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Çalı�ma konusu olarak Konya ili Karatay ilçesi Yusuf A�a Kütüp-
hanesi’nde bulunan tezhipli yazma eserler seçilmi�tir. Konu seçiminde, 
Kütüphane envanterinde yer alan,  farklı yüzyıllara ait çok sayıdaki tez-
hipli yazma eserin daha önce tezhipleri açısından incelenmemi� olması 
belirleyici olmu�tur. Tezhipli yazma eserler üzerine literatürde katalog 
eksikli�i sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalı�ma ile tezhipli eser kata-
lo�u ihtiyacının sınırlı kapsamda dahi olsa, giderilmesi amaçlanmı�tır. 

Kütüphanede 3185 adet yazma eser bulunmaktadır. Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesinde dijital otomasyon sisteminde yapılan tarama-
da, yakla�ık 480 adet tezhipli olarak de�erlendirilebilecek sayıya ula-
�ılmı�, bu sayı yüksek lisans çalı�masının kapasitesini a�aca�ı dü�ü-
nüldü�ü için 51 örnek seçilmi�; seçim yapılırken yüzyıl ve konu ayırt 
edilmemi�, her yüzyıldan örneklere yer verilmi�; tezhipleri hakkında 
açıklamaların yer aldı�ı bir katalog hazırlanmı�; tezhipli sayfalar mo-
tif, desen, renk ve i�leme teknikleri açısından de�erlendirilerek, dö-
nemlerin bezeme üslûpları ortaya çıkartılmaya çalı�ılmı�tır. 

Sonuç olarak tezin ba�langıcında seçilen amaca uygun olarak, Yusuf 
A�a Kütüphanesi’nde bulunan tezhipli eserler hakkında bilgi ve de�er-
lendirmelerin yer aldı�ı sınırlı kapsamda bir katalog olu�turulmu�tur.�
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As a study subject, illuminated manuscripts in the library Yusufa�a in 
Karatay region of Konya were preferred. Since a large sum of illuminated 
manuscripts belonging to different centuries hadn’t been examined previ-
ously in terms of gilding, this issue was effectual in the selection of 
subject. The lackness of catalogues on illuminated manuscripts is often 
expressed in the literature. It was intended to meet the need for illumi-
nated manuscript catalogue although it was limited in scope. 

There are 3185 pieces of manuscripts in the library. It was reached to 
the number of 480 as illuminated manuscripts through digital scanning in 
the automation system of the Region Library of Manuscripts. Besides this, 
only 51 samples were selected, since it was concerned that the number 
would have exceeded the Master of Arts study capacity. During the selec-
tion, centuries and topics were undiscerned; they were given as samples 
from every century; a catalogue was prepared with explanations about 
illumination of works and the styles of the centuries were come out by 
assessing the pages with illumination in terms of their motifs, patterns, 
colors and processing techniques.  

To conclude, according to the selected goal at the beginning of the 
dissertation, a limited scope catalogue that involves information and 
assessments on the illuminated manuscripts in the library Yusufa�a 
has been created. 
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KISALTMALAR VE S�MGELER 

 

bk. : Bakınız. 

b. : Bin.    

Ç. : Çizim. 

D�A :Türkiye Diyanet Vakfı �slâm Ansiklopedisi. 

Ek. F. : Ek Foto�raf. 

F. : Foto�raf. 

H. : Hicrî. 

IRCICA : �slam Tarih, Sanat ve Kültür Ara�tırma Merkezi. 

�ÜK. : �stanbul Üniversitesi Kütüphanesi. 

KMM.  : Konya Mevlana Müzesi. 

T�EM. : Türk �slâm Eserleri Müzesi. 

TSMK. : Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi. 

M. : Milâdî. 

mm : Milimetre. 

SÜ : Selçuk Üniversitesi. 

YY : Yusuf A�a Yazma Eser. 





� �

�

���

FOTO�RAF L�STES� 

F. 1 . Yusuf A�a Kütüphanesi ön cephesinden görünüm. 
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F. 5 . Yusuf A�a Kütüphanesinin Selimiye Camiine açılan 
kapının kütüphane tarafındaki kitabesi.  

F. 6-7 . Kütüphanenin iç cephesinde yer alan kitabeler. 

F. 8-9 . Kütüphanenin dı� cephesinde yer alan kitabeler. 

F. 10–11 . YY 6626 (Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, 1a zahriye. 

F. 12 . YY 6626 (Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, 1a zahriye 
sayfasında yer alan anahtarlı zencerek kenar suyu 
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F. 13 . YY 6626 (Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, 1a sahife 
gülü. 

F. 14–15 . YY 6626 (Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, 1b-2a ser 
levha. 

F. 16–17–18 . YY 6626 (Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, 1b sahife 
gülleri. 

F. 19 . YY 6626 (Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, 2a ser lev-
ha. 

F. 20-21 . YY 6626(Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, sahife gül-
leri.  

F. 22 . YY 6626 (Katalog no: 1) Kur’an-ı Kerîm, hatime 
sayfası. 

F. 23-24-25 . YY 5189 (Katalog no: 2) 1a zahriye sayfası. 

F. 26-27 . YY 7376 (Katalog no: 3) 1a zahriye sayfası. 

F. 28-29-30 . YY 5456 (Katalog no: 4) 1a zahriye sayfası. 

F. 31-32 . YY 5450 (Katalog no: 5) 1a zahriye sayfası. 

F. 33-34 . YY 5092 (Katalog no: 6) 1a zahriye sayfası. 

F. 35-36-37 . YY 6619 (Katalog no: 7) 2a zahriye sayfası ile 2b 
ba�lık. 
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F. 38-39-40-41 . YY 5557 (Katalog no: 8) 1b-2a ser levha sayfası. 

F. 42-43-44 . YY 5287 (Katalog no: 9) 1a zahriye sayfası. 

F. 45-46-47 . YY 5287 (Katalog no: 9) 1b-2a ser levha. 

F. 48 . YY 5287 (Katalog no: 9) ketebe sayfası. 

F. 49-50 . YY 717/1 (Katalog no: 10) 1a zahriye sayfası. 

F. 51-52 . YY 717/1 (Katalog no: 10) 1b ba�lık tezhibi. 

F. 53-54 . YY 6637 (Katalog no: 11) 1b-2a zahriye. 

F. 55-56 . YY 6637 (Katalog no:11) 2b unvan sayfası, 60b ba-
his ba�lı�ı. 

F. 57-58 . YY 7487 (Katalog no: 12) 1b unvan sayfası.  

F. 59-60 . YY 6634 (Katalog no: 13) 1b unvan sayfası.  

F. 61-62-63-64 . YY 6634 (Katalog no: 13) �ematik çizimleri, tezhip-
leri 

F. 65 . YY 4898 (Katalog no: 14) 1b çift kubbeli unvan say-
fası. 

F. 66-67 . YY 5469 (Katalog no:15) 1b kubbeli unvan sayfası.  

F. 68-69 . YY 700 (Katalog no: 16) 1b unvan sayfası. 

F. 70-71-72 . YY 6636/1 (Katalog no: 17) 1b mürekkep unvan say-
fası. 

F. 73-74 . YY 7605 (Katalog no: 18) 1b kubbeli unvan sayfası. 

F. 75-76-77-78 . YY 5336 (Katalog no: 19) 1b ve 523b kubbeli unvan 
sayfası. 

F. 79-81 . YY 4797 (4976) (Katalog no: 20) 1a zahriye sayfası.  

F. 80-82 . YY 4797 (4976) (Katalog no: 20) 1b unvan sayfası.  

F. 83 . YY 4797 (4976) (Katalog no: 20) 2a sayfa kenarı gü-
lü. 

F. 84-85 . YY 9904 (Katalog no: 21) 1b unvan sayfası.  

F. 86-87 . YY 7122 (Katalog no: 22) 1b kubbeli unvan sayfası.  

F. 88-89 . YY 9161 (Katalog no: 23) 1b iklil unvan sayfası.  

F. 90-91 . YY 5246 (Katalog no: 24) 1b unvan sayfası.  
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F. 92-93 . YY 5505 (Katalog no: 25) 1b mürekkep unvan say-
fası. 

F. 94-95 . YY 6640 (Katalog no: 26) 1b iklil unvan sayfası. 

F. 96-97 . YY 6640 (Katalog no: 26) 5b mürekkeb unvan say-
fası. 

F. 98-99 . YY 6639 (Katalog no: 27) 1b – 2a kubbeli ser lev-
ha. 

F. 100-101 . YY 4864 (Katalog no: 28) 1b iklil formlu unvan 
sayfası. 

F. 102 . YY 4864 (Katalog no: 28) kenar bezemesinden ay-
rıntı. 

F. 103-104 . YY 172/1 (Katalog no: 29) 1b iklil unvan sayfası. 

F. 105-106 . YY 6630 (Katalog no: 30) 1b unvan sayfası.  

F. 107 . YY 6630 (Katalog no: 30) 3b mürekkeb unvan say-
fası. 

F. 108–112–113 . YY 6633 (Katalog no: 31) 1a zahriye sayfası. 

F. 109–114–115 . YY 6633(Katalog no: 31) 1b unvan,  kenar suyu. 

F. 110–116–117 . YY 6633 (Katalog no: 31) 273a zahriye sayfası. 

F. 111–118 . YY 6633(Katalog no: 31) 273b unvan sayfası. 

F. 119 . YY 4903 (Katalog no: 32) 1b kubbeli unvan sayfa-
sı. 

F. 120 . YY 4871 (Katalog no: 33) 1b kubbeli unvan sayfa-
sı. 

F. 121–122 . YY 546 (Katalog no: 34) 1b kubbeli unvan sayfası. 

F. 123–124–125 . YY 6628 (Katalog no: 35) 1b mürekkep unvan sayfası. 

F. 126–127 . YY 283 (Katalog no: 36) 1b kubbeli unvan sayfası. 

F. 128–129 . YY 578 (Katalog no: 37) 1b kubbeli unvan sayfası. 

F. 130–131 . YY 25 (Katalog no: 38) 1b kubbeli unvan sayfası. 

F. 132–133 . YY 6638 (Katalog no: 39) 1b iklil formlu unvan 
sayfası. 

F. 134 . YY 691 (Katalog no: 40) 1b iklil formlu unvan sayfası. 
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F. 135–136 . YY 5317 (Katalog no: 41) 1b iklil formlu un-
van sayfası, 1b-2a sayfa kenarı halkârî beze-
mesi. 

F. 137 . YY 5317 (Katalog no: 41) 442a hatime sayfa-
sı. 

F. 138–139 . YY 393/1  (Katalog no: 42) 1b iklil formlu 
unvan sayfası. 

F. 140–141–144–145 . YY 393/1  (Katalog no: 42) risale sonu hatime 
sayfası. 

F. 142–143 . YY 393/1  (Katalog no: 42) sayfa kenarı gül 
bezemesi. 

F. 146–147 . YY 194 (Katalog no: 43) 1b iklil formlu un-
van sayfası. 

F. 148–149 . YY 214 (Katalog no: 44) 1b kubbeli unvan 
sayfası. 

F. 150–151 . YY 5474 (Katalog no: 45) 1b kubbeli unvan 
sayfası. 

F. 152–153 . YY 43/2 (Katalog no: 46) iklil formlu unvan 
sayfaları. 

F. 154–155 . YY 43/2 (Katalog no: 46) 118b-119a minya-
türlü sayfası. 

F. 156–157 . YY 4697 (Katalog no: 47) kubbeli unvan say-
fası. 

F. 158–159 . YY 4697 (Katalog no: 47) iklil formlu unvan 
sayfası. 

F. 160 . YY 4829 (Katalog no: 48) 1b iklil formlu un-
van sayfası. 

F. 161 . YY 6632 (Katalog no: 49) 1b iklil formlu un-
van sayfası. 

F. 162 . YY 6632 (Katalog no: 49) hatime sayfası. 

F. 163–164 . YY 7608 (Katalog no: 50) unvan sayfası. 

F. 165–166 . YY 7608 (Katalog no: 50) hatime sayfası. 
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F. 167 . YY 7708 (Katalog no: 51) 1b unvan sayfası. 

Ek. F. 168–169 . YY 5187 1. bölüm ve YY 5188 2. bölüm. 

Ek. F. 170–171–172 . YY 6620, YY 6621, YY 6622. 

Ek. F. 173–174 . YY 4794 (4973).  

Ek. F. 175–176–177 . YY 4795 (4974). 

Ek. F. 178–179–180 . YY 4796 (4975). 

Ek. F. 181 . 6636/2,  167b unvan sayfası. 

Ek. F. 182 . 172/2, 18b kubbeli unvan sayfası. 

Ek. F. 183 . YY 7709. 

Ek. F. 184–185 . TSM. K. H.750, y.129b-130a’dan ayrıntı. 

Ek. F. 186 . T�EM. 1984, y. 1b-2a ser levha sayfası’ndan 
ayrıntı. 

Ek. F. 187–188 . �ÜK. / A.Y. 6649, Kur’an-ı Kerîm. 
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Ç�Z�M L�STES� 

Ç. 1 . YY 5456 (Katalog no:2) 1a zahriye sayfası ayrıntı. 

Ç. 2 . YY 5450 (Katalog no :4) 1a zahriye sayfası. 

Ç. 3 . YY 6619 (Katalog no: 6) 2a zahriye sayfası. 

Ç. 4–6 . YY 5287 (Katalog no:8) 1a zahriye sayfası. 

Ç. 5–7–8- 9–10 . YY 5287 (Katalog no:8) 1b-2a ser levha.  

Ç. 11 . YY 6637 (Katalog no:10) 1b-2a zahriye sayfası. 

Ç. 12 . YY 6637 (Katalog no:10) 2b unvan sayfası. 

Ç. 13 . YY 4898 (Katalog no:13) 1b çift kubbeli unvan 
sayfası. 

Ç. 14 . YY 5469 (Katalog no:14) 1b kubbeli unvan sayfası.  

Ç. 15 . YY 700 (Katalog no: 15) 1b unvan sayfası. 

Ç. 16 . YY 5336 (Katalog no: 18) 1b unvan sayfası. 

Ç. 17 . YY 5246 (Katalog no: 23) 1b unvan sayfası. 

Ç. 18 . YY 5505 (Katalog no: 24) 1b mürekkeb unvan 
sayfası. 

Ç. 19 . YY 6640 (Katalog no: 25) 5b mürekkeb unvan 
sayfası. 

Ç. 20 . YY 6639 (Katalog no: 26) 2a ser levha sayfası. 

Ç. 21 . YY 4864 (Katalog no:27) 1b iklil formlu unvan 
sayfası. 

Ç. 22 . YY 4864 (Katalog no:27) kenar bezemesinden 
ayrıntı. 

Ç. 23 . YY 4903 (Katalog no:31) 1b kubbeli unvan say-
fası. 

Ç. 24 . YY 4871 (Katalog no:32) 1b kubbeli unvan say-
fası. 

Ç. 25 . YY 6628 (Katalog no:34) 1b mürekkep unvan 
sayfası. 

Ç. 26 . YY 283 (Katalog no:35) 1b kubbeli unvan sayfası. 
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Ç. 27 . YY 691 (Katalog no:39) 1b iklil formlu unvan 
sayfası. 

Ç. 28 . YY 4829 (Katalog no:47) 1b iklil formlu unvan 
sayfası. 

Ç. 29 . YY 6632 (Katalog no:48) 1b iklil formlu unvan 
sayfası. 
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1. G�R�� 

1.1. Konunun Tanımı, Amacı ve Önemi 

Konya Selçuklulara ba�kentlik yapmı� bir kenttir. Ayrıca Selçuk-
lular döneminden itibaren Anadolu’da önemli bir ilim, kültür ve sanat 
merkezi olan Konya’nın kütüphanecilik tarihimizde de eski ve olduk-
ça zengin bir geçmi�i vardır. Türk-�slâm dönemi kütüphanelerinin, 
Konya’da kurulmasına Selçuklular tarafından ba�lanmı�, Karaman-
o�ulları Beyli�i ve Osmanlı �mparatorlu�u devirlerinde de bu gelenek 
devam etmi�tir. Günümüze kadar gelen yazma kitap örnekleri de bunu 
do�rular niteliktedir. Osmanlılar döneminde Yusuf A�a tarafından 
1794–1796 yılları arasında kendi adına yaptırdı�ı kütüphanenin gerek 
bina, gerek koleksiyon bakımından kendine has bir özelli�i bulunmak-
tadır. Kendinden önce ve kendinden sonra kurulan kütüphanelere ve 
özel koleksiyonlara ait kitapların bir araya toplandı�ı zengin bir en-
vantere sahiptir.  

Yusuf A�a Kütüphanesi, �stanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nden 
sonra yazma eser açısından en zengin kütüphanedir. Son yıllarda Ana-
dolu’daki de�i�ik kütüphanelerin yazma kitaplarını devralmasıyla kü-
tüphanenin ba�lı oldu�u Bölge Yazma Eserler Kütüphanesiyle birlikte 
önemli bir konumuna gelmi�tir. 

Kütüphane’de bulunan farklı yüzyıllara ait, çok sayıdaki yazma 
eser cilt sanatı açısından incelense de (Arıtan, 1987) tezhip sanatı açı-
sından incelenmemi�tir. Çalı�mamızın konusu, Konya Yusuf A�a Kü-
tüphanesi’nde bulunan yazma eserlerin tezhip sanatı açısından ince-
lenmesidir. Böylece kütüphane kolleksiyonu hakkında bir fikir edini-
lebilecek sonuca ula�maya çalı�ılacaktır.  

Ülkemizdeki yazma eser kütüphanelerindeki kataloglarda yazma 
kitaplarla ilgili yüzeysel bilgiler verildi�inden, bunların tezhip özellik-
leri hakkında da yeterli bilgi bulmak mümkün olmamaktadır. Tezimi-
zin ba�lıca amacı, söz konusu eserlerin içerisinde tezhipleri bulunan 
örneklerle bir katalog olu�turarak; bunların tezhip özelliklerini ortaya 
koymak, kitapların istinsah tarihinden, motif, plan ve desen gibi üslûp 
özelliklerinden yola çıkarak, dönemi içindeki yerini belirlemektir.  
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1.2. Ara�tırmanın Kapsamı 

Ara�tırmamız, Konya Yusuf A�a Kütüphanesi’nde bulunan tezhip-
li yazma eserlerden olu�maktadır. Tezhipli eserler seçilirken konu ve 
tarih ayırt edilmemi�, her yüzyıldan örneklerin aynı oranda bulunma-
sına dikkat edilmi�tir. Kütüphane’den 2000 yılında çalınan ve �u an 
kütüphane de bulunmayan tezhipli eserlerden foto�raf ve bilgilerine 
ula�ılabilen tek bir örnek bulunmaktadır. Bu örnek de katalo�a dahil 
edilmi�tir. Böylece kütüphanedeki tezhipli eserlerin geneli ile ilgili 
bilgi verebilecek 51 adet eser kataloga alınmı�tır.  

1.3. Ara�tırmanın Yöntemi 

Seçilen konu çerçevesinde öncelikli olarak hem tezyîni sanatların 
hem de kitap sanatlarının bir kolu olan tezhip sanatı ile ilgili literatür 
taraması yapılmı� ve bu konu ile ilgili makale, tez ve görsel malzeme-
lere ula�ılmı�tır.  

Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine ba�lı bulunan Yusuf A�a 
Kütüphanesi’nde katalog için 51 adet tezhipli eser seçilirken de belli 
bir yöntem izlenmi�tir. Kütüphanede, 3185 adet yazma, 8675 adet 
matbuu olmak üzere toplam 11860 adet kayıtlı kitap bulunmaktadır. 
Kütüphanede yazma ve matbu kitapların envanter kayıtlarının karı�ık 
sıralanmı� olmasından dolayı 3185 adet yazma eserin tezhipli olanla-
rını tespit edebilmek için iki �ekilde tarama yapılmı�tır.  

1- Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde dijital otomasyon siste-
minde “Yusuf A�a ve Tezhip” kelimesi girilerek sadece eserlerin en-
vanter numaraları ve bilgilerinin bulundu�u listeye ula�ılabilmi�tir. 
Eserlerin foto�rafları burada olmadı�ı için bunlara kütüphane ar�ivin-
deki foto�raflara tek tek bakılarak tespit edilmi�tir.  

2- “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı�ının Türkiye Yazmaları” isimli 
internet sayfasından“https://www.yazmalar.gov.tr/detayli_arama.php” 
“Yusuf A�a”, “tezhip”, “tezhipli”, “nefis tezhipli”, gibi farklı isimlerle 
defalarca katalog taraması yapılarak bir önceki tespitlerle kar�ıla�tırma-
lar yapılmı�tır. Zaman zaman her iki taramanın bilgilerinde farklılıklar 
söz konusu oldu�undan tespit edilen örneklere kütüphanede tekrar ba-
kılmı�tır. Eserlerin katalog bilgileri kütüphane kayıtlarından temin 
edilmi� olup, tezhipleri ile ilgili bilgilerin yeterli olmadı�ı görülmü�tür.  
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Yusuf A�a Kütüphanesi’nde bu �ekilde yapılan genel taramada, 
kütüphanenin katalog bilgilerinde tezhipli olarak belirtilen yakla�ık 
480 adet eser bir listede tespit edilmi�tir. Bu sayının bir yüksek lisans 
tezinin kapasitesini a�aca�ı dü�ünüldü�ü için sayıda eleme yapılmı�tır. 
Tezde kullanılacak eserlerin seçiminde kolaylık olması bakımından 
elemede iki a�amalı bir yöntem uygulanmı�tır.  
�lk a�amada 480 adet tespit edilen tezhipli eser listesinden birbiri-

nin tekrarı olan ve daha az nitelikli i�çilik gösterenler elenerek sayı 
120’ye indirilmi�tir.  
�kinci a�amada ise tespit edilen 120 adet eser, özellikleri bakımın-

dan özgünlük ta�ıyan (nadir) örnekler; sıkça kar�ıla�ılan örnekler ol-
mak üzere iki grupta toplanmı�tır. Kütüphanede bulunan tezhipli eser-
lerin özellikleri hakkında genel bir bilgi sahibi olmamıza ve de�erlen-
dirme yapmamıza yardımcı olması amacıyla her yüzyıldan farklı ör-
nekler ile incelenen eser sayısı 51’e indirilerek katalo�a seçilmi�tir.  

Üçüncü a�amada ise seçilen 51 eser tarih sırasına göre sıralandırı-
larak katalog numaraları verilmi�tir. Yazma eserlerden tezhipli olanla-
rı kütüphane envanter kayıtlarından tarih ve konu ayırt edilmeksizin 
tespit edilerek seçilmeye çalı�ılmı�, seçim a�amasında özellikle desen, 
nitelik ve tezhip tarihi açısından ayrıcalıklı görülen örnekler tercih 
edilmi�tir. Katalo�a alınan eserler motif, desen, paftalama biçimi, ren-
gi ve i�leme tekni�i gibi üslûp özellikleri bakımından detaylı olarak 
incelenerek de�erlendirilmesi yapılmı�tır.  

Seçilen 51 adet yazma eserin foto�rafları yetersiz olanlardan tekrar 
genel ve ayrıntı foto�rafları alınmı� ve özellikleri bakımından vurgu-
lanmak istenen kısımların çizimleri yapılmı�tır. 

Yusuf A�a Kütüphanesi’nden seçilen 51 eser üzerinden yapılan 
ara�tırmamız Giri�, Tezhip Sanatına Genel Bakı�, Konya Yusuf A�a 
Kütüphanesi ve Tarihçesi, Katalog, De�erlendirme ve Sonuç olmak 
üzere altı ana bölümden olu�maktadır. 

“Giri�” bölümünde “Konunun Tanımı, Amacı ve Önemi”, “Ara�-
tırmanın Kapsamı”, “Ara�tırmanın Yöntemi” ve “Konu ile �lgili Lite-
ratür” olmak üzere dört ba�lık yer almaktadır. Bu bölümde konunun 
tanımı, amacı ve önemi, ara�tırmanın kapsamı, ara�tırmada izlenen 
yöntem ve konu ile ilgili çalı�malar ortaya konulmu�tur. 



�

��

�kinci bölüm “Tezhip Sanatına Genel Bakı�" olup, bu ba�lık altın-
da tezhip sanatı hakkında genel bir bilgi verilmi� ve tarihçesinden kı-
saca bahsedilmi�tir.  

Üçüncü bölümde “Konya Yusuf A�a Kütüphanesi ve Tarihçesi” 
ba�lı�ı altında kütüphane hakkında genel bir bilgi yer almaktadır.  

Dördüncü bölüm tezin asıl konusunu olu�turan yazma eserlerin 
kimliklerinin bulundu�u, kronolojik sıra takip edilerek incelendi�i, 
tezhipli sayfaların özellikleri hakkında detaylı bilgilerin bulundu�u 
katalog kısmıdır. Katalog bilgilerinin bir kısmı kütüphane envanter 
kayıtlarından tespit edilmi� olmasına ra�men yazma eserlerin ba� ve 
son sayfalarından eserle ilgili bilgiler tekrar kontrol edilmi�tir. Kata-
logda her eser a�a�ıdaki �ablona göre ele alınmı�tır:  

Katalog no: 

Envanter no: 

Eser Adı:  

Müellifi (Yazarı): 

Müstensihi: 

�stinsah tarihi: (Hicrî/Milâdî yıl olarak verilmi�tir) 

Dili: 

Yazı nevî: 

Hattatı:  

Ölçüleri: 

Tezhipli sayfalar: 

Benzer örnekler: 

Tezhip özellikleri:  

 
Be�inci bölümde de�erlendirme kısmı yer almaktadır ve bu bölüm 

altı alt ba�lık halinde ele alınmı�tır. Birinci bölüm; katalo�a alınan 51 
adet tezhipli eserin tarihlendirmeleri ile ilgili de�erlendirmeyi içerir. 
Tezhiplerin yapılı� tarihi ve müzehhipleri hakkında herhangi bir belge 
olmamasından dolayı eserler plan, desen, motif, renk ve i�leme tekni�i 
gibi üslûp özellikleri açısından ele alınarak genel bir de�erlendirme 
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yapılmı�tır. Di�er be� bölümde ise, zahriye sayfaları, ser levhalar, sûre 
ba�ları, hatime (ketebe) sayfaları ba�lıkları altında eserler de�erlendi-
rilmi�tir. De�erlendirme yapılırken katalo�un dı�ında ele alınan ve ek-
ler kısmında gösterilen foto�raflar ile de�erlendirme desteklenmi�tir.  

Altıncı ve son bölüm olan “Sonuç” bölümünde ise, elde edilen ve-
riler do�rultusunda yapmı� oldu�umuz de�erlendirmeden edinilen so-
nuç ortaya konulmu�tur.  

1.4. Konu ile �lgili Yapılan Çalı�malar 

Arberry, Arthur J. (1967). The Koran Illuminated (A Handlist 
of the Korans in the Chester Beatty Library), Dublin: Hodges Figgis 
& Co Ltd. 

Eserde; Chester Beatty Kütüphanesi’nde bulunan tezhipli Kur’an-ı 
Kerîmlerin yapım yeri, tarihi ve genel özelliklerinin bulundu�u kata-
log bilgileri yer almaktadır. Katalog örne�i ve anlatım metodu açısın-
dan faydalanılmı�tır. 

Arıtan, Ahmet Saim (1987). Konya Müzelerinde Bulunan Sel-
çuklu Ciltlerinin Özellikleri, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Tezde, Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, Koyuno�lu Müze 
Kütüphanesi ile Yusufa�a Kütüphanesi’nde bulunan Selçuklu dönemi 
ciltlerinin genel özelliklerinin yanında desen ve kompozisyonlarının 
ayrıntılı tanımları yer almaktadır. 

Ate�, Ahmet (Ocak 1952). Konya Kütüphanelerinde Bulunan 
Bazı Mühim Yazmalar. Belleten, 16, (61), Ankara: 49-130. 

Yusuf A�a Kütüphanesinde bulunan yazma eserlerin a�ırlıkta ol-
du�u bu eserde tezhipler hakkında yeterli bilgi bulunmamakla beraber 
bazı örnekler ile ilgili açıklamalardan faydalanılmı�tır.  

Birol, �nci A ve Derman F. Çiçek (1991). Türk Tezyîni Sanatla-
rında Motifler. �stanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at 
Vakfı Yayınları 

Eserde; Türk tezyîni sanatlarının temelini olu�turan ve alfabesi 
olarak kabul edilen motifler, Türkçe ve �ngilizce açıklamaları, çe�itleri 
ve çizimleri ile birlikte ele alınmı�tır.  
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Birol, �nci A (2008). Türk Tezyîni Sanatlarında Desen Tasarımı, 
Çizim Tekni�i ve Çe�itleri. �stanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür 
ve San’at Vakfı Yayınları. 

“Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler” kitabının devamı olarak ha-
zırlanan bu çalı�madan tezyînî sanatların tarihçesi, desenlerin açıkla-
maları ve çizimlerinden faydalanılmı�tır. 

Cunbur, Müjgan (1963). Yusuf A�a Kütüphanesi ve Kütüpha-
ne Vakfiyesi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co�rafya Fakültesi 
Tarih Bölümü Tarih Ara�tırmaları Dergisi 1(1), Ankara: 203–217  

Yusuf A�a Kütüphanesinin kurulu� a�aması, kitabesi, kütüphanede 
olu�an envanter hakkında genel bilgi ve vakfiyesi hakkında geni� bilgi 
yer almaktadır. Eserde, Kütüphanecilik tarihi açısından mühim bir ör-
nek sayılan bu vakfiyenin bir kopyasının Yusuf A�a Kütüphanesi’nde 
2850 numarada yer aldı�ı belirtilmi�, yapılan incelemede bu nüshanın 
matbu oldu�u tespit edilmi�tir. 

Derman, F. Çiçek (2002). Türk Tezhip Sanatının Asırlar �çin-
de De�i�imi. (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim 
Koca) Türkler, 12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara: 289–299; 
(1999a).  

Türk Tezhip Sanatının özelliklerini ve Osmanlı Tezhip Sanatının 
tarihi geli�imi açısından faydalanılmı� önemli bir kaynaktır. 

Gölpınarlı, Abdülbaki (1967). Mevlana Müzesi Yazmalar 
Katalo�u, 1-2-3, Ankara: Milli E�itim Bakanlı�ı 

Eserde; Mevlana Müzesinde bulunan yazma eserlerin katalog bil-
gileri yer almaktadır. Tezhip ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da kata-
log örne�i olarak bakılmı�tır. 

Tanındı, Zeren (2004a). Kitap ve Tezhibi. (Hazırlayan: Halil 
�nalcık ve Günsel Renda). Osmanlı Uygarlı�ı, 2, �stanbul: T.C. 
Kültür Bakanlı�ı, 865–891. 

Türk Tezhip Sanatının tarihi geli�imi, Ortaça�’dan itiberen ba�la-
yarak Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi ile birlikte ör-
nekler ile ele alınarak açıklanmı�tır. Tezhip tarihi ile ilgili olarak ma-
kaleden yararlanılmı�tır. 



� �

�

��

Yörük, Do�an (2008). Osmanlı Devleti’nde Kütüphane yap-
tırmanın Maliyeti: Konya Yusuf A�a Kütüphanesi Örne�i (1794–
1796), Kırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, (19), 85–87. 

Makalede; Yusuf A�a Kütüphanesi’nin kısa tarihçesi ile ilgili bil-
giler yer almaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Türkiye Yazmaları https://www.yaz-
malar.gov.tr/detayli_arama.php. 

Türkiye’deki kütüphanelerde bulunan yazma eserlerin foto�raf ve 
katalog bilgilerine ula�ılan bu sitede Yusuf A�a Kütüphanesi’ndeki 
eserlerin foto�raf ve bilgilerinden yararlanılmı� ve bu bilgiler do�rul-
tusunda kütüphanedeki eserlerin incelenmesi gerçekle�tirilmi�tir.  

Yusuf A�a Kütüphanesi. http://www.yazmakutup.gov.tr/yusuf-
aga/giris.html  

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlü�ü tarafından hazırlanan sitede Türkiye’ de bulunan yazma 
eser kütüphaneleri hakkında genel bilgilere ula�ılabilmekte ve kütüp-
hanelerde katalog taramalarının yapılabilmektedir. Yusuf A�a ve Kü-
tüphane hakkında genel bilgilere ula�ılmı�tır.. 
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Tezhip tezyînatın veya bezeme sanatının kâ�ıt üzerine uygulanı�ı-
dır. Tezhip kelimesi adını en önemli ana malzemesi olan altından al-
mı�tır. Tezhip, Arapça altın demek olan “zehep” kelimesinden türe-
mi�tir. Yazma kitaplar, levhalar, murakkalar üzerine ezilerek fırçayla 
sürülecek hale getirilmi� olan altının ve çe�itli renklerin kullanılmasıy-
la gerçekle�tirilen bir süsleme sanatıdır (Arseven, 1975: 1982; U. 
Derman, 2008: 3197).  

