleri) çok incelmiş, kalınlaşmış (elif uçları, zülfeler gibi) 

                                                 

83 Celî yazılar ve kalıpları hakkında detaylı bilgi için bkz: (Günüç, F., XV.ve XX.yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Celî 

Sülüs Hattının Uygulama ve Teknikleri, SÜ SBE, yayımlanmamış doktora tezi, Konya, 1991; Derman, U., 

Selçuklulardan Osmanlı’ya Celi Sülüs Hattının Gelişimi, IV. Milli Selçuklu Kültür Medeniyeti Semineri Bildirileri, 

Konya,1995, s.91-95; Derman, U., Türk Hat Sanatında Celî Kavramı, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 

2002, c.12, s.256-265. 
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veyahut yanlış bir biçimde bağlanmıştır. Çinilerdeki hattın, yazıdan ziyade 

resmedilmiş bir karakteri olduğu göze çarpmaktadır.  Harf anatomilerinden ziyade 

burada tezyini unsurlara ve istifin genel durumuna bakmak daha doğru bir yol 

olacaktır. Yazılardan arta kalan boşluklar geometrik ve bitkisel motiflerle 

doldurulmuştur. Harekeler daha çok boşlukları doldurma amaçlı kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 233.  II. Selim Türbesi kuşak yazısından detaylar. 

 17. Yüzyılda:  Külliyede bu yüzyıla ait iki farklı bölümde kitâbeler bulunmaktadır. 

İlki câmii içerisindeki mihrap duvarında bulunan yarım kuşak yazısı, diğeri ise 

III. Mehmed Türbesi’nin yazılarıdır. Türbedeki ve câmiideki çini yazılarının 

hattatı aynı kişidir. Türbede mermere mahkuk olan tarih ve inşa kitâbelerinin ise 

hattatı belli değildir.  Mermerdeki celi sülüs ile yazılmış kitâbelerin harf boyutları 

oldukça küçüktür. Buna rağmen harflerdeki incelik- kalınlık esasları ve 

birbirleriyle bütünlük ilişkisi oldukça iyi gözükmektedir. Ancak bazı yerlerde 

istiften doğan sıkışmalar ve harflerde olan kalınlaşmalardan dolayı, yazı buralarda 

kalem hakkını kaybetmiştir (Şekil-234b-c). Yazıya nebatî desenlerinin koyulması 

ve kimi harf boşluklarının renklendirilmesi, 16.yy yazılarında olduğu gibi bu 
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yüzyılda da devam eden bir uygulama olmuştur. Harekeler, harflerden arta kalan 

boşlukları doldurma amaçlı kullanılmıştır. 

 

a.

  

b.      c. 

Şekil 234.  III. Mehmed Türbesi’nde bulunan mermere mahkuk kitâbelerden detaylar. 

 Türbenin çini yazıları ise yine 16.yy’ınkine benzer özellikler göstermektedir. 

Yazının istifi sıkışık olduğundan burada harekelere daha az yer verilmiştir. Şekil-

235’te gösterildiği üzere ‘vav’, Lafzatullah ve ‘elif’ karakterlerinin 16.yy’da olanlara 

yakın oldukları söylenebilinir.  
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Şekil 235. 17.yy’da yazılmış III. Mehmed Türbesi çini yazılarından detaylar.    

Yaklaşık 40 yıl içinde inşa edilmiş üç türbenin yazılarında ortak kısım olan 

Besmele yazısı, Şekil-236’da gösterilmiştir. 16.yy sonu ve 17.yy’ın başına denk gelen 

bu yazıların üsluplarının ye harf karakterlerinin birbirlerine yakın oldukları açıktır. 

Fark olarak yazının çiniye aktarımını ve istiflerini söyleyebiliriz. Besmele, II. Selim 

ve III. Mehmed Türbesi’nde satıra yazılmışken; III. Murad Türbesi’nde daha sıkışık 

ve istifli olarak yazılmıştır. II. Selim Türbesi’ndeki Besmelede “Rahim” kısmı oklu 

Besmelede kullanılan formdaki gibi, ‘ra’nın ucu ile ‘ha’nın başı birleştirilmiş ve 

sonunda da ‘kuyruklu mim’ kullanılmıştır (Şekil-236a). III. Mehmed ve III. Murad 

Türbesi’ndeki yazıda aynı harf birleşimleri kullanılmıştır. Bu iki türbenin yazıların 

çiniye aktarımını diğerine nazaran daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz (Şekil-236b-

c).  
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 a. 

     b. 

     c. 