Tezyînât ise bir çok dekoratif sanat ve zenaatları içinde barındıran 
bir terimdir. “Tezyîn”, Arapça ziynet kelimesinden türemi� olup, 
“süs” manasına gelir. “Tezyînât” bunun ço�ulu yani bir �eyin üzerine 
yapılan “süslemeler” demektir (U. Derman, 2008: 3199). Bu sebeple 
tezyînî sanatlara günümüzde süsleme veya bezeme sanatları da denir 
ki, Avrupa dillerindeki ismi dekoratif sanatlardır (Birol, 2008: 30-31). 
Tezyînî sanatların genel olarak iki ana konusu vardır. Bunlardan birin-
cisi desenlerin yapı malzemesi olan motifler, ikincisi bu malzemenin 
desen içinde nasıl kullanılaca�ını anlatan desen tasarımıdır (Birol, 
2008: 30-31). Bezemelerde kullanılan motifler; kayna�ı, tarihi geli-
�imleri, kullanılı� �ekilleri ve üslûpla�tırılmaları açısından büyük 
önem ta�ımaktadırlar ayrıca bu motifler, desen ve uygulanı� teknikleri 
bakımından da her dönemin kendine has özelliklerini belirleyen önem-
li kaynaklardır. Kitap bezemesinde kullanılan süsleme unsurlarına di-
�er tezyîni alanlarda da benzer �ekilde kar�ıla�mak mümkündür. Bu 
nedenle tezhip sanatı ve di�er tezyîni sanatlar arasında her zaman bir 
üslûp birli�i görülmektedir.  

Tezhipli eserlere “müzehhep” eser, tezhip yapan erkek ise “müzeh-
hip”, hanım ise “müzehhibe”; tezhip yapılan yere “nakka�hâne” veya 
“nakı�hâne” denir. Kitap sanatlarında en yo�un tezhiplere Kur’an-ı 
Kerim, mesnevi ve dua kitapları gibi dini yazmalarda bulunur. Bunun 
yanında edebi eser olan divanlarda, ilmi yazmalarda, Hilye-i �erifler-
de (Hilye-i Saadet), murakkalarda, kıt’alarda, levhalardaki celi yazı 
kenarlarında da tezhip sanatı ile kar�ıla�ılır. Bilhassa Kur’an-ı Kerim-
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lerin yazılmı� �ekli olarak bilinen mushafların zahriye1 (sırt) sayfaları, 
ser levhaları2 (ba� sayfalarda ki levhada), unvan sayfaları3, sûre ba�la-

���������������������������������������� �������������������
1  Yazma kitaplarda en önemli süslemeler, eserin “Zahriye” denilen tanıtım sayfala-

rında bulunur. Zahriye’nin lûgat manası, Arapçada zahr; sırt, arka kelimesinden 
gelmektedir. Kâ�ıt ve saire’nin arka tarafı, gerisi, bir kâ�ıdın arka tarafına yazılan 
yazı, �erh manaları için kullanılan bir kelimedir. Zahriyeler müzehhiplerin bütün 
hünerini gösterdi�i, esere veya eserin sahibine verilen de�eri gösteren ve en yo�un 
tezhibin bulundu�u sayfadır. Genelde tek sayfa olarak yapılsa da özellikle 15. ve 
16. yüzyıllarda bazen kar�ılıklı iki sayfa, nadirde olsa dört hatta yedi sayfaya kadar 
çıkan zahriye sayfaları görülmektedir. Yazma eser ilmi ise, tezyînatın içinde veya 
dı�ında, kimin için hazırlandı�ını, hangi kütüphaneye yazıldı�ını belirten bir metin 
bulunur ki buna “temellûk” kitabesi denir. E�er yazma eser mushaf ise bu kısımda 
ayet de yer alır. Zahriye sayfaları bazen yazısız olarak tamamen tezhiplenmi�lerdir. 
Bunlar tam sayfa halinde veya madalyon, �emse, mekik, oval, daire, kare formlarda 
tezhiplenmi�tir. Zahriyeler Kur’an-ı Kerîm’in metninin haricinde bir tezyînat sayfa-
sı oldu�undan her dönem görülmez. Eserin durumunu, yazım �artları ve ekonomik 
yönünü belirledi�i zahriyeler devirlere göre de de�i�iklik göstermektedir. Mesela 
15. yüzyıl Fatih dönemi eserlerinin zahriye sayfaları kar�ılıklı iki ya da tek sayfa 
oldu�u gibi genellikle mekik, oval ya da yuvarlak madalyon �emse biçiminde gö-
rülmektedir. 16.yüzyılda ise tek sayfa, fakat plan ve tezyînat itibariyle mükemmel 
derecede oldu�u görülür. Büyük emek ve masraf gerektiren zahriye tezhibi, 17. 
yüzyıldan ba�layarak yapılmaz olmu�, daha sonraki ender i�lenen örnekleri de eski 
inceli�ini kaybetmi�tir. 19. yüzyıl yazma eserlerinde zahriye sayfalarına rastlanıl-
mamı�tır (Ç. Derman, 1999a: 108–109; Ç. Derman, 2002: 289–299; Binark, 1975: 
32; Birol, 2003; U. Derman, 1996). 

2  Ser, ba� anlamındadır, yazı da ba�lık anlamına gelen “ser-levha” (ba� levha), zahri-
ye sayfasından hemen sonra gelen, yazılı sahanın sınırlı tutuldu�u, etrafına yo�un 
tezhibin yapıldı�ı ve metnin ba�ladı�ı ilk sayfadır. Yapılan ser levha tezhibi, eserin 
tezhip bütünlü�ünü korumak amacıyla renk, desen ve motif bakımından zahriye 
tezhibinin devamı niteli�inde olmalıdır. 14. yüzyıla kadar ser levha tezhipleri sade-
ce sa� ba�langıç sayfasının tezhiplenmesi �eklindeydi. Özellikle Kur’an-ı Ke-
rîm’lerde kar�ılıklı sa� ve sol sayfaları tezhipleme gelene�i 14. yüzyılda ba�lar ve 
geli�ir. Kur’an’larda Fatiha ve Bakara sûrelerini içine alacak �ekilde yapılan ser 
levhalar kar�ılıklı simetriktir ve çift olmalıdır. 16. asırda en zengin ve mükemmel 
örneklerine rastladı�ımız ve ço�unlukla dikdörtgen olan ser levhalar, ileriki asırlar-
da kalitelerinde azalma göstermi�tir (Ç. Derman, 2002: 292; Birol, 2003). 

3  Yazma eserlerde metnin ba�langıcından; cüzlü mushaflarda cüz ba�larında sûre’nin 
ba�langıcında, sayfanın ilk sa� kısmına metnin üstüne tek taraflı yapılan ve tı�la niha-
yetlenen tezhipli bölüme “unvan sayfası” denir. Bazı ilmi veya edebi yazmalarda me-
tin, ser levha yapılmadan unvan sayfası ile ba�lar. Unvan sayfası yazma eserler içinde 
bir bakıma ser levha görevini üstlenirse de bunları birbirinden ayıran bazı noktalar 
vardır. Mesela unvan sayfasında cetvel ile çevrilmi� metnin üstüne tek taraflı, yo�un 
tezhip yapılmı�tır. Hâlbuki ser levha mutlaka kar�ılıklı çift sayfadan meydana gelir ve 
üç tarafı yo�un tezhiple bezenir. Daha çok mushaflarda kullanılsa da padi�aha sunul-
mak üzere hazırlanan din dı�ı eserlerde de rastlanmaktadır. Unvan sayfaları, sûre ba�ı 
tezhibi gibi metnin aralarında de�il de, metnin ba�ında üst kısımda yer aldı�ı için tez-
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rı4, güller, ketebe veya hatime sayfası5 en yo�un ve en özenilerek ya-
pılan tezhiplerin bulundu�u sayfalardır. Kullanılan klasik tezhip tek-
niklerini ise ; Zemini boyalı klâsik tezhip6, Zer-ender-zer7, Halkâri8, 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
hip tı�larla tamamlanmı�tır. Unvan sayfaları bezeme �ekline göre dört grupta toplan-
mı�tır. Bunlar iklil, kubbeli ve mürekkep formlu unvan sayfalarıdır. Bu grup isimler 
ser levha için de geçerlidir (Ç. Derman, 2002: 292; Birol, 2003). 

4  Kur’an-ı Kerîm’lerde sûre ba�larına veya edebi-ilmi kitaplardaki konu ba�larına 
yapılan bezemelere “sûre ba�ı” veya “fasıl ba�ı” tezhibi denilmektedir. Sûre ba�ları 
mushaflarda genellikle ser levha sahifesinden sonra gelir ve ser levhalar kadar yo-
�un tezhiplenmemi�tir. Sûre ba�larının en belirgin özelliklerinden biride; metin ara-
larında da olabilece�i için sadece unvan sayfası çe�itlerinden iklil form ile tezhiple-
nir ve dı� sınırında tı� bulunmaz. Özellikle dini eserlerdeki sûre ba�ına kar�ı, din dı-
�ı eserlerde fasıl ba�ı (bölüm ba�ı) bezemesi görülür. Örne�in, Divan gibi eserlerde 
de bölüm ba�ı tezyînatına rastlanmaktadır. Bunlar talik yazı ile yazılmı� sayfanın 
ba�ında de�il, manzumenin ba� kısmında yer almı�tır. Bu tezyîni alan içerisinde �ii-
rin adı, sıvama altın zemin üzerine üstübeçle yazılı olup, dikdörtgen �eklin tam orta 
kısmında yer almı�tır. Bu yazılı alanların etrafı ise devrinin desen özelli�inde çe�itli 
motif grupları ve paftalarla tezyîn edilmi�tir. 

5  “Hatime” ya da “ketebe” diye adlandırılan sayfa, yazma eserin son buldu�u, imza 
sayfasıdır. Hatimenin sözlük manası, biti�tir. Bu sayfada, hattatın ismi, dua, varsa 
müzehhibin adı ve nüshanın yazıldı�ı tarih belirtilir. Bu sayfada ketebe, tam sayfa-
da yer aldı�ı gibi, yalnızca bir bölümde de bulunabilir. �mzanın yer aldı�ı hatime 
sayfasının tezhibi ile yazma eserin bezemeleri sona erer. Bu sayfalarda tezhip, di�er 
sayfalara oranla daha hafiftir ve eserin önemine göre bezenir. Tezyînatı yapan ki�i 
bu sona eri�i sembolize etmek istercesine, tezhipli sayfanın alt kenarına do�ru üç-
gen (muska koltuk) formunda yapar. Üçgenin sivri ucunda nihayetlenen yazıların 
her iki tarafında kalan üçgen sahaya, zamanın tezhip anlayı�ı ve eserin seviyesine 
göre tezhip yapılır. Bazen da sayfanın bo� kalan alt kısmı çe�itli formlarda süslene-
rek yazma eserin tezhibi tamamlanmı�tır (U. Derman, 2008: 1685; Birol, 2003). 

6  Zemini boyalı klâsik tezhip tekni�i; Klâsik tezhip sanatında görülen en eski tezhip 
tekni�idir. Eski müzehhipler tarafından “düz tezhip” olarak da adlandırılır. Bu tek-
nikte, alan paftalara ayrılarak desen zemini tamamen boyanır ve kâ�ıt zeminden ay-
rılır. Tarihte zemin rengi olarak en çok bedah�i lâcivert (lapis lazuli) kullanılır. De-
senlerde pafta içlerine siyah, acı ye�il (daha çok Fatih devri tezhiplerinde rastlanır.) 
, gibi renklerde kullanılır. 

7  Zer ender-zer tekni�i; Altın zemin üzerine, de�i�ik renk ve tonda altın kullanılarak 
yapılan tezhip tekni�idir. Altın üzerine altınla yapılan tezhip anlamına gelse de altın 
üzerine farklı renkte boyalar da kullanılarak yapılan örnekleri de vardır. Fatih dö-
neminde örneklerine fazla rastlanılmamakta özellikle Beyazıt Dönemi ile birlikte 
kullanımı artmı�tır. 

8  Halkârî; Klâsik tezhip tekniklerinden, zemini boyalı klâsik tezhipten sonra gelen ve 
çok kullanılan ince tarama veya gölgeli altın sürme tekni�i ile yapılan bir boyama tek-
ni�idir. Halkâri yazma eserlerde ve levhalarda kenar suyu bezemesi olarak kullanıldı�ı 
gibi lake i�çili�inde de sevilerek tercih edilmi�tir (Ç. Derman, 1997: 365–367).  
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Çift tahrir ( havalı veya negatif tezhip)9 (Birol, 2003) olarak sıralaya-
biliriz.  

“Türk sanatı gelene�e dayanır, yani geçmi�i, bugünü ve gelece�i 
olan köklü bir sanattır. Bu bakımdan keskin çizgilerle birbirinden ay-
rılması mümkün olmayan dönemlerin, birbirlerini etkilemeleri, 
birba�ka deyi�le, her sanat dalının be�enilen unsurlarının sonraki dö-
nemlerde benimsenerek tekrar edilmeleri ve geli�tirilmeleri daima gö-
rülmü�tür” (Günüç, 1996: 1). Türk sanatının bugüne kalan ilk yazma 
örnekleri , M.S 8. yüzyılda kurulan ve sanat alanında büyük geli�me-
ler göstermi� olan Uygurlar’a aittir. Uygur Sanatı, Türklerin �slam di-
nini benimsemesinden önceki parlak bir dönemi temsil etmektedir. 
Bilindi�i gibi Türk kültüründe ilk olarak Uygurlar zamanında tezhip10, 
minyatür, güzel yazı gibi kitap sanatları önemli bir konuma gelerek 
eserler üretilmi�tir (Birol, 2008: 32-33; Günüç,1987; Mülayim, 1993: 
199). Budizm ve Maniheizmin Uygur resim sanatının geli�mesindeki 
büyük rolü nedeniyle dini metin ve yazmalar çe�itli minyatürlerle ve 
tezhiplerle süslenmi�lerdir ki, günümüze gelebilen bu minyatürlerin 
ço�u da�ınık kitap sayfalarından örnekler olup, 9–10. yüzyıllara tarih-
lenmektedirler (Birol, 2008: 34; �nal, 1995: 7-8). 

10. yüzyılda �slamiyetin kabulü ile ne Türk ne Arap sanatı eski 
özelliklerini tam olarak koruyabilmi�, “Türk-�slâm sanatı” adıyla ge-

���������������������������������������� �������������������
9  Çift tahrir, havalı veya negatif tekni�i; Tezhip sanatı terminolojisinde, tercihe göre 

de�i�en ve üç farklı isimle anılan bir boyama biçimidir. Özelli�i, ola�an üstü fırça 
hâkimiyeti ile motif anatomisi gerektiren bu teknikte motif detaylarını gösteren çiz-
gilerin, arada e�it zemin bo�lu�u bırakılarak boyanması ile yapılır. Bırakılan bo�luk 
sebebiyle aynı üslûp için “havalı” tabiri de kullanılır. Boyama tekni�i olarak, motif 
ayrıntıları önce iki taraflı tahrir çekilmek sûreti ile sınırlandırılır ve sonra içi doldu-
rulur. “çift tahrir” denilmesi de bundandır. Açık renkli zemin koyu renkle (ço�un-
lukla lâpis rengi), koyu renk zemin üzerine de açık renk ya da altın mürekkebiyle 
uygulanan bu teknik genellikle tı�, küçük alan bezemeleri ve büyük alan bezemele-
rinde yer alan iri motiflerden sonra kalan alanda ikinci ya da üçüncü bir grup beze-
me türü olarak, bo�lukları kayna�tırarak doldurması için tercih edilmi�tir (N. Öz-
can, 1998: 246; Tuncel, 2003: 149). 

10  Tezhip sanatının kâ�ıt üzerine yapıldı�ını ve ilk hükümdar saraylarında nakka�hane 
gelene�inin Uygurlarda mevcut oldu�unu dü�ünürsek Türkler’de tezhip sanatının 
Uygurlarla ba�ladı�ını söyleyebiliriz. Altının dahi o dönemde kullanıldı�ı, Uygurla-
rın altın mahlülü ile bir tür sarı topra�ı karı�tırarak yaptıkları boyanın altın varaktan 
daha fazla parladı�ı ve mühre olarak da ye�im ta�ının kullanıldı�ı bilinmektedir 
(Birol, 2008: 32–33–35-; A�ıcı,1995: 7). 
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nelle�tirilen yeni ve ortak bir sanat dili do�mu�tur (Mülayim, 1993: 
206). Tüm �slam dünyasında ço�altılması ve saklanması zorunlulu�u 
nedeniyle Kur’an-ı Kerim yazmaları önemli bir yere sahip olmu�tur. 
Kitap yapımı büyük özen ve saygı gerektiren bir u�ra�a dönü�tü�ün-
den kâ�ıdından hattına, tezhibinden cildine kadar sürekli bir geli�me 
göstermi�tir (Tanındı, 2004b 74). Tarihi geli�im çizgisi içinde bazı 
teknik ve bölge farklılıkları sonucu Ba�dat, Musul, Herat, Tebriz, Kaz-
vin, �iraz, Konya, Amasya, Diyarbakır, Harput, Sivas, Bursa, Edirne ve 
�stanbul gibi de�i�ik tezhip ekolleri ortaya çıkmı�tır (Ersoy, 1998: 9). 
Sayfaların tezhiple süsleme gelene�inin bir ba�ka koldan 9.-10. yüz-
yıllarda Yemen’de San’a ve Tunus’ta Kayrevan Ulu Camiilerinde or-
taya çıkarılan ve o dönemde istinsah edilen bu kutsal kitaplarla ba�la-
dı�ı da belirtilmektedir (Aktaran: Tanındı, 2004a: 865). Merv, �am, 
Kahire, Ba�dat, Kurtuba gibi Ortaça� bilim merkezlerinde kütüphane-
ler kurulmu�, aynı zamanda kitapların istinsah edildi�i yerler de olan 
kitapçı dükkanları ço�almı�tır. Böylece katipler, müzehhipler, mücel-
litler ve musavvirler için verimli bir çalı�ma ortamı do�mu�tur (Akta-
ran: Tanındı, 2004a: 865).  

�slâm dünyasında siyasetin oldu�u kadar bilimin ve sanatın merke-
zi olan Ba�dat’da yöneticilerin himayesinde Orta Asyadan gelen Uy-
gurlu sanatkârların ve kâtiplerin çalı�tıkları da bilinmektedir (Birol, 
2008: 37). Bu eserlerde, ilk iki sayfa da gözlemlenen unsurlar, sıvama 
daireler, iç içe geçmi� kareler, zencerek de denilen geçme ince ara su-
yu dizileriyle sayfa kenarına do�ru uzayan ve palmiyeyi hatırlatan bit-
ki biçimleridir. Ayrıca, ince ara suları ile çevrelenen sûre ba�ları altın, 
az kırmızı ve ye�il renklerle boyanarak tezhiplenmi�tir (Tanındı, 1999: 
120). Bu yüzyıllarda yapılan mushaflarda geometrik süsleme unsurla-
rının yanı sıra rûmî ve münhani motiflerine de rastlanmaktadır. Ayrıca 
bu mushaflada Bizans sanatından esinlenerek yapılan ve hatâyî hele-
zonu üzerine yerle�tirilen asma yaprakları, üzüm ve nar motifi gibi 
bitkisel motiflerde vardır (Tanrıver, 2007: 21). Kur’an-ı Kerim’in bir 
kısmının yazı sahası altın ile cetvellenip kenar suyu i�lendi�i için, sûre 
ba�ları, cedvel dı�ına ve cedvele biti�ik olarak, bazen damla bazen de 
daire formlu bir gül olarak sayfanın hâ�iye kısmına yapılmı�tır 
(Tanrıver, 2007: 23). Cedvele biti�ik yatay konumda yapılan bu gülle-
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re 14.yüzyılın sonuna kadar ortaya konulan bütün tezhipli eserlerde 
yine aynı �ekilde cedvele biti�ik fakat daha da geli�tirilmi� biçimde 
kar�ıla�ılmaktadır.  

Büyük Selçuklu �mparatorlu�u yıkıldıktan sonra uzun bir süre 
egemenli�ini sürdüren Anadolu Selçukluları (11.-13. yüzyıl) tezhip 
sanatını da beraberlerinde Anadoluya getirmi�lerdir. Selçukluların or-
taya koydukları sanat eserlerinin en önemli özelli�i sadeli�idir ve daha 
sonra bu özellik Osmanlı tezhip sanatının en önemli karakterlerinden 
biri olmu�tur (A. R. Özcan, 1993: 255). 12. yüzyıl sonlarına do�ru 
güçlenip 13. yüzyıl boyunca merkezi bir idare sa�layabilen Selçuklu 
devleti yöneticileri adına, sarayda hazırlandı�ını bildi�imiz ve günü-
müze ula�abilen tezhipli yazma sayısı oldukça azdır. Ancak tezhipli 
yazmaların yo�un bir �ekilde hazırlanması 1270’li yıllardan sonra ba�-
lar ve 14. yüzyıl boyunca sürer (Algaç, 2000: 202) 13. yüzyıl ve 14. 
yüzyıl boyunca Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde Konya 
merkez olmak üzere Anadolu’da geli�en tezhip sanatının motif, renk 
ve kompozisyon özellikleri göz önüne alındı�ında bunların daha önce 
�ran’da yapılmı� olan Büyük Selçuklu yazmaları ve Ba�dat’da üretil-
mi� olan yazmalardan etkilendi�i görülmektedir (Algaç, 2000: 196). 
Bu yüzyıllarda hazırlanan Kur’an ve ilmi kitapların hemen her türünde 
tezhip örneklerine rastlanır. En çok tezhip edilen di�er bir eser ünlü 
dü�ünür ve mutasavvıf Mevlânâ’ya ait olanlardır. “1278 yılında Sadet-
tin Köpek medresesinde, istinsah edilen Kur’an, müzehhip Muhlis b. 
Abdullah el-Hindî tarafından bezenmi�tir. Aynı yıl içinde kâtip Mu-
hammed b. Abdullah el- Konevî tarafından istinsah edilen Mesnevî de 
aynı müzehhip tarafından, daha gösteri�ili bir �ekilde tezyin olunarak 
Konya Mevlânâ Müzesine vakfedilmi�tir (KMM. 51) (Birol: 2008: 40). 

Selçuklu eserlerinde en zengin tezhip, kitapların zahriye kısmında, 
serlevhalarda, sûre ba�larında, ünvan sayfalarında, sayfa kenarlarında 
cedvele biti�ik yatay veya dikey konumda hazırlanmı� güllerde, kita-
bın son sayfası olan hatime(ketebe) bölümünde yer alır. Selçuklu sa-
natının hemen hemen her alanında görülen geometrik �ekiller ile bir-
likte kullanılan rûmi motifleri 13.yüzyılın sonlarında en parlak döne-
mini ya�ayan Selçuklu tezhip sanatının en belirgin unsurları olmu�tur. 
Bu yüzyılın sevilen ve en fazla kullanılan bezeme türü ise kenar per-
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vazlarda kullanılan zencerekler ve dü�ümlerdir. Münhani motifi ise 
13. ve 14. yüzyıl boyunca adeta saltanat sürmü�, zencerekle birlikte 
devrin simgesi olmu�tur (Birol, 2008: 196-197). Selçuklu tezhiplerin-
de çok yo�un kullanımından dolayı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, bu 
üslûba “Selçuklu Münhanileri” adını vermi�tir (Akar ve Keskiner, 
1978: 19). 14. yüzyıl ba�larından itibaren oldukça stilize olmu� penç, 
hatâyî ve yaprak motiflerinin kıvrık dallar üzerine yerle�tirilerek kul-
lanıldı�ı görülür (Birol ve Ç. Derman, 1991: 17; Algaç, 2000: 186). 
Bu yüzyılda yapılan tezhipli yazmalarda yer alan hatâyî grubu motif-
lerin, rûmî ve münhani motiflerinde oldu�u gibi tonlama tekni�i ile 
boyanmı� olması motifler arasındaki benzerli�in en önemli nedenidir. 

14. yüzyıl Anadolu Beylikler devri tezhip sanatı motif ve biçim 
bakımından Selçuklu ve ça�da�ı olan Memlûk ve �lhanlı tezhipleri ile 
benzerlikler gösterir (Tanındı, 1991: 42-44). Özellikle Karamanlı Bey-
li�i’nin tezhip tasarımında Selçuklu ve Memlûk karı�ımı çizgiler görü-
lür. Dönemin ünlü müzehhiblerinden biri olan Yakup bin Gazi el- 
Konevi’nin yapmı� oldu�u tezhiplerin sayfa tasarımları, renkleri, be-
zeme motifleri ve i�çilik kalitesi Memlûk ve �lhanlı tezhip tasarımları-
na benzemektedir (KMM. 12) (Tanındı, 1991: 42-44; Tanındı, 2004a: 
871). 14. yüzyıldaki Anadolu Beylikler Dönemi tezhip sanatı, Klasik 
Osmanlı dönemi tezhip sanatının hazırlık dönemini olu�turmu�tur.  

Erken Osmanlı dönemi sanatı, �mparatorluktan ziyade bir Batı 
Anadolu Beyli�inin özelliklerini ta�ımaktadır (Atıl, 1999; 448). Os-
manlı dönemi tezhip örneklerinin tarihi bilinen ilk örne�i Ahmed-i 
Dâî’nin kendi hattıyla 1413-14 yılında istinsah etti�i Dîvân’ının ilk iki 
sayfasında görülür (Bursa �K. Orhan 1196) (Tanındı, 2004a: 872). 
1434-35 yılında istinsah edilerek Sultan II. Murad’a sunulan müzikle 
ilgili bir kitabın tezhipleri ise zengin tasarımlı ilk örnektir (TSM. R 
1726) (Aktaran: Tanındı, 2004a: 872). Bu yazma eserdeki bezeme 
motiflerinde Memlûk, Timurlu dönemi, Herat ve �iraz mekteplerinin 
tesiri hissedilmekle beraber zamanla bu farklı tesirlerin özümsenmesi 
ile yeni bir tezhip üslûbu meydana gelmi�tir (Ç.Derman, 1999a:110). 

Osmanlı tezhip sanatında ekol Fatih Sultan Mehmed’in �stanbul’un 
Fethinden sonra Topkapı Sarayı’nda bir nakı�hane kurması ve ba�ına 
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sernakka� olarak Özbek asıllı Baba Nakka�ı getirmesi ile ba�latılabilir. 
“Kitap Sanatlarında, Selçuklu, Timurlu ve Uzakdo�u etkilerini özüm-
seyen Fatih devri üslûbu, sarayda kurulan bu nakka�hane sayesinde 
rahat ve tutarlı bir ortam bulmu�tur. Fatih ile birlikte Herat, Semerkant 
ve Tebriz gibi do�udaki ilim ve sanat merkezlerinin yerini �stanbul 
almı� ve �slam dünyasının siyasi ve kültürel ba�kenti olmu�tur” (Mü-
layim, 1995: 140). Osmanlılar’da yeni bir tezyînî üslûbun sahibi ola-
rak devrine damgasını vuran Baba Nakka�’ın motiflerinin ba�lıca 
özelli�i, motiflerin yaprak uçlarının yuvarlak ve kendi üstüne kıvrıl-
mı� olmasıdır. Fatih devrinde Edirne den ve Anadolu’nun çe�itli yerle-
rinden getirilen Türk müzehhiplerinin yanında �iraz, Tebriz, Herat 
gibi tezhip sanatının önemli merkezlerinden getirilen sanatkârların da 
çalı�tı�ı bilinmektedir. Fatih devri tezhibi farklı bölgelerden gelen bu 
ustaların ellerinde yeni ve parlak bir devreye adımını atmı�tır (Ünver, 
1958: 5; Ç. Derman, 1999b: 487; Birol, 2008: 43; Çelebi, 2003: 40).  

II. Bayezid (1481-1512) dönemi tezhip sanatı 16. yüzyıl tezhibine 
adım atıldı�ı bir geçi� dönemi niteli�indedir. Bu dönemde hattat �eyh 
Hamdullah’ın eserler vermesi, sanatı olumlu yönde etkilemi�tir. Bu-
günkü bilgilerimize nazaran, Çin Bulutu’nun Osmanlı-Türk tezhibine 
H 899 / M1494 yılında II. Bayezid devrinde (T�EM–402, �eyh Ham-
dullah Mushafı) girdi�i anla�ılmaktadır (Mahir, �ubat 1990: 6). 
Türkmen ve Tîmurlu sanatları alı�veri�i ile kazanılan bu motif daha 
sonraki yıllarda ana motiflerden biri olmu� ve zengin bir kullanım ala-
nı bulmu�tur (Birol ve Ç. Derman, 1991: 169). Kanunî devrinde orta-
ya çıkacak olan saz üslûbunun yapraklarını anımsatan yapraklar ile 
Kara Memi’nin habercisi olan çiçekler de bu dönemin tezhiplerinde 
görülmektedir (Mahir, �ubat 1990: 8). Ayrıca Osmanlı padi�ahlarının 
fermanlarında yer alan tu�ralarında Sultan II. Bayezid döneminde ba�-
layarak tezhiplendi�i görülür. Sultan II. Bayezid’in fermanında oldu�u 
gibi ilk ferman örneklerinin tu�ralarında beyzelerin herbirinin içi fark-
lı renk ve desende tezhiplenmi�tir (TSM A. E 5527/2) (Tanındı, 
2004a: 869-870). 

Tezhip sanatının geli�mesinde bir di�er önemli dönüm noktası da, 
Yavuz Sultan Selim’in 1514’de kazandı�ı Çaldıran zaferiyle Tebriz, 
Herat ve �iraz’dan istanbul’a gelen ve bir kısmı Türkmen asıllı olan 



� �

�

���

sanatkârların Osmanlı sanatına getirdi�i yeniliklerdir ki, özellikle 
çintemani olarak bilinen motifin Yavuz Sultan Selim devrinde bu sa-
natkârlar tarafından getirildi�i kabul edilir (Birol ve Ç. Derman, 1991: 
169). 16. yüzyılın ikinci yarısındaki Kanunî Sultan Süleyman devrinde 
(1520-1526) Yavuz Sultan Selim tarafından Tebrizden istanbul’a geti-
rilen ve Saray Nakka�hânesinin sernakka�ı olan �ah Kulu’nun bo-
yanmamı� renksiz ka�ıtlar üzerine ustaca kullandı�ı fırçasıyla meyda-
na getirdi�i resimler, “saz üslûbu” veya “saz yolu” olarak adlandırılır 
(Mahir, 1986:113-130). Altın ve siyah mürekkep kullanılarak yeni bir 
tarz ile ele alınan hatayî grubu ve hayvan motiflerinin ustalıkla bezen-
di�i bu üslûp 18. yüzyıla kadar Türk �slâm sanatı içerisinde benim-
senmi� ve tezyinatın her alanında sevilerek kullanılmı�tır (Atila, 2002: 
67). �ahkulu’ndan sonra onun talebesi olan Kara Memi Saray Nakka�-
hanesinin sernekka�ıdır. 16. yüzyılın ünlü müzehhibi Kara Memi, 
bahçe çiçeklerinin (gül, lâle, karanfil, bahar dalları v.b. gibi) kısmen 
üslûpla�tırılarak tezhibe dahil edilmesinde ilk adımı atan ve tezyinatın 
her alanında bolca kullanılmalarına vesile olan bir sanatkârdır (Ünver, 
1951; Ç. Derman, 1999b: 488-489; Birol). 

17. yüzyıl Osmanlı tezhip sanatı için genel kabul “1600-1650” yıl-
ları arasındaki klasik üslûp özelli�inin kısmen devam ettirildi�i yö-
nündedir. 18. yüzyılda Batı’nın barok ve rokoko tarzlarının süsleme 
be�enisi ön plana çıkmı�tır. Tezhip ve lâke üstadı olan “Ali Üsküdari” 
ve çiçek ressamı olarak bilinen “Abdullah Buhari”nin yapmı� oldu�u 
eserler Osmanlı be�enisinin 18. yüzyılda son temsilcisi olmu�tur. (Ç. 
Derman, 2002: 295; Ç. Derman, 1999b: 490; Birol ve Ç. Derman, 
1991: 19; Duran, 1999: 126; Duran, 2008 ; Tuncel, 2003). 

Osmanlının “Batılıla�ma Süreci” olarak bilinen (1789–1922) döne-
min tezhipleri motif ve kompozisyonları dikkate alınararak üç grup ha-
linde de�erlendirilebilir. 1- Klâsik motif ve kompozisyonu devam etti-
renler. 2- Batılı (rokoko-barok v.b.) motif ve yeni kompozisyon anlayı-
�ında olanlar. 3- Batılı ve klâsik unsurların birlikte kullanıldı�ı, kısaca 
ikili grup örneklerdir (Tekin, 2007: 319). “19. yüzyıl el yazmalarında, 
tezhibin en yo�un kar�ımıza çıktı�ı eserler Kur’an-ı Kerim ya da De-
la’ül Hayrat gibi dini içerikli olan yazmalardır” (Tekin, 2007: 333). “�lk 
defa ne zaman kullanıldı�ı bilinmeyen zer-ender-zer tekni�inin de 19. 
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yüzyıl bezemelerinde di�er yüzyıllara göre daha fazla uygulandı�ı görü-
lür. Ucu küt i�ne ile kâ�ıdı delmaden üç nokta �eklinde yapılan ve i�ne 
perdahtı adı verilen parlatma �ekli de bu yüzyılda sevilerek kullanılmı�-
tır (Ç. Derman, 1999a: 114 ; Ç. Derman, 1999b: 490)”. 

19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın ba�larında tezhip sanatının devamlı-
lı�ı ve bu sanatın e�itimi ile ilgili çalı�malar yapılmı�tır. 1882’de kuru-
lan “Sanayi-i Nefise” Mektebi’nde tezyînî sanat e�itimi yeniden ba�la-
mı�, kısa bir aradan sonra 1915 yılında, Bâb-ı Âlî caddesi üzerindeki 
tarihi Sıbyan Mektebi binasında “Medreset’ûl Hattatîn” adıyla faaliyete 
geçmi�tir. Burada, Yeniköylü Nuri (Urunay) Bey (…-1935), ve 
Bahaeddin (Tokatlıo�lu) Efendi (1866–1939) gibi hocaların gayretiyle 
e�itim devam etmi�tir. Medreset’ül Hattatîn geleneksel sanatlarımızın 
günümüze kadar devamında büyük rol oynamı�tır (Birol, 2008: 51).  

20. yüzyıl tezhip ustaları tasarımda ve bezeme elemanlarında gele-
nekselli�e önem vermi�lerdir. Son dönem Türk tezhip örneklerinin 
görkemlisi Hasan Rıza hattıyla 1329/1911 yılında yazılan Kur’an’da 
müzehhip Bahaeddin Efendinin tezhiplerinde görülür (TSM, Y.Y. 
325) (Tanındı, 2004a: 891). 

Tezhip sanatının kaybolmaması ve günümüze aktarılması konu-
sunda �smail Hakkı Altunbezer (1882–1944), Rikkat Kunt (1903–
1986), Muhsin Demironat (1907–1983) ve Dr. Süheyl Ünver (1898–
1986) gibi de�erli hocaların ki�isel gayretleri ve onların yeti�tirdikleri 
ö�rencilerin önemli bir rolü olmu�tur. 20. yüzyılın tezhip sanatı motif 
ve desen bakımından 16. yüzyılın klasik devri örnek alınarak olu�tu-
rulmu�tur. 
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3. KONYA YUSUF A�A KÜTÜPHANES� ve TAR�HÇES� 

Konya’nın kütüphanecilik tarihimizde eski ve oldukça zengin bir 
geçmi�i vardır. Yusuf A�a’nın 1794–1796 yılları arasında kendi adına 
yaptırdı�ı kütüphane Konya’daki önemli Osmanlı dönemi eserlerin-
dendir. (Cunbur, 1963: 203). Yusuf A�anın ayrıca kurdu�u ikinci kü-
tüphanenin �stanbul Üsküdar Mihri�ah Sultan Camii içinde bulundu�u 
bilinmektedir (Cunbur, 1963: 207). 

“Kütüphanenin kurucusu Yusuf A�a; Girit’in Hanya Sanca�ına 
ba�lı Selina nahiyesinin �sbaniko köyünde do�mu�tur. Babası �smail 
Efendi, büyük o�lu Yusuf’u altı ya�ında Girit Serhat A�ası Süleyman 
A�a’ya manevi evlat olarak vermi�tir. Yusuf’un yeti�mesinde birinci 
derecede amil olan Süleyman A�a yeniçeri a�ası olunca, Yusuf’u 
kendisine sırasıyla mühürdar tayin etmi�, kaymakamlı�ı döneminde 
hazinedar ve kethüda yapmı�tır” (Cunbur, 1963: 206). Bir süre Geli-
bolu Baruthane Nazırlı�ı, Ruznamçe-i Evvel ve Sadrazam Kethüdalı�ı 
ile Darphane Eminli�i ve Kapıcılarba�ılık gibi görevlerde bulunmu�-
tur (Yazma Eser Kütüphaneleri, t.y; Yörük, 2008: 87). 1786 (1201 H) 
yılında I. Abdülhamid’in kızı Esma Sultan’ın kethudası iken Darphane 
Emini olan Yusuf A�a, 1789 (1203 H) yılında III. Selim tarafından 
Valide Sultan Mihri�ah’ın kethüdalı�ına getirilmi� ve Mihri�ah ölün-
ceye kadar bu vazifede kalmı�tır 1805 (1220 H) (Osmanlı Ara�tırma-
ları, t.y; Yazma Eser Kütüphaneleri, t.y.). 

�stanbul’da Kabakçı Mustafa �syanı sırasında 1806 (1221 H) Hac 
yolunda bulunan Yusuf A�a Vahhabilerin Mekke’yi istilası sebebiyle 
hac farizasını yapamadan geri dönmü�tür. Konya’da iken III. Selimin 
tahttan indirildi�ini, IV. Mustafa’nın hükümdar oldu�unu ve idamı 
isteneceklerin arasında kendisinin de bulundu�unu ö�renmi� ve yakın-
larının ricası üzerine IV. Mustafa, Yusuf A�a’yı affederek Bursa’da 
ikâmete mecbur etmi�tir. Köse Mustafa Pa�a gibi dü�manlarının padi-
�aha tesir etmesiyle idam fermanı istenmi�, Bursa’da namaz kılarken 
ba�ı vurulmu�, �stanbul’a getirilmi� ve malları da ya�ma edilmi�tir 
(Osmanlı Ara�tırmaları, t.y; Yazma Eser Kütüphaneleri, t.y.). 

“Konya kütüphaneleri arasında, özellikle Yusuf A�a Kütüphane-
si’nin gerek bina, gerek koleksiyon bakımından kendine has bir yeri 
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bulunmaktadır. Kütüphanenin vakfiyesi ise, Türk kütüphane hizmetle-
rinin, yönetim ve düzeninin tarihi tespit edilirken üzerinde durulması 
gereken bir belge niteli�indedir” (Cunbur, 1963: 203). Yusuf A�a Kü-
tüphanesi’nde üç adet oldu�u tespit edilmi� olan vakfiyelerden yalnızca 
bir tanesi mevcuttur (Osmanlı Ara�tırmaları, t.y.).  

II. Selim’in �ehzadeli�i sırasında in�a ettirilen Yusuf A�a Kütüpha-
ne binası, Selimiye Camii’nin güney batı duvarına biti�ik olarak yapıl-
mı�tır (F. 1-3). Yusuf A�a, Darphane Emini ve II. Selimin annesi Mihri-
�ah Sultan’ın Kethüdası oldu�u sırada bu kütüphaneyi yaptırmı�tır. Bina 
eminli�ini, kütüphanenin kuzey dı� duvarındaki in�a tarihini kapsayan 
mermere hakkedilmi� kitabeden ö�renildi�ine göre, Mehmed Sadık 
Efendi yapmı�tır (F. 9). Dı� ve iç yüzünde bulunan altı kitabeden anla-
�ıldı�ına göre bina 17 Ocak 1795 (25 Cemaziyelahir 1209) yılında in�a 
edilmi�tir (F. 1-9). Bu kütüphane, Osmanlı döneminde Konya’da kütüp-
hane olarak yapılan ve günümüze kadar gelebilen tek örnektir (Osmanlı 
Ara�tırmaları, t.y; Cunbur, 1963: 207; Yörük, 2008: 87).  

Kütüphane kesme ta�tan, kare planlı olup, üzeri sekiz kö�eli bir 
kasna�a oturan kur�unlu bir kubbe ile örtülmü�tür. Kütüphanenin üç 
yanında iki dizi halinde iki renkli ta�tan yapılmı� altlı üstlü 22 pence-
resi bulunmaktadır. Kütüphane tek katlı olup iç mekânı bir okuma sa-
lonu ile memur odasından meydana gelmi�tir. �çinin uzunlu�u ve ge-
ni�li�i 10.80 metredir. Toplam kullanım alanı 110 metre karedir. Bu 
gün pencereden bozma bir kapıdan içeri girilmektedir. Asıl kapısı kü-
tüphanenin içinden Selimiye Camii’ne açılmaktadır. Bu kapının hem 
camiye bakan yüzünde hem de kütüphaneye açılan iç yüzünde birer 
kitabe yer almaktadır (Osmanlı Ara�tırmaları, t.y; Yazma Eser Kütüp-
haneleri, t.y.) (F. 4-5).  

Yusuf A�a Kütüphanesi, Konya’nın Cumhuriyet öncesi kütüphanele-
rinden bu güne kalabilen Arap alfabesi ile yazılmı� yazma ve matbu kitap-
ları kapsayan ba�lıca ara�tırma merkezidir (Cunbur, 1963: 203). “Yusuf 
A�a Kütüphanesi’nin yapımına ba�landıktan 83 gün sonra düzenlenen 
vakfiyesine göre Yusuf A�a kendi malı olan toplam 750 cilt kitabı kütüp-
haneye vakfetmi�tir. Buradaki kitapların korunması ve okuyucuya sunul-
ması için de hâfız-ı kütüp tayin etmi�tir” (Yörük, 2008: 87). 
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Konya Yusuf A�a Kütüphanesi’nde bulunan kitaplar Yusuf A�a’nın 
vakfetti�i kendi kitaplarının yanında, Konya il ve ilçelerinden getirilen 
yazma eserlerin de kütüphaneye dahil edilmesi ile daha da zenginle�ti-
rilmi�tir. Bunların içinde Sadrettin Konevi, Zaferiye Medresesi Kütüp-
hanesi, Hadımi Kütüphanesi, Müftü Abdullah Efendi Kütüphanesi, 
Mümtaz Bahri Koru’nun kitapları da bulunmaktadır. Bu kütüphane 
1927 yılında kapatılmı� ve içerisindeki kitaplar Mevlâna Dergâhı Kü-
tüphanesi’ne gönderilmi�, Dergâh’ın kitaplı�ı ile birle�tirilmi� ve bina 
Memurlar Kooperatifi’ne tahsis edilmi�tir. 1946 yılından sonra Maarif 
Vekâleti Kütüphaneler Müdürlü�üne (Konya �l Halk Kütüphanesi) ge-
çen Kütüphane 1949 yılında yeni tesis ve modern usuller ile hizmete 
girmi�tir (Osmanlı Ara�tırmaları, t.y; Yazma Eser Kütüphaneleri, t.y.).  

Yusuf A�a Kütüphanesi’nde 3.185’i yazma 8.631’i matbu olmak 
üzere toplam 11.816 adet kitap mevcuttur. Bu rakam 1.332.026 sayfa-
ya tekabül etmektedir. Ayrıca 216 eserin de mikrofilmi bulunmaktadır 
(Yazma Eser Kütüphaneleri, t.y.). 

Eserlerin kütüphane kayıtlarında sadece “devir” ya da “ba�ı�” ol-
du�u belirtilmi�; Yusuf A�a Kütüphanesine hangi koleksiyondan ya 
da kütüphaneden geldi�i belirtilmemi�tir. 
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F. 111 

 
 

 

        F. 212          F. 3 
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11  Yusuf A�a Kütüphanesinin ön cepheden görünümü 
12  Yusuf A�a Kütüphanesi iç mekânından görünümler (F. 2-3). 
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F. 413 

 

���������������������������������������� �������������������
13  Kütüpanenin Selimiye Camiine açılan kapısının cami tarafındaki kemerin yuka-

rısında, �air Rıfat’ın yazdı�ı, “Bu kütüphaneyi ihlâs ile Yusuf A�a - kıldı ihyây-ı 
ulûm etmeye tesîs ü binâ – Sa’y-ı hayrâtdan oldur ki hemân maksûdu - ilme hızmet ile 
Haktan ede tahsil-i rizâ - �stifâde eden erbâb-ı fezâilden hem - dâimâ arz-ı niyaz ile 
ider böyle ricâ - Ya ilâhî kılasın sa’yini me�kûr deyü - Edeler rıfat’ı dâreyni için hayr 
dua, sene 1209” in�a kitabesi bulunmaktadır. 
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F. 514 
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14  Kütüpanenin Selimiye Camiine açılan kapısının kütüphane tarafındaki keme-

rin yukarısında,“Cenab-ı kethüdâ-yı Valide Sultan-ı zî�ân kim- odur kavl-i kitâb 
üzere atâ-bah�-i kerimâne – Kalem ber vech-i itkân edemez evsâfını tefsir – Hadîs-i 
methi sı�maz safhate takrir’ü ityâna – Kü�âde kıldı miftâh-ı saâdetle himem-i bâbın 
– olup mazhar-ı futûhât-ı atâ-yı Rab-i Mennân’a – Hulâsa nakd ü vakt-i himetin 
hayratâ sarf eyler – Ne ünvân-ı �ereftir böyle efvâr-ı semîhâne – Ona celb-i rızâul-
lâh a’lâ-yı makâsıddır. – Bunu tasdik için burhân-ı kâfî bu kütüphâne – Hezârân 
tuhfeler vaz etti�im kencireve� onda – Sanırım her biri bir dürr-i muhtâr-ı mülûkâne 
– Sevad-ı safhasından eyleyen tenvir ebsârı – Uyun-i ra�betiyle bakmaya kuhl-i sa-
fâhâne – Hemi�e böyle ihyâ-i ulûm etmekdedir rutfu – �ifa-yı sadr olur feyz-i atâsı 
ehl-i irfâna – Celâleddin fuyûzatiyla Konya dar-ı ilim amanâ – Nevâdir nushalar 
kemyale idi tedrîs-i hahâne – O rütbe bâdi �âdi-i üstâ dân-ı asroldu – Ki vassâf ol-
sada kâdir de�il tavzîh ve tibyâna – Hem oldu mâye-i behcet bu güne ekmel hıdmet 
– Mubarek ruh-ı pâk-i bâni-i câmi-i Selim hâne – mutavver eyleme küftârın ey dil 
muhtasar maksûd – Meâni-i duâ telhîs olunsun nükte-i subhâna – Mükerrem nusha-
i zâtın vikâye dâim – misâl-i levh-i mahfûz ola mazhar hıfz-ı yezdâna – Dü mısr ây 
ile bahr-i raik-ı tabimda ey Vehbi – iki tarih buldum her biri mânend-i dürdâne – 
Ulûm erbâbına bünyad-ı cûd Yusuf A�adır – 1209 Zihî dâr-ı muallâ-yı maârif bu 
kütüphâne”, �eklinde biten �air Vehbinin yazdı�ı kitabe bulunmaktadır. 
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        F. 615               F. 716 

         
 

 

F. 817 

 
 

���������������������������������������� �������������������
15  Kütüphanenin iç yüzünde yer alan kitabe’de celî sülüs yazı ile yazılmı� “Fîhâ 

kütübün kayyime” ibaresi yer almaktadır. 
16  Kütüphanenin iç yüzünde yer alan kitabe’de celî sülüs yazı ile yazılmı� “Ma�al-

lah 1210” ibaresi yer almaktadır. 
17  Kütüphanenin dı� yüzünde yer alan kitabe’de celî sülüs yazı ile yazılmı� “Fîhâ 

kütübün kayyime” ve “Ma�allah 1210”, iki kitabe daha bulunmaktadır. 
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F. 918 

 

���������������������������������������� �������������������
18  Kütüphanenin dı� yüzünde yer alan kitabe’de Celî sülüs yazı ile yazılmı� “Bis-

millahirrahmanirrahim” ve altında ise “Ketebehû Muhammed Sadık Emin. Sene 
1210 bena…” ibaresi yer almaktadır. 
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4. KATALOG 

Katalog No: 1 

Envanter No: YY 662619 

Eser Adı: Kur’an-ı Kerîm. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 10 Cemaziyelevvel 536 / M. 10 Aralık 1141. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Kûfi.  

Hattatı: Abdülhâlık el- Muderi.  

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 402x264 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 295x165 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası, 1b-2a ser levha sayfaları, 
427a hatime sayfaları, sûreba�ları ve sayfa kenarlarında daire formlu 
güller. 

Benzer örnekler: �ÜK / A. 6649, Kur’an-ı Kerîm, 226a (hatime 
sayfasından önceki sayfada yer alan tam sayfa tezhibi) (F. 187–188). 

Tezhip özellikleri: Yazma eserde sadece serlevha ve zahriye say-
falarının yazı kenarı cetvelle sınırlandırılmı�tır. “12. yüzyıl Selçuklu 
tezhibi karakterini yansıtan bu eserin 1a zahriye sayfasında tam sahife 
tezhip görülür (F. 10). Eser oldukça yıpranmı� bir vaziyette olup, kötü 
�ekilde tamir edilmeye çalı�ılmı�tır” (Aksu, 1992: 126–127) Kalın bir 
zencerek bordür ile tezhipli kısım sınırlandırılmı� (F. 12), ince beyaz 
cetvellerin içinde be� bölüm halinde yazılar yazılmı�, yazı araları rûmi 
motifleri ile bezenmi�tir. Hat yazıları altın olup siyah ve beyaz renk ile 
tahrirlendi�i görülür. Sayfada altının yanında kullanılan renkler siyah, 
beyaz, sütlü kahverengi, gece mavisi ve ye�ildir (Barı�ta, 1993: 127-
128). Bölüm araları ise cetvele biti�ik olarak çizilmi� münhani motif-
leri ile doldurulmu�tur (F. 11). Sahifenin dı� ve orta kısmında ise bir 
gül motifi yer almaktadır (F. 13). Gül motifinin orta kısmında penç 
motifi, onun etrafını ise münhani e�riler ile yapılmı� kenar suyu çev-

���������������������������������������� �������������������
19  Yusuf A�a Kütüphanesi’nde �u an bulunmayan bu eserin 2000 yılında çalındı�ı 

tesbit edilmi�tir (Aras, 24.06.2000; Güzel, 2007). 



�
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relemektedir. Daha sonra ise rûmî formunun ilk örnekleri görülmekte-
dir. En son mavi ile kalın bir kuzu çekilmi�tir (Aksu, 1992: 126–127) 

Serlevha sahifesi, cetvel ile çevrelenmi� alan içinde, alt ve üst kı-
sımda enine geli�en dikdörtgen form olu�turmaktadır (F. 14–15–19). 
Bu dikdörtgenin üst bölümünde kûfî yazı ve rûmî dallar ile iki ba�ta 
zencereklerden meydana gelen geometrik tasarım mevcuttur. Zeminler 
siyah ve kahverengidir. Cetveller beyaz üzerine siyah noktalıdır. Sahi-
fe ba�ında yedi tane gül bulunmaktadır (F. 16–17–18–20–21). Bu gül-
lerin motifleri rûmî bezemelidir, üstteki gülün içinde ise mührü Sü-
leyman motifi görülmektedir (Barı�ta, 1993: 128). 

Kar�ılıklı olarak düzenlenmi� ser levha sahifesinin, ikincisinde ise 
farklı olarak, Fatiha sûresi ayrılarak, ortada cetvel içinde bir süsleme 
yapıldıktan sonra Bakara sûresi ba�lamı�tır. Bu sahifede de yedi tane gül 
bulunmaktadır. Enine geli�en dikdörtgen formlar aynı motiflerle be-
zenmi�tir. Bazı sûreba�ları kûfî yazı ile yazılarak etrafı cetvellenmi�, 
içinde sadece beyn-es-sütûr uygulanmı� olup cetvelin dı�ında cetvele 
biti�ik sade güller bulunmaktadır. Hatime sahifesinde20 fazla süsleme 
yoktur (F. 22). Sûreba�ları ile benzer �ekilde bezenmi�tir. Hatime yazı-
sının bulundu�u dikdörtgen alan altın cetveller ile çevrelenerek içinde 
beyn-es-sütûr uygulanmı� ve sayfa kenarında cetvele biti�ik sade güller 
bulunmaktadır. Güllere lâcivert renk ile kuzu ve tı� uygulanmı�tır. 

���������������������������������������� �������������������
20  Kur’an’ın hatime sayfası 10 Aralık 536 H (1141 M Pazartesi günü) yazılı�ının bitti-

�i Ebul Feyz Bin Abtülhalik el Muderi isimli bir hattat tarafından kaleme alındı�ı 
belirtilmektedir. 427. sayfadaki kayıt �öyledir: “Ferahamin ketebehi yevmil isneyn 
ettesi min cemaziel ula sene sitte ve selasiyne ve hamse mie. El abtü zayif el 
müznip Ebul Fevz bin Abdülhalik el Muderi. Rahimallahü el katip vel kari vel 
kalehu amin”. Kur’an’ın tezhibini yapan hakkında bir açıklama bulunmamaktadır 
(Barı�ta, 1993: 126). 
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            F. 1021          F. 11 

   
 

 

F. 1222 

 
 

���������������������������������������� �������������������
21  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 1a zahriye sahifesi ve 

ayrıntısı (F. 10–11), (Aksu, �ubat 1992: 135–136). 
22  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 1a zahriye sahifesi’n-

den anahtarlı zencerek kenar suyu ayrıntısı (F.12), (Aksu, �ubat 1992: 135–136). 
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F. 1323 

 
F. 1424 

     
 

���������������������������������������� �������������������
23  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 1a sahife gülü (F.13), 

(Aksu, �ubat 1992: 135–136). 
24  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 1b-2a ser levha sahife-

leri (Aksu, �ubat 1992: 135–136) 
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F. 1525 

 
  

 

F. 1626 

 
 

���������������������������������������� �������������������
25  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 1b sahifesi geometrik 

süsleme detayı 
26  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 1b sahife gülleri. (F.16–

17–18) (Barı�ta, 1998: 8). 



�

���

     F. 17         F. 18 

      
 

F. 1927 

 

���������������������������������������� �������������������
27  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 2a ser levha sahifesi 

detay, (F. 19). 
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F. 2028 

 
 

F. 2129 

 

���������������������������������������� �������������������
28  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, 2a sahifesi gülü detay  
29  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, sahife gülü detay (Ba-

rı�ta, 1998: 25). 
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F. 2230 

 

���������������������������������������� �������������������
30  Konya, Yusuf A�a Kütüphanesi, YY 6626 Kur’an-ı Kerîm, hatime sayfası 
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Katalog no: 2  

Envanter no: YY 5189  
Eser adı: El- Lûbab min Ulûmi’l Kitap - 4.cilt. 
Müellifi (Yazarı): Ebü’l Hasan Ali b. Âdil el-Hanbelî.  
Müstensihi: Muhammed Ebü’s-Suûd.  
�stinsah tarihi: H 882 / M 1477–78. 
Dili: Arapça. 
Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 315x210mm – cetvelle sınırlı yazı saha-

sı, 220x150mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası. 

Benzer örnekler: YY 5187-1.cilt (bk. Ek. F. 168), YY 5188-2. 
cilt (bk. Ek. F. 169), envanter numaralı eserlerin 1a zahriye sayfaları 
ile üslûb bakımından gösterdikleri benzerlikten dolayı aynı zamanda 
yapıldı�ı dü�ünülmektedir. Dört cilt halinde birbirlerinin devamı ola-
rak hazırlanmı� ve farklı cilt kapakları içine yerle�tirilmi� bu eserlerin 
sadece üç cildi kütüphanede bulunmaktadır. Envanter numaraları fark-
lı oldu�u için tarihi belli olan dördüncü cildi katalo�a alınmı� ve di-
�erleri de�erlendirme kısmında belirtilmi�tir. 

Ayrıca YY 7376 (Katalog no: 3), YY 5456 (Katalog no: 4), YY 
5450 (Katalog no: 5) ve YY 5092 (Katalog no: 6) ile üslûp benzerli�i 
bulunmaktadır. 

Tezhip özellikleri: Dikdörtgen alan içerisinde hazırlanan ve geo-
metrik üslûpta tasarlanan 1a zahriye sayfası üç bölümden olu�mu�tur; 
Üst ve alt kısımlar yatay dikdörtgen, orta kısım kare formda düzen-
lenmi�tir. Bu kısımlar kendi içerisinde altın cetveller ve beyaz kuzu 
yardımı ile birbirini alttan ve üstten ayıran yarım dairelerin, yumu�ak 
dönü�lü çizgilerin birle�mesinden olu�an geometrik paftalara ayrılmı�-
tır. Zemini boyalı klâsik tezhip tekni�inin kullanıldı�ı paftaların içinde 
lâcivert zemin üzerine beyaz üstübeç mürekkep ile celi sülüs yazılar31 

���������������������������������������� �������������������
31  1a, zahriye sayfasında bulunan yazılar; 1- Ba� kısmı; Errâbiu minel bab (Bablardan dör-

düncüsü, dördüncü konu) 2-Göbek kısmı; Li��eyhıl imam el allâmeti Abü’l Hasan Ali 
bin Adil El Hambelî, tegammedehûllahû birahmetihi (�eyhıl imam el allâme “Abü’l Ha-
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ve bitkisel motifler bir arada kullanılmı�tır. Zer-Ender-zer tekni�inin 
uygulandı�ı paftalarda da bitkisel motifler bulunmaktadır. Dikdörtgen 
levhanın sol tarafında, Memlûk devri tezhiplerinde sıkça kar�ıla�tı�ı-
mız cetvele biti�ik yarım daire �eklinde bir pafta yer almaktadır (F. 
25). Paftalarda, sadece rûmî motiflerden olu�an 1/2 simetrik desen ha-
zırlanarak, lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i uygulanmı�tır. Söz 
konusu bu sayfanın dı�ında, üst ve alt kısımlarında iki adet yatay ko-
numda ve gül formunda hazırlanmı� küçük tam daireler görülmekte-
dir. Bu dairelerin içleri bitkisel motiflerle doldurularak, zer-ender-zer 
tekni�iyle i�lenmi�tir. Sayfa kenarları lâcivert kuzudan sonra yine lâci-
vert renkli bubcuklar, kısa ve uzun sade tı�larla nihayetlendirilmi�tir. 

 

F. 23 

 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
san Ali bin Âdil el Hanbelî”ye aittir. Allah ona rahmetiyle muamele etsin (Allah rahme-
tini bolla�tırsın, arttırsın) 3-Etek kısmı; Min ulûmi’l-kitap (ilim kitaplarındandır)  
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F. 24 

 
 

F. 25 
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Katalog no: 3 

Envanter no: YY 7376 

Eser adı: Kitabü �erhi’l-Mevâkıf fî Usûli’d-dîn. 

Müellifi (Yazarı): Seyyid �erif Ali b. Muhammed el-Cürcanî 
(do�.H 740 / M 1340 - öl.H 816 / M 1413).  

Müstensihi: Muhammed e�-�ehîr bi-? . 

�stinsah tarihi: H. 965 / M 1557–58. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 275x138 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 195x115 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası.  

Benzer Örnekler: YY 5189 (Katalog no: 2), YY 5456 (Katalog 
no: 4), YY 5450 (Katalog no: 5), YY 5092 (Katalog no: 6) ile üslûp 
benzerli�i bulunmaktadır. 

Tezhip özellikleri: 1a zahriye sayfası, dikdörtgen plan içerisinde 
tek sayfa olarak ele alınmı� ve sayfa sarı altın cetveller ile iki kısma 
ayrılmı�tır. Zahriye sayfasının üstünde yer alan yatay dikdörtgen ba�-
lıkta altın cetveller kullanılarak dü�ümlü paftalar olu�turulmu�tur (F. 
26). Paftaların içinde ortada lâcivert zemin üzerine altın ile yazılmı� 
bir sülüs yazı yer almaktadır. Ba�lı�ın iki yanında kalan ve dü�ümün 
devamı olan yarım daire paftaların içinde, lâcivert zeminli rûmî motif-
leri vardır ve dü�ümlü paftanın dı�ında kalan üçgen alanlarda ise bit-
kisel motifler zer-ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�tir.  

Dikdörtgen zahriyeyi tamamlayan ve ba�lı�ın altında yer alan kare 
alanda ise ortasında, dilimli daire madalyon �emse formu ve dört kö-
�esinde çeyrek daire paftalardan meydana gelen kö�ebentler bulun-
maktadır. Madalyonun ortasında bulunan daire alanı içinde lâcivert 
zemin üzerine altın ile yazılmı� sülüs yazılar ve yazı aralarında kalan 
bo�luklarda ise bitkisel motifler yer almaktadır. Madalyonun dı�ında, 
yazıdan sonra gelen gonca gül motifinin tekrarlanmasından olu�an se-
kiz adet dilimli paftadan lacivert zeminli olanı klâsik tezhip tekni�i; 
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altın zeminli olanı ise zer-ender-zer tekni�i ile i�lenmi�tir. Aynı desen 
ve i�leme tekni�i dört kö�ede çeyrek daireler içinde lâcivert zeminli 
olarak uygulanmı�tır. Sayfanın dı�ında ise bir adet daire formunda 
cetvele biti�ik olarak tasarlanmı� zahriye gülü yer almaktadır. Madal-
yon �emse sınırı, kö�ebentler ve sayfa kenarları lâcivert kuzu ve kısa 
tı�larla nihayetlendirilmi�tir. Ayrıca yazılı alanlarda uzun yıllar sonu-
cu olu�an tahribat sebebi ile yazıların okunaklı olmadı�ı da görülmek-
tedir (F. 27).  

F. 26 

 
 

F. 27 
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Katalog no: 4 

Envanter no: YY 5456 

Eser adı: �hyaû ulumû’d-din. 3.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Gazâli, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed 
(do�.H 450 / M 1058 - öl.H 505 / M 1111).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 274x180 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 185x115 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası.  

Benzer Örnekler: YY 5189 (Katalog no: 2), YY 7376 (Katalog 
no: 3), YY 5450 (Katalog no: 5), YY 5092 (Katalog no: 6) ile üslûp 
bakımından benzerlik göstermektedir. 

Tezhip özellikleri: 1a zahriye sayfasında dikdörtgen alan altın 
cetveller ile sınırlandırılarak iki bölüme ayrılmı�, sayfanın üst tarafın-
da yer alan yatay dikdörtgen ba�lık yine altın cetvel ve beyaz iplikler 
ile dü�ümlü paftalara bölünmü�tür. Paftaların ortasına lâcivert zemin 
üzerine beyaz üstübeç mürekkep ile sülüs yazı32 yazılmı� ve yazının 
tahrirleri altın ile çekilmi�tir. Yazı aralarında yer alan bitkisel motifler 
altın ile bezenmi�, paftanın dı�ında kalan kö�ebentlerde ise bitkisel 
motifler zer-ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�tir (F. 29). Dik-
dörtgen zahriyeyi tamamlayan ve ba�lı�ın altında kalan kare alanda 
ise, ortada dilimli madalyon �emse formu ve dört kö�esinde ise ma-
dalyon �emsenin dörtte biri ile olu�turulmu� kö�ebentler bulunmakta-
dır. Madalyonun ortasında siyah mürekkep ile yazılan sülüs yazı33 ve 

���������������������������������������� �������������������
32  Ba�lık kısmında yer alan ibare’de eser adı zikredilmektedir. “Essâlisü min �hyâi-

ulûmiddîn (ihyâu-ulûmiddîn’in üçüncüsü)” 
33  Madalyon içerisinde müellifin ismi zikredilmektedir. “Tasnîfü-� �eyh el-�mâm el-

Âlim huccetü’l-�slâm Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed 
el-Gazâlî radıyallahu anhu. (�eyh el-�mâm el-âlim huccetü’l-�slâm Muhammed bin 
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yazı arasında kalan bo�luklarda kâ�ıt zemin üzerine pembe renk ile 
tarama tekni�i uygulanarak yapılan beyn-es-sütûr yer almaktadır (F. 
30). Madalyonun etrafında bulunan dilimli paftalarda bitkisel motifler 
ile çizilen desen, klâsik tezhip ve zer-ender-zer tekni�i kullanılarak 
i�lenmi�tir. Aynı desen ve i�leme tekni�ine kö�ebentlerde de rastlan-
maktadır. Ba�lık ve kare alan arasında beyaz üzerine siyah ile “-” mo-
tifi kullanılarak ince bir ara suyu yapılmı�tır. Zahriyenin sol üst kena-
rında daire formunda cetvele biti�ik yatay konumda tasarlanmı� bir 
adet zahriye gülü bulunmaktadır. Madalyon �emse, kö�ebentler ve 
sayfanın dı� kenarları, lâcivert kuzu ve sade tı� uygulamaları yapılarak 
tezhip nihayetlendirilmi�tir (F. 28; Ç. 1). 

 

F. 28 

 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
Muhammed bin Muhammed bin Muhammed el-Gazâlî (radıyallahu anhu)’nin 
tasnîfi.” 
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F. 29 

 
 

F. 30 

 
       

Ç. 1 
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Katalog no: 5 

Envanter no: YY 5450 

Eser adı: Kitâb el-Es’ile ve’l-Ecvibe. 