Şekil 236.  Türbelerdeki Besmele yazısının kıyaslaması. 

(a. II.Selim Türbesi (M. 1576), b. III.Murad Türbesi (M.1600), III. Mehmed Türbesi (M.1608)) 

 

 18. Yüzyılda: Bu yüzyıla ait külliyede çok sayıda kitâbe bulunmaktadır. Çini 

kitâbeler ağırlıklarını bu yüzyıldan itibaren mermer yazımına bırakmışlardır. 

Kütüphanenin okuma odasında ve koridorlarında bulunan kitâbeler, külliyenin 

en geç tarihli çini yazılarıdır (Şekil-237). Yine bu yüzyılda da çini yazılarının 

harf gözlerinin renklendirildiği görülmektedir. Şekil-237a’daki okuma 

odasında bulunan çinideki yazı uygulamalarının, koridordakilere nazaran yazı 

kaidelerine daha uygun olarak yapıldığı görülmektedir. Girift istifle yazılmış 

okuma odasının çini yazılarında tefrişat unsurları kullanılmamıştır. 
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a. 

 
b. 

Şekil 237.  Kütüphane çini yazılarından detaylar (a. Okuma odası, b.Koridor). 

 Külliyedeki en eski levha örnekleri yine bu yüzyıla aittir. Şekil-238 ve 239 

dikkatle incelendiğinde celî yazının daha kurallara oturtulmaya başladığını fark 

edebiliriz. Harflerin birbiriyle nispetleri daha uygun hale gelmiştir. Harekeler sadece 

boşluk doldurucu değil, bir düzen içerisinde yazının bir parçası haline gelmeye 

başlamıştır. Harekelerin de harflere nispetleri daha küçülmüştür. Nebati motifler veya 

harf gözlerinin renklendirmesi gibi süslemelerin kullanımı, bu yüzyıldaki kitâbelerde 

terk edilmeye başlanmıştır.  

 

Şekil 238.  18.yy’da yazılmış III. Ahmed’e ait  levhadan detaylar. 
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Şekil 239. 18.yy’da yazılmış mihraptaki yazıdan detaylar. 

Şekil-240’da gösterilen kütüphane deposunda bulunan Besmele ve kuşak 

yazısında bir önceki yüzyıllara nazaran pek çok değişiklik göze çarpmaktadır. 

Harflerin birbirlerine olan tenasübü, harekelerin celî sülüsteki kullanımın belli bir 

uyumda ve kuralda olması, istifi oluşturan elemanların birbirleriyle yakınlık uzaklık 

ilişkileri ve dengesi, harflerin bütünlüğü gibi detayların fark edildiğini söyleyebiliriz. 

Celi yazıdaki bu gidişatın, sonrasında Râkım gibi bir üstadla daha belli kaidelere 

bağlanacağı bir sonraki yüzyılda görülecektir. Lafzatullah yazımında birinci ve ikinci 

‘lam’ uzunlukları birbiriyle hemen hemen aynı yapılmıştır. ‘elif’ uzunlukları önceki 

yüzyıllara göre daha kısalmış olup, meyilli ve kıvrık yapılmıştır. ‘vav’ tavrının bir 

önceki yüzyıllara benzer olduğu söylenebilir (Şekil-241). Son olarak imaret ve 

kütüphanedeki celi sülüs yazıların tok bir sülüs havasında oldukları yorumu 

yapılabilir. 

 

 

Şekil 240.Kütüphanede bulunan 18.yy’a ait kitâbelerdeki Besmele yazıları. 
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Şekil 241. 18.yy’a ait şadırvanda ve imaretteki mermere mahkuk yazılardan detaylar. 