Müellifi (Yazarı): Ebû Mansur Ha�r b. Bekr b. Mihrân. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H 911 / M 1505–1506.  

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 265x170 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 200x125 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası. 

Benzer Örnekler: YY 5189 (Katalog no: 2), YY 7376 (Katalog 
no: 3), YY 5456 (Katalog no: 4), YY 5092 (Katalog no: 6) ile üslûp 
bütünlü�ü bulunmaktadır. 

Tezhip özellikleri: 1a zahriye sayfası, dikdörtgen plan içerisinde 
tek sayfa olarak ele alınmı� ve sayfa altın cetveller ile üç bölüme ay-
rılmı�tır (F. 31). Zahriye sayfasının üstünde ve altında altın cetveller 
ile sınırlandırılmı� iki adet yatay dikdörtgen ba�lık yer almaktadır. 
Ba�lıkların her ikisi de aynı ölçüde ve aynı �ekilde paftalanarak alan-
ların içine farklı yazılar yazılmı�tır. Ba�lıklar dört tarafında kö�ebent-
ler olu�acak �ekilde dilimli paftalanarak ortada kalan geni� alan içine 
sülüs yazı yazılmı� ve altın zemin üzerine de beyaz üstübeç mürekkebi 
ile yazılan yazılar siyah is mürekkebi kullanılarak tahrirlenmi�tir. Ya-
zının dı�ında kalan bo�luklarda beyn-es-sütûr tekni�i uygulanmı� 
olup, koyu lâcivert zeminde altın ile bitkisel motifler klâsik tezhip 
tekni�inde i�lenmi�tir. Yazı sahasının dı�ında kalan kö�ebentlerde ise 
ço�u silinmi� olmasına ra�men rûmî ve bitkisel motifler ile zer-ender-
zer tekni�inin uygulandı�ı görülmektedir. 

Altın cetvellerle sınırlandırılan sekiz dilimli madalyonun içinde, 
yazı ve bitkisel motifler bir arada, yani ba�lıklarda oldu�u gibi aynı 
tarzda uygulanmı�tır.  
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Madalyon, soluk lâcivert bir boya ile i�lenen kuzu ve sade tı�larla 
son bulmu�tur. Madalyonun dı�ında, dört kö�ede altın ile i�lenmi� ba-
sit penç motifleri vardır. Sayfanın dı�ında ise cetvele biti�ik yarım dai-
re �eklinde bir pafta yer almaktadır, bu pafta içinde altın kullanılarak 
bezenmi� motiflerde vardır fakat sayfa üzerinde ki motifler net olarak 
görülememektedir (F. 32, Ç. 3). Sayfa dı�ında ba�lıkların her iki ya-
nında bulunan daire gül formunda ki rozetler yatay konumda dı�a do�-
ru �ekillendirilmi� ve içleri rûmî motifler ile doldurulmu�tur. ��leme 
tekni�i olarak zemini boyalı klâsik tezhip tekni�i kullanılan bu motif-
lerin zemini lâcivert renk ile, rûmîleri ise altın ile boyanmı�tır.  
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Katalog no: 6  

Envanter no: YY 5092  

Eser adı: Câmi’Ahkâm el-Kur’ân (Tefsir-i Kurtubi) 15. Cüz.  

Müellifi (Yazarı): Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebi 
Bekr b. Ferruh, Kurtubi (öl.H. 671 / M. 1273).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça.  

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 260x175 mm;cetvelle sınırlı yazı sahası, 
200x120 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası. 

Benzer örnekler: YY 5189 (Katalog no: 2), YY 7376 (Katalog 
no: 3), YY 5456 (Katalog no: 4), YY 5450 (Katalog no: 5) ile tezhip 
üslûbu açısından benzerlik bulunmaktadır. 

Tezhip özellikleri: 1a zahriye sayfasnını tezhibi dikdörtgen alan 
içerisinde üç bölüm halinde tasarlanmı�tır. Zahriye, altında ve üstünde 
e�it büyüklükte dü�ümlü paftalardan meydana gelen dikdörtgen ba�-
lık, ortada daire madalyon ve kö�ebentlerden olu�an kare alan ve dı�ta 
ise kenar suyunun bulundu�u bölümlerden olu�maktadır (F. 33). Bü-
tün bu alanlar altın cetvel ve ye�il iplikler ile birbirlerinden ayrılmı�tır. 
Ba�lıklarda ve daire madalyon �emse içerisinde kitap hakkında bilgile-
rin bulundu�u sülüs yazı bezeme ile bir arada yer almaktadır fakat 
yıpranmı� oldu�u için yazı ve bezemeler tam seçilememektedir. Say-
fanın genelinde bitkisel motifler hakimdir ve kullanılan renkler altının 
yanında, kızıl kahve, lâcivert ve açık ye�ildir. Sayfa lâcivert kuzu ve 
kısa tı�lar ile nihayetlendirilmi�tir (F. 34). 
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Katalog no: 7 

Envanter no: YY 6619 

Eser adı: Lisanü’l-Arab, 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Cemaled-din Ebi’l-Fazl Muhammed b. 
Mükerrem el-Ensarî el-Mısrî. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 322x227 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 234x134 mm.  

Tezhipli sayfalar: 2a zahriye sayfası ve 2b kubbeli unvan sayfası.  

Benzer örnekler: YY 6620 - 2. cilt (bk. Ek. F. 170), YY 6621 - 
3.cilt (bk. Ek. F. 171), YY 6622 – 4.cilt (bk. Ek. F. 172), envanter 
numaralı eserlerin 2a zahriye sayfaları ve 2b unvan sayfaları ile üslûp 
bakımından benzerlik göstermektedir. Dört cilt halinde birbirlerinin 
devamı olarak hazırlanmı� olan bu eserlerin her biri farklı cilt kapakla-
rı içinde yer almaktadır. Envanter numaraları farklı oldu�u için sadece 
bir cildi katalo�a alınmı� olup di�erleri de�erlendirme kısmında belir-
tilmi�tir. 

Tezhip özellikleri: 2a tezhipli sayfasında dikdörtgen alan altın 
cetveller ile üç bölüme ayrılmı� olup üstte hatime sayfalarında oldu�u 
gibi alan altın cetveller ile kö�elerde üçgen olu�acak �ekilde sınırlan-
dırılmı� fakat içleri bo� bırakılmı�tır (F. 35-36; Ç. 3 ). Ortada yatay 
dikdörtgen alan altın, kırmızı lâl mürekkebi ve siyah renk kullanılarak 
yapılan dü�ümlü paftalar ile ba�lık kısmı olu�turulmu� ortası bo� bıra-
kılmı�tır. Sayfanın altında kare alan, altın cetveller, iplikler ve ara su-
ları ile sınırlandırılarak içine geometrik üslûpta 1/8 hazırlanmı� desen 
yıldızlar ve geçmelerle paftalanmı�tır. Paftaların içlerinde iri rûmî mo-
tifleri kullanılmı�, altın, siyah, kırmızı ve ye�il ile renklendirilmi�tir.  

2b kubbeli unvan sayfasnda, dikdörtgen ba�lık ¼ , kubbe kısmı ise 
1/2 tasarlanmı�tır. Ayırma rûmîler ve dilimli iplikler ile paftalanan 
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alanlar tek tipte çizilmi� penç motifleri ile doldurulmu�, zemini boyalı 
klasik tezhip ve zer-ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�tir (F. 37).  

F. 35 

 
 

F. 36 

 



�

	�

F. 37 

 
 

Ç. 3 

 



� �

�

	��

Katalog no: 8 

Envanter no: YY 5557 
Eser adı: Kur’ân-ı Kerîm. 
�stinsah tarihi: - 
Dili: Arapça. 
Yazı nevî: Reyhanî. 
Hattatı: - 
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 415x295 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-

sı, 310x210 mm.  
Tezhipli sayfalar: 1b-2a ser levha tezhibi. 
Benzer örnekler: YY 5287 (Katalog no: 9) 1b-2a ser levha, YY 

7487 (Katalog no: 12) 1b iklil unvan sayfası tezhibi. 

Tezhip özellikleri: Mushafta tezhipli sayfalar sadece 1b-2a ser 
levha sayfalarında mevcuttur (F. 38). Dikdörtgen, iklil formda, kar�ı-
lıklı ve simetrili olmak üzere çift tam sayfa �eklinde tasarlanmı� olan 
ser levhanın her iki sayfasında aynı tasarım uygulanmı�tır. Klâsik ser 
levha tasarımının sayfalarda, altta ve üstte e�it büyüklükte yatay dik-
dörtgen ba�lıklar, ortada yazı sahası ve uygulandı�ı iki tarafında e�it 
büyüklükte ince koltukların arasında reyhanî yazı ile yazılmı� Fatiha 
ve Bakara sûrelerinin yer aldı�ı yazı alanında cümle bitimlerinde altın 
ile i�lenmi� basit penç motiflerinden olu�an duraklar uygulanmı�tır. 
Birbirlerine cetveller ve ara suları ile ba�lanan bu kısımların üç tara-
fında iklil formda kenar suyu bulunmaktadır. 

Ba�lıkların dört tarafında dı�tan içe do�ru altın cetvellerle sınırlı alan 
içinde altın üzerine siyah ile anahtarlı zencerek, beyaz üzerine siyah ile 
“+” motifleri kullanılarak yapılmı� ince ara suyu ve en içte lâcivert üze-
rine siyah ile tek �erit zencerek ikinci ince ara suyu olarak i�lenmi�tir. 
Beyaz iplikle yazı alanına geçilmi�tir. Yazı alanında klâsik tezhip tekni-
�i uygulanmı�tır. Beyaz üstübeç mürekkep ile yazılarak, siyah is mü-
rekkebi ile tahrirlenen kûfî yazı dekoratif amaçlı kullanılmı�tır (F. 41). 
Serbest desen tekni�inde çizilen rûmî motifleri yazı ile bir arada kulla-
nılmı�tır. Rûmîler sarı altın ile boyanarak siyah renkle tahrirlenmi� ve 
ortak kullanılan zemin lâcivert renk ile doldurulmu�tur. 
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Cetvel ve ipliklerle sınırlanan koltuklarda lâcivert zemin üzerine 
altın ile küçük dal ve yapraklar, serbest fırça hareketleri ile çift tahrir 
tekni�ini hatırlatacak �ekilde i�lenmi�tir (F. 40).  

Kenar suyunda her iki tarafı altın cetvellerle sınırlandırılarak belirle-
nen alanda desen, sadece rûmî motifi kullanılarak enine simetrik olarak 
tasarlanmı�tır. Lâcivert zemin üzerinde beyaz iplikler, altın rûmîler ve Fa-
tih devrinin karakteristik renklerinden biri olan ye�il renk ile bezenmi�tir. 
Kenar suyunun bitiminde lâcivert kuzu ve sade geometrik �ekillerden 
meydana getirilen tı�lar ile ser levha tasarımı nihayetlendirilmi�tir (F. 40). 

 

F. 38 
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Katalog no: 9 

Envanter no: YY 5287 

Eser adı: Kitâbü’s-Sıhah Fi’l- Lugat.  

Müellifi (Yazarı): Ebû Nasr �smail b. Hammâd el-Cevherî (öl. H. 
393 / M. 1002). 

Müstensihi: Ali b. Muhammed b. Hüseyin b �sâ e�-�erîf el-
Muallim. 

�stinsah tarihi: H. 856 / M. 1452. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 277x165 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 205x120 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası, 1b-2a ser levha ve ketebe 
(hâtime). 

Benzer örnekler: YY 5557 (Katalog no:8) 1b-2a ser levha ve YY 
7487 (Katalog no: 12) 1b iklil unvan sayfası ile kullanılan motif ve 
bezeme üslûbu açısından benzerlik bulunmaktadır. 

Tezhip özellikleri: 1a zahriye sayfası, yazma eserde tek sayfa olarak 
uygulanmı�tır. Altı dilimli (dendanlı) daire madalyon �emse formundadır 
(F. 42–43; Ç.4–6) ve monotonlu�u gidermek için alan, göbek ve kenar 
suyu olmak üzere iki kısıma ayrılarak paftalanmı�, dilimli olarak çizilen 
paftalar, altın cetveller ve “+” motifleri kullanılarak i�lenen ince ara suyu 
ile birbirinden ayrılmı�tır. Eserde �emsenin alt ve üstünde tı�larla madal-
yona ba�lanmı� damla formunda iki adet salbek bulunmaktadır (F. 44; Ç. 
6). Madalyon içinde rûmî motifi sülüs yazı ile bir arada serbest desen tek-
ni�inde çizilmi�tir. Yazının aralarında dola�an geni� serbest rûmî helezon 
�ebekesi yazı ile uyum içinde yer almaktadır. Madalyonun ortasında, rûmî 
motifi ile yazının iç içe kullanıldı�ı kısımda zer-ender-zer tekni�inin uy-
gulandı�ını, kenar suyunda ve damla formlu salbeklerin içinde ise klâsik 
tezhip tekni�inin uygulandı�ını görmekteyiz.  

Zeminde ilk örnekleri ile az da olsa erken devir tezhiplerinde de 
kar�ıla�tı�ımız fakat daha fazla kullanımından dolayı Fatih döneminin 
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karakteristik özelliklerinden biri olan “üç nokta”, göbekte altın üzeri-
ne, “i�ne pardahı” �eklinde, kenar suyunda ise lâcivert zemin üzerine 
beyaz ile boyama tekni�inde i�lenmi�tir. Kenar pervazda ve damla 
formlu salbeklerin içinde yer alan bitkisel motiflere sarı altın sürülerek 
motiflerin bir kısım dilimlerinin uçlarına lâl mürekkebi yerine truncu 
renk ile foyalı halkârî yapılmı�tır (F. 44–47). Zahriye sayfasının tezhi-
binde çok az renk çe�idine yer verilmi�, sayfa oldukça sade, ölçülü ve 
dengeli bir renk da�ılımına sahiptir. Sayfada hakim olan renk altındır.  

�ki yanından cetvellerle sınırlandırılmı� kenar suyunun içinde, yap-
rak ve gonca gül motiflerinin 1/12 simetrik ve tek iplik desen planı 
içinde çizildi�i görülmektedir. Damla formlu salbeklerin içinde ise 
hatâyî grubu motiflerden, penç ve yaprak motifleri buket tarzında çi-
zilmi�tir. Damla formunun dı�ında ise Selçuklu gelene�inin devamı 
olan münhani motifi burada incelerek kenar suyu bezemesi olarak uy-
gulanmı�tır.  

Madalyonun merkezinden çıkan ve cetvelden sonra gelen kuzunun 
devamı olarak aynı renkle devam eden ok �eklindeki tı� uzantılarının 
üzerinde ise 1/2 simetrik tepelik rûmî ve bubcuk uygulanmı�tır. Yazma-
nın zahriye sayfasında uzun ve oldukça belirgin tı� uygulanmı� olması-
na kar�ın ser levha sayfalarında hiç tı� bulunmaması �a�ırtıcıdır. 

1b-2a ser levha, yazma eserde dikdörtgen ve kar�ılıklı simetrili çift 
sayfa olarak iklil34 formda uygulanmı�tır (F. 45; Ç. 6). Serlevha sayfa-
sının kompozisyonu, birbirleri ile uyum içinde olan desene sahip yazı 
sahası, koltuklar, ba�lıklar, ara pervaz ve dı� pervaz bölümlerinin bir-
le�tirilmesi ile olu�turulmu�tur. Yazı alanı altın cetveller ve ara suları 
ile sınırlandırılmı� olup satır aralarına beyn’es-sütûr uygulanmı�tır. 
Saç örgü zencerek ara suyu altın üzerine siyah ile i�lenmi� ve iki yanı-
na altın iplik çekilmi�tir (Ç. 7). Levhanın tamamında hakim olan renk 
lâcivert, hakim olan motif ve desen grubu ise rûmîdir. Altın ba�ta ol-
mak üzere, bedah�i lâcivert, beyaz, turuncu ve zemin rengi olarak çok 

���������������������������������������� �������������������
34  �klil, “Mushaf ve yazmaların ba�ına yapılan taç biçimindeki süsleme” (U. Derman, 

2008: 1395). �klil formda plan özelli�i gösteren desenler, unvan sayfası, ser levha 
ve zahriye sayfaları için geçerli olan bir uygulamadır. �klil formun yanında kubbeli 
ve mürekkep (iklil ve kubbeli formun bir arada uygulanmı� �ekli) formda hazırla-
nan örnekler de mevcuttur.  
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az siyah kullanılmı�tır. Kompozisyonun içinde çok az renk çe�idine 
yer verilmi�, sayfa oldukça sade, ölçülü ve dengeli bir renk da�ılımına 
sahiptir. 

Ba�lıklar “+” motifleri kullanılarak yapılan ince ara suları ile dü-
�ümlü paftalara ayrılmı�tır. Paftaların ortasında kûfî yazı yer almakta-
dır ve yazının aralarında ½ simetrik rûmî kompozisyon, ba�lıkların iki 
yanında kalan yarım daire paftaların içinde ise ¼ simetrik rûmî kom-
pozisyon uygulanmı�tır (F. 46; Ç. 9). 

Dar ve uzun koltuk kısmında penç ve yaprak motiflerinden olu�an 
tek iplik ara suyu deseni uygulanmı�tır (F. 47; Ç. 7–8–10). Zahriye de 
oldu�u gibi üç nokta uygulamasını lâcivert zeminlerin tamamında 
görmekteyiz. Fakat zamanla bu üç noktalar silinmi�. Zahriye sayfasın-
da zengin tı�lar olmasına kar�ı ser levha da hiç tı� kullanılmamı�tır.  

Dı� pervazda enine simetrik tasarlanan rûmî desenin arasında do-
lanan dilimli iplikler truncu ile boyanmı� fakat zamanla truncu iplik-
lerde dökülmeler oldu�undan alttan beyaz renk çıkmı�tır. Zemin lâci-
vert ile doldurularak motif aralarında beyaz ile üç nokta uygulanmı�-
tır.  

Hatime sayfasında yazının etrafına ve içine altın cetveller çekile-
rek alan kısımlara ayrılmı�. Ketebe kaydının bulundu�u ve cetveller 
ile di�er kısımlardan ayrılan yazı alanına beyn’es sütûr uygulanmı�tır. 
Beyn’es sütûr ile ayrılan alana küçük serbest motifler serpi�tirilerek 
geri kalan bo�luklara altın ile tarama uygulanmı�tır. Bu alanda basit 
bir penç motifinden olu�an tek durak örne�i bulunmaktadır. Sayfanın 
en alt kısmında cetveller ile ayrılan dikdörtgen alana hatime tezhibi 
yapılmı�tır. Bu alanın tezhibine eserin zahriye ve ser levhaları kadar 
özenilmemi� fakat renk ve kullanılan motifler bakımından üslûp bü-
tünlü�ü içermektedir (F. 48). Kullanılan motifler, renkler ve yapım 
tekni�i bakımından zahriye, ser levha ve hatime sayfalarının tezhipleri 
uyum içindedir. Sadece çe�itlilik olması bakımından ser levha tezhi-
binde lâcivert renk ile klâsik tezhip tekni�i daha a�ırlıklı kullanılırken 
zahriye sayfasında altın ile zer-ender-zer tekni�inin kullanımı daha 
fazladır.  
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Katalog no: 10 

Envanter no: YY 717/1 

Eser adı: �erhu’l-Makâsıd fî Usûli’d-dîn. 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Taftazani Sadeddin Mes’ud b. Ömer (do�.H. 
712 / M. 1312 - öl.H. 793 / M. 1390).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: : - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 245x155 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 185x105 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası, 1b ba�lık tezhibi. 

Benzer örnekler: YY 6637 (Katalog no: 11)’da yer alan 60b ba�-
lık tezhibi ile benzerlik göstermektedir. 

Tezhip özellikleri: 1a da yer alan daire madalyon �emse formun-
daki zahriye sayfası tek sayfa olarak yapılmı�tır (F. 49–50). 15. yüzyıl 
Fatih devrinde bu tarz daire formlu zahriye sayfalarına sıkça rastlanıl-
maktadır. �ki kısma ayrılan zahriye sayfasında ortada temellük kitâbe-
si’nin bulundu�u yazı alanı ve kenar suyu sarı-ye�il altın cetvel ve ip-
liklerle birbirinden ayrılmı�tır. Yazı sarı altın ile yazılarak siyah is 
mürekkebi ile tahrirlenmi� ve yazı zemini bo� bırakılarak yazı arala-
rında lâl mürekkebi ile Fatih devrinde çok sık kar�ıla�ılan üç nokta uy-
gulanmı�tır. Kenar suyunda tepelik, ortaba�, ayırma ve düz rûmîlerle 
1/10 enine simetrik hazırlanan desen sarı altın, ye�il altın, lâcivert ve 
Fatih devrinin karakteristik rengi olan siyah renk kullanılarak klâsik 
tezhip tekni�inde i�lenmi�tir. Kenar suyu sarı altın cetvel ile sınırlan-
dırılmı� fakat kuzu ve tı� uygulanmadan dı�ı bo� bırakılmı�tır. 

1b de yer alan yatay dikdörtgen ba�lık tezhibi sarı altın cetveller ve 
beyaz üzerine siyah ile “+” motifi kullanılarak yapılan ince ara suyu 
ile çevrelenmi�tir (F. 51–52). �çi ¼ olarak tasarlanan ba�lık tezhibi al-
tın ve beyaz kullanılarak dilimli paftalara ayrılmı�tır. Ortada olu�an 
bo�lukta, bir arada çizilen rûmî ve sülüs yazı sarı altın ile boyanarak 
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siyah is mürekkebi ile tahrirlenmi�tir. Yazı arasında kalan bo�luklarda 
lâcivert ile üç nokta uygulanmı�tır. Kö�ebentlerde deseni net seçilme-
yen bitkisel motifler, lâcivert zemin üzerine altın ile serbest fırça �ek-
linde i�lenmi�tir (F. 52).  
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Katalog no: 11 

Envanter no: YY 6637 

Eser adı: �erhu’l-Lemehât min Kelâmi’�-Seyhi’l-�mâm Nizâmiddîn 
…. 

Müellifi (Yazarı): - 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 871 / M. 1466–67.  

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 242x146 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 56x81mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b-2a mekik zahriye sayfaları, 2b iklil formda 
unvan sayfası, 60b ve 100b bahis ba�lı�ı. 

Benzer örnekler: YY 717/1(Katalog no: 10)’da yer alan 1b ba�lık 
tezhibi ile 60b ba�lık tezhibi benzerlik göstermektedir. 

Tezhip özellikleri: �ki parça halinde tasarlanan 1b ve 2a mekik 
zahriyelerin her iki göbe�inde de kitap hakkında bilgilerin (temellük 
kitabelerinin) yer aldı�ı sülüs yazı kısımları bulunmaktadır (F. 53–54). 
Zahriyenin tamamında lâcivert rengin ve rûmî motifinin hâkimiyeti ve 
klâsik tezhip tekni�i dikkati çekmektedir. Kobalt mavisinin ve bedah�i 
lâcivertin bir arada kullanıldı�ı zahriye de az da olsa klâsik Fatih devri 
tezhiplerinin karakteristik renklerinden olan siyah ve ye�ilin de zemin 
rengi olarak kullanıldı�ı dikkati çekmektedir. Yazı altın ile yazılarak 
etrafı siyah ile tahrirlenmi�, yazı aralarında serbest olarak yazıyı bo�-
mayacak �ekilde rûmî motifleri ile bezenmi�tir. Rûmîler beyaz üstü-
beç mürekkep ile boyanarak siyah ile tahrirlenmi�tir. Zemin Fatih dev-
rinin karakteristik renklerinden bedah�i lâcivert ile klâsik tezhip tekni-
�inde oldu�u gibi doldurulmu�tur. Göbekten kenar suyuna geçi�i saç 
örgü zencerek ara suyu ile sa�lanmı�tır. Altın cetveller ve ye�il iplik-
lerle sınırlandırılan ara suyunda zencerekler altın zemin üzerine siyah 
ile i�lenmi�tir. Kenar suyunda ise dört tarafında dilimli damla formlu 
paftalar kullanılmı�tır. Paftaların içlerinde bitkisel motifler buket tar-
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zında çizilerek bedah�i lâcivert ile zemin rengi doldurulmu�tur. Arala-
rında kalan bo�luklarda rûmî motifleri ile enine simetrik desenler yer-
le�tirilerek ortaya çıkan paftalar bedah�i lâcivert, siyah ve ye�il renk 
ile doldurulmu�tur. Kenar suyunun sınırı rûmî saplarının geli�lerine 
göre �ekillenmi�tir. Mekik formun alt ve üstünde devrin cilt tasarımla-
rında uygulanan salbekler yer almaktadır. Bunlar ½ simetrik rûmî mo-
tifleri ile doldurularak kobalt mavisi zemin rengi ile doldurulmu�tur. 
Zahriye lâcivert kuzu ve kısa tı�larla son bulmaktadır. 

�klil formda tasarlanmı� 2b unvan sayfası üslûp özellikleri bakı-
mından zahriye sayfası ile uyum içindir (F. 55; Ç. 12). Yatay dikdört-
gen ba�lık etrafında ince ara suyu ye�il üzerine siyah ile “-“ motifi ve 
altın üzerine siyah renk kullanılarak saç örgü zencerek ara suyu ile 
çevrelenmi�tir. �çi ¼ simetrik tasarlanan ba�lık dilimli paftalanarak or-
tada kalan bo�lukta uçları rûmî motifleri ile bitirilen kûfî besmele lâ-
civert zemin üzerine beyaz üstübeç mürekkep ile yazılarak siyah ile 
tahrirlenmi�tir. Yazı aralarında serbest bir �ekilde yazıyı bo�mayacak 
�ekilde dolanan rûmî motifleri ise altın ile i�lenerek siyah ile tahrirlen-
mi�tir. Kûfi yazının ba�lıklarda dekoratif amaçlı rûmî motifi ile bir 
arada kullanımı Fatih devrinde Selçuklu gelene�inin devamı olarak 
kar�ımıza çıkmaktadır. Altın, siyah, beyaz, ye�il ve bedah�î lâcivert35 
kullanılmı�tır. Unvan sayfası lâcivert kuzu ve sade geometrik �ekiller-
den meydana gelen tı�larla son bulmu�tur. 

60b ba�lık tezhibinde altın cetveller ile sınırlandırılan dikdörtgen 
alanda desen ¼ tasarlanarak dilimli paftalara ayrılmı�tır. Ortada yer 
alan geni� pafta kâ�ıt zemin üzerine sülüs besmele ve rûmî motifi bir 
arada kullanılarak doldurulmu�tur. Sülüs yazı kırmızı lâl mürekkebi 
ile yazılarak siyah ile tahrirlenmi� ve yazı aralarında serbest bir �ekil-
de dolanan rûmî motifleri altın ile boyanarak siyah ile hurdelenmi�tir. 
Zeminde kalan bo�luklar lâcivert renk kullanılarak üç nokta ile doldu-
rulmu�tur. Kö�ebentlerde ise zemin önce lâcivert renge boyanmı�, 
sonra üzerine altın ile bitkisel motifler serbest fırça �eklinde çift tahrir 
havasında doldurulmu�tur (F. 56). 

���������������������������������������� �������������������
35  Bedah�î lâcivert: Bedah�ândan gelen ve tezhipte kullanılan koyu lâcivert solmaz boya. 

Esas kayna�ı bugünkü Afganistan’ın Bedah�ân �ehri ve civarı olan tabii lâcivert ta-
�ı’ndan (lapis lazuli) elde edilmektedir (N. Özcan, 1998: 246; U.Derman, 2008: 319). 
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Katalog no: 12 

Envanter no: YY 7487 

Eser adı: Mü�temilü’l-Ahkâm. 

Müellifi (Yazarı): Fahr ed-dîn Yahyâ b. Abdullah Rûmî (öl. H. 
864 / M. 1460).  

Müstensihi: Veli b. Halil b. Nebi. 

�stinsah tarihi: Edirne H. 29 Rabiulahir 880 / M. 1 Eylül 1475.  

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 260x175 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 185x115mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b unvan sayfası. 

Benzer örnekler: YY 5557 (Katalog no: 8) 1b-2a ser levha, YY 
5287 (Katalog no: 9) 1b-2a ser levha. 

Tezhip özellikleri: 1b unvan sayfasında dikdörtgen ba�lı�ın etrafı 
altın cetveller ve Fatih devrinde çokça kullanılan ye�il ipliklerle sınır-
landırılmı� fakat içerisinde herhangi bir pafta olu�turulmadan desen 
tasarlanmı�tır. Ba�lı�ın içinde dekoratif amaçlı kullanılan sülüs “bes-
mele” yazı ve rûmî motifi bir arada yer almaktadır. Beyaz üstübeç mü-
rekkep ile muntazam bir �ekilde yazılan yazı siyah ile tahrirlenmi� 
olup yazı aralarında geni� helezonlar üzerine serbest desen tekni�inde 
çizilen rûmili bir kompozisyon uygulanmı�tır. Rûmi motifleri altın ile 
boyanarak tahrirlenmi� ve kırmızı renk ile gölgeli bir �ekilde hurde-
lenmi�tir. Klâsik tezhip tekni�inin uygulandı�ı sayfanın zemini bedah-
�i lâcivert renk ile doldurularak kalan bo�luklarda seyrek olarak beyaz 
ile üç nokta uygulaması yapılmı�tır. Unvan sayfası zemin renginde 
kullanılan lâcivert ile kuzu ve devamı olarak geometrik �ekillerden 
olu�an tı�larla sayfa tezhibi son bulmu�tur (F. 57-58). 
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Katalog no: 13 

Envanter no: YY 6634 

Eser adı: Futuhât-ı Mekkiyye 3. cilt.  

Müellifi (Yazarı): E�-�eyhü’l-Ekber Muhyiddin �bnü’l-Arabî et-
Tâî (do�.H. 560 / M. 1165 - öl.H. 638 / M. 1240).  

Müstensihi: Ömer b. Muhammed b. Ömer e�-�afiî. 

�stinsah tarihi: H. 872 / M. 1467–68. 

Dili: Arapça.  

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 386x248 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı,336x163 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formda unvan sayfası ve �ematik çizim-
lerin bulundu�u dokuz adet ba�lıklar. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b iklil unvan sayfası, deseni ¼ simetrik tasar-
lanan dikdörtgen ba�lık ve ½ enine simetrik tasarlanan iklil bölümle-
rinden meydana gelmektedir. Dilimli dendanlar ve rûmî motifi kulla-
nılarak paftalanan alanlar hatâyî grubu motifleri ile doldurulmu�tur (F. 
59-60). 

Klâsik tezhip ve zer-ender-zer tekni�inin dengeli bir �ekilde uygu-
landı�ı sayfanın genelinde çok renklilik dikkati çekmektedir. Özellikle 
çiçek renklendirilmesinde canlı renklere yer verilmi�, zemin rengi 
olarakda bedah�i lâcivert kullanılmı�tır. Aynı renkte kuzu ve oldukça 
sade tı�larla sayfa tamamlanmı�tır. Ba�lı�ın etrafını dolanan ara su-
yunda altın üzerine bitkisel motifler çift tahrir tekni�inde i�lenmi�tir 
(F. 60). 

Eserde unvan sayfasının dı�ında dokuz adet ba�lık altında eserin 
içeri�i ile alakalı tezhipli �ematik çizimler bulunmaktadır (F. 61–64) 
ve bu özelli�inden dolayı kütüphanede bulunan nadir örnekler arasın-
da yer almaktadır. Ba�lıklarda kö�ebentler tezhip edilmi� fakat yazı 
alanı bo� bırakılmı�tır. Muhtemelen bu ba�lıklarda �ematik çizimlerin 
açıklamaları yazılmak üzere bo� bırakılmı� fakat yarım kalmı�tır. �e-
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matik çizimlerin dı�ında bo�luklarda kâ�ıt zemin üzerine altın ile 
muntazam bir �ekilde rûmîli desen uygulanmı�tır. Ba�lıkların kö�e-
bentlerinde ise lâcivert zemin üzerine altın ile bitkisel motifler kullanı-
larak çift tahrir tekni�inde i�lenmi�tir.  
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Katalog no: 14 

Envanter no: YY 4898 

Eser adı: Gülistân. 

Müellifi (Yazarı): Sa’dî �irâzi, Muslıhiddin (do�.H. 610 / M. 
1213 - öl.H. 691 / M. 1292).  

Müstensihi: -  

�stinsah tarihi: - 

Dili: Farsça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 220x130 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 170x85 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b çift kubbeli unvan sayfası.  