 19. Yüzyılda: Bu yüzyıldaki eserler câmii içerisinde olup; mihrap sofasında, 

fil ayaklarında ve kubbede bulunmaktadırlar. Celi sülüs yazının kaideleri daha 

belirlenmiş, istifle birlikte harfler adeta tek başlarına bir kompozisyon 

oluşturmuşlardır. Harekelerin biçimlerinin de daha itinayla yapıldığı 

görülmektedir. Harflerin kalem kalınlıklarının daha büyümesi, kâğıda istifin 

yerleştirme kaidelerinin gelişmesi (kompozisyon), perspektif algısının hayata 

girmesi gibi sebeplerden ötürü celî yazılar bu dönemde daha farklı 

üsluptadırlar. Burada celî yazıda, resimsel bir algının başladığı yorumu 

yapılabilinir.  
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Şekil 242.  19.yy’da yazılmış levhalardan detaylar. 

 Harf anatomilerine bakıldığında ise ‘elif’lerin duruşunun daha sert ve 

meyillerinin az olduğunu, Lafzatullah’ın birinci boşluğu ile ikinci boşluğu arasındaki 

farkın belirginleştiğini ve ‘vav’ın çanağının daha sert ve meyilli indiğini söyleyebiliriz. 

Ayrıca bu yüzyılda, yazıda tashih unsurun daha çok devreye girdiği ve harflerin her 

birine titizlikle uygulandığı görülmektedir.  

 



274 

 

 

 

Şekil 243.  19.yy’da yazılmış Mustafa İzzet Efendi’ye ait kubbe yazısından detaylar. 

 20. Yüzyılda: Bu yüzyıla ait yazılar depoda ve Üçyüzlü sebilde bulunmaktadır. 

19. yy’ın kaideleri bu yüzyılda da ve hatta günümüzde de devam etmektedir.  
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Şekil 244.  20.yy’da yazılmış Aziz Efendi’ye ait levhalardan detaylar. 

     

 

Şekil 245.  20.yy’da yazılmış sebil kitâbelerinden detaylar. 
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4.7.2 Celî Tâ’lik kıyaslamaları 

 18.yüzyılda: Külliyede en eski tarihli celi tâ’lik levha ve kitâbeler bu yüzyılda 

bulunmaktadır. Câmii içerisinde mihrap sofasında bulunan iki levha ile 

kütüphane ve şadırvanda bulunan kuşak yazıları burada incelenecektir. 

   a. 

                  

                                 b.                                                     c.  

Şekil 246.  18.yy’a ait celî tâ’lik levhalardan detaylar. 

(a.Veliyüddin Efendi’nin levhasından detaylar, b. Veliyüddin Efendi’nin Lafzatullahı, c. Yesarî Efendi’nin 

Lafzatullahı). 

Şekil-246’da aynı dönemde yenişmiş iki usta hattatın Lafzatullah ve ‘elif’ 

hatları gösterilmektedir. Veliyüddin Efendi’nin Yesari Efendi’ninkilere göre ‘elif’ inişi 

daha eğimli ve sert, Lafzatullah’ı da yine daha meyilli ve dardır. Bu levhalar, celî tâ’lik 

yazının ilk güzel ve önemli örnekleri arasındadır. 
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Şekil 247.  Kütüphane ve hünkâr kasrında bulunan 18.yy’a ait celî tâ’lik kitâbelerden 

detaylar. 

Bu yüzyıldaki kitâbe örneklerine bakıldığında ise, çanaklı ve küplü harflerin 

içe doğru daralma temayülleri göze çarpmaktadır. Bu yüzyıldan sonra Yesarizâde ile 

birlikte kurulacak Türk nestâ’lik okuluyla, celî örneklerinde de farklı bir tavıra doğru 

gidilecektir.  

 19.Yüzyılda: İran nestâ’lik üslubundan Türk nestâ’lik  üslubunu oluşturmaya 

başlama, bu yüzyılın başlarından itibaren kendisini göstermiştir. Bir önceki 

yüzyıla nazaran harflerin çanaklarında ve küplerinde daha rahatlama 

görülmektedir. Şekil-248 ve 249’da gösterilen kitâbe ve levhalarda, harfler 

sıkışık bir görüntü değil, ferah bir duruşu sergilemektedirler. Çanakların daha 

az meyilli yapıldıkları fark edilmektedir. 
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Şekil 248.    19.yy’da Mustafa Aşir’in yazdığı levhadan detaylar. 

       

 

Şekil 249.   19.yy’da Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı celî tâ’lik kitâbeden detaylar. 
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 20.yüzyılda: Bu yüzyıla ait tek eser, Üç yüzlü sebildeki kitâbelerdir. Ancak 

yazılarda ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Özellikle tâ’lik yazıların kalem 

tabiatlarını kaybettikleri görülmektedir (Şekil-250). 