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b çift kubbeli unvan sayfası, Aynı sayfa içeri-
sinde biri büyük biri küçük olmak üzere iki adet kubbeli unvan yer 
almaktadır36.Her iki ba�lıkta da benzer tasarım ve renkler uygulanmı�-
tır. Kubbeli unvan sayfalarının dikdörtgen ba�lık kısımlarında ¼ , 
kubbe kısımlarında ise ½ simetrik desen uygulanmı�tır. Rûmî ve di-
limli dendanlar kullanılarak paftalanmı�, klâsik tezhip ve zer-ender-
zer teknikleri kullanılarak i�lenmi�tir. Lâcivert ve altının yanında az 
da olsa zemin rengi olarak kızıl kahve kullanılmı�tır. Tı�lar, lâcivert 
renk ile hatâyî grubu motifler kullanılarak çift tahrir tekni�inde son 
derece zarif bir �ekilde i�lenmi�tir (F. 65; Ç.13). 

���������������������������������������� �������������������
36  Büyük olan ünvan sayfasında ba�lı�ın ortasında Sa’di �irâzi’nin eseri olan “Gülis-

tan” yazmaktadır. Küçük olanın üstünde ise yine Sa’di �irâzi’nin Bostan isimli ese-
rinden bahsedilmektedir. 
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Katalog no: 15 

Envanter no: YY 5469 

Eser adı: Avârifü’l-Meârif. 

Müellifi (Yazarı): Sühreverdi, �ihâb ed-din Ebû Hafs Ömer b. 
Abdullah (do�.H. 539 / M. 1144 - öl.H. 632 / M. 1234).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. Ramazan 1000 / M. Haziran/Temmuz 1591–92. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 275x180 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 193x100 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası.  

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Sayfaların yazı kenarları altın cetveller, turun-
cu ve lâcivert kuzular ile sınırlandırılmı�tır (F. 66).  

1b kubbeli unvan sayfasının dikdörtgen ba�lık kısmında ¼ , kubbe 
kısmında ise ½ simetrik desen uygulanmı�tır. Ortaba�, ayırma rûmî ve 
dilimli dendanlar kullanılarak paftalara ayrılan alan hatâyî grubu mo-
tifler ile doldurulmu�, klâsik tezhip ve zer-ender-zer teknikleri ile i�-
lenmi�tir. Lâcivert ve altının yanında az da olsa kırmızı ve siyah ren-
gin kullanıldı�ı ba�lı�ın etrafında altın zemin üzerine siyah ile i�lenen 
anahtarlı zencerek ara suyu deseni yer almaktdır. Tı�lar, lâcivert renk 
ile geometrik �ekiller kullanılarak son derece zarif bir �ekilde bezen-
mi�tir (F. 67; Ç.14). 
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Katalog no: 16 

Envanter no: YY 700 

Eser adı: Hâ�iyetü’l-Telvîh (Usul-i Fıkh). 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Mimar zade Hasan Çelebi Mustafa b. Muham-
med (öl.H. 968 / M. 1560).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: Muhammed Hüseyin b. Hadi ?. 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 250x160 mm – cetvelle sınırlı yazı sa-
hası, 175x100 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b unvan sayfası.  

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Sayfalarda yazı etrafı altın cetveller ve lâciver 
kuzu ile sınırlandırılmı�tır (F. 68). 

Yine altın cetveller ve ince ara suları ile çevrelenen 1b unvan say-
fasının dikdörtgen ba�lı�ında ¼ desen uygulanmı�tır. Ortaba�, tepelik, 
ayırma rûmî, sencide rûmî ve dilimli dendanlar ile paftalanan alan 
hatayî grubu motifler ile doldurulmu�, klâsik tezhip ve zer-ender-zer 
teknikleri kullanılarak i�lenmi�tir. �ki sıra halinde ince ara suyu ile 
çevrelenen ba�lı�ın ortasında altın üzerine beyaz üstübeç mürekkep ile 
muntazam bir �ekilde yazılmı� ve etrafı siyah ile tahrirlenmi� sülüs 
Besmele yer almaktadır. Yazı aralarında bitkisel motiflerle serbest bir 
�ekilde çizilen desen siyah renk ile çift tahrir tekni�i ile bezenmi�tir. 
Lâcivert kuzu ve geometrik �ekillerden meydana gelen tı�larla ba�lık 
nihayetlendirilmi�tir (F. 69; Ç.15). 
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Katalog no: 17 

Envanter no: YY 6636/1 

Eser adı: Enîsü’l Enes- Munkati’ın fi’l-Hadîs. 1.Eser.  

Müellifi (Yazarı): �smail b. el-Hüseyin b. el-Hasan b. Ebu’l-Feth 
b. Ebi’l-Beyan.  

Müstensihi: Hamdullah b. Mu‘îne’d-din el-Avhadî. 

�stinsah tarihi: Mekke H. Cemaziyelahir 978 / M. Ekim/Kasım 
1570. 

Dili: Arapça. 
Yazı nevî: Nesih. 
Hattatı: -  
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 232x142 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-

sı, 163x95 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b mürekkep unvan sayfası. 

Benzer örnekler: YY 6636/2 - 2. eser (Bk. Ek. F. 181). Kitapta iki 
eser tek cilt kapa�ı içinde bir araya getirilmi�tir. 2. eserde 1. eser ile 
aynı üslûpta tezhiplenmi� 167b iklil formda unvan sayfası bulunmak-
tadır ve aynı zamanda tezhiplenmi� oldu�u dü�ünülmektedir. Aynı cilt 
kapa�ı içinde bulunmasına ra�men her iki kitabın kimlik bilgileri fark-
lı oldu�u için bu örnek de�erlendirme kısmında ele alınmı�tır.  

Tezhip özellikleri: Kitabın bütün sayfaları altın cetveller ile sınır-
landırılmı� olup kenar sularında altın ile zer-ef�an tekni�i uygulanmı�tır. 
Yazı alanı ile kenar suyu alanında renk farkı bulunması bu kitapta kul-
lanılan sayfaların akkâse37 �eklinde boyandı�ını göstermektedir (F. 70). 

1b mürekkep formda hazırlanmı� unvan sayfasında 16. yüzyılın klâ-
sik motifleri ve klâsik tezhip teknikleri kullanılarak bezenmi�tir. Zemini 
boyalı klâsik tezhip tekni�i, zer-ender-zer ve çift tahrir teknikleri kulla-
nılarak i�lenmi� olan sayfada altın ve lâcivert rengin dengeli bir �ekilde 
da�ıldı�ı gözlenmektedir. Altın ve lâcivert rengin yanında truncu, mavi, 
siyah ve turkuaz renkte kullanılmı�tır. Ba�lı�ı çevreleyen anahtarlı 
zencerek ara suyu altın üzerine siyah renk ile i�lenerek zencerek �eritle-
���������������������������������������� �������������������
37  Eskiden yazma kitaplarda kullanılacak kâ�ıtları göze güzel görünmesi için kenarları ko-

yu, yazılacak kısmı açık olmak üzere iki renge boyama usulü (U. Derman, 2008: 77). 
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rinde i�ne perdahtı uygulanmı�tır (F. 72). Ba�lı�ın ortasında ise munta-
zam bir �ekilde sülüs yazı ile yazılmı� eser adı yer almaktadır (F. 71). 
Beyaz üstübeç mürekkep ile yazılan yazı siyah ile tahrirlenmi� zemini 
altın ile doldurularak yazı aralarında kalan bo�luklarda bitkisel motifler 
geni� helezonlar üzerine yerle�tirilerek altın üzerine siyah renk ile çift 
tahrir tekni�inde i�lenmi�tir. Sayfanın ihti�amına kar�ılık lâcivert renk 
ile yapılmı� sade tı�larla sayfa nihayetlenmi�tir. 
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Katalog no: 18 

Envanter no: YY 7605 

Eser adı: Divân-ı Hazret-i Ali �bn Ebî Tâlib. 

Müellifi (Yazarı): Ali �bn-i Ebi Talib.  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. �evval 990 / M. Ekim/Kasım 1582. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 197x120 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 146x72 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 

Benzer örnekler: Çift tahrir tekni�inin yo�un bir biçimde sayfa-
larda kullanımı bakımından benzerlik göstermektedir. YY 5336 (Kata-
log no: 19) YY 4797 (Katalog no: 20), YY 9904 (Katalog no: 21) YY 
7122 (Katalog no: 22), YY 9161 (Katalog no: 23). 

Tezhip özellikleri: Sayfalarda yazı kenarları ve yazı araları altın 
cetveller ile sınırlandırılmı�tır (F. 73). 

1b kubbeli unvan sayfası, 1/4 tasarlanmı� dikdörtgen ba�lık kısmı 
ve ½ tasarlanmı� dilimli kubbe den olu�maktadır. Her iki kısımda aynı 
teknikle i�lenmi�tir. Uzun dallar üzerine yerle�tirilen küçük yaprak ve 
çiçeklerle buket tarzında çizilmi� olan desen, önceden boyanan lâci-
vert zemin üzerine altın kullanılarak serbest fırça �eklinde i�lenmi�tir. 
Tı�lar ise lâcivert renk kullanılarak çift tahrir tekni�inde bezenmi�tir 
(F. 74). 
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Katalog no: 19 

Envanter no: YY 5336 

Eser adı: Câmiu’n-Nihâye Fi �erhi’l-Hidâye. 

Müellifi (Yazarı): Hüsâmeddin Hüseyn b. Ali b. Haccâc b. Ali es-
Sa�nâkî.  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 1 Recep 711 / M. 13 Kasım 1311. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 250x165 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 198x117 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b ve 532b kubbeli unvan sayfaları. 

Benzer örnekler: Çift tahrir tekni�inin yo�un bir biçimde sayfa-
larda kullanımı bakımından benzerlik göstermektedir. YY 7605 (Kata-
log no: 18), YY 4797 (Katalog no: 20), YY 9904 (Katalog no: 21) YY 
7122 (Katalog no: 22), YY 9161 (Katalog no: 23). 

Tezhip özellikleri: 1b (F. 75-77; Ç.16) ve 532b (F. 76-78) kubbeli 
unvan sayfalarının her ikisinde zemin rengi önceden sürülmü� ve altın 
ile bitkisel motifler, dal ve yapraklar ile serbest fırça �eklinde çift tah-
rir tekni�inde bezenmi�tir. Her iki ba�lı�ın ortasında altın zemin üze-
rine ta’lîk hat ile biri siyah, di�eri beyaz olmak üzere birer besmele 
yazılarak beyaz olanın etrafı siyah ile tahrirlenmi�tir. Zemin altın ile 
boyanarak yazı aralarında siyah ile çift tahrir tekni�inde yapılan küçük 
dal ve yapraklar serpi�tirilmi�, tı�lar ise lâcivert renk kullanılarak sade 
geometrik �ekillerle bezenmi�tir. Son derece zarif bir bezemeye sahip 
olan her iki unvan sayfası da kullanılan motif ve desen bakımından 
benzer özellik göstermektedir. Sadece unvan sayfalarında farklı ton-
larda lâcivert kullanılmı�tır.  
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Katalog no: 20 

Envanter no: YY 4797 (4976)38  
Eser adı: El-Fetâvâ et-Tâtârhâniyye, 4.Cüz. 
Müellifi (Yazarı): �mam el-Fakih Alim b. Alâ el-Hanefî.  
Müstensihi: Ali e�-�ehîr bi-ibn Türbedar. 
�stinsah Tarihi: H. �aban 929 / M. Haziran/Temmuz 1523. 
Dili: Arapça. 
Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 250x170 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-

sı, 180x115 mm.  
Tezhipli sayfalar: 1a zahriye sayfası, 1b iklil unvan sayfası, 2a 

sayfa kenarında armudî formda gül.  

Benzer örnekler: YY 4794 (4973) (Ek. F. 173–174), YY 4795 
(4974) (Ek. F.175–176–177), YY 4796 (4975) (Ek. F. 178–179–180) 
dört bölüm olarak hazırlanan kitabın hepsi aynı cilt kapa�ı içinde yer 
almaktadır ve benzer üslûpta tezhiplenmi�lerdir. Envanter numaraları 
farklı oldu�u için eserin tarihi belli olan 4. bölümü katalo�a alınmı� 
olup benzer sayfaları de�erlendirme kısmında belirtilmi�tir. Ayrıca 
çift tahrir tekni�inin sayfalarda yo�un bir biçimde kullanımı bakımın-
dan YY 7605 (Katalog no: 18), YY 5336 (Katalog no: 19) YY 9904 
(Katalog no: 21) YY 7122 (Katalog no: 22), YY 9161 (Katalog no: 
23) ile benzerlik göstermektedir. 

Tezhip özellikleri: Eserde bir adet dilimli daire madalyon �emse 
formunda 1a zahriye sayfası ve aynı renk, desen ve üslûpta bezenmi� 
1b unvan sayfası yer almaktadır. Ayrıca unvan sayfasının kar�ısına 
gelen 2a sayfasında cetvele biti�ik yatay konumda dekoratif amaçlı 
yapılmı� armudî formda gül bulunmaktadır.  

1a zahriye sayfasında desen 1/8 tasarlanmı�tır ve üç farklı zemin 
uygulanarak i�lenmi�tir (F. 79-81). �çten dı�a do�ru, en içte ufak bir 
daire pafta içerisinde lâcivert zemin üzerine altın kullanılarak bitkisel 
motifler serbest fırça �eklinde i�lenmi�tir. Ortada dilimli daire �eklin-

���������������������������������������� �������������������
38  Yazma eserin Yusuf A�a Kütüphanesine gelmeden önce verilmi� üzerinde yer alan 

envanter numarası.  
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de paftalanan alan içerisinde altın zemin üzerine siyah renk kullanıla-
rak bitkisel motifler çift tahrir tekni�i ile bezenmi�tir. Etrafında sekiz 
adet kırmızı-beyaz ortaba�lar ile bitkisel motifler ba�lanmı�tır. Zahri-
yenin dı�ındaki pafta altın cetveller ile dilimli daire madalyon �emse 
formu olu�turacak �ekilde sınırlandırılmı�, lâcivert zemin üzerine bit-
kisel motifler serbest fırça tarzında çift tahrir tekni�i �eklinde i�len-
mi�tir. ��çilik kalitesi bakımından özenle bezenmemi� olmasına ra�-
men yapan müzehhibin fırça hâkimiyeti dikkati çekmektedir. Zahriye 
sayfası koyu lâcivert kuzu ve son derece sade bulut motifi ve bub-
cuklar kullanılarak yapılan tı�larla son bulmaktadır (F.79-81). 

1b unvan sayfasında yer alan dikdörtgen ba�lık altın cetveller ile 
sınırlandırılmı� ve içine ¼ simetrik desen uygulanmı�tır (F. 80-82). 
Ba�lı�ın ortasında truncu iplikler ve dilimli dendanların olu�turdu�u 
pafta içerisinde beyaz üstübeç mürekkep ile yazılan sülüs yazı siyah 
ile tahrirlenmi�tir. Zemin altın ile doldurularak yazı aralarındaki bo�-
luklarda siyah ile serbest, sade dal ve yapraklar kullanılarak çift tahrir 
tekni�inde bezenmi�tir. Yazı alanının dı�ında kalan kısımlarda ise ko-
yu lâcivert zemin üzerine altın ile hatâyî grubu motifler ile çift tahrir 
tekni�inde i�lenmi�tir. Bu alandaki motifler ve çift tahrir tekni�i eserin 
di�er sayfalarındaki motif ve çift tahrirlere göre daha belirgindir. Say-
fa koyu lâcivert kuzu ve oldukça sade tı�larla son bulmu�tur. 

2a sayfa kenarında cetvele biti�ik yatay konumda bulunan gül formu 
eserde dekoratif amaçlı yer almaktadır ve ½ simetrik çizilen desen koyu 
lâcivert zemin üzerine altın ile serbest fırça �eklinde bezenmi�tir (F. 83). 
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Katalog no: 21 

Envanter no: YY 9904 

Eser adı: Mu�nî’l-Lebîb. 

Müellifi (Yazarı): Cemâleddin Ebi Muhammed Yusuf b. Hi�am el 
Ensârî. 

Müstensihi: : - 

�stinsah tarihi: Mekke H. Zilkade 979 / M. Mart/Nisan 1572. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 212x147 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 135x85 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b unvan sayfası. 

Benzer örnekler: Çift tahrir tekni�inin yo�un bir biçimde 
sayfalardada kullanımı bakımından benzemektedir. YY 7605 (Katalog 
no: 18), YY 5336 (Katalog no: 19) YY 4797 (Katalog no: 20), YY 
7122 (Katalog no: 22), YY 9161 (Katalog no: 23). 

Tezhip özellikleri: Sayfalarda yazı kenarları altın cetveller ve lâ-
civert kuzu ile sınırlandırılmı�tır (F. 84).  

1b unvan sayfasında yer alan dikdörtgen ba�lık, cetveller ve iplik-
lerle çevrelenmi�tir. ¼ simetrik tasarlanan desende ortada küçük bir 
yazı alanının bulundu�u paftada yazı altın zemine siyah ile yazılmı�tır. 
Cetvele yapı�ık dört adet dilimli yarım damla formlu madalyon zemi-
nine sıvama altın sürülerek üzerine motifler siyah renk ile çift tahrir 
tekni�inde i�lenmi�tir. Di�er paftalar lâpis ile boyanarak üzerine altın 
ile bitkisel dal, yapraklar ve ufak motifler serbest fırça �eklinde zarif 
bir �ekilde i�lenmi�tir. Motifler uzun saplar üzerine serbesr fırça �ekil-
de çift tahrir tekni�ini anımsatacak biçimde i�lenmi�tir. Lâpis renk ile 
son derece sade i�lenen tı�larla sayfa nihayetlenmi�tir (F. 85). 
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Katalog no: 22 

Envanter no: YY 7122 

Eser adı: Ha�iye Alâ �erhi’l-Miftah.  

Müellifi (Yazarı): Musannifek Alaeddin Muhammed. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 210x150 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 145x85 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 

Benzer örnekler: YY 7605 (Katalog no: 18), YY 5336 (Katalog 
no: 19) YY 4797 (Katalog no: 20), YY 9904 (Katalog no: 21) ve YY 
9161 (Katalog no: 23) ile çift tahrir tekni�inin yo�un bir biçimde say-
falarda kullanımı bakımından benzerlik göstermektedir. 

Tezhip özellikleri: Sayfada yazı kenarları altın cetveller ve lâci-
vert kuzu ile sınırlandırılmı�tır (F. 86). 

Altın cetvel ve ince ara suyu ile çevrelenen 1b kubbeli unvan say-
fasında dikdörtgen ba�lık ¼ , kubbe kısmı ise ½ tasarlanmı�tır. 
Dendanlı dilimlenen ve zeminine altın sürülen cetvele biti�ik paftala-
rın içlerine siyah renk ile çift tahrir tekni�i i�lenmi�, orta da kalan ve 
yazı için ayrılan altın zeminli pafta bo� bırakılmı�tır. Di�er paftaların 
zemini lâpis ile boyanarak üzerine altın ile bitkisel motifler çift tahrir 
tarzında i�lenmi�tir. Ba�lı�ın üzerinde yer alan kubbenin motif ve de-
seni ba�lık ile benzer olarak tasarlanmı� ve bezenmi�tir. Zemin ren-
ginde kullanılan lâpis renk ile bitkisel motifler sade bir �ekilde çift 
tahrir tekni�i ile i�lenen tı�lar ile sayfa nihayetlendirilmi�tir (F. 87).  
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Katalog no: 23 

Envanter no: YY 9161 
Eser adı: Muhammediye. 
Müellifi (Yazarı): Yazıcı-Zâde Muhammad Ayntâbî. 
Müstensihi: - 
�stinsah tarihi: - 
Dili: Türkçe 
Yazı nevî: Nesih 

Hattatı: - 
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 252x177 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-

sı,180x125 mm.  
Tezhipli sayfalar: 1b iklil unvan sayfası. 
Benzer örnekler: Çift tahrir tekni�inin yo�un bir biçimde sayfa-

larda kullanımı bakımından YY 7605 (Katalog no: 18), YY 5336 (Ka-
talog no: 19) YY 4797 (Katalog no: 20), YY 9904 (Katalog no: 21) ve 
YY 7122 (Katalog no: 22) ile benzerlik göstermektedir. 

Tezhip özellikleri: 1b iklil unvan sayfasında yer alan dikdörtgen 
ba�lık ince ve kalın ara suları, cetvel ve iplikler ile sınırlandırılmı�tır. 
�nce ara suyunda açık mavi üzerine siyah ile tek �erit zencerek, kalın 
ara suyunda ise altın zemin üzerine siyah renk ile anahtarlı zencerek 
i�lenmi�tir (F. 88). 

Deseni ¼ tasarlanan ba�lı�ın ortasında geni� bir yazı alanı yer al-
maktadır. Sülüs yazı ve rûmî deseninin bir arada kullanıldı�ı ba�lıkta, 
rûmîler yazı aralarında serbest desen �eklinde tasarlanmı�tır. Rûmî-
lerin saplarının her iki tarafında ve yazı etrafında siyah tahrir bulun-
ması ve zeminin altın ile sıvama boyanmı� olması bize zer-ender-zer 
tekni�ini anımsatmaktadır (F. 89). Yazı ve rûmî motifleri açık mavi ile 
boyanarak her iki tarafları tahrirlenmi� ve mavinin iki ton koyusu ile 
gölgelendirilmi�tir. Yazının dı�ında yer alan kö�ebent paftalarda ise 
lâcivert zemin üzerine bitkisel motifler altın kullanılarak çift tahrir 
tekni�inde i�lenmi�tir. Unvan sayfasının iklil kısmında enine simetrik 
hazırlanan desen, kö�ebent paftaların içinde yer alan motif, renk ve 
i�leme tekni�i ile aynı tarzda bezenmi�tir. Sayfa lâcivert renk ile belli 
belirsiz i�lenmi� tı�lar ile nihayetlenmi�tir.  
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Katalog no: 24 

Envanter no: YY 5246 

Eser adı: Teysirû’l-Vüsûl �lâ Câmii’l-Üsûl. 

Müellifi (Yazarı): Abdurrahman b.Ali. 

Müstensihi: Muhammed Kutbuddin b. Ahmed39. 

�stinsah tarihi: Mekke H. Zilhicce 988 / M. Ocak/�ubat 1581.  

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 230x175 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 190x110 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b unvan sayfası. 

Benzer örnekler: YY 5505 (Katalog no: 25), YY 6630 (Katalog 
no: 30). 

Tezhip özellikleri: Sayfalarda yazı kenarları altın cetveller ve ip-
likler ile sınırlandırılmı�tır (F. 90). 

1b unvan sayfasında altın cetveller, turuncu ve ye�il ipliklerle sı-
nırlandırılan dikdörtgen ba�lı�ın içi dilimli dendanlar ile paftalan-
mı�tır. Altın ve lâcivert ile boyanan her iki zeminde bitkisel motiflerle 
¼ simetrik çizilen desen yekpare hazırlanmı�tır. Dilimli dendanlar ile 
sınırlandırılmı� zeminde altın kullanılan paftalarda bitkisel motifler, 
zer-ender-zer ve çift tahriri teknikleri ile i�lenmi�tir. Altın zeminde 
kalan bo�luklarda üç nokta �eklinde i�ne perdahı uygulanmı�tır. Lâci-
vert zeminli klâsik tezhip tekni�inin uygulandı�ı alanda çiçekler, sarı, 
turuncu ve açık pembe ile renklendirilmi�tir. Lâcivert kuzu ve geomet-
rik �ekiller ile yapılmı� sade bir tı� ile ba�lık nihayetlendirilmi�tir (F. 
91; Ç. 17). 

���������������������������������������� �������������������
39  Müstensihin Mekke-i Münevvere’de müftü, Sultan Süleyman Medresesi müderrisi 

oldu�u, hanefi meshebinde, kadiri tarikatına mensup oldu�u ve bu kitabı Beytullaha 
kar�ı yazdı�ı eserin hatime sayfasında belirtilmektedir. 
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Katalog no: 25 
Envanter no: YY 5505 
Eser adı: Ta‘lîku’l-Ferâ’id alâ Tahsîli’l-Fevâyid. 
Müellifi (Yazarı): Muhammed b. Ebî Bekr el-Mahzûmî ed-

Demâmînî el-Mâlikî. 
Müstensihi: Ahmed b. Muhammed el-Halebî es-Sabbâ�. 
�stinsah tarihi: H. 8 Zilkade 983 / M. 8 �ubat 1576 Per�embe 
Dili: Arapça. 
Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 275x185 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-

sı, 202x120 mm.  
Tezhipli sayfalar: 1b mürekkep unvan sayfası. 
Benzer örnekler: YY 5246 (Katalog no: 24), YY 6630 (Katalog 

no: 30). 
Tezhip özellikleri: 1b mürekkep unvan sayfası dikdörtgen ba�lık ve 

mürekkep kısmından olu�maktadır (F. 92). Dikdörtgen ba�lık altın cet-
veller, turuncu ve ye�il ipliklerle sınırlandırılmı� ve içleri dilimli den-
danlar ile paftalanmı�tır. Altın, lâcivert ve siyah ile boyanan her üç ze-
minde de bitkisel motiflerle çizilen desen ¼ simetrik ve yekpare hazır-
lanmı�tır. Dilimli dendanlar ile sınırlandırılmı�, zeminde altın ve siyah 
kullanılan paftalarda bitkisel motifler, zer-ender-zer ve çift tahriri tek-
nikleri ile i�lenmi�tir. Altın zeminde kalan bo�luklarda üç nokta �eklin-
de i�ne perdahı uygulanmı�tır. Lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�inin 
uygulandı�ı alanda çiçekler, sarı, turuncu ve açık pembe ile renklendi-
rilmi�tir fakat zamanla renkler de dökülmeler olmu�tur (F.93). 

Mürekkep unvan sayfasında ½ simetrik hazırlanarak desenin paftaları 
zer-ender-zer, klâsik tezhip tekni�i ve çift tahrir tekni�i kullanılarak be-
zenmi�tir. Klâsik tezhip tekni�inin uygulandı�ı zeminler de lâcivert ve 
turuncu renk kullanılmı�tır. Bu örnekte, zer-ender-zer ve klâsik tezhip 
tekni�inin uygulandı�ı alanlarda motiflerin etrafı siyah ile tahrirlenmi� 
fakat saplar ve küçük yapraklar çift tahrir tekni�inde oldu�u gibi tek çizgi 
�eklinde i�lenmi�tir (F. 93; Ç. 18). Saplar, altın zemin de siyah ile renkli 
zeminde ise altın ile tek çizgi halinde i�lenmi�tir. Lâcivert kuzu ve geo-
metrik �ekiller ile yapılmı� sade bir tı� ile ba�lık nihayetlendirilmi�tir.  
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Katalog no: 26 

Envanter no: YY 6640 

Eser adı: Mir’âtü’l-Edvâr ve Mirkâtü’l-Ahbâr (Tarih-i Lâri) . 

Müellifi (Yazarı): Muslihiddin Muhammed Lârî. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Farsça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 257x192 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 200x110 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil unvan ve 5b mürekkeb unvan sayfası. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Cetvel ve ipliklerle çevrelenen 1b iklil unvan 
sayfası dikdörtgen ba�lık, ara suyu, ince bir iklil kısmı ve tı�lardan 
olu�maktadır (F. 94-95). ¼ tasarlanan ba�lık kısmı beyaz ayırma rûmîler 
ve turuncu dilimli iplikler ile paftalanmı�, ortada yer alan altın zeminli 
yazı alanı bo� bırakılmı�, di�er paftalar altın zeminli zer-ender-zer tek-
ni�i ve lâcivert ve siyah zeminli klâsik tezhip teknikleri ile i�lenmi�tir. 
Ba�lık ile iklil arasında kalan ara suyunda, bitkisel motiflerle tek iplik 
�eklinde çizilen desen zeminde siyah renk kullanılarak, klâsik tezhip 
tekni�i ile i�lenmi�tir. Dilimli paftalanan iklil kısmında altın zemin üze-
rine, sarılma rûmî tepelik formlarından olu�an müstakil desenler siyah 
ile i�lenmi�tir. Lâcivert kuzu ve geometrik �ekillerden olu�an sade bir 
desen ile tı� uygulanmı� ve sayfanın tezhibi tamamlanmı�tır. 

5b mürekkep formda unvan sayfası dikdörtgen ba�lık, ara suyu, 
iklil ve kubbenin bir arada bulundu�u mürekkep kısmı ve tı�lardan 
olu�maktadır. ¼ tasarlanan ba�lık kısmı turuncu, lâcivert, ye�il iplik-
ler, altın cetveller ve altın zemin üzerine siyah ile i�lenmi� anahtarlı 
zencerek ile çevrelenmi�tir. Zencerek deseninin olu�turdu�u kutucuk-
lar mavi ve turuncu ile renklendirilmi� ve üzerine beyaz ile “+” motifi 
çizilmi�tir (F. 97; Ç. 19). Ba�lıkta yer alan ¼ tasarlanan desen ve siyah 
zeminli tek iplik ara suyu aynı eserde bulunan 1b iklil unvan sayfası 
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ile benzer �ekilde motif ve renkler kullanılarak i�lenmi�tir. Ara suyun-
dan sonra gelen mürekkep kısımda desen ½ tasarlanmı� olup, ayırma, 
rûmîler ve dilimli dendanlar ile paftalanmı�tır. Kubbenin dı�ında kub-
beyi içe do�ru bölen siyah zeminli ve geni� dilimli paftalar olu�turul-
mu�tur (F. 96; Ç. 19). Altın ba�ta olmak üzere, lâcivert, siyah, turuncu 
ve ye�il rengin kullanıldı�ı sayfada dengeli ve uyumlu bir renk da�ı-
lımı oldu�u görülmektedir. Motifler ise gölgeli boyanmı�tır (F. 97). 
Lâcivert renk kuzu ve geometrik �ekillerden olu�an sade bir desen ile 
tı� uygulanmı� ve sayfanın tezhibi tamamlanmı�tır.  

 

F. 94 

 
 

F. 95 
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Katalog no: 27 

Envanter no: YY 6639 

Eser adı: Cevamiu’l-Hikayât ve Levâmiu’r-Rivâyât. 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Cemal ed-din Muhammed el-Avfî. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Farsça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 325x235 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 270x163 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b – 2a kubbeli ser levha. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b-2a kubbeli ser levha sayfası tezhibi dik-
dörtgen kar�ılıklı çift tam sayfa �eklinde yapılmı� olup, her iki sayfada 
da aynı tasarım uygulanmı�tır (F. 98; Ç. 20). Yazılı metnin bulundu�u 
dikdörtgen alan ve ba�lıklar altın cetveller ile sınırlanmdırılmı�tır. 
Ba�lıkların etrafı altın cetveller ve turuncu zemin üzerine kırmızı ile 
“+” motifi i�lenerek yapılmı� ince ara suyu ile çevrelenmi�tir. Dik-
dörtgen ba�lıklarıın içinde sülüs yazı ve bitkisel motifler bir arada kul-
lanılarak zer-ender-zer tekni�inde i�lenmi�tir. Altın zemin üzerine be-
yaz üstübeç mürekkep ile muntazam bir �ekilde yazılan sülüs yazı si-
yah is mürekkebi ile tahrirlenmi�, yazı aralarında serbest bir �ekilde 
dola�an çiçekler pastel tonlarda boyanmı�tır (F. 99) Yazılı alanın iki 
yanında kalan paftalar da ise ½ tasarlanan desen ayırma rûmî motifleri 
ile paftalanarak, lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli 
zer-ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�, çiçekler kırmızı ile renk-
lendirilmi�tir.  

Ser levhanın kenar suyunda, altın cetveller ile düz bir �ekilde sınır-
landırılan alanda enine simetrik olarak tasarlanan desen ayırma rûmî-
lerle ve dilimli ipliklerle paftalara ayrılmı� olup büyük alanlarda lâci-
vert, küçük alanlarda siyah kullanılarak klâsik tezhip tekni�inde be-
zenmi�tir. Dilimli iplikler ile paftalanan alanlar da zer-ender-zer tek-
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ni�i uygulanmı�, rûmî motifleri açık mavi, çiçekler beyaz ve kırmızı 
ile renklendirilmi�tir. Sayfanın dı�ında kubbe kısmı altın dilimli iplik-
ler ile sınırlandırılmı� ve içine 1/8 tasarlanan desen uygulanmı�tır. 
Ayırma rûmîler ve dilimli iplikler ile paftalanarak sayfanın di�er tara-
fında uygulanan motif, desen ve teknikler kullanılarak i�lenmi�tir. Ser 
levha sayfası lâcivert kuzu ve kısa sade tı�larla nihayetlenmi�tir.  

  

F. 98 

    
   

F. 99 
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Katalog no: 28 

Envanter no: YY 4864 
Eser adı: Makâtîbü Kutbeddin. 
Müellifi (Yazarı): Abdullah Kutbeddin b. Muhyî. 
Müstensihi: - 
�stinsah tarihi: - 
Dili: Farsça. 
Yazı nevî: Nesih. 
Hattatı: - 
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 230x145 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-

sı, 170x80 mm.  
Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası tezhibi 1b-2a sayfa 

kenarları halkâri tezyînatlı. 
Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Sayfalarda yazı kenarlaru altın cetveller ile sı-
nırlandırılarak yazı aralarında kalan bo�luklarda beyn’es-sütûr40 tekni-
�i uygulanmı�tır (F. 100). 1b kubbeli unvan sayfasında dikdörtgen 
ba�lık ve kubbenin üç tarafı lâcivert zemin üzerine beyaz renk ile “+” 
motifi kullanılarak i�lenen ince ara suyu ile çevrelenmi�tir. Deseni ¼ 
tasarlanan ba�lı�ın ortasında turuncu dilimli iplikler ile paftalanan yazı 
alanı yer almaktadır. Bu alan sıvama altın ile doldurulmu� fakat içi 
bo� bırakılmı�tır. Kö�ebentler beyaz ayırma rûmî motifleri ile paftala-
ra ayrılarak lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli zer-
ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�tir. Kö�ebentlerde hatâyî grubu 
motifler ile doldurulan paftalar da desen yekpare hazırlanmı�tır. 

Kubbe kısmı altın, siyah ve beyaz dilimli iplikler ile sınırlandırıla-
rak içine ½ desen tasarlanmı�tır. Kubbenin içi hatâyî grubu motifleri 
ile iki kademeli olarak paftalara ayrılmı�tır. Deseni olu�turan motifler 
genelde iri kullanılmı� olup, gösteri�li hatâyî motifleri, saz yaprakları-
nı anımsatan ayrıntılı yapraklar yer almaktadır ve bunlar açık pembe, 
sarı ve açık ye�il ile renklendirilmi�tir. Lâcivert zeminde klâsik tezhip 
tekni�i, altın zeminde ise zer-ender-zer tekni�i kullanılarak bezenmi�-

���������������������������������������� �������������������
40  Tezhip edilen bir yazının satır aralarına yapılan altınlı veya renkli serbest tarzdaki 

tezyînî i�. Satır arası tezhibi olarak da geçer (U. Derman, 2008: 358; Birol, 2003). 
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tir. Sayfanın dı� zeminde hatâyî grubu motifleri ile çizilen desen altın 
kullanılarak klâsik halkâri tekni�inde hafif bir �ekilde i�lenmi� olup 
unvan sayfası kısa bubcuklar ile son bulmu�tur (F. 101; Ç. 21). 

1b-2a’da yer alan yazı alanı altın cetveller ile sınırlandırılarak say-
fa kenarlarında hatâyî grubu motifler ile çizilen desen son derece sade 
ve zarif bir klâsik halkâri ile bezenmi�tir (F. 100–102; Ç. 22). 

 

F. 100 

 
    

                    F. 101                Ç. 21 
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Katalog no: 29 

Envanter no: YY 172/1 

Eser adı: Menar el-Envar. 

Müellifi (Yazarı): Abdullah b. Ahmed en-Nesefi. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Türkçe. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 195x110 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 150x70 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formlu unvan sayfası. 

Benzer örnekler: YY 172/2 (Bk. Ek. F. 182). Aynı kitap kapa�ı 
içerisinde bir arada yer alan ve kitabın 2. cildinin 18b kubbeli unvan 
sayfası olan bu örnek katalog bilgileri ve envanter numarası farklı ol-
du�u için de�erlendirme kısmında ele alınmı�tır.  

Tezhip özellikleri: 1b iklil formlu unvan sayfasında yazı alanı al-
tın cetveller ile sınırlandırılmı�tır (F. 103). Dikdörtgen ba�lı�ın etrafı 
ve kubbenin üç tarafı lâcivert zemin üzerine altın ile i�lenen “+” mo-
tifli ince ara suyu ile çevrelenmi� olup ba�lıkta ¼ tasarlanan desen uy-
gulanmı�tır. Ba�lı�ın ortasında yer alan yazı alanı turuncu iplikler ile 
paftalanarak zeminine altın sürülmü� ve içi bo� bırakılmı�tır. Kö�e-
bentler de ayırma rûmî ve bitkisel motifler kullanılarak sade bir �ekil-
de çizilen desen lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i ile i�lenmi�tir 
(F. 104). 

�klil kısmı dilimli ipliklerle sınırlandırılmı� olup içine ½ tasarlanan 
desen uygulanmı�tır. Ayırma rûmîler ve dilimli iplikler ile paftalanan 
alanda lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i uygulanmı� olup, altın 
zeminli zer-ender-zer tekni�i ile i�lenen alanda ise dolantı bulut moti-
fi, ayrıntılı yapraklar ve penç motifleri bir arada kullanılarak çizilen 
desen uygulanmı�tır. Sayfanın tezhibi kırmızı ve lâcivert sade tı�larla 
tamamlanmı�tır (F. 104). 
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Katalog no: 30 

Envanter no: YY 6630 

Eser adı: Mesnevî. 

Müellifi (Yazarı): Mevlana Celaleddin Rumî Muhammed b. Mu-
hammed el-Belhî (do�. H. 604 / M. 1207 - öl.H. 672 / M. 1273). 

Müstensihi: Seyyid Hasan Gül�enî.  
�stinsah tarihi: H. 1027-1028 / M. 1618-19. 
Dili: Farsça. 
Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 202x114 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 180x82 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b ba�lık, 3b mürekkep – 79b, 149b 240b, kub-
beli 312b iklil ve 391b kubbeli unvan sahifeleri tezhipli birbirinden 
farklı fakat benzer üslûpta i�lenmi� 7 adet unvan sayfası tezhibi mev-
cuttur. Teze sadece 1b ve 3b unvan sayfaları alınmı�tır. 

Benzer örnekler: YY 5505 (Katalog no: 25), YY 5246 (Katalog 
no: 24). 

Tezhip özellikleri: 1b unvan sayfasında dikdörtgen ba�lık, altın 
cetveller ve lâcivert zemine beyaz ile “+” motifi kullanılarak i�lenen 
ince ara suyu ile çevrelenmi�tir. Ba�lı�ın altında ise deseni iki iplik 
�eklinde çizilen kalın bir ara suyu yer almaktadır. Zer-ender-zer tekni-
�inin uygulandı�ı ara suyunun ortasında bo� alanda Besmele yer al-
maktadır.  

Dikdörtgen ba�lı�ın içinde desen ¼ tasarlanmı� olup ayırma rûmî-
ler ve dilimli altın iplikler ile paftalanmı�tır. Ba�lı�ın ortasında yer 
alan dilimli paftalar içerisinde yazı altın zemin üzerine siyah ile yazıl-
mı�tır. Zer-ender-zer ve klâsik tezhip tekniklerinin uygulandı�ı alanda 
zemin rengi olarak lâcivert ve altın, çiçek renklerinde ise sarı, turuncu 
ve beyaz kullanılmı� olup çiçeklerin dilim uçlarına lâcivert nokta uy-
gulanmı�tır. Ba�lıkta kuzu ve tı� uygulanmamı�tır (F. 105–106). 

3b mürekkep unvan sayfası ise di�er unvan sayfaları gibi 1b unvan 
sayfası ile benzer üslûpta bezenmi�tir (F. 107). 
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Katalog no: 31 

Envanter no: YY 6633 

Eser adı: El-Fütûhâtü'l-Mekkiyye 1.-2.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): E�-�eyhü’l-Ekber Muhyiddin �bnü’l-Arabî et-
Tâî (do�.H. 560 / M. 1165 - öl.H. 638 / M. 1240).  

Müstensihi: Abdullah el-Ezheri. 

�stinsah tarihi: 1. cilt H. 1020 / M. 1611–12 – 2.cilt H. 1017 / M. 
1608–9. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 356x225 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 267x150 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1.cilt (1a zahriye sayfası 1b mürekkep unvan 
sayfası, 1b-2a kenarları halkâr tezyînatlı) 2. cilt (273a zahriye sayfası 
273b kubbeli unvan sayfası) ayrıca kitapta tezhipli ve tezhipsiz pek 
çok ince ba�lıklar yer almaktadır. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: �ki cilt halinde hazırlanan ve tek cilt kapa�ı 
içine yerle�tirilen eser de her cildi için birer adet benzer üslûpta 
zahriye ve ser levha sayfaları bulunmaktadır. Kullanılan motifler, de-
sen, renk ve i�çilik bakımından incelendi�inde aynı elden ve aynı za-
manda tezhiplenmi� oldu�u anla�ılmaktadır. 

1a zahriye sayfası, altın cetveller, kırmızı iplik ve lâcivert kuzu ile 
çerçevelenen dikdörtgen alan içerisinde üst ve altta içlerinde yazı bu-
lunan iki adet ba�lık, ortada etrafı tı�larla çevreli ve ortasında temel-
lük kitabesi bulunan dilimli madalyon �emseden meydana gelmekte-
dir. Dikdörtgen ba�lıklar, altın cetveller, lâcivert zemine beyaz ile “+” 
motifi kullanılarak i�lenen ince ara suyu ile çevrelenmektedir. Ba�lık-
ların ortalarında yer alan paftalarda altın üzerine beyaz ile yazılan ve 
siyah ile tahrirlenen ba�lık yazısı yer almaktadır. Deseni ¼ tasarlanan 
ba�lıkta dilimli ipliklerle paftalanan alanlarda zemin rengi, kırmızı lâl 
mürekkebi ve altın kullanılarak yapılmı� olup kalan bo�luklarda lâci-
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vert zemin üzerine altın ile dal, yaprak ve küçük motifler serbest fırça 
�eklinde i�lenmi�tir (F. 108). 

Dilimli daire madalyon �emse iki kısımdan olu�maktadır. Ortasın-
da altın üzerine beyaz üstübeç ile yazılıp siyah ile tahrirlenmi� içinde 
temellük kitabesinin bulundu�u yazı alanı, dı�ında ise deseni 1/32 ta-
sarlanmı� tezhipli kenar suyundan olu�maktadır. Madalyonun dı�ı al-
tın dilimli ipliklerle sınırlandırılmı� olup içine 16 adet dilimli iplikler-
le paftalanmı� küçük �emseler yerle�tirilmi�tir. Bu �emselerin her biri 
farklı motif, teknik ve altın, ye�il, eflatun, lâl kırmızısı ve açık mavi 
olmak üzere be� çe�it zemin rengi kullanılarak bezenmi�tir. Küçük 
�emse paftaların dı�ında kalan alanda ise lâcivert zemin üzerine altın 
ile bitkisel motifler serbest fırça �eklinde i�lenmi�tir. Madalyonun dı-
�ında lâcivert kuzu, kısalı uzunlu geometrik �ekil ve küçük çift tahrir 
motiflerden meydana gelen tı�larla tamamlanmı�tır (F. 112–113). 

1b mürekkep unvan sayfası Dikdörtgen ba�lık altın cetveller ile sı-
nırlandırılmı�, cetvellerin arasında lâcivert zemin üzerine beyaz ile 
“+” motifi kullanılarak i�lenen ince ara suyu ile çevrelenmi�tir. ¼ si-
metrik tasarlanan ba�lı�ı ayırma rûmîler ile paftalanarak lâcivert ze-
minli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli zer-ender-zer tekni�i kulla-
nılarak i�lenmi�tir. Ba�lı�ın ortasında ayırma rûmîlerle paftalanan alan 
da yazı altın üzerine beyaz üstübeç mürekkep kullanılarak yazılmı� ve 
siyah ile tahrirlenmi�tir (F. 109). 

Ba�lık ile mürekkep kısmın arasında bulunan ara suyunun etrafı si-
yah üzerine altın ile “+” motifi kullanılarak i�lenen ince ara suyu ile 
çevrelenmi� olup ara suyu altın, pembe ve türkuaz ile renklendirilmi�tir. 

Mürekkep alanı açık mavi zemin üzerine lâcivert ile i�lenen tek �e-
rit ince ara suyu ile çevrelenmi�tir. Kubbe, dilimli altın ipliklerle sınır-
landırılmı� olup içinde ½ simetrik tasarlanmı� desen uygulanmı�tır. 
Bulut motifi ile paftalara ayrılan kubbe de altın a�ılıklı olarak zer-
ender-zer tekni�i ile i�lenmi�, dar alanlardaki paftalar ise lâcivert ze-
minli klâsik tezhip tekni�i kullanılarak bezenmi�tir. Kubbenin dı�ında 
kalan kısımlarda beyaz ayırma rûmî motifleri ve bitkisel motifler bir 
arada çizilerek lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i ile i�lenmi�tir. �ki 
çe�it motif grubu kullanılarak bezenen tı�larda rûmî motifleri lâcivert 
ile çift tahrir motifleri ise altın ile yapılmı�tır (F. 113). 
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Unvan sayfasında 1b-2a’da yer alan yazı alanı altın cetveller ile sı-
nırlandırılmı�, sayfa kenarlarında hatâyî grubu motifler ile çizilen de-
sen altın ve çok az renk kullanılarak �ikaf halkâri tekni�i ile bezenmi�-
tir (F. 109–114–115).  

Eserde yer alan 273a zahriye sayfası 1a zahriye sayfası ile benzer 
üslûpta bezenmi�tir. Sadece zahriyenin ortasında yer alan madalyon 
�emse formu burada düz daire �eklinde tasarlanmı�tır (F. 110–116–
117). 

Eserde yer alan 273 b unvan sayfası da 1b unvan sayfası ile benzer 
üslûpta bezenmi�tir. Sadece burada bulunan unvan sayfası kubbeli 
formda tasarlanmı� olup sayfanın etrafında halkâri tezyînatı uygulan-
mamı�tır (F. 111-118). 
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Katalog no: 32 

Envanter no: YY 4903 

Eser adı: Ravzatü’l-Ahyâr. 

Müellifi (Yazarı): Muhammed b. Kâsım b. Yakub. 

Müstensihi: Muhammed b. Sinan ���	
��� 

�stinsah tarihi: H. 20 Rabiulahir 1014 / M. 4 Eylül 1605. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 245x165mm; cetvelle sınırlı yazı sahası, 
225x145mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b kubbeli unvan sayfasında yazı alanı altın 
cetveller ile sınırlandırılmı� olup ba�lı�ın etrafı yine altın cetveller ve 
açık ye�il zemin üzerine lâcivert ile “+” motifi i�lenen ince ara suyu 
ile çevrelenmi�tir. ¼ tasarlanan ba�lı�ın ortasında rûmî motifi ile 
paftalanan ve zeminine altın sürülen yazı alanı bo� bırakılmı�tır. Kö-
�ebentler de ayırma rûmî motifleri ile paftalanan ve bitkisel motifler 
kullanılarak sade bir �ekilde çizilen desen lâcivert zeminli klâsik tez-
hip tekni�i ve altın zeminli zer-ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�-
tir. Kubbe dilimli altın ipliklerle sınırlandırılmı� olup içinde ½ simet-
rik tasarlanan desen uygulanmı�tır. Kubbenin ortasında ayırma rûmîler 
ve ortaba�lar ile paftalanan alanın tamamında rûmî motifi uygulanmı� 
olup altın zeminli zer-ender-zer tekni�i ile bezenmi�tir. Lâcivert ze-
minli klâsik tezhip tekni�i uygulandı�ı alanda ise sadece bitkisel mo-
tifler kullanılmı�tır. Sayfa lâcivert bir kuzu ve çift tahrir tekni�i kulla-
nılarak yapılan zarif tı�larla nihayetlendirilmi�tir. Sayfada altın ve lâ-
civert renk dengeli bir �ekilde da�ılmaktadır (F. 119; Ç. 23). 
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Katalog no: 33 

Envanter no: YY 4871 

Eser adı: Hümâyunnâme. 

Müellifi (Yazarı): Abdü’l-Vâsi’ Ali b. es-Sâlih er-Rûmî. 

Müstensihi: Muhammed el-Burusevî 

�stinsah tarihi: H. 1136 / M. 1723–24.  

Dili: Türkçe. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 225x140 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 165x80 mm. 

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b kubbeli unvan sayfasında yazı alanı altın 
cetveller ile sınırlandırılmı� olup ba�lı�ın etrafı altın cetveller ve lâci-
vert zemin üzerine altın ile “+” motifi i�lenen ince ara suyu ile çevre-
lenmi�tir. ¼ tasarlanan ba�lı�ın ortasında dilimli iplikler ile paftalanan 
ve zeminine altın sürülen alanda siyah ile yazı yer almaktadır. Kö�e-
bentler de ayırma rûmî motifleri ve iri yapraklar ile paftalanan ve bit-
kisel motifler kullanılarak sade bir �ekilde çizilen desen lâcivert ze-
minli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli zer-ender-zer tekni�i kulla-
nılarak i�lenmi�tir. Kubbe dilimli altın ve kırmızı ipliklerle sınırlandı-
rılmı� olup içinde ½ simetrik tasarlanan ve ayırma rûmîler ve 
ortaba�lar ile paftalan desen uygulanmı�tır. Bitkisel motiflerle doldu-
rulan paftalar da altın zeminli zer-ender-zer tekni�i ve geni� alanlarda 
lâcivert, küçük paftada kırmızı zeminli klâsik tezhip tekni�i ile be-
zenmi�tir. Sayfa, lâcivert çift tahrir tekni�i kullanılarak yapılan zarif 
tı�larla nihayetlendirilmi�tir (F. 120; Ç. 24). 
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Katalog no: 34 

Envanter no: YY 546 

Eser adı: Muhâdaratü’l-Ebrâr ve Müsâmeretü’l-Ahyâr. 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): E�-�eyhü’l-Ekber Muhyiddin �bnü’l-Arabî et-
Tâî (do�.H. 560 / M. 1165 - öl.H. 638 / M. 1240).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 21 Zilkade 1017 / M. 26 �ubat 1609.  

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 215x137 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 146x75 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Sayfalarda yazı kenarları kalın altın cetveller 
ve lâcivert kuzular ile sınırlandırılmı�tır (F. 121).  

1b kubbeli unvan sayfasında yazı alanı kalın altın cetveller ile sı-
nırlandırılmı�, ba�lı�ın etrafı ise ince ara suyu ile çevrelenmi�tir. ¼ 
tasarlanan ba�lı�ın ortasında turuncu dilimli iplikler ile paftalanan ve 
zeminine altın sürülen yazı alanı bo� bırakılmı�tır. Yazı alanının dı-
�ında kalan kısımlar ayırma rûmîler ile paftalara ayrılmı�, bitkisel mo-
tifler ile doldurulan paftalar lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i ve 
altın zeminli zer-ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�tir. Kubbe di-
limli altın ipliklerle sınırlandırılmı� olup içinde ½ simetrik desen uy-
gulanmı�tır. Ayırma rûmîler ve ortaba�lar ile paftalanan desen bitkisel 
motiflerle doldurularak altın zeminli zer-ender-zer tekni�i ve lâcivert 
zeminli klâsik tezhip tekni�i ile bezenmi�tir. Sayfa, penç motiflerin-
den olu�an lâcivert, altın ve kırmızı renk ile i�lenen tı�larla nihayet-
lendirilmi�tir (F. 122). 
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Katalog no: 35 

Envanter no: YY 6628 

Eser adı: et-Temhîd fî Beyâni’t-Tevhîd. 

Müellifi (Yazarı): Ebu �ekûr es-Sâlimî Muhammed b. Abdüssey-
yid el-Hanefî 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 1009 / M. 1600–1601. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 196x125 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 132x68 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b mürekkep unvan sayfası. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b mürekkep unvan sayfasının bulundu�u yazı 
alanı altın cetveller, ye�il ve turuncu iplik ve lâcivert kuzu ile çevre-
lenmi�tir (F. 123). Dikdörtgen ba�lık, ince ara suyu, kalın ara suyu, 
iklil ve kubbe kısmı altın cetveller ve ye�il iplikler ile sınırlandırılarak 
birbirlerinden ayrılmı�tır.  

Deseni ¼ tasarlanan ba�lık, türkuaz ve beyaz ayırma rûmîler, tu-
runcu dilimli ipliklerle paftalara ayrılarak içleri hatâyî grubu motifler 
ile doldurulmu�tur. Ba�lı�ın ortasında turuncu iplikler ile paftalanan 
ve zeminine altın sürülen yazı alanı bo� bırakılmı�tır. Di�er paftalar 
ise lâcivert ve turuncu zeminli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli 
zer-ender-zer tekni�i kullanılarak i�lenmi� (F. 125; Ç. 25), motifler ise 
gölgeli �ekilde boyanmı�tır (F. 124). 

Ba�lıktan sonra yer alan kitabeli zencerek ara suyu deseni altın, si-
yah ve kırmızı renk kullanılarak klâsik tezhip teknikleri ile i�lenmi�tir. 
Ara suyunun her iki tarafı turuncu zemin üzerine kırmızı ile “+” motifi 
kullanılarak i�lenen ince ara suyu ile çevrelenmi�tir. Kubbe ise turun-
cu, siyah ve beyaz dilimli iplikler ile sınırlandırılarak içine ½ simetrik 
tasarlanmı� desen uygulanmı�tır. Turuncu ayırma rûmî motifi ile paf-
talara ayrılan kubbe de altın zeminli zer-ender-zer tekni�i ve lâcivert 
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zeminli klâsik tezhip tekni�i dengeli bir �ekilde kullanılarak i�lenmi�-
tir. Kubbenin dı�ında kalan kısımlar türkuaz renkli ortaba� rûmî mo-
tifleri ile paftalanarak bitkisel motifler ile doldurulmu�, lâcivert ve 
kırmızı zeminli klâsik tezhip tekni�i ile i�lenmi�tir. Mürekkep unvan 
sayfasının dı� sınırı dilimli altın ve lâcivert iplikler ile sınırlandırılarak 
lâcivert renkli kısa tı�lar ile sayfa tezhibi nihayetlendirilmi�tir. Tı�la-
rın arasında yer alan ka�ıt zeminde ise bitkisel motifler kullanılarak 
serbest bir �ekilde çizilen desen, altın ile çift tahrir tekni�inde bezen-
mi�tir (F. 125). 
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Katalog no: 36 

Envanter no: YY 283 

Eser adı: Kitabü’l-Mu�rib fî Tertîbi’l-Mu‘rib. 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Ebu’l-Fetih Nasır b. Abd es-Seyyidi’l-Mutarrizi. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. Cemaziyelahir 1052 / M. A�ustos/Eylül 1642. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: Ali b. Ömer. 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 200x215 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 165x70 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b kubbeli unvan sayfasında, altın cetveller, 
turuncu, ye�il ve açık mavi iplikler ile çevrelenen dikdörtgen ba�lıkta 
¼ simetrik tasarlanan desen uygulanmı�tır. Alan beyaz iplikler ile bir-
birini alttan üstten ayıran dü�ümlü geçmeler �eklinde geometrik üs-
lûpta paftalanmı�tır (F. 127). Ba�lı�ın ortasında yer alan yazı alanına 
altın sürülmü� fakat bo� bırakılmı�tır. Di�er paftalar bitkisel motifler 
ve rûmî motifleri ile doldurularak kırmızı, lâcivert ve siyah zeminli 
klâsik tezhip tekni�i ile i�lenmi�tir. 

Kubbe altın dilimli iplikler ile kubbeyi içe do�ru bölecek �ekilde sı-
nırlandırılmı� olup içine ½ tasarlanmı� desen uygulanmı�tır. Dilimli ip-
likler ve ayırma rûmîler ile paftalanan kubbe içi deseni lâcivert, kırmızı 
ve siyah zeminli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli zer-ender-zer tek-
ni�i ile bezenmi�tir. Lâcivert bir kuzu ve rûmî motifleri ile yapılan uzun 
sade tı�lar ile sayfanın tezhibi tamamlanmı�tır (F. 126; Ç. 26). 
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Katalog no: 37 

Envanter no: YY 578 

Eser adı: et-Tavzîh fî Halli Gavâmızı’t-Tenkîh. 

Müellifi (Yazarı): Ubeydullah b. Mes’ud b. Tacü��era (öl.H. 747 / 
M. 1346-47).  

Müstensihi: Mustafa b. Nasûh el-Menemenî es-Saruhanî. 

�stinsah tarihi: �stanbul H. 30 Zilkade 1032 / M. 25 Eylül 1623. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı:  

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 205x120 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 145x65 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası.  

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b kubbeli unvan sayfasında, dikdörtgen ba�lık 
altın cetveller, ince ara suları ile çevrelenmi� olup, içine ¼ simetrik 
tasarlanan desen uygulanmı�tır. Dilimli dendanlar ve altın ayırma 
rûmîler ile paftalanan alan hatâyî grubu motifler ile doldurularak, ko-
yu pembe ve lâcivert zeminli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli zer-
ender-zer tekni�i ile i�lenmi�tir. Ortada dilimli daire madalyon �eklin-
de paftalanan yazı alanına sıvama altın sürülerek içi bo� bırakılmı�tır 
(F. 128-129).  

Kalın bir kitabeli zencerek ara suyu ile ba�lıktan kubbeye geçi� 
sa�lanmı� olup, ara suyu altın ve lâcivert renk ile i�lenmi�tir. Kubbe 
türkuaz renk üzerine siyah ile “+” motifi i�lenen ince ara suyu ile üç 
tarafından çevrelenmi�, dilimli koyu pembe iplikler ile sınırlandırıla-
rak kubbenin içine ½ simetrik desen uygulanmı�tır. Altın ayırma 
rûmiler ile paftalara ayrılan alan bitkisel motifler ile doldurularak lâci-
vert zeminli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli zer-ender-zer tekni�i 
ile i�lenmi�tir. Lâcivert iplik ve üzerine lâcivert ve koyu pembe ile i�-
lenen sade tı�lar ile sayfa tamamlanmı�tır (F. 129).  
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Katalog no: 38 

Envanter no: YY 25  

Eser adı: Dîvan. 

Müellifi (Yazarı): �bnü’l-Fârız Ömer b. Ali (do�.H. 576 / M. 1181 
- öl.H. 632 / M. 1235).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: �stanbul H. 18 Rabiulevvel 1058 / M. 12 Ni-
san1648. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 160x90 mm; cetvelle sınırlı yazı sahası, 
117x51 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası.  

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: 1b kubbeli unvan sayfasında, yazı alanı altın 
cetveller, turuncu ve türkuaz ipliklerle çevrelenmi�tir. Dikdörtgen ba�-
lık, altın cetveller ile sınırlandırılarak ba�lı�ın ortasında dilimli altın 
iplikler ile olu�turulan geni� bir yazı bırakılmı�, zeminine sıvama altın 
sürülerek alan bo� bırakılmı�tır. Ba�lı�ın iki yanında yer alan kö�e-
bentlerde ise bitkisel motifler kullanılarak ½ simetrik çizilen desen, 
kâ�ıt rengi üzerine lâl mürekkebi ile sade cetahrir çekilerek i�lenmi� 
ve zemini bo� bırakılmı�tır. Kubbe, dilimli bulut motifi ile sınırlandırı-
larak sıvama altın ile boyanmı� ve motif uçlarına lâl mürekkebi ile 
gölgelendirme yapılmı�tır. ½ simetrik tasarlanan kubbe içinin deseni 
ayırma sarılma rûmîlerle paftalara ayrılarak, bitkisel motifler ile dol-
durulmu�tur. Motifler lâl mürekkebi ile nüanslı tahrir çekilerek i�len-
mi� ba�lıkta oldu�u gibi zemini doldurulmamı�tır. Sayfa tezhibi soluk 
lâcivert renkli sade tı�lar ile tamamlanmı�tır (F.130-131). 
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Katalog no: 39 

Envanter no: YY 6638 

Eser adı: �erhu’l-Mesnevî Cevahir Bevahir Mesnevi. 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Sarı Abdullah �bn-i Seyyid Muhammed b. Ab-
dullah (öl. H. 1071 / M. 1660–61).  

Müstensihi: �brahim Tahir el-E�refî el Kadirî. 

�stinsah tarihi: H. 1180 / M. 1766–67. 

Dili: Türkçe. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 288x175 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 225x122 mm . 

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formlu unvan sayfası.  

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Sayfalarda yazı kenarları kalın altın cetveller 
ve kuzular ile sınırlandırılmı�tır (F. 132). 

1b iklil formlu unvan sayfasında yazı alanı altın cetveller ve iplik-
lerle sınırlandırılarak ince ara suları ile çevrelenmi�tir. Dikdörtgen 
ba�lı�ın ortasında dilimli ipliklerle paftalanan yazı alanına sıvama al-
tın sürülerek içi bo� bırakılmı�tır. Kö�ebentlerde ise dilimli dendanlar 
ile paftalara ayrılan alan klâsik tezhip ve zer-ender-zer teknikleri ile 
i�lenmi�tir. Taç kısmının üç tarafının ince ve kalın ara suları ile çevre-
lenmesi devrin özellikleri arasındadır. Kalın ara suyunda yer alan 
anahtarlı zencerek deseni altın zemin üzerine siyah renk ile i�lenmi� 
olup altın zemininde devrinin özelli�ini yansıtan üç nokta i�ne perdahı 
uygulanmı�tır. Enine ¼ simetrik olarak tasarlanan taç kısmı ayırma 
rûmî, tepelik ve ortaba� rûmîlerle paftalara ayrılarak bitkisel motifler 
ile doldurulmu� ve klâsik tezhip teknikleri ile bezenmi�tir. Lâcivert 
kuzu, lâl kırmızısı ve lâcivert renkler ile i�lenen tı�larla sayfanın tez-
hibi tamamlanmı�tır (F. 133). 
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Katalog no: 40 

Envanter no: YY 691 

Eser adı: �erh-i �ifa-i �erif. 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Ali el-Kari Nur ed-din b.Sultan Muhammed el-
Haravi (öl. H. 1014 / M. 1605–6).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 240x150 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 170x90 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formunda unvan sayfası. 

Benzer örnekler: YY 5317 (Katalog no: 41) ile üslûp benzerli�i 
bulunmaktadır fakat i�çilik ve desen kalitesi bakımından daha dü�ük 
kalitede bir örnektir. 

Tezhip özellikleri: 1b iklil formlu unvan sayfasında, yazı kenarı 
altın cetveller ve ince ara suları ile çevrelenmi�tir. �nce dikdörtgen 
ba�lı�ın ortasında kâ�ıt zemin üzerine siyah is mürekkebi ile yazılmı� 
oklu nesih besmele yer almaktadır. Ba�lı�ın iki tarafında yer alan kö-
�ebentlerde ise penç ve yaprak motifleri ile tasarlanan ½ simetrik de-
sen uygulanarak altın ile zer-ender-zer tekni�inde i�lenmi� ve motifle-
ri beyaz ile gölgelendirilmi�tir. �klil formunun üç tarafı ince ara suları, 
iplik ve saç örgülü zencerek ara suları ile çevrelenmi�tir. Kubbe, alanı 
içe do�ru bölecek �ekilde altın cetveller, turuncu ve beyaz dilimli ip-
likler ile sınırlandırılmı� ve içine ½ tasarlanan desen uygulanmı�tır. 
Pembe ayırma rûmîler ve turuncu iplikler ile paftalara ayrılan alan 
hatâyî grubu motifler ve bulut motifi kullanılarak doldurulmu�, lâci-
vert ve siyah zeminli klâsik tezhip tekni�i ve altın zeminli zer-ender-
zer tekni�i kullanılarak i�lenmi�tir. Siyah iplik, soluk mavi kuzu ve 
çift tahrir tekni�i ile i�lenen tı�lar ile sayfanın tezhibi tamamlanmı�tır. 
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Katalog no: 41 

Envanter no: YY 5317 
Eser adı: Mühtedâ’l-Ehhür alâ Mültakâ’l-Ebhur. 1.Cilt. 
Müellifi (Yazarı): Ebû Muhammed Vahdetî el-Kebîr �bn Mu-

hammed el-Üskübî. 
Müstensihi: - 
�stinsah tarihi: - 
Dili: Arapça. 
Yazı nevî: Nesih. 
Hattatı: - 
Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 320x200 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-

sı, 255x130 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formlu unvan sayfası 1b-2a sayfa ke-
narları halkârlı, 442a hatime sayfası altın ile halkâr tezhipli.  

Benzer örnekler: YY 691 (Katalog no: 40) ile üslûp benzerli�i bu-
lunmaktadır, fakat i�çilik ve desen kalitesi bakımından daha ba�arılıdır. 

Tezhip özellikleri: 1b iklil formlu unvan sayfası, desenleri ¼ ta-
sarlanan ba�lık, ½ tasarlana iklil kısmı ve 1b-2a sayfa kenarı halkâri 
bezemesinden olu�maktadır. Sayfa 16. yüzyılın klâsik tezhip anlayı�ı 
ile tasarlanmı� olmasına ra�men motif, desen, renk ve i�çilik kalitesi 
bakımından bu örnekte gerileme söz konusudur (F. 135-136). 

Hatime sayfası tezyînatı, 1b-2a sayfa kenarında yer alan halkâri 
tezyînatı ile benzer üslûpta bezenmi�tir (F. 137). 