 

 

 

Şekil 250.   20.yy’a ait sebilde yazılmış tâ’lik kitâbelerden detaylar. 
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5. SONUÇ 

 Bu çalışmada Ayasofya Külliyesi’nin tamamında bulunan hat levhaları ve 

kitâbeleri detaylarıyla incelenmiştir. Yapılan bu kapsamlı araştırma neticesinde, 

Ayasofya’daki yazılar dönemleriyle birlikte bir sınıflandırılmaya tabi tutulmuşlardır. 

Kitâbe ve levhaların ayrı ayrı incelendiği tezde, levhalar üzerine estetik açıdan daha 

fazla durulmuştur. Yazı karakteri, kitâbelerden ziyade levhada daha iyi analiz 

edileceğinden, tezde böyle bir ağırlık verilmesi tercih edilmiştir.  

 Külliyedeki yazı ve kitâbeleri ölçülendirmesi yapılıp, yazı teknikleri ve estetik 

unsurlarından bahsedilmiştir. Tüm yazıların fotoğraflarının tamamı verilmiş; 

böylelikle hatlar tek bir yerde belgelenmiştir. Halka açık olmayan kütüphane kısmının 

okuma odası, koridor ve depodaki hat şaheserlerinin, bu tezde tamamı detaylıca 

gösterilmiştir. Yine halka açık olmayan ve bir inisiyatif alınarak çalışmamıza izin 

verilen etütlük eserleri deposundaki zimmetli yazılar ilk kez gün yüzüne çıkmışlardır. 

Aziz Efendi’nin, Şefik Efendi’nin daha evvel görülmemiş yazıları belgelenmiş olup 

teknik ve estetik incelenmeleri yapılmıştır. Bu çalışmanın akabinde de, depolarda 

halen zimmetli olan pek çok Kur’an-ı Kerim, levha ve kalıpların zamanla gün yüzüne 

çıkarılıp inceleneceği beklentisi doğmuşur. Özellikle, en az Kadıasker levhaları kadar 

önemli olan ve 200 yıl kadar Ayasofya Câmii’nin içini süslemiş; pek çok gravürlere 

ve tarihe konu olmuş Teknecizâde İbrahim Efendi’nin levhalarının yakın zamanda 

incelenmeye tabi tutulacağının belirtisi de verilmiştir.  

 Külliyedeki levha ve kitabelerin tüm metinleri, tercümeleri ve 

transkripsiyonları tezde verilmiştir. Kaynaklardan da kontrol edilerek tüm yazılar 

tekrar okunmuş ve çevirilmiştir. Uzmanlarınca yardım alınmış ve tekrar tekrar gözden 

geçirilmiştir.  

 Ayasofya içerisinde 15.yy’dan 20.yy’a kadar her döneme ait kitâbeler 

bulunmaktadır. Levhalar ise 17.yy’dan 20.yy’a kadar bir dönemi kapsamaktadır. Yazı 

nev’ilerinin celî sülüs, celî tâ’lik, celî muhakkak örnekleri ile celî divani ile yazılmış 

tuğra örnekleri bulunmaktadır. Sadece Ayasofya Külliyesi içerisinde bulunan bu 
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kitâbe ve levhaları inceleyerek bile hat sanatının serüveni gözlemlenebilir. Yazının 

yıllar içerisinde geçirdiği değişimler, yazıdaki tavır farklılıkları, malzemedeki çeşitler, 

yazı nispetleri, mimari-yazı ilişkisi, gelişimler veya etkileşimler incelenebilir. Mimari 

ögelerin önemli bir unsuru olan yazının gelenekteki yeri, buradaki kitâbelerle bir nebze 

daha kavranılabilir. Yazının edebiyatla veyahut dille olan ilişkisi de uzunca yazılmış 

manzumlardan, tarih ve inşa kitâbelerinden anlaşılabilir. Kuran-ı Kerim’e, Hz. 

Peygamber’e ve ashabına, Hadis-i Şeriflere, Allah’ın güzel isimlerine verilen değer 

yine bu kitâbe ve levhalar incelenerek idrak edilebilir. 