 
F. 135 
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Katalog no: 42 

Envanter no: YY 393/1  

Eser adı: El-�thaf bi-�erhi Hutbeti’l-Ke��af. 1.Risale. 

Müellifi (Yazarı): Hamidi’l-�madi Ali b. �brahim b. Abd ar-
Rahman el-Dime�ki.  

Müstensihi: -  

�stinsah tarihi: H. 1141 / M. 1728–29. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: : -  

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 215x140 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 175x90 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formlu unvan sayfası, risale sonlarında 
hatime tezhipleri sayfa kenarlarında güller bulunmaktadır. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Birçok risalenin bir araya getirilmesiyle olu�an 
eserde üç adet unvan sayfası, her risalenin sonunda yer alan hatime 
sayfası tezhipleri ve sayfa kenarlarında güller bulunmaktadır. 1b iklil 
unvan sayfası tezhibi 16 yüzyılın klâsik motif ve kompozisyon anlayı-
�ına göre tasarlanmı�tır (F. 138-139). Hatime sayfalarında serbest �e-
kilde çizilen hatayî grubu motifler zemin rengi boyanmadan altın ile 
sıvama olarak bezenmi�tir (F. 140-141-144-145). Eserde çok fazla ha-
time tezhibi bulundu�u için örnek olarak sadece bir kaçına yer veril-
mi�tir. Sayfa kenarlarında yer alan gül formlarının içinde ise yazının 
bulunmaması bize güllerin bu eserde dekoratif amaçlı kullanılmı� ola-
bilece�ini göstermektedir (F. 142–143). 



�

����

F. 138              F. 139 

  
 

F. 140 

 
 

F. 141 

 



� �

�

����

          F. 142             F. 143 

  
 

F. 144 

 
 

F. 145 

 



�

�	�

Katalog no: 43 

Envanter no: YY 194 

Eser adı: �erhu Ebyâti Tefsiri’l-Beyzavi. 

Müellifi (Yazarı): Vahdi �brahim b. Mustafa (öl. H. 1126 / M. 
1714). 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 225x135 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 140x65 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formlu unvan sayfası.  

Benzer örnekler: YY 214 (Katalog no: 44), YY 43/2 (Katalog no: 46). 

Tezhip özellikleri: 1b iklil formlu unvan sayfasında dikdörtgen 
ba�lık kısmı altın cetveller ve saç örgü zencerek ara suyu deseni ile 
çevrelenmi� olup ba�lı�ın içi altın ve lâl rengi dilimli ipliklerle pafta-
lara ayrılmı�tır. Ba�lı�ın ortasında zeminine sıvama altın sürülerek içi 
bo� bırakılan geni� bir yazı alanı yer almaktadır. Kö�ebentlerde rûmî 
ve penç motifleri ile ters simetrik olarak tasarlanan desen sarı altın ve 
ye�il altın kullanılarak zer-ender-zer tekni�i ile i�lenmi�, motiflerin 
uçları lâl kırmızısı ile gölgelendirilmi�tir. Unvan sayfasının iklil kıs-
mının üç tarafı siyah ve kırmızı zeminli ara suları ile çevrelenmi�, dı� 
sınırı ise alanı içe do�ru bölecek �ekilde dilimli altın ve siyah iplikler 
ile sınırlandırılmı�tır. Deseni ½ simetrik tasarlanan alanda rûmî motif-
leri ile paftalar olu�turularak içi benzer �ekilde çizilen penç ve 
goncagül motifleri ile doldurulmu�, sarı ve ye�il altın kullanılarak zer-
ender-zer tekni�i ile i�lenmi�tir (F. 146-147). Zeminde üç nokta �ek-
linde i�ne perdahı uygulanarak motif uçları lâl kırmızısı ile gölgelen-
dirilmi�tir. �klil formunun dı� sınırında yer alan kalın dilimli altın cet-
velin dı� kenarında da aynı lâl kırmızısı ile gölgelendirme yer almak-
tadır. Soluk mavi kuzu ve lâl kırmızısı, soluk mavi çift tahrir tekni�in-
de i�lenen tı�lar ile sayfa bezemesi tamamlanmı�tır (F. 146). 
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Katalog no: 44 

Envanter no: YY 214 

Eser adı: Ta‘rîfât. 1.Cilt. 

Müellifi (Yazarı): Seyid �erif Ali Muhammed el-Cürcani (do�.H. 
740 / M. 1340 - öl.H. 816 / M. 1413).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 190x115 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 135x60 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 

Benzer örnekler: YY 194 (Katalog no: 43), YY 43/2 (Katalog no: 
46). 

Tezhip özellikleri: 1b kubbeli unvan sayfası dikdörtgen ba�lık ve 
kubbe kısmının birle�iminden olu�maktadır. Ba�lık altın cetveller ve 
ince ara suları ile çevrelenerek rûmî ve hatâyî grubu motifler kullanı-
larak ¼ tasarlanan dikdörtgen ba�lık ve ½ tasarlanan kubbe kısmından 
olu�maktadır. Ba�lı�ın ortasında altın ile ayırma rûmi motifleri kulla-
nılarak paftalanan ve zeminine sıvama altın sürülen yazı alanı bo� bı-
rakılmı�tır. Sayfanın tamamına hakim olan renk altındır ve desen sarı 
altın ile mat ve parlak olarak zer-ender-zer tekni�i ile i�lenmi�tir. Sa-
dece küçük ortaba� paftalarda ve ba�lı�ı çevreleyen ince ara suyunda 
siyah renk çok az kullanılmı�tır. Lâcivert kuzu ve küçük çift tahrir 
tekni�i ile yapılan motiflerden olu�an sade tı�lar ile sayfa bezemesi 
son bulmaktadır.  
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Katalog no: 45 

Envanter no: YY 5474 

Eser adı: Divân-ı Nâbi.  

Müellifi (Yazarı): Nâbi Yüsüf Ruhavi. (öl.H. 1124 / M. 1712).  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: - 

Dili: Türkçe. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 270x154 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 195x90 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b kubbeli unvan sayfası. 9 adet benzer üslûpta 
unvan sayfaları mevcuttur. 

Benzer örnekler: YY 4697 (Katalog no: 47). 

Tezhip özellikleri: Sayfada yazı kenarları ve yazı araları altın cet-
veller ile sınırlandırılmı�tır (F. 150).  

Üç tarafı altın cetveller ile çevrelenen yazının üstünde iki adet ba�-
lık ve kubbeden olu�an bir unvan sayfası tezhibi yer almaktadır. Altın 
cetveller ve ince ara suları ile birbirinden ayrılan ba�lıklar ka�ıt rengi 
üzerine zemin doldurulmadan sıvama altın ile bezenmi�, ba�lıklardan 
birinde ta’lîk yazı yazılmı�tır. �nce ara suyu lâcivert renk üzerine be-
yaz ile “-“ motifi kullanılarak i�lenmi�tir. Dendanlı ve dilimli altın ip-
likler ile sınırlandırılan kubbe içinde rumî ve hatâyî grubu motifler 
kullanılarak ½ simetrik çizilen desen uygulanmı�tır. Motifler sıvama 
altın ile tahrir çekilmeden boyanmı� ve zemin doldurulmadan bırakıl-
mı�tır. Kubbe dı�ında ise ince ara suyunda kullanılan lâcivert renk ile 
kuzu ve kuzunun devamı olarak lâcivert ve turuncu tı�larla sayfa tez-
hibi nihayetlendirilmi�tir (F. 151). 
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Katalog no: 46 

Envanter no: YY 43/2 

Eser adı: Delailü’l-Hayrat ve �evariku’l-Envâr Fi’s-Salât Ala’n-
Nebî. 2.Risale. 

Müellifi (Yazarı): Muhammed b. Abdurrahman el-Cezûli. 

Müstensihi: -  

�stinsah tarihi: H. 1196 / M. 1781–82. 

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: Mahmud Kâ�if �bn Osman Müsevvidzâde. 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 170x105 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 120x60 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1, 100, 117, 120, 121, 122, 229, 232, sayfaları 
118b-119a ortada Mekke ve Medine minyatürlerinin ve etrafında ke-
nar suyu bezemesi bulunan sayfalar, sûreba�ları, hatime sayfası ve du-
raklar tezhiplidir. 

Benzer örnekler: YY 194 (Katalog no: 43), YY 214 (Katalog no: 44). 

Tezhip özellikleri: �ki bölüm halinde hazırlanan eserin katalogda 
ele alınan bölümü minyatürlü sayfaların oldu�u 2. bölümdür. Eserde 
16. yüzyılın klâsik tezhip anlayı�ı ile bezenen ve altının yo�un olarak 
kullanılması ile dikkati çeken bir çok unvan sayfası ve ba�lık tezhibi 
yer almaktadır (F. 152–153).  

Mekke ve Medine minyatürlerinin yer aldı�ı 118b-119a sayfaları 
altın cetveller ve altın ile i�lenen saç örgü zencerek ara suyu ile çevre-
lenmi�, zencere�in üzerine i�ne perdahı uygulanmı�tır (F. 154–155). 
Minyatürler altın cetveller ile sınırlandırılan oval bir alan içine i�len-
mi�, oval alanın dı�ında kalan kö�ebentlerde ise penç motifleri ile çizi-
len desen klâsik tezhip tekni�i ile i�lenmi�tir. Kenar suyunun her iki 
tarafı altın cetveller ile sınırlandırılarak zeminine sıvama altın sürül-
mü� ve üzerine bitkisel motifler kullanılarak iki iplik plan özelli�i 
içinde çizilen desen uygulanmı�tır. Motifler ye�il ve kırmızı renkler ile 
�ikaf (renkli) halkâr tarzında bezenerek altın zeminde üç nokta i�ne 
perdahı uygulanmı�tır (F. 154–155). 
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Katalog no: 47 

Envanter no: YY 4697 

Eser adı: Hadikatü’s-Selâtîn. 

Müellifi (Yazarı): Ahmed Tâ’ib Osmân Zâde.  

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 1168 / M. 1754–55.  

Dili: Türkçe. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 215x115 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 155x70 mm.  

Tezhipli sayfalar: Aynı eserde benzer üslûpta bezenmi� 4 adet 
unvan sayfası daha bulunmaktadır. Bunlardan sadece ikisi teze alın-
mı�tır.  

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: . Deseni ½ tasarlanan, rûmî ve hatâyî grubu 
motifler ile çizilen kubbeli unvan sayfası sadece altın kullanılarak be-
zenmi�, zemin rengi boyanmadan bırakılmı� ve sayfa bitiminde tı� 
kullanılmamı�tır (F.156-157).  

�klil formlu unvan sayfası ise desenleri ¼ tasarlanmı� ba�lık ve ½ 
tasarlanmı� iklil formdan olu�maktadır. Altın ve koyu lâcivert zemin 
renginin bir arada kullanıldı�ı yo�un tezhibin bulundu�u sayfa ayırma 
rûmî ve dilimli iplikler ile paftalara ayrılmı�, dolantı bulut ve benzer 
�ekilde çizilmi� penç motifleri ile doldurulmu�tur. Klâsik tezhip tek-
nikleri ile i�lenen sayfanın bezemesi lâcivert kuzu ve çift tahrir tekni�i 
ile i�lenen tı�larla son bulmu�tur (F. 158-159). 
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Katalog no: 48 

Envanter no: YY 4829 

Eser adı: Fusûlü’l-Bedâyi Fî Usûli’�-�erâyi. 

Müellifi (Yazarı): �emseddin Ahmed b.Hamza el-Fenâri. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 1171 / M. 1757–58.  

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 240x140 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 185x25 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formlu unvan sayfası. 

Benzer örnekler: : - 

Tezhip özellikleri: 1b iklil formlu unvan sayfasında, yazı alanı al-
tın cetveller ve ipliklerle sınırlandırılmı�tır. Tezhipli alanın en altında 
yer alan ince dikdörtgen ba�lı�ın ortasında kâ�ıt zemin üzerine lâl 
kırmızısı ile ta’lîk yazı, iki yanında ise bitkisel motiflerle serbest �e-
kilde çizilen desen yer almaktadır. Altın ile i�lenen desen siyah ile 
tahrirlenmi�, lâl kırmızısı ile gölgelendirilmi� ve uçlarına i�ne perdahı 
uygulanmı�tır. �nce ara suları ile çevrelenen ikinci ba�lıkta ise benzer 
tarzda penç motifleri ile çizilen desen zer-ender-zer tekni�i ile i�len-
mi�tir. Kalın ara suyunda üç iplik rûmi deseni altın zemin üzerine si-
yah ile çift tahrir tarzında zarif bir �ekilde i�lenmi�, ara suyunun zemi-
nine devrin zevkini yansıtan üç nokta i�ne perdahı uygulanmı�tır. 
Enine ¼ simetrik olarak tasarlanan iklil alan ayırma rûmî, tepelik ve 
ortaba� rûmîleri ile paftalara ayrılmı�, bitkisel motiflerle doldurularak 
klâsik tezhip teknikleri ile i�lenmi�tir. Lâcivert kuzu, lâl kırmızısı ve 
lâcivert renkli tı�larla sayfa bezemesi tamamlanmı�tır (F. 160; Ç. 28). 
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Katalog no: 49 

Envanter no: YY 6632 

Eser adı: Câmiu’l-Usûl. 

Müellifi (Yazarı): �bn el- Esir el-Cezeri Ebu es-Sedat Mübarek 
b.Muhammed (öl. H 606 / M 1209).  

Müstensihi: Muhammed b. El-Hâc Halil.41 

�stinsah tarihi: H. Cemaziyelahir 1170 / M. �ubat/Mart 1757.  

Dili: Arapça. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 323x190 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 249x127 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b iklil formlu unvan sayfası ve hatime sayfası. 

Benzer örnekler: : - 

Tezhip özellikleri: 1b iklil formlu unvan sayfası, deseni 1/4 tasar-
lanan ba�lık ve deseni 1/4 enine simetrik tasarlanan iklil formu ve 
bunları çevreleyen altın cetvel, iplikler, ince ve kalın ara sularından 
meydana gelmi�tir (F. 161; Ç. 29). Ayırma rûmîlerle paftalara ayrılan 
iklil alanda dengeli bir renk da�ılımının oldu�u görülmektedir. Ye�il 
altın ve lâcivert kullanılarak klâsik tezhip teknikleri ile i�lenen desenin 
altın zeminlerinde dönemin karakteristik özelli�i olan üç nokta i�ne 
perdahı uygulandı�ı görülmektedir. Rûmî motiflerinde ise lâl kırmızısı 
ile gölgelendirme yapılmı�tır. Lâcivert renkli kuzu, lâl kırmızısı ve 
lâcivert ile i�lenen tı�larla sayfa bezemesi tamamlanmı�tır Hatime 
sayfasında hatâyî grubu motifler ile çizilen desen kâ�ıt zemin üzerine 
altın ile bezenmi�tir (F. 162). 

���������������������������������������� �������������������
41  Hatime sayfasında �stanbul Nuri Dede Camii’nde müezzin oldu�u belirtilmektedir. 
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Katalog no: 50 

Envanter no: YY 7608 

Eser adı: �cazetname. 

Müellifi (Yazarı): Ali Rıza b. �brahim Ethem Karacasoy. 

Müstensihi: Ali Rıza b. �brahim Ethem Karacasoy. 

�stinsah tarihi: H.1298 / M. 1880–81.  

Dili: Türkçe. 

Yazı nevî: Ta’lîk. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, x165 mm; cetvelle sınırlı yazı sahası, 
205x120 mm. 

Tezhipli sayfalar: 1b unvan sayfası ve hatime sayfası. 

Benzer örnekler: Kütüphane de benzer üslûpta bezenmi� bir adet 
yazma eser daha bulunmaktadır. YY 7709 (bk. Ek. F. 183).  

Tezhip özellikleri: 1b unvan sayfasında yazı alanı altın cetveller ile 
sınırlandırılmı� olup ba�lık tezhibinde cetveller tamamen kalkmı�tır. 
Ba�lıkta sayfanın dı�ına do�ru geni�leyen ½ simetrik desen uygulanmı�-
tır. Altın kullanılarak kâ�ıt zemin üzerine motifler sıvama �eklinde bo-
yanarak tahrir çekilmeden ve zemin boyanmadan bırakılmı�tır. Döne-
mine göre sade bir bezeme özelli�i göstermektedir (F. 163–164). 

Hatime sayfasında da benzer tarzda bir desen uygulanmı�tır. ½ ta-
sarlanan desen zeytin dalını anımsatan dal ve yapraklarla çizilmi� mo-
tiflere sıvama altın sürülerek tahrir çekilmeden ve zemin boyanmadan 
bırakılmı�tır (F. 165–166). 
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Katalog No: 51 

Envanter No: YY 7708 

Eser Adı: Divan-ı Ma�ûkî. 

Müellifi (Yazarı): �brahim Ma�ûkî. 

Müstensihi: - 

�stinsah tarihi: H. 23 Cemaziyelahir 1251 / M. 16 Ekim 1835 

Dili: Türkçe. 

Yazı nevî: Nesih. 

Hattatı: - 

Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 237x144 mm; cetvelle sınırlı yazı saha-
sı, 174x100 mm.  

Tezhipli sayfalar: 1b unvan sayfası ve hatime sayfası. 

Benzer örnekler: - 

Tezhip özellikleri: Yazı kenarları altın cetveller ile sınırlandırıl-
mı� olup ba�lık devrin özelli�i olan Barok-Rokoko üslûpta bezenmi�-
tir. ½ tasarlanan ba�lık iri lâcivert yapraklarla, ortasında bulunan yazı 
alanı ise dilimli ipliklerle paftalara ayrılmı�tır. Yazı kâ�ıt zemin üzeri-
ne siyah is mürekkebi ile yazılmı�tır. Açık mavi, lâcivert ve altın kul-
lanılarak tarama �eklinde bezenen iri yapraklar dı�tan içe do�ru simet-
ri ekseninde birle�erek pafta olu�turmu�tur. Paftaların arasında kalan 
bo�luklarda bitkisel motiflerle çizilen desen sıvama altın zemin üzeri-
ne altın, açık mavi ve lâcivert renk ile tarama olarak i�lenmi�, altın 
zeminde üç nokta i�ne perdahı uygulanmı�tır. Ba�lı�ın bitiminde tı� 
vazifesi gören ve iki tarafına simetrik olarak kar�ılıklı yerle�tirilen 
yapraklar ile sayfa tezhibi tamamlanmı�tır. 
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5. DE�ERLEND�RME 

5.1. Konya Yusuf A�a Kütüphanesi’nde Bulunan Tezhipli 
Kitaplar 

Yusuf A�a Kütüphanesi farklı yüzyıllara ait pek çok yazma eserin 
bir arada bulundu�u önemli bir koleksiyona sahiptir. Yusuf A�a Kütüp-
hanesi’nden seçilen 51 eser üzerinden yapılan katalog çalı�ması ile Kü-
tüphane’de bulunan tezhipli eserlerin geneli hakkında bir bir fikir olu�-
turulmaya çalı�ılmı�tır. Katalo�a alınan eserler motif, desen, paftalama 
biçimi, rengi ve i�leme tekni�i gibi üslûp özellikleri bakımından de�er-
lendirilmi�tir. Üslûp ile kastedilmek istenen ise bir ça�a özgü teknik, 
renk, kompozisyon ya da biçimlendirme yolu �eklinde açıklanabilir. 

Yusuf A�a Kütüphanesi’nde 2000 yılında gerçekle�tirilen hırsızlık 
olayı ile birlikte çalınan 172 eserin ço�unun Sadreddin Konevî ve onun 
hocası ve üvey babası olan Muhyid-din �bnü’l Arabî’nin kendi el yazıla-
rı ve telif ettikleri veya kullandıkları eserlerdir (Aras, 24.06.2000). Fa-
kat Sadreddin Konevî’ye ait olan kitaplarda tezhipli çok fazla örnek 
bulunmadı�ı belirtilmektedir (M. Bayram ile yapılan mülakat, 18 Ni-
san 2009). �u an kütüphanede bulunmayan bu kitapların, kütüphane 
kayıtlarından ve konu ile ilgili yapılan ara�tırmalar sonucunda 12 ade-
dinin tezhipli olabilece�i dü�ünülmektedir.42 Katalo�a YY 6626 (Ka-
talog no: 1) envanter numaralı kûfi yazı ile yazılmı� Kur’an-ı Kerîm 
dahil edilmi�tir (F. 10-22). 12. yüzyılda istinsah edilmi� Selçuklu dö-
nemine ait bu eser yazısı, tezhibi ve cilt kapaklarıyla Selçuklu dönemi 
el yazmaları içinde önemli bir örnek olarak kabul edilmektedir (Aras, 
24.06.2000). “Sadreddin Konevi Kütüphanesi’nden 1 Mart 1931 yı-
lında Asarı Antika Müzesine naklolunmu� bu eser oradan Konya Yu-
suf A�a Kütüphanesine gelmi�tir” (Barı�ta, 1993: 125). Çalınanlar 
içinde görsel olarak tesbit edilebilen ve yayınlanmı� �ekli ile kar�ıla�ı-
lan tek örnektir.  

���������������������������������������� �������������������
42  1-YY 59/11 ve YY 59/12 Kur’an-ı Kerîm 2-YY 5027 3-YY 5032 4-YY 5034, 5-

YY 5061 6-YY 5235 Kur’an-ı Kerîm, M.1345–46 7-YY 5438 Kur’ân-ı Kerîm, Bu 
eserin bir cildinin de Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesinde oldu�unu ö�rendi-
�imiz KMM 11 ile benzer üslûpta tezhiplenmi� olabilece�i dü�ünülmektedir. 8-YY 
6623 9-YY 6626 (Katalog no: 51) Kur’an-ı Kerîm. 10-YY 7346 11-7485 12-H. 380 
/ M. 800, Endülüs’te istinsah edilmi� Kur’an-ı Kerîm (M. Bayram ile yapılan müla-
kat, 18 Nisan 2009; Güzel, 2007; Aras, 24.06.2000; Bayram, 2008: 119). 
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YY 6626 (Katalog no: 1) envanter numaralı bu Kur’an-ı Kerîm’de 
yer alan 1a zahriye sayfası tezhibi (F. 10–11), �ÜK / A. 6649’da bulu-
nan Kur’an-ı Kerîm’in 226a hatime sayfasından önceki sayfada yer 
alan tam sayfa tezhibi (F. 187–188) ile üslûp benzerli�i dikkati çek-
mektedir. 

Aksu, her iki eseri de teze almı� olmasına ra�men benzerlikler ile 
ilgili bir açıklama yapmamı�, ancak eser ile ilgili olarak “�stanbul Üni-
versitesi Kütüphanesi / A. 6649 nolu Kur’an-ı Kerimi tezhipleyen mü-
zehhip Abu Ayyûb al-Ansari sülalesinden Abdullah namında bir zat 
olup, hattatı belli de�ildir. �stinsah tarihi belli olmayan yazma eser 12. 
yüzyıl özelli�i göstermektedir ve Anadolu Selçuklu devri eseri oldu�u 
tahmin edilmektedir” bilgisini nakletmi�tir (Aksu,1992: 60-135–136). 
�nce ara suları ile üç bölüme ayrılmı� olan paftalarda yazı ve yazı ara-
larında rûmî tasarımlar kullanılmı�tır. Yazı ile bezemenin birarada 
kullanılması Selçuklu ta� tezyînatında, çini de ve ah�ap i�çili�inde de 
sıkça kar�ıla�ılmaktadır. Zeminlerde ise, mavi, siyah ve kızıl kahve 
kullanılmı�tır. 

Kütüphane koleksiyonundan katalo�a seçilen 51 adet tezhipli eser 
içinde 33 adedinin istinsah tarihinin belirtildi�i, 18 adedinin ise belir-
tilmedi�i tesbit edilmi�tir.  

Katalog içinde istinsah tarihi belli olan 33 yazma eserden biri YY 
6626 (Katalog no: 1) 12. yüzyıla aittir. Bir eser, YY 5336 (Katalog no: 
19) 14. yüzyılı göstermektedir. Be� eser, YY 5189 (Katalog no: 2), 
YY 5287 (Katalog no: 9), YY 6637 (Katalog no: 11), YY 7487 (kata-
log no: 12), YY 6634 (Katalog no: 13) 15. yüzyıl; dokuz eser, YY 
7376 (Katalog no: 3), YY 5450 (Katalog no: 5), YY 5469 (Katalog 
no: 15), YY 6636/1 (Katalog no: 17), YY 7605 (Katalog no: 18), YY 
4797 (Katalog no: 20), YY 9904 (Katalog no: 21), YY 5246 (Katalog 
no: 24), YY 5505 (Katalog no: 25) 16. yüzyıl; sekiz eser, YY6630 
(Katalog no: 30), YY 6633 (Katalog no: 31), YY 4903 (Katalog no: 
32), YY546 (Katalog no: 34), YY 6628 (Katalog no: 35), YY 283 
(Katalog no: 36), YY 578 (Katalog no: 37), YY 25 (Katalog no: 38) 
17. yüzyılı; yedi eser, YY 4871 (Katalog no: 33), YY 6638 (Katalog 
no: 39) YY 393/1 (Katalog no: 42), YY 4697 (Katalog no: 47), YY 
43/2 (Katalog no: 46), YY 4829 ( Katalog no: 48), YY 6632 (Katalog 
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no: 49) 18. yüzyıl özelli�i; iki eser ise YY 7608 (Katalog no: 50), YY 
7708 (Katalog no: 51) 19. yüzyılı göstermektedir.  

�stinsah tarihi belli olmayan 18 yazma eser istinsah tarihleri belli 
olan benzer örnekler ile yapılan kıyaslama ve motif, desen, paftalama 
biçimi, i�leme teknikleri ve renk gibi üslûp özellikleri dikkate alınarak 
tarihlendirilebilir. Üçünün tezhibi YY 5557 (Katalog no: 8), YY 717/1 
(Katalog no: 10), YY 9161 (Katalog no: 23) 15. yüzyıl özelli�i gös-
termektedir. Altı eserin tezhibi YY 5456 (Katalog no: 4), YY 5092 
(Katalog no: 6), YY 4898 (Katalog no: 14), YY 700 (Katalog no: 16), 
YY 7122 (Katalog no: 22), YY 6640 (Katalog no: 26) 16. yüzyıl; üç 
eserin tezhibi, YY 6639 (Katalog no: 27), YY 4864 (Katalog no: 28), 
YY 172/1 (Katalog no: 29) 17. yüzyıl; ve altı yazma eserin tezhibi ise 
YY 6619 (Katalog no: 7), YY 691 (Katalog no: 40), YY 5317 (Kata-
log no: 41), YY 194 (Katalog no: 43), YY 214 (Katalog no: 44), YY 
5474 (Katalog no: 45) 18. yüzyıl özelli�indedir.  

�stinsah tarihi belli olmayan YY 5557 (Katalog no: 8) olan Kur’an-ı 
Kerîm, tezyînî kûfînin dekoratif amaçlı kullanılması43, motif, desen ve 
renk anlayı�ı açısından dönem özelli�i ta�ıması nedeniyle 15. yüzyıla 
tarihlenmi�tir. Ayrıca 1452 tarihli YY 5287 (Katalog no: 9) envanter 
numaralı yazma eserin ser levhası ile olan benzerli�i ile yazmanın tez-
hibi 15. yüzyıla tarihlendirilebilir. 

  Kütüphanede envanter numarası YY 717/1 (Katalog no: 10) 
olan istinsah tarihi bilinmeyen yazma eserde yer alan 1a daire formlu 
zahriye sayfası ve 1b ba�lık tezhibi motif, desen ve renk anlayı�ı açı-
sından dönem özelli�i ta�ıması nedeniyle 15. yüzyıla tarihlenmi�tir. 
Daire formlu zahriyenin ortasında yazı aralarında yer alan ve kırmızı 
ile yapılmmı� üç nokta uygulaması, dairenin kenarlarında rûmili kom-
pozisyon içinde kullanılan siyah, parlak ye�il ve bedah�i lâcivert renk-

���������������������������������������� �������������������
43  13. yüzyıla kadar tezhipli yazmaları genelde kûfi yazılıdır. 13. yüzyıla do�ru kûfi’nin 

kitaplar da kullanımından hemen vazgeçilmi�, artık aklâm-ı sitte hâkimiyeti ba�lamı�-
tır ve yerini nesih yazıya bırakmı�tır. Bu sebeple, 13. yüzyıldan sonra kûfi yazıya daha 
çok kitap ba�lıklarında, abidelerde “çiçekli, yapraklı, rûmîli” örgülü olarak tanınan 
tezyîni �ekilleriyle kayna�mı� �ekilde rastlanmaktadır. (U. Derman, 2002: 30–55). Fa-
tih dönemi ba�lık tezhiplerinde de kullanılmı� ve zamanla terkedilmi� yazı alanı tez-
hipten ayrılarak kûfî yazı ba�lıklarda yerini sülüs yazıya bırakmı�tır (F. 41). 



�

����

ler 15. yüzyıl Fatih devrinin karakteristik özellikleridir. 1b ba�lık tez-
hibinde kö�ebentlerde deseni net seçilmeyen bitkisel motifler, lâcivert 
zemin üzerine altın ile serbest fırça �eklinde44 i�lenmi�tir. Bu özelli�i 
ile 1466/67 tarihli YY 6637 (Katalog no: 11) envanter numaralı yaz-
manın 60b ba�lık tezhibi ile olan benzerli�i de bu yazma eserin 15. 
yüzyıla ait oldu�unu göstermektedir.  

�stinsah tarihi mevcut olmayan YY 5456 (Katalog no: 4) ve YY 
5092 (Katalog no: 6) yazma eserlerin dikdörtgen tek sayfa halinde ha-
zırlanmı� 1b zahriye sayfaları istinsah tarihi 1557-58 olan YY 7376 
(Katalog no: 3) yazma eserin dikdörtgen formda tasarlanmı� 1b zahriye 
sayfası ile sayfa düzeni, kullanılan motifler, i�leme teknikleri ve renkler 
gibi özellikleri ile gösterdikleri benzerliklerden dolayı 16. yüzyıla tarih-
lendirebiliriz. �stinsah tarihleri bilinmeyen ve 16. yüzyıl tezhip özelli�i 
ta�ıyan di�er örnekler YY 4898 (Katalog no: 14), YY 700 (Katalog no: 
16), YY 7122 (Katalog no: 22), YY 6640 (Katalog no: 26), YY 4898 
(Katalog no: 14) envanter numaralı eserlerdir. Eserlerin unvan sayfaları 
zengin tı�ları, motif, desen ve i�leme teknikleri bakımından 16. yüzyıl 
özelli�i ta�ır. Ayrıca envanter numarası YY 4898 (Katalog no: 14) olan 
yazmanın 1b kubbeli unvan sayfası ise çift kubbeli unvan sayfası olma 
özelli�inden dolayı kütüphanede bulunan tek örnektir. 

Benzer üslûpta yapılmı� iki adet unvan sayfası bulunan YY 6640 
(Katalog no: 26) envanter numaralı yazma eserin tezhiplerinde kulla-
nılan motif, renk, paftalama �ekli ve i�leme tekni�i bakımından 
16.yüzyıl Safevi tezhiplerini anımsatmaktadır. 1b kubbeli unvan say-
fasının kubbeyi içe do�ru bölen siyah zeminli geni� dilimli paftalar 
Safevi devri tezhiplerinde çok sık tercih edilmi� olup devrin karakte-
ristik özelliklerinden biridir (bk. F. 96; Ek. F. 185), Zencerek deseni-
nin olu�turdu�u kutucuklar mavi ve turuncu ile renklendirilmi� ve 
üzerine beyaz ile “+” motifi çizilmi�tir (bk. F. 97). Bu tarz zencerek 

���������������������������������������� �������������������
44  Mavi üzerine altın ile yapılan serbest fırça süslemesi, tezhip sanatında yeni motifle-

rin habercisi olmakla birlikte, 15. yüzyılın ilk yarısından itibaren, Osmanlı tezhi-
binde görülen Timur dönemi �irazına ait bir süsleme biçiminin yeni yorumunu gös-
termektedir (Mahir, �ubat 1990: 6; Tuncel, 2003: 10–11). Serbest fırça �eklinde ya-
pılan bu bezeme üslûbu, 16. yüzyılda hatâyî grubu motiflerin geli�imini tamamla-
masıyla birlikte kar�ımıza çıkan ve tezyînatın her alanında sevilerek kullanılacak 
olan çift tahrir tekni�inin ilk örneklerini olu�turmaktadır. 
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çe�itleri ile Safevi devri tezhiplerinde sıkça kar�ıla�ılmaktadır ve ge-
nelde kutucukların içlerine penç motifleri i�lenmi�tir (bk. Ek. F. 186). 
Ayrıca motiflerin beyaz ile gölgelendirilerek boyanması da bu dönem 
özelliklerindendir (bk. F. 97; Ek. F. 184-185). �stinsah tarihi 1600 olan 
YY 6628 (Katalog no: 35) envanter numaralı yazma eserde yer alan 
1b mürekkep unvan sayfasında da benzer bir uygulama ile kar�ıla�ıl-
maktadır. Kullanılan motifler, paftalama, desen, renk ve i�çilik bakı-
mından 16. yüzyılın devamı niteli�inde kaliteli sayılabilecek bir ör-
nektir. Tezhibin geni� bir alanda uygulanması, çok fazla rengin bir 
arada kullanılması ve motiflerin beyaz renk ile ı�ıklı gölgelendirilmesi 
bakımından Safevi devri tezhiplerini anımsatmaktadır (bk. F. 124-125 
ve Ek. F. 184-185). 

�stinsah tarihi bilinmeyen YY 6639 (Katalog no: 27) envanter nu-
maralı yazmanın 1b-2a kubbeli ser levha sayfası, tezhibi açısından kü-
tüphanede bulunan nadir örnekler arasında yer almaktadır. Kullanılan 
motif renk ve i�leme tekni�i bakımından 17. yüzyıla tarihlenebilir.  

�stinsah tarihi belirtilmeyen YY 4864 (Katalog no: 28) envanter nu-
maralı yazma eser motif, renk, i�leme tekni�i ve sayfa kenarlarında yer 
alan zarif halkâri bezemesi ile 17. yüzyıla tarihi verilebilir ve tezhibi 
açısından kütüphanede bulunan nadir örnekler arasında yer almaktadır. 
�ri kullanılan hatâyî grubu motifler Safevi devri tezhiplerinde kullanılan 
motifleri anımsatmaktadır45 (bk. F. 101 ve Ek. F. 184 - 185). �stinsah 
tarihleri bilinmeyen YY 691 (Katalog no: 40), YY 5317 (Katalog no: 
41) envanter numaralı eserlerin unvan sayfalarında da benzer �ekilde iri 
hatâyî motifleri ile kar�ıla�ılmaktadır. Desen ve i�çilikte farkedilen geri-
leme bu örneklerin geç Safevi devrinde yapılmı� oldu�unu veya o dö-
nemin kötü bir taklidi olabilece�ini dü�ündürmektedir.  

Benzer üslûpta bezenmi� unvan sayfalarına sahip olan YY 172/1 
(Katalog no: 29) ile YY 172/2 (bk. Ek. F. 182) envanter numaralı 
eserler motif, desen ve nitelik bakımından kütüphanede sıkça kar�ıla-
�ılan örnekler arasında yer almaktadır. �stinsah tarihi bilinmeyen yaz-

���������������������������������������� �������������������
45  Safevi devrinde hatâyî motifleri daha çok geli�mi� ve çe�itlenmi�tir. �ah Abbas dev-

rinde çok yapraklı çiçekler �ah Abbasî çiçekleri olarak adlandırılmı�tır. Çünkü bu çi-
çekler Safeviler den önce küçük boyutlarda çizilirken, Safevilerle birlikte ebatlar bü-
yümü� ve �ah Abbasi çiçe�i olarak adlandırılmı�tır (N. Özcan, 1998: 212–213).  
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ma eser motif, renk, i�leme tekni�i ve tı�ları bakımından dikkate alın-
dı�ında 17. yüzyıla tarihlendirilebilir. 

18. yüzyıl özelli�i gösteren benzer tarzda yapılmı� YY 194 (Kata-
log no: 43), YY 214 (Katalog no: 44), YY 5474 (Katalog no: 45) en-
vanter numaralı eserlerin 1b unvan sayfaları 16. yüzyılın klâsik motif 
ve kompozisyon anlayı�ı ile bezenmi�lerdir. Tezhiplerinde zer-ender-
zer tekni�inin a�ırlıklı olarak kullanımı bakımından benzerlik göster-
mektedir. Bu örneklerde altının ön plana çıkartıldı�ı, aynı penç moti-
finin tekrar edilerek kullanıldı�ı, hatâyî motifinin kullanımının azaldı-
�ı görülmektedir. Osmanlı tezhip sanatında “Batılıla�ma süreci” ola-
rak geçen 18. ve 19. yüzyıllarda altın kullanımının hiç görülmedik 
oranda artmı� olması ve altın zeminde üç nokta i�ne perdahı uygulan-
masından dolayı (Tekin, 2007: 323) bu örnekler 18. veya 19. yüzyılla 
tarihlendirilebilir. 

Müzehhibler tezhipledikleri bir yazma esere genelde imza atma-
dıkları ya da kitabın istinsah edildi�i yer belirtilmedi�i için de�erlen-
dirme yapılırken kitapların istinsah tarihlerinden yola çıkarak tezhiple-
rin dönemleri tahmin edilmeye çalı�ılmı�tır. Fakat bazen istinsah ta-
rihlerinin de yeterli olmadı�ı durumlarla da kar�ıla�ılmı�tır. Eser istin-
sah edildi�i tarihten çok sonra tezhiplenmi� ya da erken tarihte yapıl-
mı� tezhipli bir yazmanın sayfalarının geç tarihli bir yazma da yapı�tı-
rılarak kullanılmı� oldu�u görülmektedir.  

Örne�in istinsah tarihi 1311 olan YY 5336 (Katalog no: 19) envan-
ter numaralı yazma eserin tezhipli 1b ve 532b kubbeli unvan sayfaları 
lâcivert zemin üzerine altın ile serbest fırça �eklinde yapılan bezeme göz 
önüne alınarak 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir ve bu durum kitabın 
istinsah edildikten çok sonra tezhiplenmi� olabilece�ini göstermektedir. 
�stinsah tarihi 1723-24 olan YY 4871 Katalog no: 33) envanter numaralı 
yazma eserin 1b kubbeli unvan sayfası tezhibi ise motif, desen, renk ve 
nitelik bakımından 16. yüzyıl özelli�i göstermektedir. 

�stinsah tarihi 1642 olan YY 283 (Katalog no: 36) envanter numa-
ralı yazma eserde yer alan 1b kubbeli unvan sayfası kullanılan motif-
ler, geometrik paftalama, desen, renk ve i�çilik bakımından 15. yüzyıl 
Timur devri Herat üslûbu özelli�i ta�ımaktadır. Yazı kâ�ıdı ile unvan 
sayfasının kâ�ıtları arasındaki renk farkı ve ek yerinin belli olması bi-
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ze bu unvan sayfasının yıpranmı� bir ba�ka yazma eserden alınarak bu 
esere sonradan aplike edildi�ini göstermektedir.  

Kütüphanede tarihlendirmesi ile ilgili olarak de�erlendirmesinde 
dü�ündürücü noktalar bulunan YY 5189 ( Katalog no: 2) envanter 
numaralı eser 15. yüzyıl, YY 7376 (Katalog no: 3) ve YY 5450 (Kata-
log no: 5) envanter numaralı eserler ise 16.yüzyıl istinsahlıdır. Tezhip-
li eserler içinde sıkça kar�ıla�ılan örneklerden olan ve dikdörtgen plan 
içerisinde tek sayfa olarak yapılan 1a zahriye sayfaları geometrik üs-
lûbun hâkimiyeti ve kullanılan motifler bakımından tezhipleri ise 14. 
yüzyıl özelli�i göstermektedir. YY 5189 ( Katalog no: 2) ve YY 5450 
(Katalog no: 5)’de yer alan sayfa dı�ında cedvele biti�ik yarım daire 
paftalara 14. yüzyıl Memlûk devri tezhiplerinde sıkça kar�ıla�ılmakta-
dır. Sayfaların dı�ında cetvele biti�ik gül formunda bezeme amaçlı 
kullanılan daire rozetler de bulunmaktadır.46 �ncelemelerde tezhipleri-
nin sonradan da yapı�tırılmadı�ı görülür. Bu tür yüzyıl farklılıkları 
alı�ıldı�ı üzere istinsah tarihinin tezhip tarihinden küçük oldu�u du-
rumlar için geçerlidir. Bu durum tezhip be�enisin sadece bir yüzyıl ile 
sınırlı kalmayıp daha sonraki yüzyıllarda da devam etmi� olabilece�i 
kanaatini uyandırmaktadır. Ancak elde kesin bir verinin olmayı�ı yu-
karıda da söz edildi�i gibi tarihlendirmede dü�ündürücü noktaları mu-
hafaza etmektedir.  

Tarihlendirme ile ilgili bir ba�ka sorunlu eser ise YY 6619 (Kata-
log no:7) ile YY 6620 (bk. Ek. F. 170), YY 6621 (bk. Ek. F. 171), YY 
6622 (bk. Ek. F. 172)’dir. Dört cilt halinde hazırlanmı�, benzer üslûpta 
tezhiplenmi� aynı eserin farklı risalelerinden olu�mu� ve farklı cilt ka-
pakları içine yerle�tirilmi� örneklerden olu�maktadır. �stinsah tarihi 
bilinmeyen bu eser tarihi tespiti bakımından kütüphanede bulunan en 
zor örneklerden biridir. 2a’da yer alan kare formda tezhiplenmi� say-
falar ile sayfanın tam arkasında yer alan 2b unvan sayfası tezhipleri 
birbirlerinden çok farklı üslûp özellikleri göstermektedir. 2a sayfası 

���������������������������������������� �������������������
46  “Kare ya da dikdörtgen olarak yapılan zahriye sayfasının, ba�ına, sonuna veya orta 

aksi üzerine yatay olarak yapılan, rozet biçimindeki bezemelere zahriye gülü denir. 
10. yüzyıldan itibaren mushaflarda görülmeye ba�layan zahriye sayfaları 17. yüzyı-
la kadar mevcudiyetini sürdürürmesine ra�men, zahriye gülleri varlıklarını ancak 
14. yüzyıla kadar koruyabilmi�tir (Tanrıver, 2007: 1179).  
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13–14.yüzyıl özelli�inde47, 2b unvan sayfası ise 18.-19.yüzyıl özelli-
�indedir. Tezhipleri farklı yüzyıl özelli�i gösteren bu sayfaların aynı 
varak üzerinde bulunması �a�ırtıcıdır. Yazma eserde yer alan bu say-
fanın sonradan ilave olup olmadı�ını anlamak için kütüphane de bire-
bir incelenmi� ve herhangi bir ekleme ya da yapı�tırma izine rastlan-
mamı�tır. Tarihi, müzehhibi ve yapıldı�ı yer belli de�ildir. Zahriye 
sayfasındaki tezhip de�erlendirmeye açık bir konudur. 2a tezhipli say-
fası hatime sayfası düzenini anımsatmakla birlikte hemen arkasında 
yer alan 2b unvan sayfasından önce yer aldı�ı için zahriye sayfası ola-
rak de�erlendirebiliriz. Bu durum 13. 14. yüzyıla ait yıpranmı� bir 
yazma eserin tezhipli hatime sayfasının daha sonra, 18. yüzyıl’da zah-
riye sayfası olarak kullanılmı� olabilece�ini dü�ündürmektedir.  

Birkaç bölümden olu�an kitapların her bölüm için birer zahriye ya 
da birer unvan sayfası veya zahriye-unvan sayfaları �eklinde tezhip-
lendikleri görülür. Bu bölümler bazen tek cilt kapa�ı içinde bile�tiril-
mi� bazende ayrı cilt kapakları içine yerle�tirilmi� ve tezhipleri takım 
olu�turacak �ekilde benzer üslûpta yapılmı�lardır. Benzer üslûpta 
tezhiplenmi� bu örneklerin bir kısmı katalog bilgileri ve envanter nu-
maraları farklı oldu�u için sadece foto�raf olarak ekler kısmında yer 
almaktadır.  

Her biri farklı cilt kapa�ı içinde yer alan YY 6619 (Katalog no: 7) 
ile YY 6620 (bk. Ek. F. 170), YY 6621 (bk. Ek. F. 171), YY 6622 (bk. 
Ek. F. 172) envanter numaralı yazma eserler benzer üslûpta tezhip 
edilmi�lerdir. YY 5189 (Katalog no: 2) ile YY 5187 (bk. Ek. F. 168), 
YY 5188 (bk. Ek. F. 169) envanter numaralı eserlerde de benzer bir 
uygulama söz konusudur.  

Tezin katalo�unda yer alan ve istinsah tarihi 1522–23 olan YY 
4797 (Katalog no:20) ile YY 4794 (bk. Ek. F. 173–174), YY 4795 
(bk. Ek. F.175–176–177), YY 4796 (bk. Ek. F. 178–179–180) benzer 
üslûpta tezhiplenmi� olup eserlerin ismi ve yazarları aynıdır. Aynı ya-
zara ait dört cilt halinde hazırlanan bu eserin her biri farklı cilt kapa�ı 
içine yerle�tirilmi� ve benzer üslûpta tezhiplenmi�lerdir. Her bölüm 
için birer zahriye, unvan sayfası ve sayfa kenarı gülü bulunmaktadır.  

���������������������������������������� �������������������
47  Kesin olmamakla birlikte muhtemelen Musul’da yapılmı� olabilir. (�nci A. Birol ile 

yapılan mülakat, 10 Eylül 2008) 
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�amâil-i �erif Fî’l-Hadis isimli YY 6636/2 (bk. Ek. F. 181) envanter 
numaralı eser kitabın 2. cildini olu�turmaktadır ve Mekke’de H.978 yı-
lında yazılmı� olup yazarı Ebu �sa Muhammed b. Sevre (Tirmizi), müs-
tensihi ise �zzeddin b. Ahmed el-Lâri’dir. Kitabın 1. cildini olu�turan 
YY 6636/1 (Katalog no: 17) eser ile tek cilt kapa�ı içinde bir araya 
getirilmi�tir. Her iki kitabın yazarı ve eser isimleri farklıdır. Her iki 
eserde yer alan 1b ve 167b unvan sayfaları, kullanılan motif, renk, i�-
leme teknikleri ve desen üslûbu bakımından benzerlik göstermektedir-
ler. Sayfalarda kullanılan ka�ıt nevî ve rengi, sayfa kenarlarının hep-
sinde uygulanan zeref�an tekni�i ve yazı nevînin benzerlikleri dü�ünü-
lürse; iki farklı yazarın benzer eserlerinin aynı hattat tarafından iki 
yılda istinsah edilerek tamamlandı�ını ve aynı elden aynı zamanda 
tezhiplendi�ini söyleyebiliriz. 

Benzer özellik gösteren bir ba�ka örnek ise YY 172/1 (Katalog no: 
29) ile YY 172/2 (bk. Ek. F. 182) envanter numaralı eserlerdir. Bu 
eserler de tek cilt kapa�ı içinde bir araya getirilmi�tir. YY 172/2 en-
vanter numaralı �erhu’l- Menar isimli kitabın yazarı Abdüllatif b. 
Feri�teh’dir ve istinsah tarihi ile hattatı bilinmemektedir. Eserde yer 
alan 18b kubbeli unvan sayfasının tezhibi ile YY 172/1 (Katalog no: 
29) de yer alan 1b unvan sayfasının tezhibi arasında kullanılan motif-
ler, renkler ve desen üslûbu bakımından benzerlik bulunmaktadır. Bu 
durum bize bu örne�in de iki farklı yazara ait eserlerin aynı hattat tara-
fından yazıldı�ını, aynı elden aynı zamanda tezhiplendi�ini ve tek bir 
cilt kapa�ı içinde biraraya getirildi�ini göstermektedir  

Aynı cilt kapa�ı içerisine yerle�tirilmi� aynı envanter numarasına 
sahip iki cilt halinde hazırlanan örneklerde mevcuttur. YY 6633 (Ka-
talog no: 31) envanter numaralı yazma eserde oldu�u gibi benzer üs-
lûpta bezenmi� birer adet zahriye ve unvan sayfaları yer almaktadır.  

5.2. Zahriye Sayfaları 

Katalog içinde zahriye sayfaları sınırlı sayıda bulunmaktadır. Bu-
lunanlar ise genelde tek sayfa halinde yer almaktadır. 15. yüzyıl klasik 
Fatih devrine ait YY 6637 (Katalog no: 11) envanter numaralı eser çift 
sayfa mekik zahriye sayfası olma özelli�i bakımından tektir. 

Tek sayfa halinde dikdörtgen plan içine yerle�tirilen zahriye sayfa-
ları katalog içinde incelenenler arasında sıkça kar�ıla�ılan örnekler-
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dendir. Benzer üslûpta tezhiplenmi� olan bu örnekleri 5189 (Katalog 
no: 2), YY 5187 (Ek. F. 168), YY 5188 (Ek. F. 169), YY 7376 (Kata-
log no: 3), YY 5456 (Katalog no: 4), YY 5450 (Katalog no: 5), YY 
5092 (Katalog no: 6) olarak sıralayabiliriz. 

Bu örneklerin ortak özellikleri genelde dikdörtgen ve tek sayfa 
�eklinde tasarlanmı� olmaları, alt ve üstte yatay dikdörtgen ba�lıkların 
bulunması ve ba�lıkların bir kısmında dü�ümlü paftaların uygulanmı� 
olmasıdır. Ba�lıkların içinde genelde sülüs yazı ile rûmî ve bitkisel 
motifler bir arada yer almaktadır. Zahriye sayfasının ortasında dilimli 
ya da düz daire madalyon �emse formu ve etrafında kö�ebentler bu-
lunmaktadır. Sayfa dı�ında cetvele biti�ik daire, yarım daire, ya da 
damla �eklinde rozetler uygulanmı�tır. Kullanılan renkler ba�ta altın 
olmak üzere, kızıl kahve, lâcivert ve ye�ildir.  

15. yüzyıl Fatih devrine ait tek sayfa halinde hazırlanmı� zahriye 
örnekleri iki tanedir. Bunlardan biri dilimli daire madalyon formunda 
YY 5287 (Katalog no: 9), di�eri daire formunda YY 717/1 (Katalog 
no: 10) tasarlanmı�tır. 

16. yüzyılda istinsah edilmi� YY 4797 (Katalog no: 20) ile YY 
4794 (bk. Ek. F. 173), YY 4795 (bk. Ek. F.175), YY 4796 (bk. Ek. F. 
178) envanter numaralı yazma eserlerde benzer üslûpta yapılmı� 
zahriye sayfaları yer almaktadır ve bu eserler farklı cilt kapa�ı içinde 
bulunmaktadır. Tek sayfa halinde dilimli daire ve mekik formlarda 
tasarlanan ve lâcivert rengin hakim oldu�u bu zahriyelerde çift tahrir 
tekni�inin yo�un bir �ekilde kullanıldı�ı dikkati çekmektedir.  

17. yüzyılda iki cilt halinde istinsah edilmi� YY 6633 (Katalog no: 
31) yazma eserde 1a-273a dilimli ve düz daire formunda iki adet 
zahriye sayfası tezhibi yer almaktadır. Kütüphanede 18. ve 19. yüzyıla 
ait zahriye sayfası örnekleri bulunmamaktadır. 

5.3. Ser Levhalar 

Katalogta ele aldı�ımız eserler içinde ser levha tezhipleri fazla bu-
lunmamaktadır. YY 5557 (Katalog no: 8) ile YY 5287 (Katalog no: 9) 
envanter numaralı eserlerin 1b-2a iklil formunda tasarlanmı� ser levha 
sayfaları motif, desen, renk gibi üslûp özellikleri bakımından benzer-
lik göstermektedirler. Her iki ser levha örne�inde rûmili kompozisyo-
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nun ve lâcivert rengin ön planda olması, ba�lıklarında kûfi yazının de-
koratif amaçlı uygulanması bakımından benzerlik göstermektedir.  

Katalog içinde yer alan üçüncü örnek ise YY 6639 (Katalog no: 
27) envanter numaralı yazma eserin 1b-2a kubbeli ser levhasıdır. Tez-
hibinde kullanılan canlı renkleri ile dikkati çekmektedir.  

5.4. Unvan Sayfaları 

Katalogta en fazla bulunan tezhip örneklerini unvan sayfaları olu�-
turmaktadır. Bazı yazma eseler tek unvan sayfası ile sınırlı iken bazı 
eserler de benzer üslûpta tezhiplenmi� iki yada daha fazla unvan say-
falarının bir arada yer aldı�ı görülür. Katalogta bulunan unvan sayfa-
ları iklil, kubbeli ve mürekkep formlu unvan sayfaları çe�itlerinden 
her örne�i barındırmaktadır.  

En belirgin örnekler arasında yer alan YY 7605 (Katalog no: 18) YY 
5336 (Katalog no: 19) YY 4797 (Katalog no: 20), YY 9904 (Katalog 
no: 21) YY 7122 (Katalog no: 22), YY 9161 (Katalog no: 23) envanter 
numaralı eserler çift tahrir tekni�inin yo�un bir biçimde sayfalarda kul-
lanımı bakımından benzerlik göstermektedirler. Bunların bir kısmı uzun 
dallar üzerine yerle�tirilen küçük yaprak ve çiçeklerle buket tarzında 
çizilen desenlerdir ve önceden boyanan lâcivert zemin üzerine altın kul-
lanılarak serbest fırça �eklinde i�lenmi�lerdir. Di�er bir kısmı ise desen-
de motifleri helezon �ebekesi üzerine yerle�tirilerek çizilmi� ve çift tah-
rir tekni�inde i�lenmi� olanları olu�turmaktadır. Ayrıca YY 4864 (Kata-
log no: 28), YY 6633 (Katalog no: 31) ve YY 5317 (Katalog no: 41) 
envanter numaralı eserler sayfa kenarlarında halkâr uygulaması özelli�i 
ile kar�ımıza çıkan az sayıda örneklerdendir.  

5.5. Sûre Ba�ı (Fasıl Ba�ı-Bölüm Ba�ı) 

Sûre ba�ı tezhipleri ile az sayıda kar�ıla�ılır. Mevcut olan örnek-
lerden bir tanesi YY 6634 (Katalog no: 13)’dir. Eserde unvan dokuz 
adet ba�lık altında eserin içeri�i ile alakalı tezhipli �ematik çizimler 
bulunmaktadır.  

5.6. Hatime (Ketebe Sayfası) 

Kütüphanede hatime sayfası tezhibi örnekleri fazla de�ildir. Mev-
cut olanların istinsah tarihleri 18. ve 19. yüzyıla ait olan YY 5317 
(Katalog no: 41) ve YY 393/1 (Katalog no: 42) YY 6632 (Katalog no: 
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49), YY 7608 (Katalog no: 50) envanter numaralı eserler az sayıda 
örneklerden bir kaçını olu�turmaktadır. YY 393/1 (Katalog no: 42)’de 
risale sonlarında çok sayıda benzer üslûpta yapılmı� hatime tezhipleri 
mevcuttur. YY 7608 (Katalog no: 50) envanter numaralı eser ise 19. 
yüzyıl barok-rokoko üslûpta yapılmı� tek örnektir. 
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6. SONUÇ 

Yusuf A�a Kütüphanesi daha öncede belirtildi�i üzere Konya’da 
yer alan önemli bir tarihi eser olarak günümüze ula�mı�tır. Kütüphane 
sadece mimari açıdan de�il, yazma eser koleksiyonu açısından da 
önemli bir konuma sahiptir.  

Yusuf A�a Kütüphanesi koleksiyonu hakkında bir fikir sahibi olu-
nabilmesi amacıyla 51 adet eser incelenmi�tir. Kütüphanenin koleksi-
yonundan seçilen 51 adet eserin katalog çalı�ması sırasında tarihsel, 
üslûpsal, niteliksel olarak belirli de�erlendirmelere ula�ılmı�tır. Bu 
de�erlendirmeleri, Yusuf A�a Kütüphanesi’nde bulunan tezhipli eser-
lerin geneline uyarlamak mümkündür. 

Yusuf A�a Kütüphanesi kolleksiyonundaki 12. ve 13. yüzyıla ait 
eserlerin 2000 yılında çalınması nedeniyle (Aras, 24.06.2000; Güzel, 
2007), 15. yüzyıldan itibaren ba�ladı�ı görülür. 15. yüzyıl örnekleri az 
sıklıkta, 16. ve 17. yüzyıl örnekleri ile orta sıklıkta kar�ıla�ılır. En faz-
la kar�ıla�ılan örnekler 18. yüzyıla ait olanlardır. 19. yüzyıla ait örnek-
ler ise az sayıda bulunmaktadır. 

Koleksiyonda nitelikleri açısından tek örnekler de mevcuttur. Ör-
ne�in 1466-67 tarihli yazarı ve hattatı belli olmayan YY 6637 (Kata-
log no: 11) envanter numaralı yazma eser tezhipleri açısından 15. 
yüzyıl Fatih devri saray nakı�hanesinden çıkan eserler kadar kaliteli 
bir desen ve i�çili�e sahiptir.  

Benzer bir ba�ka örnek de ise 18. yüzyıl gelene�i ile yapılmaya 
ba�layan Delail-i Hayrat yazmasından bir nüsha ile kar�ıla�ılır. 1781-
82 tarihli ve YY 43/1 (Katalog no: 46) envanter numaralı bu eserin 
118b-119a’da tezhip ve minyatürün bir arada uygulandı�ı beyzi form 
içerisine perspektif gözetilerek yerle�tirilen Mekke ve Medine tasvir-
lerinin yanında klasik tezhip tekniklerinin ve kenar suyunda halkârî 
bezemenin uygulandı�ı görülür. Altının yo�un bir �ekilde kullanıldı�ı 
bu örnekte zeminde üç nokta i�ne perdahı uygulaması da dönem özel-
likleri arasındadır. 

�ncelenen tezhipli yazma eserlerin ço�unlu�unda tek unvan sayfası 
ile sınırlı kaldı�ı görülür. Hem zahriye hem ser levha hem unvan say-
fası hem de hatime sayfalarının bir arada bulundu�u örneklere rastla-
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nılmamı�tır. Ya zahriye, ser levha, unvan sayfası tek ba�larına, ya zah-
riye-unvan sayfası bir arada, ya da zahriye-ser levha bir arada bulun-
maktadır.  

Kütüphane de desen ve i�çilik açısından yüksek kalitede örneklerin 
az sayıda oldu�u gözlemlenmektedir. Kütüphane de en çarpıcı eserle-
rin ise bu açıdan 16. ve 17. yüzyılda yapılmı� olduklarını söyleyebili-
riz. 

Yusuf A�a Kütüphanesi mevcut koleksiyonu ile yazma eserler ve 
sanat tarihi açısından aydınlatıcı bir öneme sahiptir. Katalog çalı�ma-
sının kütüphane genel koleksiyonu açısından bir de�erlendirmesi olu�-
turulmaya çalı�ılmı�tır. 
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Ek. F. 6848 

 
 

Ek. F. 169 
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48  YY 5187 (Ek. F. 168) 1.bölüm ve YY 5188 (Ek. F. 169) 2. bölüm olan örnekler 

tezin katalo�unda yer alan YY 5189 (Katalog no: 2) (F.23–24–25) ile üslûp bakı-
mından benzerlik göstermektedir.  
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Ek. F. 17049 

  
 

Ek. F. 171 
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49  YY 6620 (Ek. F. 170), YY 6621 (Ek. F. 171), YY 6622 (Ek. F. 172) ve tezin 

katalo�unda yer alan YY 6619 (Katalog no:7) (F.35–36-37) 2a ve 2b sayfaları ben-
zer �ekilde tezhiplenmi�, dört cilt halinde hazırlanmı� ve farklı cilt kapakları içine 
yerle�tirilmi� örneklerdir.  
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Ek. F. 172 

  
 

Ek. F. 17350 
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50  YY 4794 (4973) (Ek. F. 173–174) Yazarı: �mam el- Fakih Âlim b. Alâ el- Hanafi, 

Eser adı: Fetâvâı-ı et - Tâtâr Hâniyat. Hattatı belli de�ildir. Dört bölümden olu�an 
eserin her biri benzer üslûpta tezhiplenmi� ve farklı cilt kapa�ı içine yerle�tirilmi�-
tir. Bu bölümde birer adet daire formlu zahriye, unvan sayfası ve dekoratif amaçlı 
yapılmı� daire formda sayfa kenarı gülü bulunmaktadır. Tezin katalo�unda yer alan 
H 929 / M 1522–23 tarihli YY 4797 (4976) (Katalog no: 20) (F.79–80–81–82–83) 
ile benzerlik göstermektedir. 
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Ek. F. 174 

 
 

Ek. F. 17551 
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51  YY 4795 (4974) (Ek. F.175–176–177) Yazarı: �mam el- Fakih Âlim b. Alâ el- 

Hanafi, Eser adı: Fetâvâı-ı et - Tâtâr Hâniyat. Hattatı belli de�ildir. Dört bölümden 
olu�an eserin her biri benzer üslûpta tezhiplenmi� ve farklı cilt kapa�ı içine yerle�ti-
rilmi�tir. Bu bölümde birer adet mekik formlu zahriye, unvan sayfası ve sayfa kena-
rında cetvele biti�ik armûdi formda dekoratif amaçlı yapılmı� gül bulunmaktadır. 
Tezin katalo�unda yer alan H 929 / M 1522–23 tarihli YY 4797 (4976) (Katalog 
no:20) (F.79–80–81–82–83) ile benzerlik göstermektedir. 
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      Ek. F. 176          Ek. F. 177 

     
 

Ek. F. 17852 
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52  YY 4796 (4975) (Ek. F. 178–179–180) Yazarı: �mam el- Fakih Âlim b. Alâ el- 

Hanafi, Eser adı: Fetâvâı-ı et - Tâtâr Hâniyat. Hattatı belli de�ildir. Dört bölümden 
olu�an eserin her biri benzer üslûpta tezhiplenmi� ve farklı cilt kapa�ı içine yerle�ti-
rilmi�tir. Bu bölümde birer adet mekik formlu zahriye, unvan sayfası ve daire form-
da cetvele biti�ik sayfa kenarı gülü bulunmaktadır. Tezin katalo�unda yer alan H 
929 / M 1522–23 tarihli YY 4797 (4976) (Katalog no:20) (F.79–80–81–82–83) ile 
benzerlik göstermektedir. 
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         Ek. F. 179               Ek. F. 180 

     
 

Ek. F. 18153 

 
 

���������������������������������������� �������������������
53  Yazarları ve eser isimleri farklı olan iki adet eser bir cilt kapa�ı içinde bir arada yer 

almaktadır. YY 6636/1 (Katalog no: 17) (F.70–71-72) envanter numaralı birinci ki-
tap ile YY 6636/2 (Ek. F. 181) envanter numaralı ikinci kitabın unvan sayfaları 
benzer üslûpta tezhiplenmi�lerdir. �amâil-i �erif Fîl-Hadis isimli kitab, �zzeddin b. 
Ahmed el-Lâri tarafından Mekke’de H.978 yılında yazılmı� olup Yazarı: Ebu �sa 
Muhammed b. Sevre (Tirmizi)’dir.  
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Ek. F. 18254 

 
 

Ek. F. 18355 

 

���������������������������������������� �������������������
54  Yazarları ve eser isimleri farklı olan YY 172/2 (Ek. F. 182) envanter numaralı eser 

ile YY 172/1 (Katalog no: 29) (F. 103–104) envanter numaralı eser aynı cilt kapa�ı 
içinde bir araya getirilmi�tir. YY 172/2 envanter numaralı �erhu’l- Menar isimli ki-
tabın yazarı Abdüllatif b. Feri�teh’dir ve istinsah tarihi ile hattatı bilinmemektedir.  

55  YY 7709 (Ek. F.183) Tarihi belli de�il fakat 18.–19.yy özelli�inde 1b sayfası ba-
rok-rokoko üslûpta bezenmi�tir. YY 7608 (Katalog no: 50), (F. 163–164) ile üslûp 
benzerli�i bulunmaktadır. 
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Ek. F. 18456 

 
 

Ek. F. 185 
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56  TSM. K. H.750, y.129b-130a’dan ayrıntıda Safevi Devri hatâyî motifleri ve 

paftalama biçimi görülmektedir. Hamse-i Nizami H 979 / M 1571–72 tarihinde �i-
raz’da yapılmı� yazma eserin hattatı �ah Muhammed’dir. (Ek. F.184–185) (Uluç, 
2006: 181–182) 
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Ek. F. 18657 

 
 

Ek. F. 18758 
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57  T�EM. 1984, y. 1b-2a ser levha sayfası’ndan ayrıntı. Penç motifi kullanılarak yapılan 

anahtarlı zencerek ara suyu örne�i. �ahneme-i Firdevsi’nin takdim tezhibi. Safevi 
Devrinde �iraz’da yapılmı� yazma eserin hattatı Muhammed Kâtib �irazi’dir ve Hü-
seyin müzehhip imzalıdır. H 956 / M 1549 (Ek. F. 186), (Uluç, 2006: 154–155). 

58  �ÜK / A.Y. 6649, Kur’an-ı Kerîm, 226a, hatime sayfasından önce yapılmı� olan, 
tam sayfa tezhipli kısım ve ayrıntısı, (Ek. F.187–188). 
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Ek. F. 188 
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