 Külliyedeki en eski yazının câmii mihrabındaki 15.yy’a ait celî sülüs yazı 

olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, külliyedeki en eski yazının da II.Bayezid döneminden 

geldiği belirtilmiştir. 16.yy’a ait cami içerisindeki çini yazılarını ve II.Selim ve 

III.Murad Türbe’lerindeki yazılara ait olduğu görülmüştür. 17.yy’a ait eserlerin ise 

III.Mehmed Türbesi’ndeki câmiideki muhtelif yerlerdeki kitâbeler ve mihrap 

sofasında bulunan levhalarla matuftur. Külliyedeki ağırlıklı eserlerin 18.yy’a ait 

oldukları görülmüştür. I.Mahmud’un kütüphane, imaret, şadırvan eklemelerinin 

hepsinde yoğun olarak yazılmış kitâbeler bulunmaktadır. Ayrıca bu yüzyılda, 

külliyenin ilk celî tâ’lik örneklerine de mihrap sofasında bulunan Veliyüddin Efendi 

ve Yesâri’ye  ait iki levha ile rastlanmaktadır. 19.yy’ın en önemli eserleri ise câmii 

içerisinde olup, II.Mahmud ve Kadıasker Mustafa İzzet’e ait olan celî sülüs hatlarıdır. 

Bu yüzyılda külliye, tarihinin en büyük çaplı restorasyonunu geçirmiş; cami ile birlikte 

hünkâr kasrı ve hünkâr mahfilinde yenilenmeler yapılmıştır. 20.yy’ın eserleri ise Üç 

yüzlü sebil, mihrap duvarı revzenleri ile depolardaki yazılardan ibarettir.  

 Kitâbe ve levhaların yazı dilinin ağılıklı olarak Arapça olduğu görülmüştür. 

Metinlerin çoğu Âyet-i Kerime olup, hadis-i şeriflere, Nebi ve Çehâr yâr-i güzin ve 

Hasaneyn isimlerine, dua ve Esmaü’l-Hüsna ile kasidelere de yer verilmiştir. Osmanlı 

Türkçesi ile de inşâ, tarih ve tamir kitâbeleri ile az sayıda manzumlar yazılmıştır.  

  Yazıların hattatları üzerinde de uzun araştırmalar yapılıp, bugüne kadar bilinen 

bir takım yanlışların detayına inilip düzeltilmeye çalışılmıştır. Şadırvanın celî tâ’lik 

hatlarının hattattı için kaynaklarda 3 farklı isim geçmektedir. Aynı dönemde, 18.yy’da 
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yazılmış tâ’lik hat ile alâkalı bir risalede, hattatın Kethudâzâde Kadıasker İsmail 

Efendi olduğu belirtilmiş ve bu karışıklık giderilmiştir. Câmiideki mihrap duvarında 

bulunan revzen yazılarının 20.yy’da yenilendiği ve hattatının da Mustafa Hâlim 

Özyazıcı olduğu, çağdaşının kaleme aldığı bir makalesinden ve eski Ayasofya 

fotoğraflarından belirlenmiştir. Külliyede toplamda 18 hattatın isimleri belirlenmiş 

olup isimleri eskiden yeniye doğru şöyledir: Üsküdarî Mehmed Efendi, II. Mustafa, 

III. Ahmed, Beşir Ağa, Kadıasker İsmail Efendi, Baltacızâde Silahdar Mustafa Paşa, 

Veliyüddin Efendi, İsmail Efendi, İsmail Refik, Esad Yesari, Silahdar Yahya, Mustafa 

Aşir, II. Mahmud, Hâşim Efendi, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Aziz 

Efendi ve Mustafa Hâlim Özyazıcı. İçlerinde 3 hattat padişahında bulunması hatta 

verilen değer ve bunun devletçe desteklenmesi açısından önemlidir. İsimleri 

belirlenememiş hattatlar da bulunmaktadır.  

 Elbette bir takım gözden kaçırılmış veyahut eksik kalmış kısımlar da tezde 

mevcuttur. Tüm eksik ve kusurlar şahsıma aittir. Heyecanlı ve yolun başına bir 

araştırmacı olunması hasebiyle, işin erbabının hoşgörüsünü temenni ederim. 
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Şekil 251. Ayasofya’da türbeler bahçesinde bulunan, merhum Ekrem Hakkı Ayverdi’nin hatırası. 
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